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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám další číslo Dolckého
občasníku, již páté v roce 2017, ve
kterém Vás seznámíme s novinkami a
událostmi, které se v obci za
poslední dva měsíce udály a které
nás v příštích dnech
čekají. Poslední akcí,
kterou má řada z nás
ještě v paměti, je
Drakiáda,
která
se
konala v sobotu 28.října
2017 od 15 hodin na
hřišti „Za Párníkem“.
Kromě pouštění draků se
rozdávaly i ceny nejlepším sběračům kaštanů a
žaludů v rámci soutěže
„Pomáháme zvířátkům v
lese“. Tato akce je záslužná dokonce
ze dvou důvodů. Prvním je, že se
děti učí pomáhat zvířátkům v lese.
Druhým, že se touto akcí baví celé
rodiny včetně tatínků, maminek,
dědečků i babiček po dobu několika
týdnů. Děkujeme tedy všem, kdo se na
akci podíleli, a všem, kdo se
rozhodli zapojit do sběru. Další a
poslední kulturní akcí bude

„Mikulášská nadílka“, v rámci které
nás budou jistě i tento rok strašit
čerti, zlobivé děti obdarovávat
uhlím a těm hodným dětem jistě
přinese Mikuláš spoustu dárečků.
V minulém čísle jsme informovali o
realizaci
dokončování
několika akcí.
Jednou z nich
byla likvidace
sedimentu
z
obecního
rybníku, která
proběhla
ke
spokojenosti
všech zúčastněných stran,
obecního
úřadu, majitelů pozemků, Odboru
výstavby a ÚP a Odboru životního
prostředí Městského úřadu Přeštice.
Vše bylo schváleno a odsouhlaseno
pracovníky Odboru výstavby a ÚP a
všemi dotčenými stranami na místní
kontrole. Velký dík za pomoc při
realizaci této akce patří především
panu Josefu Honzíkovi ze společnosti Polana Horšice, a.s., který s

Přivítali jsme
Nikolku Čechovou
V pondělí 16.října 2017 starosta
obce přivítal do naší obce nového
občánka — Nikol Čechovou, která si
přivedla do zasedací místnosti na
tento slavnostní okamžik rodiče a
svoji starší sestřičku Karolínku.
Přejeme Nikolce i Karolínce pevné
zdraví, šťastné dětství plné lásky
a štěstí a rodičům přejeme samé
krásné a radostné chvíle s jejich
dětmi.
Lenka Szikszayová

námi po dobu dlouhých měsíců
vstřícně spolupracoval a v mnoha
situacích nás podržel.
Nyní nás ovšem trápí oprava cesty
do Přeštic, kde největším zásahem
je budování ostrůvků u vjezdu do
obcí, kde je provoz vždy zúžen do
jednoho značně poškozeného pruhu.
Musíme ovšem ocenit, že nás stavitel nenechal po dobu budování
ostrůvku jezdit po odfrézované
cestě a položil prvé vrstvy asfaltu
téměř po celé délce opravované
komunikace.
Na závěr bych rád poděkoval všem
občanům, kteří se zapojují do dění
obce při různých kulturních,
sportovních či společenských
akcích, a věřím, že tomu tak bude i
nadále. Zároveň bych zde chtěl
poděkovat Lence za obětavou práci
pro obec a v minulém období za
bezproblémový průběh voleb.
S pozdravem a přáním příjemného
čtení

Michal Šimon, starosta obce

Stránka 2

DOLCKÝ OBČASNÍK

Hostinec „U Valdeků“
V obci byly už před rokem
1900 dva hostince, které
fungovaly současně až někdy
do roku 1950. Jedna hospoda
byla v čp. 4 „U JELENA“ a
druhá v čp. 10 (nyní p.
Blacký), kterou provozoval
Václav Klasna, jehož manželka
Kateřina roz. Boříková z čp.
22 měla hokynářství.
Někdy po roce 1910, nevím
přesně kdy, postavil František
Klasna, syn Václava z čp. 10,
nový hostinec čp. 62, pojmenovaný „U VALDEKŮ“. V obou
hospodách, jak uvádí kronikář
Václav Brada v kronice datované 1921 – 1933, se odvíjel
čilý společenský život. Hrálo
se divadlo, uskutečnilo se
průměrně sedm tanečních zábav
v jednom roce a jeden ples.
Pivo se v roce 1927 točilo u
„Valdeka“ plzeňské za 1,50 Kč
a u „Jelena“ štěnovické za
1,20 Kč.
František Klasna (Valdek) se
narodil 27.9.1885 a zemřel
14.2.1955 za podivných okolností. Byl dvakrát ženatý, s
první ženou Marií Klasnovou z
Týniště byl oddán v Horšicích
27.11.1920 a toto manželství
nemělo dlouhého trvání, neboť
Marie náhle zemřela v roce
1925 bez potomků. Podruhé se
ženil v Přešticích s Annou
Jílkovou, dcerou Jana Jílka,
řezníka v Přešticích čp. 126.
Obřad proběhl 17.6.1927. Z
tohoto manželství se narodily
dvě dcery, Marie a Blanka.
František Klasna provozoval
hostinec asi do roku 1954, pak
ho na udání zatkla STB a
krátce nato zemřel.
Hostinec
vyvlastnil
stát
4.dubna 1960, převzat do
správy MNV byl v roce 1961 a
27.listopadu
1975
přešla

nemovitost
do
vlastnictví
„Okresního lidového spotřebního
družstva Jednota“ a to nemovitost vrátilo 6.března 1991 v
restituci původním majitelům.
Po Fr. Klasnovi byl jako šenkýř
nějaký
čas
Josef
Brada
(Josífek) z čp. 10, od roku
1956 až 1959 Halena Schrödlová
z čp. 90 (Agnes) a po ní
nastoupila Anna Křenová čp. 57,
která zde vydržela nejdéle, a
to od roku 1959 až do roku
1976. Po jejím odchodu do
důchodu byl hostinec Jednotou
rekonstruován, zvětšil se výčep
a vybudoval byt.
Po rekonstrukci v roce 1977
nastoupili manželé Zrelicovi a
končili v září 1983. Stěhovali
se do Řeneč, kde postavili
chalupu. Od této doby do
uzavření hostince se podle
zápisků p. Macháčka, které jsou
neúplné, vystřídalo 12 hostinských.
1.10.1983 nastupuje p. Taišlová
(čp. 8 Štíhlov),po dvou měsících odchází na nemocenskou a
31.12.1983 končí.
Po tomto datu se mi nepodařilo
zjistit, kdo na hospodu přišel
a v jakém časovém pořadí.
Dopátral jsem se k těmto
jménům: Havlíček Míra, Červenka,
Klér.
Nevím, ve kterém roce nastoupila paní Chudáčková, ale končila
1.5.1988 a odešla na hospodu do
Horšic.
Po
p.
Chudáčkové
nastupují Ouhrabkovi, kteří zde
vydrželi jen do 18.11.1988 a
končí s mankem 20 000 Kč. Po
nich nastupuje šenkýřka z Plzně
a končí v roce 1989. Na hospodu
přichází Luděk Musil a končí
30.1.1990.
1.2.1990 nastupuje E. Karmazín,
bývalý tajemník OV KSČ, který
po roce končí. Od dubna 1991

Vycházka za zvířátky
V pátek 20.října jsme se v si rostliny a stromy, které
dopoledních hodinách vydali rostou v blízkosti, a samospolečně s MŠ do lesa.
zřejmě si žáci popovídají s
Tato akce se již stala naší
tradicí. Žáci a děti v
průběhu měsíce září a října
sbírají různé plody a koncem
října je společně doneseme do
lesa. Zjistíme, co je nového
ve vsi a v okolí, zopakujeme

mladšími dětmi z MŠ.
Vycházka se všem velice líbí,
a to nejen proto, že se
dostaneme do přírody, ale
hlavně proto, že se alespoň
jednu hodinku nemusíme učit.
Těšíme se už na příští rok.
Jana Tolarová

přichází
na
hospodu
p. Kosíková, mění se název na
Hostinec u Kosíků. Budova se
vrátila v restituci dceři
původního majitele pana Františka Klasny (Valdeka), která
objekt pronajala za 20 000 Kč
ročně. Po půl roce p. Kosíková
končí a hospoda je zavřená od
17.10.1991 do 10.01.1992, kdy
si pronajímá hostinec Josef
Karásek za roční nájem 30 000
Kč. Obnovuje název „U Valdeků“
a končí po necelých dvou letech
k 31.10.1993.
Po p. Josefu Karáskovi přichází
1.11.1993 na hospodu Karel
Prantl, nabídl ze všech zájemců
největší nájemné 5 000 Kč
měsíčně, ale tento dobrodruh se
k placení nájmu posléze neměl,
a proto mu byl pronájem k
31.5.1994
ukončen. A
zde
skončila i éra vyhlášeného
hostince „U Valdeků".
Od tohoto data byla obec přes
5 let bez hostince. V roce 1999
byl záměr zastupitelstva obce
přestavět obecní budovu k
získání větších prostor a
vybudování výčepu. Do patra byl
umístěn obecní úřad, zasedací
místnost a knihovna a ve spodní
části byl vybudován výčep.
Celkové náklady na tuto akci
vyšly obec přes 1 700 000 Kč.
V půlce listopadu byla budova
slavnostně otevřena a
od
17.11.1999 začal provoz výčepu,
který si pronajala p. Zdena
Juliusová, která už zde letos
načala 19. rok. Mám takovou
obavu,
aby
po
skončení
p. Juliusové neskončilo i
provozování hostince.

Stanislav Ziegler

Č. 5

Stránka 3

Nebe nad Dolci zaplnili draci
Státní svátek 28.října
tentokrát vyšel na sobotu a
dolcké děti se na tento den
velice těšily. Všechny se
teple oblékly, čepice, teplé
boty a bundy nesměly chybět,
a vyrazilo se na draky.

Na hřišti se konala už
tradiční Drakiáda. Draků se
na hřišti sešlo opravdu hodně
a na vítr čekat nemuseli,

spíše
naopak.
Děti,
maminky i tatínkové měli
plné ruce práce draky
udržet, a když se jim to
nepovedlo, musel i nějaký
ten tatínek na strom pro
draka vylézt.
Součástí
Drakiády
bylo
předání
odměn
dětem, které se zúčastnily sběru kaštanů
a žaludů pro zvířátka
v lese. Letos byly
děti pilné a nasbíraly pro
zvířátka 330 kg kaštanů a
20 kg žaludů. Všichni
sběrači dostali dortík se
svým jménem a hru plnou
lesních zvířátek. Nejlepší
sběračky kaštanů a žaludů
dostaly ještě navíc sladkost.
Protože bylo opravdu větrné
odpoledne,
tak
tradiční
opečené
buřty na
o h n i
nahradily
b u ř t y
grilované. Opět

byl otevřen stánek s občerstvením, kde byla největší
poptávka po horkých nápojích.
Odměnou pro pořadatele akce
byla veliká účast místních
dětí, rodičů i prarodičů.
Štěpka Mrázová

Hospoda „U JELENA“
Když jsem se začal zabývat
rodokmenem
naší
rodiny,
narazil jsem na zajímavé
skutečnosti, které se týkají
také provozování pohostinství
v naší obci.

uváděn jako šenkýř na
čp. 4. Jejich dcera Alžběta
(1810 - 1867) se provdala za
Jana Zieglera (1809 - 1886),
syna Vavřince Zieglera,mlynáře
z Prádla čp. 5 (od roku 2000
je v bývalém mlýně firma
Již za Rakouského císařství
JENČÍK A DCERY –
výroba
(Habsburské monarchie) byla v lihovin).
Jan,
který
se
obci v čp. 4 hospoda „U doženil do čp. 4, se stal
Jelena".
Rakousko-Uhersko pokračovatelem v provozování
vzniklo až 8.června 1867 na hostince „U Jelena“, po něm
základě
tzv.
rakousko- převzal živnost a byl pokračouherského vyrovnání v únoru vatelem a provozovatelem jeho
1867, oficiální název zněl- syn František (1847), který
Království a země v Říšské byl bratr mého praděda Josefa.
radě zastoupené a Země svaté František je uváděn ještě v
Štěpánské koruny uherské.
osmdesátých letech předminuléNevím, ve kterém roce byl ho století jako šenkýř na čp.
objekt hostince vybudován, 4, byl poslední majitel jménem
ale podle čísla popisného Ziegler na této usedlosti. Při
patří k jedněm z nejstarších sčítání lidu v roce 1890 je na
domů v obci Dolce. V matrice nemovitosti
uváděn
jako
jsem se dopátral k Vojtěchu hostinský
nájemce
Václav
Haižmanovi (1765 - 1845), Veselý, syn Tomáše Veselého,
který si vzal za manželku truhláře z čp. 29. Není mi
Kateřinu Špelinovou (1777 - známo,jak
ani
kdy
přešel
1850) z Oseku čp. 12 a je hostinec
na
rod
Bultasů,

pravděpodobně koupí. Tento
rod provozoval hostinec přes
padesát let. Jakub Bultas je
prokazatelně podle matriky
uváděn jako vlastník a šenkýř
na čp. 4 v roce 1897 a živnost předával svému synovi
Františku Šimonovi Bultasovi
(děda p. V. Machuldové čp.
49) v roce 1929 a ten provozoval hostinec až do jeho
uzavření, někdy kolem roku
1950, kdy už režim v tomto
státě nepřál živnostníkům a
hospoda „U Jelena“ definitivně zanikla. V obci jsou ještě
pamětníci, kteří v tomto
hostinci tančili.
Z tohoto rodu Bultasů pochází moje babi Anna a všichni
Bultasové, kteří zde v obci
žili a žijí. Náš přímý předek
byl Josef Bultas (1800 –
1865) a jeho manželka Kateřina roz. Průchová z Hájů.
Stanislav Ziegler
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
konané ve dnech 20.10. - 21.10.2017
Celkový počet občanů zapsaných ve výpisu ze stálého a
zvláštního seznamu voličů
241
Počet občanů, kteří se zúčastnili hlasování
158
Počet odevzdaných platných hlasů celkem
157
Počet neplatných hlasů
1
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se zúčastnilo 65,56 % voličů.
Strana:
hlasů:
20
č. 1 Občanská demokratická strana
15
č. 4 Česká strana sociálně demokratická
4
č. 7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
20
č. 8 Komunistická strana Čech a Moravy
1
č. 9 Strana zelených
1
č. 10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
5
č. 12 Strana svobodných občanů
6
č. 15 Česká pirátská strana
10
č. 20 TOP 09
47
č. 21 ANO 2011
1
č. 23 SPR-Republ.str.Českosl. M.Sládka
5
č. 24 Křesťan. a demokrat.unie - Čs.strana lidová
1
č. 28 Dělnická strana sociální spravedlnosti
21
č. 29 Svob. a př.demokracie – Tomio Okamura(SPD)
157
CELKEM :

Toto představení
bylo inspirováno
známým povídáním
„O
pejskovi
a
kočičce“ a méně
známým „Povídejme
si,
děti“
od
Josefa
Čapka.
Pohádka
byla

Městský úřad Přeštice, odbor
správní a dopravní

pracoviště řidičských
průkazů,
oznamuje občanům, že
v měsíci

prosinci 2017
bude na tomto pracovišti

omezen provoz
a to

pouze na úřední dny
a to ze zdravotních důvodů a
čerpání řádné předplacené
dovolené.
Vzhledem k této skutečnosti
žádáme ty občany,
kterým
končí platnost řidičských
průkazů v prosinci 2017 a v
první polovině ledna 2018,
aby si ve vlastním zájmu
zažádali o vydání nového
řidičského průkazu v průběhu
měsíce
listopadu
2017.
Vyvarují se tak zbytečnému
čekání.
Bc. Novotný Daniel v.r.
Vedoucí odboru správního a dopravního
Městského úřadu Přeštice

O pejskovi a kočičce
Ve středu 1.listopadu jsme
se žáky 1. - 3. ročníku
navštívili Kulturní dům v
Příchovicích, abychom zhlédli
divadelní
představení
O pejskovi a kočičce.

Oznámení

doplněna o hudbu z 30. let,
nechyběl v ní vtip, hravost a
pohoda.
Zkrátka
Pejsek
a
kočička trochu jinak, než jak
je známe.
Představení
všechny
děti
velice nadchlo a
odcházeli
jsme
všichni spokojeni.
K pohodě přispělo
i vlídné přijetí
p. starostky Pavly
Nohavové,
která
nás
příjemně
uvítala.

Naši jubilanti
V listopadu 2017 oslaví:
František Horínek
- 70 let
V prosinci 2017 oslaví:
Bohumila Majerová
- 84 let
Josef Záhořík
- 70 let

B L A H O P Ř EJ EME

Jana Tolarová

Dopravní výchova
I v novém školním roce se
žáci všech ročníků naší školy
vydali do Blovic na dopravní
hřiště, aby si zopakovali
dopravní předpisy a značky,
které musí znát každý účastník silničního provozu.

k o m pl i k o v a n ý mi
křižovatkami.
V průběhu programu si vyzkoušely
roli
řidiče
nemotorového
vozidla i roli
chodce.
Starší
Děti se předvedly jako zdatní ročníky trénovaly
jezdci na kole, cyklistická zejména správné a
helma byla pro ně samozřej- včasné
ukázání
mostí a snadno si poradily i směru při odbočos takovými nástrahami jako vání. Své znalospřechody pro chodce, želez- ti mladí cyklisté
ničním přejezdem či různě

zúročili
také
v
interaktivní hře na
principu
Člověče,
nezlob
se,
v
níž
proti sobě bojovaly
čtyři týmy.
Spokojenost s celým
dopolednem byla na
všech stranách a na
jaře si své schopnosti v oblasti dopravní
výchovy
ověříme
znovu.
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