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Slovo zastupitele
Vážení čtenáři,
po odpočinkovém létě přišel
podzimní čas, a tak je třeba připravit
předzahrádky a zahrady na zimu
a s odpoledními zahradními
grilovačkami se zase na nějakou
dobu rozloučit. Čas je neúprosný
a zima je tu cobydup.
Začátek podzimu letos zpestřily
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu
České
republiky.
Seznam volících občanů na Dolcích
čítá 235 osob. Z toho se aktivně
zúčastnilo 155 voličů, což je 65,96 %.
Za naši obec vyhrála koalice SPOLU
s celkovým počtem 45 hlasů.
Na druhém místě se umístilo hnutí
ANO se 43 hlasy. Nejinak to bylo
v jiných obcích a městech, kde byl
výsledek voleb téměř totožný.
Výsledkem je úplné vítězství koalice
SPOLU. Věřme, že voliči měli
šťastnou ruku a čeká nás lepší
období.
K tradiční podzimní události naší
obce, věnované dětem a lesní zvěři,
patří sběr kaštanů a žaludů.
I letos se všichni můžeme zapojit
do sběru. Plody budou vybírány
během
drakiády
na
hřišti

Za Párníkem. Proto přijďme
všichni strávit příjemné společné
odpoledne. Na každého sběrače
čeká zasloužená odměna. Termín
drakiády
je
stanoven
na
6. listopad od 14 hodin, v případě
nepříznivého počasí se termín
posouvá na 13. listopadu.
V naší obci je zřízena jednotka
sboru dobrovolných hasičů. Mezi
její povinnosti patří hašení požárů
a provádění záchranných prací při
živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech. Kvůli
zázemí této jednotky plánujeme
vybudovat
novou
hasičskou
zbrojnici na místě již zbourané
stodoly, jejíž demolice proběhla
v září 2019. Do projektu je
zahrnuta základna pro jednotku
se školicí místností a pro případné
společenské akce i zděné toalety.
Komplikací v realizaci tohoto
projektu je aktuální covidová
situace, která zahájení výstavby
neustále posouvá.
Naopak
realizace
obecní
kanalizace firmou DEKAKOM se
posouvá stále více kupředu. Tímto
vám děkuji, že i přes veškeré

Naši jubilanti
V září oslavili

Jiří Kuncendörfer 83 let
Jitka Zamarianová 70 let
V říjnu oslavil

Miroslav Macháček 60 let
BLAHOPŘEJEME

Zlatá svatba
Manželé Boříkovi oslavili
18. 9. 2021
50 let společného
manželství.
BLAHOPŘEJEME
místní uzavírky jste všichni trpěliví
a ohleduplní, co se týče výkopových
prací. Věřím, že tento projekt bude
velkým přínosem pro celou naši
obec.
Rád bych zmínil čas Dušiček, který
připadá na první listopadové úterý,
tedy 2. listopadu. Všichni v srdcích
zavzpomínáme na všechny, kteří už
tu s námi nemohou být. Věnujte
prosím každý vzpomínku na své
zesnulé blízké a kamarády.
V příloze občasníku najdete leták
s
informacemi
o
novém
poskytovateli sociálních služeb na
Přešticku, který poskytuje terénní
odlehčovací služby.
Závěrem všem přeji krásné podzimní
a zimní období plné pohody a klidu.
Ivo Chudáček
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Informace z průběhu výstavby kanalizace a ČOV
→Po přerušení prací na stoce A-B
z důvodu výskytu bludných kamenů
se práce přemístily na příčné stoky.
Na stoce A-C bylo uloženo potrubí
v délce 108,2 m a šachty Š93 – Š95
a na stoce A-D bylo uloženo 89,1 m
potrubí a šachty Š97 – Š100. Na
stoce A-D byla vyměněna i část
potrubí
dešťové
kanalizace
z důvodu značně zchátralého stavu.

→

8. 9. 2021 byly souběžně
s výstavbou stok zahájeny práce na
samotné ČOV pod obcí. Stavební
část ČOV zahrnuje jednopodlažní
provozní budovu 5,8 x 7,3 m se
sedlovou střechou, prefabrikované
nádrže ČOV, čerpací stanici,
propojovací
potrubí,
kopanou
studnu, příjezdovou komunikaci,
elektropřípojku NN a oplocení.

→ 13. 9. 2021 se zhotovitel vrátil
k pracím na stoce A-B. Od šachty
Š58 se pokračovalo v hloubce
výkopu 2,3 m dle projektantem
upravené dokumentace. Šachty Š58
Š65 a Š81 byly změněny na
spadišťové, aby mohla být v daných
trasách zvýšena hloubka výkopů.
Od zvýšení hloubek výkopů
očekáváme
menší
problémy
s výskytem bludných kamenů. Tím,
že se kameny objevují ojediněle, je
velice
složité
organizovat
technologii
výkopových
prací.
Zhotovitel
prozatím
zůstává
u klasického způsobu, tzn. hloubení
rýhy bagrem a při výskytu větších
kamenů pikovat (rozdrtit bouracím
kladivem). Aktuálně je stoka A-B
téměř hotová, bylo uloženo potrubí
v celkové délce 693,4 m a šachty
Š55 - Š73. Po dodělání stoky A-B se
bude pokračovat na stoce A-B-1,
které se trochu obáváme, protože
zde očekáváme větší výskyt kamenů
než doposud. Začátkem listopadu
začnou práce na veřejných částech
přípojek hotových stok.

→6. 10.

2021 byly do připravené

Dolcký občasník/č. 5/říjen 2021

stavební
jámy
osazeny
prefabrikované
nádrže
ČOV.
Dvě nádrže tzv. aktivační nebo
také denitrifikační o objemu 40,6
m3,
které
budou
sloužit
k biologickému čištění odpadní
vody. Směs, která vznikne v těchto
nádržích, bude natékat do dvou
dosazovacích nádrží o objemu 10
m3, ve kterých bude docházet
k separaci kalu a vyčištěné vody.
Přebytečný kal pak skončí v kalové
nádrži o objemu 40 m3. Nádrž
o objemu 40 m3 má hmotnost 25
t, nádrž o objemu 10 m3 12,5 t.
Celkem 5 nádrží přivezly 3
kamiony a o jejich usazení
do stavební jámy se postaral
100tunový jeřáb.

→

Na stavbě ČOV je hotové
odvodnění příjezdové komunikace

a z podstatné části je hotová
i samotná příjezdová komunikace.
Tato příjezdová komunikace byla
nově navržena za stávající
nezpevněnou polní cestu, která
měla nevyhovující šikmé napojení
a příliš velký podélný sklon.
Komunikace je napojena na silnici
II/230 a v místě napojení došlo k
terénnímu vyrovnání štěrkodrtí.
Konstrukce
vozovky
bude
ukončena živičným povrchem. Je
rovněž hotová kopaná studna.
V následujících týdnech začnou
práce na provozní budově.

→ Mimo zmiňovaných kamenů se
musí
zhotovitel
vypořádávat
s blízkostí plynového potrubí,
dešťové kanalizace i sloupů VO

pokračování na stránce 3…

3
… pokračování ze stránky 2
a musí být maximálně opatrný při
výkopových pracích. V některých
úsecích proto práce nejdou tak
rychle, jak bychom potřebovali, a
to i přes vysoké nasazení
zhotovitelské firmy, která od
zahájení výstavby pracuje téměř
nonstop.

→

Každých 14 dní probíhají
kontrolní dny, což je pro nás
značně náročné vzhledem k našim
civilním zaměstnáním, ale dali
jsme
se
na
vojnu,
tak bojujeme. Zatím se nám
podařilo
všechny
nastalé

problémy
vyřešit,
za
což
děkujeme především zhotovitelné
firmě DEKAKOM a technickému
dozoru stavby Ing. Paterovi.
Prosíme
všechny
majitele
nemovitostí, aby měli dopředu
rozmyšlené
umístění
svých
přípojek. A upozorňujeme, že není
možné,
aby
měla
jedna
nemovitost
dvě
kanalizační
přípojky.
Podle
Čevaku,
pravděpodobného
budoucího
provozovatele, musí mít každá
připojovaná nemovitost pouze
jednu
kanalizační
přípojku.
V případě, že má nemovitost

vyvedeny dva odpady, musí být tyto
odpady na pozemku majitele
svedeny v jednu kanalizační přípojku
zakončenou kontrolní šachtou. Je to
kvůli případné kontrole, co daná
nemovitost do kanalizace vypouští.

→

12. 10. 2021 jsme obdrželi
na účet dotaci od Plzeňského kraje
ve výši 5 000 000 Kč.

→

První dvě faktury za srpnové
a zářijové práce ve výši 972 913,42
Kč a 2 329 562,87 Kč vč. DPH byly
kompletně uhrazeny z dotací MZe či
PK.
Zastupitelstvo obce Dolce

Výsledky voleb do Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8. – 9. 10. 2021 v obci Dolce
polovinu zúčastněných voličů
→ Celkový počet voličů Přes
hlasovalo pro dvě uskupení,

zapsaných do výpisů ze stálého a
z nichž koalice SPOLU získala o 2
zvláštního seznamu voličů: 235
hlasy více než hnutí ANO. V naší
→ Počet občanů, kteří se obci by asi koalice SPOLU spojence
zúčastnili hlasování: 155
pro sestavení vlády nenašla,
→ Počet odevzdaných platných celorepublikově se jí to ale spolu
s koalicí Piráti a STAN povedlo
hlasů celkem: 154
a společně mají 108 mandátů.
→ Voleb do Poslanecké Historický neúspěch zaznamenaly
sněmovny Parlamentu ČR se levicové strany. Do parlamentu se
zúčastnilo 65,96 % voličů.
nedostala sociální demokracie,
nejstarší česká politická strana
V naší obci dopadly výsledky voleb a poprvé od svého založení se to
podobně jako v celé ČR. nepodařilo
ani
komunistické

straně, která zrovna letošní rok
oslavila 100leté výročí. Vzhledem
k tomu, že má Poslanecká sněmovna
200 poslanců, překročily vítězné
koalice magickou 101 pro získání
většiny v Poslanecké sněmovně
a měly by vládnout. Prezident by měl
svolat
zasedání
Poslanecké
sněmovny nejdéle do 30 dnů od
voleb. Pokud to neudělá, sněmovna
se i tak sejde v poslední den lhůty.
Na tomto zasedání bude zvolen nový
předseda Poslanecké sněmovny,
nové volební výbory a poslanecké
kluby. Prezident pak musí jmenovat
předsedu vlády a její jednotlivé členy
a tato vláda musí získat důvěru
v Poslanecké sněmovně. Uvidíme,
jak to celé, vzhledem ke zdravotnímu
stavu prezidenta Miloše Zemana,
dopadne. Každopádně ústava, kterou
si zrovna náš pan prezident tak rád
vysvětluje po svém, řešení nabízí.
Přejme nám všem, ať máme fungující
vládu co nejdříve.
Jménem zastupitelstva děkuji Lence
Szikszayové za hladký průběh voleb
v naší obci. Málokdo si umí
představit, kolik práce a úsilí takové
volby vyžadují. Rovněž děkuji
ostatním členům volební komise.
Alena Duchková
Dolcký občasník/č. 5/říjen 2021
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Uctění památky zesnulých hasičů z Koryčan
Naši hasiči se připojili k celorepublikové výzvě k uctění
památky dvou zesnulých dobrovolných hasičů
z Koryčan, kteří 15. září 2021 zasahovali v rodinném
domku, kde unikal plyn a ten následně explodoval. Tito
dva hasiči místního sdružení za svoji dobrovolnou
činnost zaplatili cenu nejvyšší – svým životem.
V neděli 19. září byly na budovách a stanicích HZS ČR po
celé zemi vyvěšeny černé vlajky symbolizující smutek
nad touto tragickou ztrátou. V pravé poledne uctili
jejich památku minutou ticha i členové naší jednotky
nastoupení před hasičskou zbrojnicí.
Čest památce zesnulých!

Úspěchy našich hasiček
Vybavíte si scénku z pohádky S čerty nejsou žerty, jak
kaprál v podání Petra Nárožného verbuje chlapy
v hospodě do armády? Tak podobně to vypadalo
v červenci 2021 v našem hostinci s náborem děvčat
do spolku dobrovolných hasičů, ovšem s tím rozdílem,
že děvčata tam vstupovala opravdu dobrovolně
a s jasným cílem vytvořit stabilní ženské družstvo,
které by se účastnilo hasičských soutěží. První ostrá
zkouška je čekala už v srpnu na domácí půdě na
soutěži „O pohár starosty obce“. Jak to dopadlo,
všichni dobře víte, děvčata zvítězila a podařilo se jim
to, o co se 20 předchozích let marně snažily jejich
mužské protějšky. Děvčata se po tomto úspěchu
pustila s ještě větší vervou do trénování a další
úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. První místo
na Prazdroj Cupu v plzeňském pivovaru, 1. místo ve
Vlčí a 2. místo v Dolní Lukvici na soutěžích „O pohár
starosty obce“. Tyto úspěchy mají ještě jeden účinek,
kterým je mnohem větší zájem o hasiče ode všech
včetně mládeže a dětí. V podstatě bychom mohli
postavit i dvě ženská družstva. A mužskou část to teď

samozřejmě také mnohem více baví. Na soutěži v Dolní
Lukavici jsme vedle ženského družstva měli dvě
družstva mužů a na soutěž jela snad půlka vesnice, což
je na tom všem úplně to nejhezčí, že existuje něco, co
lidi spojuje a vytáhne je z jejich domovů. Tak jen tak
dál!
Alena Duchková

Úprava zázemí na hřišti Za Párníkem
Koncem září provedla firma Josefa Bultase úpravu
zázemí na hřišti Za Párníkem. Úprava spočívala
v položení zámkové dlažby v celém prostoru před
kioskem a propojení s „tanečním parketem“. Došlo
tak ke sjednocení celé plochy, což je jistě zlepšením
nejen z estetické stránky, ale především z té
praktické, protože v případě nepříznivého počasí
nebudou stát návštěvníci v blátě. Rovněž došlo
k vydláždění ohniště žulovými kostkami. Je tak
vyznačeno místo, kde rozdělávat oheň, a zároveň lze
pozůstatky ohne jednoduše odstranit. Celková
úprava vyšla na 92 624,29 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Dolce
Dolcký občasník/č. 5/říjen 2021
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Informace k plánované výstavbě vodovodu
V průběhu března a dubna 2021
jsme v naší obci provedli anketu
týkající se zájmu občanů o obecní
vodovod. Obec v té době
evidovala
131
nemovitostí
s popisným číslem, 2 chaty a 4
nemovitosti bez čísla. Zpět se
nám vrátilo 128 anketních lístků,
tzn. 93 %. Z těchto 128
nemovitostí bylo 116 majitelů
(91 %) PRO vodovod a 12
majitelů (9 %) PROTI vodovodu.
15.7.2021 byl oficiálně zapsán
svazek „Dobrovolný svazek obcí
pro vodovody – Jindřín“ ve
veřejném rejstříku svazků obcí
vedeném Plzeňským krajem.
Aktuálně pracujeme na výběru
projektanta.
Základní informace o svazku

→

Název: Dobrovolný svazek
obcí pro vodovody – Jindřín

→

sídlo: Horšice 7, 334 55
Horšice, IČ: 11666994

→

statutární orgán: Ing.
Stanislav
Dobrý,
předseda,
starosta obce Horšice a Miroslav
Mráz, místopředseda, starosta
obce Dolce

→

orgány svazku: předseda,
místopředseda,
shromáždění
zástupců
(starostové
a místostarostové obou obcí)

→ Předmět činnosti:
a) Zabezpečování společného
postupu při zásobování vodou na
území členských obcí.
b)
Společný
poustup
při
naplňování
povinností
stanovených
zákonem
č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích v platném znění
a
prováděcí
vyhláškou
Ministerstva zemědělství ČR

č. 428/2001 Sb. v platném znění
k tvorbě plánu financování obnovy
vodovodů a kanalizací (infrastruktury)
vytvořením
fondu
obnovy
infrastruktury pro jednotlivé členské
obce svazku.
c) Společný poustup při získávání
finančních prostředků na výstavbu,
obnovu a modernizaci vodovodů.
Zastupitelstvo obce Dolce

Den válečných veteránů
Jak všichni víme, 11. listopadu
má svátek sv. Martin, ale tento
den
patří
také
válečným
veteránům. Již od roku 1919
každého 11. dne jedenáctého
měsíce v roce přesně v 11 hodin
se ve Velké Británii zastaví na dvě
minuty život k uctění památky
padlých v krvavých bojích první
světové války. 11. 11. 1919 v 11
hodin vstoupilo v platnost
ujednané příměří, které bylo
podepsáno ve Francii. Tento den
skončila 1. světová válka.
11. listopad je slaven nejen
ve Velké Británii, ale i ve všech
demokratických zemích. Od
listopadu
2001
je
tento
významný
den
připomínán
i v České republice. Symbolem
tohoto dne je vlčí mák. Původ je
v básni kanadského chirurga,
který sloužil na západní frontě,
nedaleko
belgického
města

Ypres. V neděli 2. května 1915 byl
zabit jeho blízký přítel, příslušník
kanadského dělostřelectva. Druhý
den nato seděl kdesi u kapoty
sanitky a vedle na poli vlály vlčí
máky. Z toho smutku složil báseň,

která začíná slovy „Na flanderských
polích vlčí máky vlají“. V roce 1921
se touto básní inspiroval bývalý
velitel britských expedičních sil

Dauglas Haig, tehdy předseda
nadace veteránů, později královské
legie. Haig zvolil vlčí mák za symbol a
prostředek pro sbírku na pomoc
válečným veteránům a invalidům.
I dnes ještě existují veteráni,
účastníci
válečných
konfliktů.
Veteránů druhé světové války žije
bohužel již málo. Těmto lidem patří
obdiv a úcta, obzvlášť když
vzpomeneme, jak se k nim zachoval
minulý režim. I muži z naší obce
působili v obou světových válkách
a někteří z nich položili svůj život za
vlast, což nám připomíná pomník
padlých na návsi před obecním
úřadem. Květ vlčího máku na
špendlíku si 11. listopadu může
připnout každý a drobným finančním
darem přispět na dobrou věc.
Míra Macháček

Dolcký občasník/č. 5/říjen 2021
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Rozhovor s Ing. Milanem Douděrou o vítězství v soutěži Regionální potravina
Jak jsem slíbila v minulém čísle
občasníku, přináším rozhovor s Ing.
Douděrou, který 26. září na
Slavnostech jablek v Nebílovech
přebral
ocenění
Regionální
potravina Plzeňského kraje za svůj
rakytníkový koncentrát v medu.
Předávání se konalo den poté, co
na Agnesu pořádal samosběr
rakytníku, v dalších týdnech se
účastnil jarmarku v Koterově anebo
mezinárodního veletrhu For Gastro
& Hotel v Praze. Takže se teď
rozhodně nenudí. Přesto si udělal
čas a poskytl nám rozhovor
pro Dolcký občasník.
A. D.: Jak probíhalo slavnostní
předávání ocenění v Nebílovech?
M. D.: Řekl bych, že standardně.
Hezký slunečný den, návštěvníků
mnoho, regionálních produktů
dostatek.
Cenu
Regionální
potravina Plzeňského kraje všem
výrobcům předávali náměstek
ministra zemědělství pan Jindřich
Fialka a hejtmanka paní Ilona
Mauritzová.
A. D.: Co myslíte, že rozhodlo, že
jste tentokrát dosáhl na umístění
nejvyšší?
M. D.: Vloni hodnotitelská komise
byla na maso, letos na sladké…
A teď vážněji. Když víte, že máte
produkt, který je jedinečný
surovinami, zpracováním a zároveň
opravdu chutná a v komisi hodnotí
nestranní lidé, úspěch prostě přijít
musí. Oproti minulému roku jsme
vylepšili strukturu, nyní je jemnější.
A. D.: Co pro Vás toto vítězství
znamená?
M. D.: Beru vítězství jako úspěšné
završení několikaleté práce. A také
větší odpovědnost za to, co dělám.
Nesmím si dovolit jakoukoliv
nedokonalost nebo opomenutí.
Prvním počinem bylo nechat
zhotovit kvalitnější etikety.
A. D.: Jednou jste mi říkal, že byste
nechtěl, aby se Vám na Agnes
draly davy lidí. Je to ale známka
Dolcký občasník/č. 5/říjen 2021

úspěchu a zároveň daň. Co si od
vítězství v soutěži slibujete a co je
pro Vás optimální stav?
M. D.: Doufám, že davy proudit
nebudou.
Alespoň
letošní
samosběr tomu nenasvědčoval.
Vítězství
v soutěži
otevírá
možnosti účastnit se významných
potravinářských
veletrhů,
například již proběhnuvšího For
Gastro v Praze, kde jsem načerpal
nové inspirace. Také mám silnější
pozici
při
jednáních
s
potenciálními
prodejci,
Regionální potravina je známkou
nejvyšší kvality. Optimální stav je
„Vyprodáno“, tentokrát si nejsem
jistý, zda se toho dočkám.
A. D.: A co dál? Máte ještě nějaké
další cíle?
M. D.: Zároveň s koncentrátem
v medu jsem vyvinul i rakytníkový
sirup. Od léta dodávám sirup do
dvou restaurací v Plzni, kde z něho
dělají rakytníkovou limonádu. Byl
bych rád, kdyby podobných
restaurací bylo víc. Mám zvládnuté
dávkování i distribuci, jen je třeba,
aby měl zájem majitel, pak se jistě
dohodneme
ke
všeobecné
spokojenosti. Je škoda, že se
rakytníková limonáda nenabízí

v místní hospodě, v létě by mohla
být
vítaným
osvěžením
projíždějících cyklistů.
Další cíle samozřejmě mám, nechci
je zatím odhalovat. Můj rakytníkový
olej, který mohu nazvat panenský, je
naprosto unikátní způsobem vzniku.
Sladké odrůdy rakytníku mají veliký
potenciál zhodnocení. Směry zájmu
jsou jasné, uvidíme.
A. D.: Nedá mi to, abych se
nezeptala. Měl pro Vás náš
poslední rozhovor nějaký přínos?
M. D.: Určitě ano, na samosběru
letos výrazně přibylo místních. Jak
občanů Dolců, tak i těch, kteří mají
v obci rekreační objekt. Ač jsem
samosběr propagoval na některých
serverech, občasník obce Dolce byl
nejúspěšnější. Lidí odjinud přišlo
stejně jako v minulých letech.
Rozhovor mi pomohl i při formulaci
textu na letáky vydávané pro vítěze
Regionální potraviny. A doufám, že
rozhovor měl přínos i pro všechny
čtenáře.
I já věřím, že bylo zprostředkování
úspěchu Ing. Douděry pro vás
všechny zajímavé a inspirativní a už
se těším na další inspirativní příběhy
s někým z vás…
Alena Duchková
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Smutný pohled na Agnes
V
průběhu
srpna
jsme
kontaktovali
majitelku
části
Agnesu, která žije ve Francii,
abychom
ji
informovali
o
havarijním
stavu
její
nemovitosti. Aniž bychom to
chtěli přivolat, 28. srpna a poté
ještě 29. srpna došlo k propadnutí
střechy na této části nemovitosti.
Majitelka
nám
obratem
odpověděla, že nastalé situace
lituje a že to bude řešit. Bohužel
od té doby se nic neděje a žádnou
další zprávu nemáme.
Na našem katastru je Agnes
nejstarším objektem. Byl založen
začátkem 17. století a později
sloužil jako poplužní dvůr
dolnolukavického
velkostatku.
Poplužní dvůr je historické
označení pro panský dvůr, ke
kterému náležela panská půda.
Název pochází od označení staré
měrné jednotky popluží, podle
které se zjednodušeně nazýval
dvůr. Na Dolcích býval ještě jeden
dvůr označovaný jako dvůr Dolce,
jedná se o budovy vlevo od
současného obecního úřadu (čp. 1
býval panský byt, čp. 2 byt šafáře).

Dodnes se zde říká Ve Dvoře. Od
konce 18. století vlastnil oba dvory
jako
součást
dolnolukavického
velkostatku hraběcí rod Schönbornů,
původem německý hraběcí rod.
Schönbornové
později
dvory
pronajímali, prvním nájemcem byl
cca od roku 1898 p. Borecký

a druhým nájemcem byl od roku
1913 nebo 1914 žid Alfréd Tieben,
otec nám dobře známého Jiřího
Tiebena, který přežil snad všechny
hrůzy 2. světové války, později se
usadil v Izraeli a v roce 2010 si
splnil své velké přání navštívit svou

rodnou vesničku. 18. ledna 1924
byla v Praze uzavřena dohoda
mezi
Karlem
Janem
Schönbornem, zástupci obce
a
Antonínem
Šmuclerem
(řezníkem z Přeštic) o vykoupení
veškerých polí a budov panských
dvorů. Obci připadl dvůr Dolce

a Antnínu Šmuclerovi Agnes.
V současnosti má Agnes tři
majitele, ale dva z nich se o svůj
majetek nezajímají. Je smutné se
dívat, jak objekt s takovou historií
chátrá.
Alena Duchková

Zebra se za tebe nerozhlédne
Základní škola Horšice
Dne 16. 9. 2021 navštívila v rámci
akce
"Zebra
se
za
Tebe
nerozhlédne" mateřskou a základní
školu v Horšicích policie ČR. Žáci si
zopakovali důležitá pravidla, jak se
chovat na ulici, ve škole i doma,
zopakovali si například i důležitá
telefonní čísla. Patří jim velká
pochvala za aktivitu, kterou
vyvinuli při komunikaci s policií.
Akce měla u žáků velký úspěch, už
jen proto, že se mohli posadit do
auta, zapnout houkačku, vyzkoušet
si policejní vestu a helmu nebo
otisknout své otisky prstů. Děti si
akci opravdu užily.
Jana Štychová
Dolcký občasník/č. 5/říjen 2021
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Nový školní rok v MŠ zahájen
Ve středu 1. 9. 2021 Mateřská škola v Horšicích
zahájila nový školní rok 2021/2022. Do našeho
školkového kolektivu přibylo 8 nových kamarádů.
Přivítaly jsme mezi námi Anetku Česalovou, Jasmínku
Javorskou, Rozálku Hajšmanovou, Péťu Kušku, Sebíka
Míška, Samíka Tolara, Radovánka Grabnera
a Ondráška Pelce. Své první velké odloučení od rodičů
děti zvládly na výbornou a doufejme, že tomu bude
i nadále. Tento školní rok jsme náš Třídní vzdělávací
program nazvaly „Veselá mašinka“. Společně
nastoupíme do barevné mašinky, pojedeme krajinou,
budeme poznávat přirozenou cestou charakteristické
znaky ročních období, pozorovat, zkoumat a prožívat
všemi smysly. Budeme se snažit o to, aby naše cesta
byla veselá, zábavná a plná radosti z objevování.
Dana a Magda

Mateřská škola Horšice

Beseda s Policií ČR
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 naši mateřskou školu navštívila
policie. Nemějte však obavu, že se jednalo o policejní
zásah a řešení nějakého přestupku. Byla to přátelská
návštěva policistek Jany a Soni, které přijely
opravdovým policejním vozem, v doprovodu kolegů
Honzy a Mirka a v rámci celorepublikového projektu
„Zebra se za Tebe nerozhlédne“ společně předali
dětem cenné informace a rady. Jednalo se
o informace důležité nejen pro jejich bezpečnost
v silničním provozu, ale také bezpečné chování
v případě setkání s cizími osobami, zvířaty
a nebezpečnými předměty. Děti se v průběhu besedy
aktivně zapojily do řešení situací, které
vyhodnocovaly podle obrázků. Velký ohlas měla
u dětí prohlídka služebního vozidla, které nám
mužská část policejního sboru s radostí předvedla.
Některé děti dokonce usedly za volant, vyzkoušely
vybavení vozu, pohodlnost interiéru a na malou
chvilku se proměnily v odvážné policisty, kteří
pomáhají a chrání naši bezpečnost. Děti měly také

možnost vyzkoušet neprůstřelnou vestu a helmu,
kterou policisté využívají v těch nejvíce nebezpečných
situacích a zjistily, že není vůbec jednoduché nést na
sobě tak těžkou výstroj. V závěru nechybělo společné
foto, potlesk a překvapení pro děti v podobě
omalovánek, pexesa a reflexních zvířátek. Mnohokrát
děkujeme skupině policistů za milou a velice poučnou
návštěvu a budeme se těšit zase příště.
Magda a Dana

Trable na rybách
aneb když nemá sportovní rybář parťáka
Míra Paluch si jedno krásné nedělní ráno vyrazil na ryby
a měl štěstí, za nedlouho vytáhl jesetera dlouhého 1,23
m. Ale ehjle, problém. „Kdo mě vyfotí?“, říkal si. Tu jako
na zavolanou objevím se já s foťákem. Tak to opravdu
bylo! A jaké z toho plyne poučení? Nechoď sportovně
rybařit bez parťáka!
Alena Duchková
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