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Jak to žije na Dolcích a v okolí

Dětský den pozval děti do cirkusu
V sobotu 26. května 2018 se
uskutečnil IV. ročník pohádkového dětského dne na našem
hřišti.

Vše bylo naplánováno na 1430
hodin. Počasí nám přálo a dobrá
nálada všem, co se již od oběda
připravovali, nechyběla. Den
dětí byl tentokrát pořádán na
téma "Hurá do cirkusu". Pro
děti bylo připraveno mnoho
soutěžních stanovišť. Na každém
stanovišti nechyběly cirkusové
postavy jako například principál, klauni, hadí ženy a
spousta zvířátek jako sloni,
tygři, tučňáci, medvěd na
mopedu,
plameňák,
zebra...Maskoti letošního ročníku
byli nádherní žlutí Minions, se
kterými se mohly děti vyfotit.
Každé z dětí obdrželo u cirkusové pokladny od klaunů soutěžní kartičku, do které se
zapisovaly jednotlivé splněné
disciplíny. Na konci byly
připravené v „Dárečkově" bohaté
odměny, ze kterých mělo každé
dítko radost. Ošizena nebyla
ani batolata v kočárcích. Pro
ty byly připraveny jiné ceny
než pro soutěžící děti. Jako
obvykle byl přichystán bohatý
raut s občerstvením. Nechyběly

ani cikánky obsluhující malé
strávníky. Občerstvení bylo
připraveno od místních žen,
kterým patří velký dík. U
stánku s pitím se nejen o děti
starali statní „Turci“, kteří
měli
pro
dětský
doprovod
připravené výborné grilované
maso a klobásky. O hudební
kulisu se staral diskžokej,
nechyběl skákací hrad a překvapením byl úžasný kouzelník, ze
kterého byly děti nadšené.
Dětské pohádkové odpoledne
bylo zakončeno dováděním v
pěně od přeštických hasičů.
Přestože v okolních vesnicích
bylo v tento den mnoho
dětských akcí, našeho dětského dne se zúčastnilo 87 dětí.
Tento dětský den by nebylo
možné uspořádat bez našich
štědrých sponzorů - dolckých
hasičů a OÚ Dolce. Všem velmi
děkujeme.
Velký
dík
patří i organizátorkám
programu,
které zajistily
masky
a
krásné
ceny
pro
naše
nejmenší.
Lucka Králová a
Martina Kučerová
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Děkujeme sponzorům Dětského
1) Zednictví Michal Fořt, Dolce 58
2) Musil
a
synové,
topení+voda+plyn,
Dolce 61
3) Pedikura Petra Nová, Dolce 32
4) Zednictví Josef Bultas, Dolce 127
5) Pokrývačské práce, Pavel Šiling, Dolce
27
6) Miroslav Soumar, Klatovy (Dolce 58)
7) Pneuservis Michal Holý, Dolce 17
8) Chlumčanská doprava s.r.o., Chlumčany
9) Zdeněk Štěpán – Gastop, Dolce 82
10) Stanislav Sajdl – Autodoprava, Dolce
115
11) Václav Procházka – Kamenictví, Dolce
41
12) ENDELON s.r.o., Praha – výroba kovových konstrukcí (Dolce 59)
13) Václav Havlíček – Taxislužba, Přeštice
(Dolce 121)
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14) Radim Havlíček – Elektro, Dolce 81
15) DENATO v.o.s., nehtový velkoobchod,
Přeštice
16) Topenářství R – V s.r.o., Přeštice
17) MediaProfi, s.r.o., Plzeň
18) Auto Petr Černý, s.r.o., Přeštice
19) Venezia – Tali, s.r.o., Přeštice
20) CIE consulting s.r.o., Plzeň
21) Obec Týniště
22) Daniel Král, Dolce 130
23) D - BETON s.r.o., Chlumčany
24) Cukrárna „V Háječku“, Přeštice
25) Firma Dermacol, a.s.
26) Krmiva Černý, Přeštice
27) SDH Dolce
28) Obec Dolce

Partyzánský samopal v Krasavcích a obléhání hradu Skála
Druhá červnová sobota byla
náročná pro naše dobrovolné
hasiče. Už tradičně se zúčastnili
v
Krasavcích
„Partyzánského samopalu“ a poté
se přesunuli nedaleko Radkovic
k zřícenině hradu Skála, kde se
konala akce „Blíže ke Skále“.

V letošním roce jsme na
tuto akci odjížděli v
sobotu již v 930 hod. ráno,
abychom mohli vše připravit na start, který byl
naplánován na 1100 hod. V
předchozích letech jsme

Už několik let pořádá spolek
Krasavan zábavné akce nejen pro
děti, ale i pro dospělé.
Jedné této akce se pravidelně
zúčastňuje i SDH Dolce. Partyzánský
samopal
prověřuje
účastníky
ve
sportovních,
manuálních
i
vědomostních
dovednostech na 14ti stanovištích. Na stanovišti SDH Dolce
musejí účastníci naplnit terč
vodou.

byli poslední stanoviště, ale
letos jsme byli stanoviště číslo
dvě, a to z důvodu odpoledního
požárního dohledu na hradu Skála,
o který nás požádal starosta obce
Radkovice.
Krasavce jsme opustili ve 1400
hodin a po doplnění vody a
posádky na Dolcích jsme nabrali
směr hradu Skála.

Od 1500 hodin začínal
program na Skále už
za dohledu hasičů z
Dolců.
Mnoho
diváků
se
přišlo podívat na
prohlídku
hradu
Skála, na divadelní
představení
i
na
středověké kostýmy.
Vrcholem
odpoledne
bylo
divadelní
p ř e d s t a v e n í
„Obléhání
hradu
Skála“, které končilo
kolem
dvacáté
hodiny.
Diváci odcházeli ze Skály s
úsměvem, stejně tak i my, hasiči
z Dolců, a to hlavně proto, že
naše hasičské služby nebyly
zapotřebí.
Této náročné soboty se zúčastnili: Pavel Paluch ml., Pavel

Nový, Zdeněk Nový nejml., Míra
Mráz.
Chtěl bych tímto pozvat naše
občany na příští rok na tyto
opravdu pěkné akce, které od
Dolců nejsou zas tak vzdálené.
Míra Mráz
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PO ROCE OPĚT NA VIŠŇOVCE
Po lednovém výšlapu a bálu
jsme se dostali až do měsíce
dubna, kdy místní hasiči v
sobotu 7. dubna provedli v
obci sběr železného šrotu,
který občané poskytli, za což
jim děkuji. Další větší akcí
byl už osmý ročník Fichtl-cupu
na obecní Višňovce.

Termín závodu jsme naplánovali na sobotu 5. května.
Hlavnímu závodu předcházelo
několik
brigád,
kdy
se
musela
upravit
trať
a
prostor
zázemí
závodu.
Letošní počasí, jak víme,
bylo začátkem května oproti
loňskému, kdy jsme se potýkali s promáčeným terénem,
abnormálně suché.
V letošním roce jsme vypustili dětský závod, jelikož
děti mají svůj seriál závodů. V pátek před závodem
jsme postavili stan a připravili zázemí pro občerstvení, aby si účastníci
mohli dát grilovanou klobásu

nebo grilované maso, samozřejmě
nemohlo
chybět
vychlazené pivko a nealko.
O to všechno se vzorně
starala obsluha pod vedením
Pavla Jeslínka. Na letošní
ročník přijelo pouze patnáct
motorek
ve
třech
kategoriích.
Přiblížila se dvanáctá hodina a tím i
start závodu. Při
rozpravě připomněli
vedoucí
závodu
Martin Macháček a
Miloš Šrámek, aby se
závodníci
k
sobě
chovali ohleduplně.
V pravé poledne M.
Šrámek závod odstartoval a nadšenci na
fichtlech měli před
sebou
tři
hodiny
zápolení
na
1600
metrů dlouhém okruhu. V patnáct hodin M.
Šrámek odmávl konec závodu
a všichni byli rádi, že to
mají na tvrdé trati bez
zranění za sebou. Následovala
hodinová
přestávka,
kdy aktéři odložili své
stroje a šli si dát pod
stan něco na zub a zapláchnout prach.
V 1600 hod. přišlo na řadu
vyhlášení
výsledků.
V
kategorii
Sport
se
na
třetím místě umístil Maskateam
s
jediným
domácím
zástupcem Martinem Macháčkem s ujetými 72 koly, na
druhém místě P-team se 77

koly a vítězi se stali
Stojanovičovi s ujetými 90
koly. V kategorii Stodolák
dojeli
na
třetím
místě
Pohodáři se 75 koly, na
druhém místě JAWA klub Praha
se 75 koly, ovšem s horším
čase, a vítězem se stal team
VJ Moto se 78 koly. Jako
jediný zástupce v kategorii
Klasik si odvezl pohár za
první místo Likvi rating
team s ujetými 68 koly.
Na závěr děkuji všem, kteří
se podíleli na přípravě a
průběhu závodu a děkuji i OÚ
za
podporu
a
zapůjčení
Višňovky. I když nebyla
účast závodníků i diváků,
jak bychom si přáli, poděkování některých závodníků na
Facebooku za pěkný závod
potěší. Tak fichtlům zdar a
za rok na devátém ročníku
snad nashledanou.
Za SDH Míra Macháček

Loučení
Školní rok plný her, radosti, přátelství a osobních
pokroků dětí je u konce.
Přišel čas loučení.
Ve čtvrtek 21. června jsme
se sešli na školní zahradě,
abychom
se
rozloučili
s
těmi, kteří opouští bránu
naší mateřské školy. Společnost nám dělala agentura
PIPI A BAMBULA SHOW, která
zabavila nejen všechny děti,
ale i rodiče.
Po velké taneční show následovalo
pasování
našich
předškoláků na školáky. V 1.
třídě jich usedne celkem 10.
Pro všechny děti bylo připraveno překvapení v podobě
skákacího hradu a na závěr
jsme si opekli vuřty.

Bylo to krásně strávené
odpoledne, ukápla i nějaká
slzička, ale hlavně byl
všude
slyšet
dětských
smích.
Poděkování
patří
agentuře PIPI BAMBULA SHOW
a hlavně panu Kreuzmanovi
za
ozvučení
celé
akce,
hudební produkci a zapůjčení skákacího hradu. Také
děkujeme všem rodičům za
krásnou celoroční spolupráci.
Přejeme dětem a rodičům
pohodové
prázdniny
plné
sluníčka, koupání a dovádění. Načerpejte nové síly a
v září se na všechny budeme
těšit.
MILÍ PŘEDŠKOLÁČCI, NEZAPOMEŇTE
NA
SVOJI
ŠKOLKU,

PROTOŽE
VŠECHNO
DŮLEŽITÉ
PRO ŽIVOT JSTE SE NAUČILI
PRÁVĚ TAM.
VAŠE PANÍ UČITELKY
DANA A JARKA

Ve školním roce
2017/2018
ZŠ a MŠ Horšice čerpala
finanční dotaci na
dopravu žáků z
ROZVOJOVÉHO PROGRAMU
„PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V
ROCE 2018 (II. ETAPA)“

Příloha Dolckého občasníku: stránka 4

Jak to žije na Dolcích a v okolí

Tour de Dolce již pojedenácté
V měsíci květnu, na den
státního svátku 8. května, se
vyrazilo již pojedenácté na
cyklistickou vyjížďku „TOUR DE
DOLCE“.
Sraz účastníků byl naplánován na 900 hodin před budovou
OÚ. K odjezdu bylo připraveno 10 cyklistů. Pěkně vybraná trasa byla naplánovaná
Vénou
Duchkem
převážně
polními a lesními cestami
směrem na Merklín, kde byla
zastávka na oběd a občerstvení v Restauraci U Josefa. Po obědě jsme pokračovali k domovu v poklidném
tempu přes Roupov na Borovy

Pouťový turnaj v malé
kopané DOLCE 2018
Jako každý rok se na první
sobotu po svátku sv. Antonína
konal na Dolcích turnaj v malé
kopané. Příroda na ten den
připravila nádherné letní
počasí, a tak bylo jen na
účastnících turnaje, jak se
letošní ročník vydaří.
Samotnému turnaji předcházely dva zápasy dětí z Dolců
proti stejně starým fotbalistům
Sparty
Radkovice.
Potěšitelný byl počet dětí,
kdy v obou týmech Dolců
hrálo dohromady 15 hráčů.
Naše
děti
se
nenechaly
zahanbit, po hřišti běhaly s
velkým elánem a zaujetím a i
když oba zápasy těsně prohrály (na skóre nezáleží),
prokázaly, že je pohyb baví.
Na všech hráčích bylo znát,
že si svůj zápas náležitě
užili.
Po krátké přestávce následovalo
rozlosování
turnaje.
Celkem se přihlásilo 8 týmů,
které byly rozlosovány do
dvou skupin po 4 týmech.
První skupinu „A“ tvořila
mužstva Kučerovci, Blovice,
Brojovka a domácí tým Dolce.
Ve druhé skupině „B“ se

a
při
řece
Úhlavě
jsme
dojeli
do
Příchovic.
Zde
byla na házenkářském
hřišti
p l á n o v a n á
z á v ě r e č n á
zastávka,
kde
jsme při dobře
vychlazeném pivku zhodnotili celou akci a došli k
závěru, že se nám den
opravdu
vydařil.
Trasa
opravdu nebyla náročná a
zvládli
ji
i
sváteční
cyklisté. Za pěkného slunečného počasí jsme ujeli
potkala mužstva FST
Našrot, FC Buldoci,
FC Kovárna a Horšice.
Rozepisovat
zde
jednotlivé
zápasy
by
bylo
velice
zdlouhavé, a proto
pouze
sesumíruji
veškeré
statistiky
do
jedné.
Ve
dvanácti
zápasech základních skupin
padlo celkem 47 branek,
brankáři
udrželi
čisté
konto v 8 utkáních. A pouze
1 zápas ve skupinách skončil remízou.
Do bojů o konečné umístění
byly
týmy
nasazeny
dle
dosaženého pořadí v základní skupině. V boji o 7.
místo
porazil
tým
FST
Našrot domácí mužstvo Dolce
4:1. V zápase o 5. místo
porazili
hráči
mužstva
Brojovka tým FC Buldoci
6:2. Malé finále o bronzové
umístění
přineslo
drama,
protože v základní hrací
době se týmy Kučerovci a
Horšice rozešly smírně 1:1
a rozhodnout tak musely
penalty. V této dovednostní
disciplíně
byli
nakonec
šťastnější
hráči
týmu
Horšice, kteří si vybojovali bronzové medaile.
Vyvrcholením
turnaje
byl
boj o 1. místo mezi
týmy
FC
Kovárna
a
Blovice. Oba dosud v
turnaji neporažené týmy
se do sebe zakously s
urputností,
která
odpovídala
důležitosti
tohoto
utkání.
Větší
vůli
po
vítězství
nakonec prokázali hráči
FC Kovárna, kteří ve
finále zvítězili 2:1.

krásnou krajinou bez zranění a defektů celkem 50
km.Trasa: Dolce, Příchovice, Lužany, Dlouhá Louka,
Horušany, Merklín, Roupov,
Vřeskovice,
Příchovice,
Radkovice, Dolce.
Standa Ziegler

Konečné
pořadí
turnaje
„DOLCE 2018“
1. FC Kovárna
2. Blovice
3. Horšice
4. Kučerovci
5. Brojovka
6. FC Buldoci
7. FST Našrot
8. Dolce
Nejlepším střelcem turnaje
se
stal
Martin
Kopřiva
(Brojovka) s 8 góly. Nejlepším brankářem byl zvolen
Marek Malík z týmu Horšice.
Nejlepším
hráčem
turnaje
byla vyhlášena jediná dívka
mezi
všemi
účastníky,
střelkyně 2 branek Michaela
Šloufová z týmu Blovice.
Turnaj se velice vydařil a
velký podíl na
tom
má
dlouholetý pořadatel Karel
Veit, kterému tímto musím
poděkovat za všechny.
Na závěr ještě jedna poznámka.
Poslední
místo
Dolců v turnaji padá na
vrub všem fotbalistům z
Dolců, kteří hráli za jiné
týmy a nechali Dolce na
holičkách.
Proto
ještě
letos vyslovuji přání, aby
se pro příští rok našel
někdo z místních, kdo by se
ujal
role
tvůrce
týmu
DOLCE, aby v roce 2019
zůstal
pohár
na
domácí
půdě.
Milan Pavlátka

