Dolcký občasník
dvouměsíčník pro obec Dolce
Č. 1

únor 2020

www.obec-dolce.cz

email: info@obec-dolce.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět tu máme první číslo nového
roku, a to roku 2020, ve kterém už
se toho dost událo. Se starým
rokem jsme se rozloučili a nový
rok přivítali oslavou Silvestra v
zasedací místnosti obecního úřadu.
Silvestra se zúčastnilo cca 25 do
pyžam oblečených lidí, kteří se až
do ranních hodin bavili jak tancem
a zpěvem, tak i hraním společenských her. O několik dní později
se uskutečnil tradiční novoroční
výšlap, tentokrát na rozhlednu
Kožich, s občerstvením v Újezdě a
zakončením v naší hospodě. Této
akce se k mé velké radosti zúčastnilo rekordních 58 „výšlapníků“. V
polovině ledna následoval hasičský
bál, na kterém nám zahrála nová
hudební produkce Dedičová +
Šimůnek. Kapela se všem líbila, a
proto jsme ji hned objednali i na
příští rok. První únorovou sobotu
proběhl turnaj v prší, který opět
organizovala Kamila Hajžmanová.
Tento turnaj se těší velkému zájmu
veřejnosti nejen z naší obce, ale
i z širokého okolí. A poslední
akcí prvních měsíců roku byl
dětský maškarní bál, kterého se

zúčastnilo plno krásných masek a
pobavili se nejen děti, ale i
jejich rodiče.
O všech akcích se podrobněji
dočtete uvnitř tohoto čísla
občasníku. Děkuji všem, kteří se
zapojují do pořádání akcí a
obětují tomu svůj volný čas.
A co nás čeká dál? Nejbližší
plánovanou akcí je posezení
seniorů, které se koná 13. března
v zasedací místnosti obecního
úřadu. V dubnu proběhne jubilejní
desátý ročník Fichtl Cupu, který
bude bohužel i poslední, a to
hlavně z důvodu upadajícího zájmu
jak posádek, tak i diváků. Přál
bych si, abychom se na těchto
akcích setkali v hojném počtu.
Samozřejmě dále pokračujeme v
rozpracovaných akcích. V nejbližší
době se budou dělat čerpací
zkoušky na obecních zdrojích vody.
Dále proběhne statistika průjezdu
vozidel obcí, na základě které
bude povoleno/nepovoleno umístění
úsekového měření rychlosti průjezdu aut v naší obci.
Aktuálně se řeší i nové napojení
veřejného osvětlení v části obce,
které bude přerušeno z důvodu

Vítání občánků
Na konci měsíce ledna 2020
jsme do naší obce přivítali
dva nové občánky. V pondělí
27. ledna starosta obce Miroslav Mráz oficiálně přivítal
Matyáška Klímu se svými rodiči.Ve středu 29. ledna se na
nás přijel podívat Toníček

Mareš s rodiči a se svojí
babičkou.
Nechyběla
ani
tradiční obecní kolébka, ve
které si oba chlapečci vyzkoušeli její pohodlí a jako
zkušení modelové nám i zapózovali. Malým občánkům přejeme do života hlavně zdraví,
lásku, ale i
nezbytné štěstí.
Rodičům
přejeme,
aby
všechny problémy,
které
výchova
dětí
přináší, úspěšně zvládali a
ze svých ratolestí
měli
p ř e d e v š í m
radost.
Lenka Szikszayová

demontáže elektrického vzdušného
vedení.
Nyní jedno důležité upozornění.
Čtyřikrát ročně je obec povinna
zajistit odběry vzorků z kanalizačního vyústění. Odebírá se ze
dvou míst, první se nachází za
obecním úřadem a druhé odběrné
místo je ve spodní části obce. Z
důvodu překročení limitů z odebraných vzorků hrozí obci kontroly a
následné pokuty od České inspekce
životního prostředí. Jelikož by se
nejednalo o první prohřešek, může
být pokuta v řádu desítek, až
stovek tisíc korun. Žádám proto
občany, aby nevypouštěli odpadní
vody do dešťové kanalizace.
Od příštího čísla Dolckého občasníku uvažujeme o změně článku
Slovo starosty na Slovo zastupitele, a to hlavně z důvodu jiného
pohledu na dění v obci. O podstatné informace nepřijdete a já pevně
věřím, že bude tento krok přínosem.
Závěrem Vám přeji krásné prožití
jarních dnů.
Míra Mráz, starosta obce
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Informace ze zápisů
Informace ze zápisu 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 13. 12. 2019
Zasedání Zastupitelstva obce vylepšenou Čertiádu dostali. SDH k 31. 12. 2019; schválilo
Dolce bylo zahájeno v 19 10 hod. Dále starosta informoval o rozpočet obce Dolce na rok
starostou obce panem Miroslavem zvýšení cen za svoz popelnic o 2020 jako schodkový; schválilo
3 %, což doložil ceníkem od střednědobý výhled rozpočtu na
Mrázem.
Západočeských
komunálních roky 2021-2022; schválilo OZV
Starosta informoval o nabídce služeb. Rovněž uvedl, kolik č. 2/2019, o stanovení systému
projektanta Ing. Macha na nás stojí vývoz kontejnerů za shromažďování, sběru, přeprapřepracování projektu ČOV a tříděný odpad a zmínil, že vy, třídění, využívání a
kanalizace v hodnotě 308.400 Kč vzhledem
ke
vzrůstajícím o d st ra ňo vá ní
k omu n ál ní c h
bez DPH (373.164 Kč vč. DPH). cenám,dojde možná v budoucnu odpadů a nakládání se stavebNabídka zahrnuje domluvené ke změně sazby poplatku, aby ním odpadem na území obce
změny pro snížení ceny a jedná se občané podíleli i na Dolce; schválilo OZV č.
se o změnu stavby před dokonče- nákladech za tříděný odpad.
3/2019, o místním poplatku ze
ním a zároveň dokumentaci pro Předseda finančního výboru Ivo psů; schválilo OZV č. 4/2019,
výběr zhotovitele. Dále staros- Chudáček informoval přítomné o o poplatku za komunální odpad;
ta informoval, že se intenzivně stavu finančních prostředků schválilo smlouvu o budoucí
zabývá úsekovým měřením, které obce k 31. 10. 2019 a o smlouvě o zřízení věcného
je jedinou možností pro zpoma- provedeném rozpočtovém opatře- břemene a dohodu o umístění
lení rychlosti projíždějících ní č. 3/2019. Zastupitelstvo stavby č. IV-12-0015535/VB1 o
aut v obci. Připomněl Čertiádu, obce schválilo inventarizační zřízení trvalé elektrické
poděkoval všem, kteří se na komise k provedení inventari- přípojky pro parcelu č. 2/2 na
této akci podíleli, a zmínil zace majetku obce a majetku obecním pozemku č. 330/3.
pozitivní ohlasy, které jsme na
Informace ze zápisu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 31. 1. 2020

Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v 19 00 hod.
starostou obce panem Miroslavem
Mrázem.
Starosta informoval, že čekáme
na přepracovaný projekt kanalizace, který by měl být hotový
do 31. 3. 2020. Zastupitelstvo
řeší také případnou výstavbu
vodovodu. Důvodem je stále
větší nedostatek vody a snaha
uložit potrubí do jednoho
výkopu. Pokračuje zpracovávání
projektu hasičské zbrojnice,
kdy je cílem pro letošní rok
základová deska. Co se týká
úsekového měření, je potřeba
nejprve vyhodnotit aktuální
stav průjezdnosti, toto vyhodnocení trvá 10 dní a na jeho
základě by se pořídilo měřící
zařízení.
Koupě
měřícího
zařízení pro dva směry stojí
celkem cca 2 mil. Kč nebo to
lze řešit pronájmem za 40-80
tis. Kč měsíčně, přičemž
nejkratší doba pronájmu je 12
měsíců. Vzhledem k těmto cenám
uvažujeme, že bychom využili
spíše pronájem. Starosta zmínil
proběhlé akce, kterými byly
Silvestr, novoroční výšlap a
hasičský bál, které zhodnotil
jako velice úspěšné i vzhledem
k poměrně velké návštěvnosti.
Dále informoval o výjezdu naší
požární jednotky, která v počtu
6 lidí vyjížděla v sobotu
25. 1. 2020 k požáru rodinného
domu v Radkovicích. Starosta
informoval o chystaných akcích,
tou nejbližší je turnaj v prší,

na který je přihlášen rekordní
počet účastníků, a to 64
dospělých a 16 dětí. Pak bude
následovat dětský maškarní bál
a následně posezení seniorů,
na které starosta pozval
všechny občany nad 60 let. 25.
4. 2020 proběhne Fichtl Cup,
který se bude konat naposled,
a proto starosta očekává co
největší
účast
domácích
posádek.Starosta
přítomné
informoval, že v období od 1.
února do 24. května 2020 můžou
jejich domácnosti navštívit
pracovníci Českého statistického úřadu, kteří budou
provádět statistické šetření o
životních podmínkách domácností v ČR. Tito pracovníci se
musí prokázat průkazem tazatele a pověřením od Krajské
správy ČSÚ.
Zastupitelstvo obce schválilo
nájemní smlouvu se SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Dolce
na pronájem výčepu na dobu od
1.2.2020 do 30.4.2020; schválilo smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti na
obecních pozemcích č. 332/2 a
332/3 pro pokládku chrániček
na optický kabel pro rychlý
internet s firmou Česká
telekomunikační infrastruktura
a.s.
(CETIN);
schválilo
zřízení služebnosti cesty na
obecním pozemku č. 113/101 –
zřízení přístupové cesty pro
pozemky 113/90, 113/89 a
113/88; schválilo zřízení
služebnosti cesty na obecním

pozemku č. 113/102 – zřízení
přístupové cesty pro pozemek
113/90; schválilo zřízení
služebnosti cesty na obecním
pozemku č. 113/100 – zřízení
přístupové cesty pro pozemek
113/93; schválilo OZV č.
1/2020, o stanovení společných
školských obvodů základních
škol a mateřské školy.Předseda
finančního výboru Ivo Chudáček
informoval přítomné o stavu
finančních prostředků obce k
31. 12. 2019.
Podrobnější informace najdete
v oficiálních zápisech zastupitelstva.
Alena Duchková

Naši jubilanti
V únoru oslavili:

Karel Kutílek
Josef Bultas
Marie Kučerová

90 let
84 let
80 let

V březnu oslaví:

Božena Šilingová 83 let
Marie Fořtová
80 let
Věra Fořtová
60 let
B LA H O P Ř E J EM E

Vítáme nového občánka Dolců
Vojtíška Soukupa
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ DO
ŽIVOTA.
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Hasiči bilancovali
Každým rokem v čase Vánoc se
schází místní hasiči, aby
zhodnotili svoji práci v pomalu
končícím roce 2019.
V sobotu 28. 12. jsme dopoledne
připravili zasedací místnost OÚ
a občerstvení. V 17 hodin
zahájil starosta sboru Miroslav
Macháček výroční valnou hromadu
za přítomnosti 31 členů a 7
hostů z okolních sborů. Jednání
probíhalo v duchu voleb, kdy po
pěti letech končí starý výbor a
volí se nový na dalších pět
let. Jednatel Pavel Stuchl ve
své zprávě seznámil přítomné s
činností sboru v uplynulém
roce, ale shrnul i uplynulých
pět let.
Hospodaření s
financemi nám přiblížil hospodář Zdeněk Nový ml. Velitel
zásahové jednotky Ivo Chudáček
zhodnotil
práci
zásahové
jednotky, vyzdvihl její práci
při požáru v lese Dolcko, kdy
se ukázalo, že jednotka je po
odborné stránce dobře připrave-

n a .
Celou
č i n n o s t
sboru
zrevidoval
Josef
S t a něk. V
r o c e
2 0 1 9
j s m e
přijali do
svých
ř a d
t ř i
ženy,
Terezu
Aronovou, Pavlínu Zemanovou a
Kamilu Malíkovou, kterým byly
předány členské průkazy. Pak
následovala
volba
nového
výboru. Nově zvolený výbor se
částečně omladil, aby mladí
hasiči
postupně
přebrali
štafetu, tak jako jsme
mi starší před léty
pokračovali po našich
otcích.
Ve
funkci
jednatele
vystřídal
Pavla Stuchla Martin
Macháček. Ve funkci
revizora
nahradil
Zdeňka Bultase Josef
Staněk a na funkci
náměstka
starosty
nastoupil Pavel Paluch
ml. a vystřídal tak
Jiřího Loudu, který
zastává funkci preventisty a jako jediný ve

sboru má na tento post odpovídající odbornost. Výbor nezapomněl odměnit některé své
členy. Medaile za věrnost - 10
let u sboru - převzali Petra
Nová, Marek Regner a Jakub
Paluch. Čestné uznání sboru
bylo uděleno Karlu Veitovi,
který je hlavním organizátorem
každoročních pouťových turnajů
v kopané. V diskusi poděkoval
starosta sboru Pavlu Stuchlovi
a Zdeňku Bultasovi za odvedenou práci ve svých funkcích a
byl jim předán malý dárek. Po
skončení jednání následovalo
malé občerstvení a volná
zábava.
Touto cestou přeji všem čtenářům Dolckého občasníku šťastný
a pohodový rok 2020.
Starosta sboru Míra Macháček

Hasičský bál
Stejně jako v předešlých
letech se i letos v lednu
konal hasičský bál.
Předprodeje vstupenek
se opět ujal Zdeněk
Bultas, který týden
před bálem zájemce
zapisoval do připraveného
zasedacího
plánu. V sobotu 18.
ledna v 10 hodin
začaly přípravy sálu.
Jelikož místní sbor
hasičů provozuje i
hostinec,
bylo
potřeba zajistit vše
potřebné pro fungování
výčepu
i
ke
spokojenosti
všech
návštěvníků.
Výběr
chuťovek byl stanoven

na 17. hodinu a samotný bál
byl zahájen ve 20 hodin. K
tanci i poslechu všem přítomným hostům zahrála hudební

produkce Dědičová + Šimůnek,
která byla všemi hosty velmi
kladně hodnocena. Samozřejmě
nemohla chybět karafiátová
volenka
a
již
zmíněné chuťovky a
preclíky.
Provoz
výčepu připadl na
Jirku Loudu a Míru
Macháčka,
kterým
za hladký průběh
až
do
pozdních
nočních
hodin
patří velký dík.
Poděkování patří i
všem,
kteří
se
podíleli nejen na
samotných přípravách, ale i na
nedělním úklidu.
Josef Staněk
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Turnaj v prší
V sobotu 1. února proběhl
6. ročník turnaje v prší,
jehož hlavní organizátorkou
byla i tentokrát Kamila
Hajžmanová.
Turnaji předcházela páteční
příprava, která nastala ihned
po skončení veřejného zasedání
zastupitelstva. Naše zasedačka
je prostě v neustálé permanenci. Bylo potřeba připravit
ceny pro 64 dospělých a 14
dětských účastníků. Ano, čtete
dobře. Každým rokem počet
hráčů stoupá a bývalo by se
jich přihlásilo ještě více,
ale bohužel větší počet už by
se do naší zasedací místnosti
nevešel a pořádat turnaj v
jiné obci Kamila, jako správná
patriotka, nechtěla. Turnaj
samotný vypukl v sobotu ve 13
hodin. Jednotliví hráči se při
vstupu zaregistrovali, zaplatili startovné 120 Kč, vylosovali si číslo, které určovalo,

12 dětí, které hrály v hospodě. Hrálo se na čtyři kola,
každé kolo mělo 30 her, podle
umístění v jednotlivých kolech
se pak hráči přemísťovali k
jinému stolu. Mezi koly byla
vždy pauza na občerstvení,

Závěrem ještě trochu statistických údajů, turnaje se
zúčastnilo celkem 23 dolckých
hráčů z toho 6 dětí, nejmladšímu hráči bylo 8 let, nejstarší hráčce 72 let a vytočilo se 4,5 sudů piva. Jménem
hlavní organizátorky Kamily
děkujeme všem, kteří se na
organizaci podíleli a rovněž
všem sponzorům, kteří věnovali ceny a pomohli s přípravou
a organizací akce.
Alena Duchková

Pozvánka
Zastupitelstvo obce Dolce
srdečně zve všechny naše
seniory na

„PŘÁTELSKÉ

POSEZENÍ
PŘI MUZICE„,

u jakého stolu budou hrát, a
dostali účtenku na pití.
Kamila a její pomocnice to
zvládaly bez problémů, což
bylo kvitováno i od účastníků
samotných, od kterých jsem
během jejich usedání ke stolům
slyšela slova chvály na
organizaci.
O
doplňování
tekutin se starali Míra Mráz a
Míra Macháček, večer je
vystřídali Zdendové Nových.
Nejvíce se cestami do schodů a
ze schodů zapotil Michal Holý,
který pití roznášel. Večer ho
pak doplnil Pavel Jeslínek.
Turnaje se nakonec zúčastnilo
60 dospělých hráčů, kteří
hráli v zasedací místnosti a

které bylo připraveno ve formě
obložených táců a nejrůznějších typů domácích řezů. V 19
hodin proběhlo vyhodnocení
turnaje. Mezi dospělými se na
1. místě umístila Jarmila
Ščepková, na 2. místě Roman
Vakeš a na 3. místě Simona
Sekeráková. Mezi dětmi se na
1. místě umístil Jakub Záhořík, na 2. místě Radim Ščepka
a na 3. místě Adélka Regnerová. Všichni medailisté dostali
hodnotné ceny, s prázdnou ale
neodešel nikdo. Dokonce ani
ten, kdo se umístil na posledním místě. Ten navíc obdržel
dřevěnou sochu opice za největšího
smolaře
turnaje.

které se koná v pátek
13. března 2020,
od 1700 hod.
v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Vystoupí pěvecký sbor

„Dobřanské bábinky„
K tanci a poslechu
zahraje skupina

„Orient„.
Občerstvení zajištěno.
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Novoroční výšlap
Letošní novoroční výšlap další cestu.
připadl na sobotu 4. ledna.
Samozřejmě kdo chtěl, mohl si

V 9 hodin se před obecním
úřadem sešla opravdu početná
skupinka, a to 46 dospělých, 12
dětí a 3 psi. Celou akci
odstartovala tradiční společná
fotka. Poté jsme vyrazili směr
Dolcko. Dobrou náladu nám ještě
umocnil Zdenda Nový svým
pozdním
příchodem.
První
záchytný bod byl u kapličky sv.
Huberta. Po krátkém odpočinku
se pokračovalo lesem na Libákovice. Jen malá skupinka rodičů
s našimi nejmenšími spoluobčánky se s námi u Huberta rozloučila a vydala se zpět ke svým
domovům. Počasí nám zatím
přálo, i když cestou od Libákovic k rozhledně foukal opravdu
nepříjemný vítr. Ale i tuhle
maličkost jsme překonali a
odměnou nám bylo občerstvení v
podobě vuřtů a pivka přímo pod
rozhlednou Kožich. Naštěstí
jsou u rozhledny křoviska,
která nás chránila před protivným větrem a my mohli v klidu
odpočívat a nabírat síly na

vyjít 122 schodů
na
vrchol
rozhledny a tam
si užívat výhled
na
Šumavu,
Rožmitál, Brdy,
Zelenou
horu,
Radyni, Přešticko,
Plzeň
a
Český
les.
Bohužel i tento
výhled byl dost
znepříjemněn
větrem. Rozhledna Kožich byla
vystavena v roce
2007 v nadmořské výšce 580 m.
Celková výška rozhledny je 35
m a výška výhledu 22 m. Po
příjemném odpočinku jsme se
vydali na zpáteční cestu. V
Libákovicích nás opustila
další malá skupinka, která si
to namířila, stejnou cestou
jako jsme přišli, zpátky domů.
My ostatní jsme pokračovali na
Letiny a cestou jsme odbočili
zpátky do lesa Dolcko. Abych
pravdu řekla, vůbec vlastně
netuším, ve které části lesa
jsme byli, ale tak krásný,
mechový a čistý les už jsem
dlouho neviděla. Příjemnou
procházkou lesem jsme došli do
Újezda a pak to byl jen kousek
k místnímu hostinci, kde nás
uvítala paní Sikytová s
manželem a výborným gulášem.
Po příjemném občerstvení, kde
samozřejmě nechyběla nějaká ta
štamprdlička a pivko se z
Újezda
postupně
trousily
skupinky výletníků k domovům.
Poslední skupinku cca 15 lidí

bohužel neminul mírný déšť se
sněhem, ale to nikomu nevadilo, protože na Dolcích v
hospůdce už bylo otevřeno, a
hlavně zatopeno. No a jak
viděla výšlap dětská část
výletníků? Ali Holá: „Líbilo
se mi na rozhledně.“ Kači
Holá: „Líbilo se mi všechno.“
Anet Mrázová: „Kolem byla
krásná příroda a taky zvířata.“ Míša Stieberová: „Moc se
mi to líbilo.“ I letos se
novoroční výšlap povedl, tak
kam příští rok?
Štěpka Mrázová
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Dětský maškarní bál
Je období masopustu, s nímž
je spojeno období veselí a
různých karnevalů. V sobotu
15. února se tak i u nás, v
prostorech obecního úřadu,
konal již tradiční dětský
maškarní bál.
V zasedací místnosti vyzdobené
balónky a girlandami a za
doprovodu dětských písniček
tentokrát
naše
ratolesti
provázelo odpolednem několik
vodníků, nebo přesněji řečeno
vodnic/hastrmanek. Děti si
užívaly pečlivě připravených
soutěží, her, tanečků a
samozřejmě drobných sladkostí,
které obdržely za každou účast
ve hře. Asi největší úspěch
měla hra s toaletním papírem,

ve
které
se
zapojili
i
samotní rodiče.
Tak se jim to
zalíbilo, že si
s
velkým
zápalem, a za
m o h u t n é ho
povzbuzování
svých
dětí,
neplánovaně
vyzkoušeli
soutěž
v
„navlékání
perel“, za což
dostali stylovou
zelenou
odměnu.
I
tentokrát byla
hojná
účast
princezen,

letos zejména
na
motivy
L e d o v é h o
království,
malých hasičů,
indiánů
a
ostatních
masek.
Mnoho
radosti
v
dětských očích
p ř i n e s l a
bohatá tombola, která byla

opět rozdělena na dívčí a
chlapeckou, aby každý dáreček
našel vhodného majitele. Pro
děti i rodiče bylo připraveno
bohaté občerstvení a celé
odpoledne bylo velmi povedené.
Velké díky patří všem, kteří
se podíleli na organizaci a
přípravě maškarního bálu. Za
všechny zúčastněné děkujeme.

Jan Bůžek

Vzpoura úrazům
V pondělí 13.1.2020 proběhla na naší škole v Horšicích beseda s tělesně postiženými lidmi v rámci Minimálního
preventivního programu.
Tento projekt je realizován
VZP ve spolupráci s handicepovanými lidmi. Na školu k nám
dorazili dva vozíčkáři, kteří
dětem přiblížili svoji nelehkou situaci a svůj příběh. S
dětmi diskutovali o bezpečném
chování a také o tom, jak
některým úrazům předejít.
Ukázali dětem, že život na

vozíčku není vůbec
jednoduchý a to, co
nám
přijde
jako
běžná věc, pro ně
tak snadné není.
Děti měly nespočet
dotazů a vše je
velice
zajímalo.
Celá
akce
byla
velmi vydařená a
pro
nás
všechny
byla velkým přínosem.
Kristýna Lorencová
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Co se dělo po Vánocích
Začátek měsíce byl spojen
zejména s povídáním o zážitcích z prázdnin, o Vánocích a
dárcích, které dětem přinesl
Ježíšek.

Ve třídě jsme místo vánoční
výzdoby použili nové výtvory,
které jsme společně zhotovili.
Děti se mohou pochlubit krásným krmítkem pro ptáčky,

vyrobeným z větviček, ptáčky
z vlny, sněhuláky, ledními
medvědy a mnoha obrázky zimní
krajiny a zvířátek. Sněhu
jsme se bohužel nedočkali ani
tento měsíc, děti ovšem
nejraději tráví volný čas na
čerstvém vzduchu a tak místo
dovádění ve sněhu prozkoumáváme okolí a využíváme dětská
hřiště. Koncem měsíce děti
vyrobily
jídelní
lístky,
upekly
pizzu,
připravily
ovoce, nepečený dezert a
zeleninový salát a školní
družina se na jeden den
přeměnila
ve
vyhlášenou
restauraci. Ze čtyř dětí se
stali kuchaři a servírky a
ostatní si užívali roli
hostů. Po otevření restaurace
byla během chvilky všechna
místa obsazená a hosté si
začali objednávat nápoje a
jídlo. Děti si během tohoto
dne
zopakovaly
pravidla
slušného chování, přípravu
jídel a počítání peněz při
placení.
V š i c h n i
byli
se
vším velice
spokojení a
každý
si
tento
den
užil.
Mariya Mukan

Zima v bílém kožíšku
V pátek 7. 2. 2020 navštívil naši školu Mgr. Pavel
Josef Macků, Ph.D., aby dětem
z mateřské školy představil
vzdělávací program s názvem
„ Z ima v bílém kožíšku“.
Formou pohádky s plyšovými
zvířátky se děti seznámily s
životem v polárních krajích.
Hlavním hrdinou byl malý lední
medvídek, který se ocitl v
naší zemi, a chce se vrátit
domů za kamarády, kteří mu moc
chybí. Cestou musí zdolávat
spoustu překážek, při kterých
mu pomůžou nejen ostatní
zvířátka z polárních oblastí,
ale také děti. Celé představení bylo proloženo promítáním

obrázků
a
zpěvem písní
za doprovodu
l o u t n y .
Touto nenásilnou
a
h r a v o u
formou
se
děti dozvěděly spoustu
n o v ý c h
zajímavostí.
Dana Řihošková
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On – off – Netolismus
Únor jsme na naší škole
zahájili besedou v rámci
minimálního preventivního
programu na téma On – off –
NETOLISMUS.

Tato
interaktivní
beseda
upozorňovala na závislost na
tzv. virtuálních drogách, jako
jsou počítačové hry, sociální
sítě, virtuální videa nebo
televize. Beseda byla
zaměřena na pozitiva,
ale i negativa on-line
světa. Virtuální svět
je třeba brát s mírou,
znát limity, hranice a
vždy
umět
zmáčknout
tlačítko off. V rámci
besedy bylo zmíněno i
téma kyberšikany, které
je v současnosti velmi
aktuální a je třeba o
něm hovořit.
Děti byly rozděleny na
dvě skupiny s ohledem
na věk. S 1. a 2.
ročníkem beseda probí-

hala více hravou formou.
Jednou z aktivit byla tzv.
RUKA, kdy po obkreslení své
ruky na papír, děti do každého prstu psaly, komu by se ze
svého okolí svěřily s nějakým
problémem. V besedě byla
zmíněna i linka bezpečí. Se
staršími žáky jsme se více
pobavili o nebezpečí sociálních sítí a vedli jsme na
toto téma rozsáhlou diskuzi.
Dětem bylo toto téma velice
blízké a každý mohl do diskuze přijít s vlastní zkušeností, která se k tématu vázala.
Celou akci hodnotím za velmi
pozitivní a úspěšnou. Sami
žáci řekli, že se dozvěděli
spoustu nového.
Kristýna Lorencová

Hudební nástroje ve škole
Ani v měsíci únoru na naší
malé školičce nezahálíme, a
stále objevujeme něco nového.
Ne jinak tomu bylo v pátek,
7.února, kdy na naši školu
zavítal, se svým hudebním
pořadem „ Vývoj hudebních
nástrojů od starověku po
současnost“ , pan Pavel Josef
Macků.
Žáci se prakticky seznámili s
téměř kompletní vývojovou
řadou dechových a strunných
nástrojů.

Viděli jsme, slyšeli
jsme, a mohli si i
vyzkoušet na vlastní
kůži,
jak
fungují
nejen staré hudební
nástroje, ale i nástroje, které si pan
Macků sám, nebo za
pomoci svých svěřenců
vyrobil.
Slyšeli
jsme
zvuky
některých středověkých
nástrojů, jako např.
zvířecích rohů, chrotu, loutnu, fidulu, či středověkou harfu. Zazpívali jsme
si i některé písničky, které
známe třeba z Večerníčku.
Věděli jste, že i z obyčejných věcí lze „vyrobit“
hudební nástroj? Posloužit
nám můžou staré plechovky,
hadice od pračky i obyčejné
klacíky.
Hodinka se všemi hudebními
nástroji, které s sebou pan
Macků přivezl, utekla jako
nic, a my se plni dojmů
museli rozloučit.
...ještě u oběda jsme si měli
o čem povídat.
Jana Richterová
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