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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čase plném
shonu Vám snad zprostředkujeme pár
klidných chvilek při čtení Dolckého občasníku. Naše zastupitelstvo
má za sebou první rok činnosti, a
tak mi dovolte, abych na závěr
roku zrekapituloval, co se za ten
uplynulý rok v naší obci uskutečnilo. Za finančního přispění
Plzeňského kraje jsme na dětské
hřiště přidali tři herní prvky,
dovybavili jednotku sboru dobro-

volných hasičů a zbourali stodolu
na hřišti Za Párníkem, která už
byla v dezolátním stavu. Raději
bychom budovali, než bourali, ale
bohužel výstavba je vždy složitější. Což je vidět na průběhu
kanalizace, kdy jsme až letos v
červnu, téměř po čtyřech letech,
dostali zpracované podklady vč.
všech povolení pro výběr zhotovitele. Nastal však další problém,
když se celková hodnota kanalizace
vyšplhala na 80 mil Kč vč. DPH z
původně uvažovaných 30 mil. Kč. S
projektantem jsme se domluvili na
úpravách, abychom se dostali na

částku, kterou bychom zvládli
financovat. Předpokládáme, že
bychom v příštím roce začali řešit
dotace a výběr dodavatele a že by
se konečně mohlo začít stavět.
Bohužel toto jsme měli původně v
plánu na letošní rok. V červenci
zasahovala naše hasičská jednotka
spolu s dalšími šesti sbory při
požáru v lese Dolcko a po 20
letech ukončila činnost v našem
hostinci paní Juliusová, což nám
rovněž způsobilo nemalé vrásky.
Naštěstí pomohli místní hasiči,

kteří od 1. listopadu hostinec
dočasně provozují. Dalším problémem je sucho a nedostatek vody,
který trápí stále více našich
občanů. Spolu s kanalizací je
proto voda, respektive případný
vodovod, hlavním tématem pro
příští rok. Dalším významným bodem
bude výstavba hasičské zbrojnice a
regulace rychlosti projíždějících
aut. Všechno jsou to náročné úkoly
nejen po časové stránce, ale i
finanční. Byli jsme tedy nuceni
stanovit letošní rozpočet jako
schodkový, abychom výše uvedené
body mohli realizovat. V listopadu

přibyla ke kontejnerům na tříděný
odpad nádoba na jedlé tuky a oleje
a brzy přibyde další, a to na
drobný kovový odpad. Kontejner na
bioodpad, který byl v minulosti
přistaven od začátku dubna do
konce října, musí být nově přístupný po celý rok. Detailnější
informace o odpadech, ale i o celé
naší obci, si můžete najít na
webových stránkách obce, o které
se pečlivě stará Alena Duchková.
Rádi bychom, aby pro Vás byly
webové stránky zdrojem užitečných
i zajímavých informací, a proto je
neustále doplňujeme. Samozřejmostí
jsou každoroční kulturní akce,
které se budeme snažit vylepšovat
podobně jako poslední Čertiádu, za
kterou bych rád poděkoval zejména
Josefu Staňkovi, Michalu Holému,
Davidu Stieberovi, Pavlu Paluchovi
ml., všem čertíkům, Andělovi a
Mikulášovi. Děkuji rovněž manželům
Štenglovým, kteří nám věnovali
vánoční stromeček a Miroslavu
Mrázovi st., který se postaral o
kompletní vánoční výzdobu.
Závěrem bych Vám všem rád popřál
klidné a pohodové prožití vánočních svátků, bohatého ježíška a do
nového roku hlavně hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
Míra Mráz, starosta obce

Naši jubilanti
V prosinci oslaví:

Bohumila Majerová 86 let
V lednu oslaví:

Petr Kalina
Václav Blacký
Marie Balvínová

70 let
92 let
89 let
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Informace ze zápisu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 30. 10. 2019
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v 19 05 hod.
starostou obce panem Miroslavem
Mrázem.
Starosta v úvodu informoval, že
důvodem tohoto mimořádného
zasedání je především uzavření
nájemní smlouvy s SDH Dolce na
provozování výčepu. Při schvalování zveřejněného programu
starosta upozornil na vypuštění
bodu 10) Nákup cenných papírů.
Ve své zprávě starosta informoval o tom, že zastupitelstvo
řeší přepracování projektu
kanalizace. 31.10.2019 dojde ke
schůzce starosty M. Mráze se
zástupci Správy a údržby
silnic, kde bude řešeno, zda
nám dovolí položit hlavní řad v
silnici, což je zásadní pro
přepracování nabídky. Starosta
pak zopakoval, co už bylo
řečeno na minulém veřejném
zasedání, že v rámci úspory by
se nekopaly výkopy hluboké 4 m,
což by ale znamenalo, že část
domácností především v dolní
části obce by musela mít

přečerpávací stanice. Pravděpodobně z projektu vynecháme
některé části. Ostatní možné
úpravy zastupitelstvo aktuálně
řeší. Rovněž se řeší výstavba
nové
hasičské
zbrojnice,
především její výjezdy, aby
bylo vše v souladu s předpisy
a zpracovávají se projektantské nabídky. Zastupitelstvo se
rovněž zabývá rekonstrukcí WC
v budově obecního úřadu.
Starosta dále informoval o
demolici
stodoly,
kterou
prováděla firma Fast cargo, a
která stála 225.665 Kč. Firma
Josefa Bultase pak ještě
zlikvidovala odtokovou kanalizaci. Starosta zmínil proběhlé
akce: rybářské závody, vysazování kaprů a štik, turnaj v
nohejbale trojic a Drakiádu,
při které se vybraly 4 pytle
kaštanů, a vyslovil se, že by
uvítal, kdyby se někteří
účastníci zamysleli nad svým
vyjadřováním během akcí, na
kterých jsou přítomné děti, a
příště se vyvarovali vulgarit.Zastupitelstvo schválilo

nájemní smlouvu se SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Dolce
na pronájem výčepu na dobu od
1.11.2019 do 31.1.2020. Doba
určitá je z toho důvodu, že
hasiči jsou dočasné řešení,
obec má vyhlášený nový záměr a
stále hledá trvalého provozovatele výčepu. Kvůli aktualizaci OZV na školské obvody
byla schválena dohoda s obcí
Horšice o vytvoření školského
obvodu pro zajištění předškolního vzdělávání přednostně
přijímaných dětí a o vytvoření
školského obvodu pro zajištění
povinné školní docházky pro 1.
– 5. ročník a dohoda s městem
Přeštice o vytvoření školského
obvodu pro zajištění povinné
školní docházky pro 6. – 9.
ročník.Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 1/2019 na
vyřizování petic a stížností v
obci Dolce a prodej cenných
papírů uložených od roku 2015
u ČSOB. Podrobnější informace
najdete v oficiálním zápise
zastupitelstva.
Alena Duchková

Vítání občánků
V listopadu jsme na Dolcích opět vítali nové občánky. 4. listopadu starosta oficiálně přivítal
Leonku Šilingovou, které dělal doprovod její bráška Kubík s rodiči a 13. listopadu Sofinku
Loudovou, kterou doprovodil bráška Matyášek s rodiči.
Novým občánkům i jejich rodinám přejeme pevné zdraví a šťastný život plný radosti a lásky.
Lenka Szikszayová
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Naše kaplička
V minulém čísle občasníku
jsem slíbila informace z
kroniky faráře Františka Pixy o
svěcení naší kapličky.Tak tady
jsou. Přeji Vám příjemné čtení.
Postavená kaple byla dosud
neomítnutá, říkali jsme si, že
chceme, aby stavba dobře
vyschla, ale zatím neměli jsme
na dodělání peněz. Když ale pan
továrník Štír s chotí rozhodli
se, že věnují okna, dveře i
oltářík,
bylo
možno
kapli dohot o v i t i .
Práci dokončil František
Bultas
(č. p. 5),
který
i
kapli
stavěl,
za
p o m o c i
Jakuba
a
Františka
Bultasových
(č. p. 4) a Josefa Fořta (č. p.
6) – invalidy a trafikanta,
který byl vlastně duší a hybnou
pákou celé akce od začátku až
do konce. Slavnost svěcení
kaple byla ustanovena v neděli
po svátku sv. Antonína dne 17.
června odpoledne. Procesí,
které vyšlo z farního chrámu
Páně v Horšicích, uvítali
občané Dolečtí s hudbou, která
pak všechny, za řízných zvuků
ve spořádaném průvodu přeplněném bílými družičkami, uvedla
ke kapličce. Zde družička
Tolarová uvítala světitele
vldp. (veledůstojný pán - pozn.
redakce) Tomáše Šlégra, katechetu z Blovic a žákyně měšťanské školy Vlasta Rádlová
pronesla pozdrav všem shromáž-

děným. Vldp.
Josef Vaněk,
farář
ze
Kbela
v
zastoupení
onemocnělého
duchovního
s p r á v c e ,
p ř i v í t a l
účastníky
a
poděkoval
všem, kdož se
o stavbu nové
kaple zasloužili. Následovalo svěcení kaple, při
němž rozšířený chrámový sbor s houslovým
doprovodem zapěl chorál „Ó,
světče náš“. Socha sv. Antonína zakoupena byla v Praze v
knihkupectví U Zlatého klasu
za 450 Kč. Po posvěcení
vystoupil
v l d p .
světitel na
kazatelnu
před kaplí
umístě nou,
kde krásně
v y l í č i l
život
a
ctnosti sv.
Antonína z
Padovy
a
vybízel ke
křesťa nské
v ý c h o v ě
d í t e k ,
neboť jenom
hodné děti
n i k d y
nezapomenou na úctu, lásku a
poslušnost ke svým rodičům. Po
vykonané pobožnosti za padlé
vojíny z obce přednášely dítky
z Dolců s pravým nadšením
případné básně, které z ochoty
nacvičila
slečna
Marie
Fohlová, t. č.
u č i t e l k a
náboženství v
Horšicích.
Mezi přednášejícími
byly
dítky: Barbora
Benešová,
Jiřina Fořtová,
Věra
Vaverková,
Marie Kšírová,
Božena Boříková,
Jarmila
Benešová,
Marie Bultaso-

vá (č. p. 40), Blažena Krausová, František Fořt a Marie
Bultasová (č. p. 5), která
dojemnými slovy kněžím i všem
účastníkům poděkovala. Poté
shromáždění provolali slávu

panu prezidentovi T. G. Masarykovi a národními hymnami
byla tato pěkná slavnost
ukončena. Dlužno připomenouti,
že všechna stavení v Dolcích
byla zelení a prapory vyzdobena a u kaple přes silnici
upravena brána na obě strany s
nápisem „Vítáme Vás!“. V
upomínku na tento den prodávaly se mezi účastníky odznaky
(300 kusů), ale na všechny se
nedostalo, z čehož viděti, jak
veliká byla účast. Přijel pan
továrník Štír s chotí z Plzně,
pan Alois Vlnař z Blovic (jeho
rodiče měly chalupu v Dolcích)
s chotí a pan stavitel František Blažek z Blovic, který nám
z ochoty udělal tyto zdařilé
snímky. Sám jsem se pro nemoc
slavnosti této nezúčastnil.
Alena Duchková
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Peklo na Dolcích
Že bude letošní Čertiáda
jiná, naznačovalo místo konání
akce, které bylo na hřišti Za
Párníkem. Pozorný pozorovatel
si mohl povšimnout, že se u
nás už asi týden před akcí
rojili čerti, kteří dohlíželi
na výstavbu pekla.
Objevovali se vždycky v noci,
aby je nikdo neviděl, ale
prozradilo je štěkání našich
psích hlídačů, kteří je
ucítili. Čertům na letošní
Čertiádě velice záleželo, měl
totiž dorazit sám Lucifer. Prý
slyšel, že u nás máme několik
výtečníků, na které se chtěl
osobně podívat. A dorazil! To
Vám bylo opravdové peklo!
Některé děti na hřiště ani
nedošly, když slyšely ten
rámus. Ty děti, které přišly,
zakusily, jak to vypadá v
pekle. Již cesta na hřiště
byla lemována hořícími loučemi
a vstup do pekla, odkud se
ozývaly nejrůznější zvuky,
vyžadoval opravdu pořádný kus
odvahy. Žádné dítko na hřišti
pozorným čertům neuniklo a
postarali se o to, aby peklem,
kde je vyzpovídal samotný
Lucifer, prošly všechny děti.
Doprovázeli je většinou jejich
rodiče, kteří jim byli v této
těžké chvíli oporou. Čerti
měli knihu hříchů a na každého
všechno věděli, že neposlouchá
rodiče, že se pere s bráchou,
že nezdraví, že se neučí, ...
Některé děti se snažily
zapírat, že to není pravda,
některé přiznaly, že to pravda
trochu je a některé by přiznaly i to, co by pravda nebyla.
Ale Lucifera nikdo neošálil, a
to, jestli děti splní sliby,

které mu daly,
se
většinou
projevilo už na
pekelné
váze.
Tam
úřadovali
Mikuláš
s
Andělem
a
každému,
kdo
řekl
básničku
nebo zazpíval,
dali
odměnu.
Tentokrát
si
čerti asi dva
uličníky opravdu odnesli, tak
uvidíme, jestli
nám je polepšené
vrátí.
Všechny děti by
měly dodržovat,
co
slíbily
Luciferovi,
protože ten naopak slíbil, že
bude vysílat čerty na průběžné
kontroly a za rok si to zkontroluje osobně. Takže pozor, až
uslyšíte v noci štěkat psa,
možná, že máte čerta za komínem. A abych nezapomněla,

Lucifer i čerti si velice
pochvalovali postavené peklo,
prý se cítili jako doma a mám
vyřídit pekelné díky všem,
kteří se na jeho výstavbě
podíleli.
Alena Duchková
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Paměť národa
V listopadu jsme si připomněli 30. let od sametové
revoluce v roce 1989. Je dobře
si tyto události připomínat a
vyprávět o nich dětem.
Dnešní doba je tak hektická,
že nám základní hodnoty, mezi
které patří i svoboda, jaksi
unikají. V minulosti jsme
neměli informace téměř žádné,
dnes jich je tolik, že je
někdy těžké se v nich orientovat, obzvlášť když někteří, ať
úmyslně či neúmyslně, uvádějí
nepravdy. Proto je důležité si
informace ověřovat z více
zdrojů, zajímat se o dění
kolem sebe a dělat si vlastní
názor. K tomu přispívá i
nadace Post Bellum (latinsky
po válce), a to tou nejúčinnější formou, kterou je
svědectví přímých účastníků.
Jedná se o neziskovou organizaci, která od roku 2001
vyhledává a nahrává vzpomínky
pamětníků klíčových momentů
20. století. Jejím stěžejním
projektem je Paměť národa,
sbírka vzpomínek konkrétních
osobností, fotografií, deníků
a různých archiválií z období
totalit 20. století. Konkrétní příběhy si můžete přečíst
na: www.pametnaroda.cz. Pokud
jste sami pamětníky nebo znáte
někoho, jehož životní příběh
stojí za to zaznamenat, můžete
se obrátit na e-mailovou
adresu:
pametnici@postbellum.cz

Do školky přišel Ježíšek
V úterý 10.12. 2019 jsme v
naší školce přivítaly rodiče,
babičky, dědečky a také
sourozence.
Tento rok bylo vánoční posezení jiné než v minulých letech,
zpestřené o malé vánoční
tvoření, které si pro nás
připravila paní Ottová. Rodiče
pomohli svým dětem vyrobit
vánočního skřítka, který jistě
ozdobí
domácnosti
všech
zúčastněných a bude hezkou
připomínkou našeho společného
setkání.
Děti
zazpívaly
koledy, přednesly přání a již
netrpělivě čekaly na příchod
Ježíška.
Ježíšek
opravdu
přišel a přinesl dětem krásné

Ke vzpomínce 30. výročí sametové revoluce v našem občasníku jsem použila text z webových stránek zmiňované nadace
Post Bellum, který mi přišel
obzvláště výstižný.

Nezapomeňme
Díky za svobodu! Čím více ji
užíváme, tím více jsme lidmi.
Její skutečnou hodnotu pochopíme, teprve když ji ztratíme.
Co je svoboda slova, pochopil
v sedmdesátých letech čistič
výloh, který pro přátele opsal
báseň Jaroslava Seiferta – a
přišli si pro něj pánové z
StB. Co je svoboda pohybu, si
uvědomil malý chlapec, jehož
rodiče zůstali v zahraničí a
dárky a radost.
Ani
rodiče
nepřišli zkrátka, děti pro ně
měly připravená
vlastnoručně
vyrobená přáníčka
a
voňavá
mýdla. Ochutnávalo se cukroví,
které
děti
připravovaly,
také cukroví od
maminek, voněla
káva a společně
jsme si příjemně
popovídali.
Děkujeme maminkám za donesené
cukroví i pochoutky a paní
Ottové za připravené tvoření.
Budeme se těšit na další

státní orgány mu umožnily
setkat se s nimi až po deseti
letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli policajti
obušky do hlavy skupině
mladých lidí, kteří se sešli,
aby dali najevo nesouhlas se
zbytečným kácením stromů. A
proč to připomínáme? Abychom
nezapomněli, jakou hodnotu má
svoboda, a abychom o ni
nepřišli.
Svoboda! Už 30 let si užíváme
její plody: máme svobodu
slova a volný přístup k
informacím,
můžeme
volně
vybírat a měnit povolání,
podnikat, cestovat, zakládat
spolky, dělat umění, vyznávat
Boha podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího. I dnes,
kdy slavíme 30 let svobody,
jsme ale znepokojeni tím, co
se děje u nás i v zahraničí.
Obáváme se, abychom nezodpovědným chováním o svobodu
nepřišli nebo si nenávratně
nezničili přírodu. Chceme-li
žít ve svobodě, radosti a
poctivosti, musíme je okolo
sebe pěstovat – doma, mezi
přáteli, ve svém městě či
vesnici i v politice. Spojuje
nás láska ke svobodě a úcta k
těm, kteří se o ni v minulosti zasadili.
Sláva svobodě! Sláva všem
svobodným lidem dobré vůle!
Alena Duchková

příjemné odpoledne v příštím
roce.
Magda a Dana
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Veliká návštěva
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 vládl
v celé naší škole neobvyklý
klid a napětí. Čekali jsme
velikou návštěvu.
Ani letos na děti a žáky
Mikuláš nezapomněl. Zaklepal
na dveře a se svým doprovodem
vstoupil nejdříve do školky.
Moudrý a laskavý Mikuláš ze
své Knihy hříchů přečetl
některé hříšníky, kteří by se
měli polepšit. Ušmudlaní čerti
vystrkovali růžky a některého
zlobiče si chtěli s sebou
odnést dokonce i do pekla.
Hodný andílek však čerty
krotil a nešetřil vlídným
pohlazením. Děti statečně
přednesly básničku a zazpívaly
písničku, při které si čertis-

ka dokonce i
zatančila.
B o h a t á
nadílka tak
neminula
nikoho
a
čerti odešli
zase
s
nepořízenou.
Děkujeme sv.
Mikuláši
a
jeho družině
za návštěvu
a budeme se
těšit opět v
příštím roce
na viděnou.
Poděkování patří paní Hřebcové, paní Tolarové, paní Jeníčkové a paní Ottové, které nám

přispěly
balíčků.

do

mikulášských
Dana Řihošková

Tvořivé dílničky ve svíčkárně Rodas
V pátek 22. 11. 2019 celá
naše ZŠ a MŠ navštívila
svíčkárnu Rodas v Plzni,
kde se děti zúčastnily
tvořivých dílniček s vánoční tématikou.

sáčku mořskou koupelovou
solí
s
esenciálními
oleji. Na výběr měly
sedm druhů, každý si
vybral dle vůně či své
oblíbené barvy. Posledním výrobkem bylo vykrajování
glycerinového
mýdla, které bude dárkem
pro maminky na blížící
se
vánoční
besídce.
Tohle kreativní dopoledne
jsme
strávili
v
příjemném voňavém prostředí a všichni jsme si
to užili i díky ochotnému
personálu.
Určitě
jsme ve svíčkárně Rodas
nebyli naposledy.

Nejprve jsme se z promítaného
naučného
programu
dozvěděli o výrobě svíček a
poté se děti mohly pustit
do práce. Dvě svíčky si
podle své fantazie namáčely
v
barevných
voskových
polevách a za asistence
dospělého zdobily polevou
Starwax, která tomu dodala
zajímavý efekt. Další věc,
kterou děti měly možnost
vyzkoušet,
bylo
plnění

Dana Řihošková

Naše úspěchy
Na podzim tohoto
roku vyhlásila Městská
knihovna v Přešticích
výtvarnou soutěž pro
mateřské školy na téma
„Můj oblíbený večerníček“.
Do této soutěže se
také zapojily děti z
naší Mateřské školy v
Horšicích:
Anička
Benešová,
Ellinka
Zieglerová,
Toník
Cibulka,
Jasmínka
Jeníčková a Deniska
Kreuzmanová. Radostné

překvapení pro nás bylo, když
nám paní knihovnice
Mgr.
Jindřiška Červená oznámila, že
Ellinka Zieglerová se v této
soutěži umístila na krásném
prvním místě.
Tímto Ellince gratulujeme k
vítězství a všem ostatním
malým výtvarníkům děkujeme za
účast
v této soutěži. Všechny práce
jsou vystaveny v Městské
knihovně v Přešticích v oddělení pro dospělé čtenáře, kde
si je do 31. 1. 2020 můžete
prohlédnout.
Dana Řihošková
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Čertí škola
Všichni víme, že se tento
týden blíží příchod Mikuláše,

andílků a čertů, proto jsme si
ve středu
27. 11. udělali
takovou malou
přípravu.
V tento den
jsme
si
s
prvňáčky
a
druháčky
uspořádali
jednodenní
projektové
vyučování
s
názvem Čertí
škola, ale to
doslova a do
písmene. Již
po
příchodu
do školy jsme
se
všichni
převlékli do

čertích kožichů a rouch.
Upevnili rohy a ocasy, nabrousili si vidle. Do naší
čertí třídy nesměly vejít
žádné lidské duše, jinak
skončily ve velkém kotli. A
nemyslete si pekelná atmosféra se opravdu šířila široko
daleko. V průběhu celého
čertího dopoledne jsme plnili
ďábelské úkoly, které byly
mnohdy velmi zapeklité. Na
úplný závěr nechyběla ani
módní přehlídka všech čertic
a ďáblíků a samozřejmě i
pekelný diplom, který si
odnesli všichni pekelníci.
Takže jsme si to opravdu
čertovsky užili.
Jana Tolarová

Juniorfest 2019 a náš úspěch ve výtvarné soutěži
Tak jako vloni, tak i nách, srdečně vítáme a těšíme a my netrpělivě očekávali
letos, byla v rámci filmového se na ně v září, na začátku výsledek našeho snažení.
festivalu pro děti a mládež školního roku.“ Ale nejenom Výsledek byl překvapující pro
Juniorfest 2019 vyhlášena KKC to...i vlídné prostředí a mnohé z nás…vždyť anooo, my
Přeštice výtvarná soutěž pro vlídná náruč naší školy je nám se umístili na úžasném
děti mateřských a základních velmi blízká. Jak tedy uchopit 2.místě !!! Byl to krásný
škol. Tématem letošního toto téma
a přenést ho vý- pocit!!! ... ahaaa, teď už
ročníku soutěže bylo „Proč mám tvarně na papír? Paní učitelka malinko tušíme, proč nás paní
rád/a svoji školu“.
nám přednesla její návrh, a učitelka „nutí“ při výtvarce
protože jsme až tak úplně sami
nevěděli, jak si poradit,
trošku nevěřícně jsme se
pustili do práce. Každý sám za
sebe nejprve namaloval svoji
postavičku...a že jsme se
někteří poznali, nebylo pochyb...poté
naše
tělíčka
vystříhali a v závěru práce
nalepili na velkou čtvrtku,
slepenou na spodní straně
izolepou. Šikulíni páťáci,
Majda, Bára, Soni a Kuba,
společně nakreslili budovu
naší malé, ale
I děti ze ZŠ byly ve svíčkárně RODAS.
hezké školičky.
V závěru naší
společné
práce
si každý našel
s v é h o
„papírového“
k a m a r á d a /
kamarádku
a
spojili jsme je
společně za ruce
kolem školy.
Naše
společné
dílo
odvezla
paní
učitelka
Jana do Přeštic

Když jsme se zamýšleli, jak
tohle téma výtvarně zpracovat,
nevěděli jsme úplně přesně,
jak náš výsledek dopadne. Naše
první reakce byla: „...a kdo z
nás vlastně má rád naši školu?
Chodíme do ní a musíme se
učit.“ Teprve paní učitelka
Jana nás nasměrovala...“a ano,
chodíme do té naší školičky
rádi mimochodem i proto, že tu
máme svoje kamarády - kamarádky, které když nevidíme celé
dva měsíce o letních prázdni-

domýšlet
a
dokreslovat,
nespokojit se s tím, co
vytvoříme … V neděli 10.
listopadu 2019 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže. Vystoupali jsme
si na pódium Velkého sálu
„KáKáCéčka“, a za potlesku
přítomných,
si
převzali
ocenění. Úžasný pocit a
euforie!
Atmosféra
této
chvilky se nedá přenést, tak
se alespoň můžete potěšit
našimi fotkami z Vyhlášení...
Celé nedělní odpoledne nás
moc bavilo, poněvadž byl pro
všechny oceněné, ale nejen
je,
připraven
doprovodný
program. Výtvarné dílničky,
focení s postavičkami z
večerníčků – Patem, Matem,
Bobem, Bobkem a Maxipsem
Fíkem ... společně jsme s
rádiem Junior složili písničku o svatém Martinu a hned si
jí také zazpívali...s pocitem
krásně prožitého víkendového
dne, jsme se vraceli zpět do
našich domovů. Jana Richterová
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Vánoční zastavení
Hodně z nás právě v tomto
předvánočním období má na
práci mnoho věcí, jako například úklid nebo pečení vánočního cukroví. Já se přiznám,
že jsem asi ještě dostatečně
tyto věci neřešila, protože mi
na ně zatím nezbývá čas.
Myslím si, že ani organizátorky a organizátoři letošního
Vánočního jarmarku na tyto
záležitosti neměli dostatek
času, jelikož příprava tak
úžasné, organizačně a fyzicky
náročné akce, vyžaduje opravdu
dávku energie.
Není to poprvé, co jsem
navštívila podobné akce, ale
tahle se opravdu vydařila.
Předvánoční atmosféru jarmarku
určitě navodilo i příjemné
prostředí mlýna ve Vitouni a o
vše ostatní se postaraly ruce
našich
babiček,
dědečků,
maminek a tatínků. Netušila
jsem, že i v tak malých
vesničkách se najde tolik
dobrých lidí, kteří svými

uměleckými díly, ano, troufám
si říci uměleckými díly,
potěší další lidská srdíčka.
Celý výtěžek z této akce v
hodnotě
22 847,- Kč, byl
organizátory věnován dětem a
žákům ZŠ a MŠ Horšice. Neuvěřitelná částka. Tento nádherný
dárek jsme přijali hned druhý
den na další předvánoční
akci obce Horšice, tzv.
Rozsvícení
vánočního
stromečku.
Pro
tento
krásný večer si děti a
žáci ZŠ a MŠ Horšice
připravili
vystoupení
opředené
vánočními
koledami a písničkami.
Všichni poté obdrželi
krásné cukrové dárečky a
dospěláci
popíjeli
vánoční punč a svařáček.
Na závěr přišlo odpočítávání, které odstartoval pan starosta Ing.
Stanislav Dobrý. Vánoční
stromeček se rozsvítil a
pro nás to bylo znamení

vánoční pohody a klidu. V tu
chvíli jsem určitě nemyslela
na to, že jsem ještě nezačala
péct, uklízet a psát Ježíškovi o dárky. Jsem moc ráda, že
oba dny jsem mohla strávit s
lidmi, kterým není obec a
škola lhostejná.
Jana Tolarová

Pozvánka
Výbor SDH Dolce
zve své členy na

Vánoční smíření

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná

Černá a zlatá za oknem šeptají si
a ve vzduchu se třpytí koleda.
Na hluchém uchu Zimy visí
vánoce – jak náušnice z Toleda.

v sobotu 28.12.2019 od
1700 hod.
v zasedací místnosti OÚ.

Tak tedy užijme si toho třpytu,
těšme se z něj a přejme si:
srdci, co bydlí v holobytu
planoucí krb a postel s nebesy.

Pozvánka
Těm, kteří schovali se do skořápky
a každý příběh o lásce je vystraší,
ať k sobě pustí aspoň šaška a psí tlapky
a přijmou dary, které přináší.
Ať
ať
ať
ať

zima zesládne nám na rýžové mléko,
ztratí hořkost všechno, co posílilo nás,
uzavřeme smír s větrem, zemí i řekou,
jako spokojená kočka hodiny předou čas.

Místní hasiči
srdečně

zvou všechny příznivce
lehké turistiky na

6. ročník turistického
výšlapu,
který se uskuteční

v sobotu 4.1.2020.
Tentokrát se vydáme na Kožich
se zpáteční zastávkou v Újezdě
v hostinci Na Kanárku.

Jitka Badoučková (ze sbírky Andělská lékárna)

Sraz v 900 hod. před OÚ.
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