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Slovo zastupitele
Vážení občané,
letošní
duben
nám
opět
připomněl, co to vlastně je
to aprílové počasí. Jeden
den se vyhříváme na sluníčku, a druhý den se na nás
snáší sněhové vločky. Kdo z
nás o velikonočních
svátcích
přezul
auta
na
letní pneumatiky,
hned týden poté,
při
pohledu
na
teploměr, litoval.
Teplota se pohybovala opět kolem
nuly a na silnici
se objevil sníh.
Můžeme doufat, že
květen už k nám
vstoupí jen a jen
s krásným počasím,
vyššími teplotami
a také sluníčkem.
Stejně tak všichni doufáme,
že s květnem přijde i rozvolnění covidových opatření
a budeme zase všichni normálně chodit nakupovat, děti
budou chodit normálně do
školy a my se opět bez
výčitek normálně sejdeme V
Březinkách
s
půllitrem
pivka. Tak snad se to povede!
Na
zahradách
máme
opět
spousty práce, tráva začíná
růst,
kutilové
začínají
kutit, a proto musím opět
připomenout obecní vyhlášku,
která zakazuje hluk v neděli
a ve státní svátek vždy od
12 do 18 hodin, a to od
začátku června do konce
září. Obec zakoupila velký
štěpkovač na větve, abychom
zpracování bioodpadu využili
co nejefektivněji. Proto Vás
žádám o ukládání větví na
označené místo vedle kontejneru na bioodpad. Pokud
budete mít o štěpku zájem,
obraťte se na OÚ.
11. května končí sčítání
lidu, pokud jste se ještě
„nesečetli“, můžete využít
online
formulář,
anebo
formulář tištěný.
Vyplnění
formuláře netrvá déle než 20
minut, tak s chutí do toho!

Získané
informace
slouží
např. k zajištění kapacit ve
zdravotnických zařízeních či
školkách, zavedení vlakových
či
autobusových
spojů,
zjistí se, kde je nedostatek
bytů nebo kde chybí jaké
profese.

Děkuji všem, kteří odevzdali
dotazník, týkající se obecního vodovodu. Informace z
něj nám přiblížily Váš názor
na tuto problematiku. Ze 129
obydlených
nemovitostí
s
číslem popisným či evidenčním se nám vrátilo 116
dotazníků,
z
nichž
105
majitelů nemovitostí přípojku chce a 11 nechce. K tomu
ještě evidujeme 3 zájemce z
nemovitostí bez čísla popisného. Celkový výsledek je
tak
108:11
ve
prospěch
obecního vodovodu. Máme tedy
před sebou další velký úkol.
S Horšicemi jsme měli zatím
jednu informativní schůzku v
době, kdy jsme ještě nevěděli, zda u nás bude o vodovod
zájem. V první řadě je
potřeba si vyjasnit fungování svazku obcí a poptat
projektanta, abychom zjistili přibližné finanční náklady a prověřili možnosti
dotací. Zní to jednoduše,
ale bude to běh na dlouhou
trať. Navíc nás čeká kanalizace a Horšice obnovují
požární nádrž, ale pokusíme
se udělat maximum a budeme
Vás průběžně informovat.
30. března jsme obdrželi od
Ing. Líbalové, která nám

zpracovávala žádost o dotaci
na MZe, dlouho očekávanou
zprávu, že nám byla Ministerstvem zemědělství schválena dotace na výstavbu ČOV
a kanalizace v naší obci. 6.
dubna byla tato zpráva ještě
vylepšena informací
o
výši
schválené
dotace, která činí
23 762 000 Kč, což
je téměř o 3 mil.
více
než
jsme
čekali. Z Plzeňského
kraje
zatím
žádnou
zprávu
o
stavu naší žádosti
o
dotaci
nemáme.
Předání
staveniště
zhotovitelské firmě
BERDYCH plus spol.
s.r.o. proběhne 19.
května, a tím začne
výstavba. Čeká nás
všechny složitější období, a
proto Vás všechny prosím o
trpělivost
a
pochopení.
Navázali jsme spolupráci s
firmou ČEVAK, která provozuje v mnoha městech a obcích
vodovody a kanalizace. Tato
firma nám bude nápomocna při
realizaci stavby, a hlavně
při připojování všech nemovitostí.
Podrobnosti
o
připojení Vám budou průběžně
poskytovány.
Užijte si májový čas, opatrujte se a buďte trpěliví,
snad už se brzy dočkáme
lepších časů.
Míra Mráz starosta obce

Naši jubilanti
V březnu oslavili:

Eva Blacká
Božena Šilingová
Marie Fořtová

60 let
84 let
81 let

V dubnu oslavili:

Ladislav Balvín
60 let
Drahomíra Macháčková 60 let
Anna Bultasová
82 let
B L A H O P ŘE J EM E
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Informace ze zápisu
13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 18.3.2021
Zasedání Zastupitelstva obce podali žádost o dotaci na finančního výboru Ivo Chudáček
Dolce bylo zahájeno v 19:00 Plzeňský kraj, který ve svém informoval o stavu finančních
hod. starostou obce panem dotačním titulu Dotační prostředků k 28. 2. 2021,
Miroslavem Mrázem za účasti 4 p r o g r a m
v o d o h o s p o d á ř s k é který činí v součtu všech
občanů obce.
infrastruktury 2021 nabízí až našich účtů 11.897.800,48 Kč.
5 mil. Kč. Starosta dále
V úvodu starosta omluvil Josefa připomněl dotazník ohledně Zastupitelstvo obce schválilo
Staňka, který se z dlouhodobých obecního vodovodu, který byl uzavření příkazní smlouvy č.
zdravotních důvodů nemohl roznesen mezi občany, a od 03/2021 na výkon technického
zasedání zúčastnit. I v počtu 4 kterého očekáváme informaci, dozoru stavebníka a koordináosob
bylo
zastupitelstvo zda je v obci o vodovod zájem. tora BOZP s firmou GPL-Invest
s.r.o.; schválilo uzavření
usnášeníschopné, protože byla
Na
návrh
horšického
starosty
smlouvy o úvěru č. 2021002926
přítomna nadpoloviční většina
Ing.
Dobrého
se
nabízí
možnost
s Československou obchodní
členů zastupitelstva. Ve své
společného
vodovodu
v
rámci
bankou, a.s, IČ 00001350 na
zprávě starosta informoval o
dobrovolného
svazu
obcí
Dolce,
poskytnutí úvěru 21 mil. Kč
pravděpodobném posunutí začátku
Horšice,
Újezd,
Vitouň
a
možná
pro výstavbu ČOV a kanalizace
výstavby ČOV a kanalizace na
Radkovice.
Dále
starosta
za podmínek ve smlouvě uvedekvěten 2021. Nečekaně se totiž
informoval,
že
bychom
rádi
ných; schválilo poskytnutí
protáhlo výběrové řízení na
opravili
oplocení
na
víceúčeúčelové dotace Plzeňskému
poskytovatele úvěru, kterého
lovém
hřišti,
čekáme
však
na
kraji na zajištění dopravní
musíme doložit k žádosti o
vhodný
dotační
titul.
Na
obslužnosti v roce 2021 ve
dotaci na MZe. Kvůli podmínkám
žádost
lesníků,
kteří
se
výši 13 288 Kč; pověřilo
dotace, kde je požadováno
chtějí
podílet
na
opravě,
jsme
starostu obce Dolce Miroslava
rozdělení finančních prostředků
poptali
firmu
na
opravu
Mráze k uzavření dodatku č. 1
na uznatelné a neuznatelné
poškozených
cest.
Nabídka
ke smlouvě o dílo s firmou
náklady vůči dotaci, musíme
firmy
Fast
cargo
s.r.o.
činí
BERDYCH plus spol. s r.o.
uzavřít dodatek s firmou
300
Kč/m2.
O
provedení
opravy
Předmětem dodatku č. 1 bude
BERDYCH plus na rozdělení
položkového rozpočtu. V podsta- se rozhodneme na základě pouze rozdělení Položkového
tě se jedná o vyčíslení kanali- harmonogramu výstavby kanali- rozpočtu na uznatelné a neuzačních přípojek, které jsme v zace, abychom cesty nerekon- znatelné náklady dle požadavku
původním rozpočtu měli jako struovali zbytečně. Závěrem MZe a PK. Podrobnější informasoučást jednotlivých stok. starosta přítomné pozval na ce ze zasedání najdete v
Kvůli případným archeologickým rybářské závody, které jsou oficiálním zápisu zastupitelnálezům jsme uzavřeli smlouvu naplánovány na 22. května a stva.
Alena Duchková
na archeologický dohled s 11. září, pokud to epidemiologická
situace
dovolí.
Předseda
Muzeem Blovice. 1. března jsme

Vzpomínka
10. dubna uplynulo pět
let, kdy zemřel v izraelské
Haifě Menachem Tiben, rodným
jménem Jiří Tieben.
Je
jedním
z
významných
dolckých rodáků, o kterém
si můžete přečíst na webových stránkách obce. Jeho
životní příběh zaznamenala
i
nezisková
organizace
Post Bellum ve své pamětnické databázi Paměť národa, která je v Evropě
nejrozsáhlejší
veřejně
přístupnou databází pamětníků dějinných momentů 20.
století.
Míra Macháček

Předání pamětní medaile Senátu z rukou Přemysla Sobotky Izrael 2010.
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Odpadové hospodářství v obci
Po roce Vám opět přináším
informace o nákladech za
odpady a o produkci odpadů v
naší obci.
Pro srovnání jsem ponechala
rok 2019. Z tabulek je zřejmé,
že nám produkce všech odpadů,
s
výjimkou
nebezpečného,
stoupla, tím pádem jsou vyšší
i náklady a doplatek obce,
která hradí náklady za tříděný
odpad, velkoobjemový a nebezpečný. Přibyly nám jedlé tuky
a oleje, které tvoří minimální
náklady i produkci, ale jsme
rádi, že se snažíte třídit.
Pro představu, uvedené množství 0,09 t je 94 l.Zastavila
bych se u směsného komunálního
odpadu. V letech 2017-2019
jsme s jeho produkcí postupně
klesali až na 142,27 kg/
občana/rok, ale v loňském roce
nám produkce stoupla na 166,59
kg/občana/rok. Je otázka, čím
je to způsobené. Produkce
tříděného odpadu nám totiž
rovněž stoupla, což značí, že
zvýšená produkce směsného
odpadu by neměla být způsobena
netříděním. Každopádně na
produkci směsného odpadu se
budeme muset zaměřit a snažit
se ji snižovat ještě větším

tříděním, důvody hned vysvětlím.
Dle nového zákona č. 541/2020,
o odpadech, byl od 1.1.2021
navýšen poplatek za uložení
komunálního odpadu na skládku
z původních 500 Kč/t na 800
Kč/t. Obce mají možnost využít
snížený poplatek 500 Kč/t,
pokud jejich roční produkce
komunálního odpadu ukládaného
na skládku činí 200 kg na
občana. V našem případě
ukládáme na skládku směsný
odpad a velkoobjemový odpad a
za rok 2020 činil přepočet
produkce za tyto dva odpady
180,89 kg na 1 občana. Nesmíme
ale usnout na vavřínech,
protože v příštím roce bude
limit pro levnější sazbu
poplatku opět nižší, konkrétně
to bude 190 kg, v roce 2023 to
bude 180 kg, atd. Měli bychom
se snažit tento ukazatel stále
snižovat nejen kvůli levnější
ceně, ale reálně hrozbě, že
pokud bychom množství komunálního
odpadu
nesnižovali,
neměli bychom ho za chvíli kam
ukládat, jelikož kapacita
skládek není neomezená. Jak už
jsem uváděla v jednom z
dřívějších článků, ČR je v

produkci směsného komunálního
odpadu pozadu za ostatními
zeměmi Evropy, kde se množství
v y pr od uk ov an é ho
s m ěs né h o
komunálního odpadu pohybuje
kolem 100 kg/obyvatele/rok.
Naopak mezi prvními v Evropě
se pohybujeme v třídění odpadů. Přesto nový zákon o odpadech nařizuje obcím povinnost,
aby odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 % z
celkového množství komunálních
odpadů. I tento limit se bude
měnit, a to směrem nahoru, v
kalendářním roce 2030 a následujících letech na 65 % a v
kalendářním roce 2035 a následujících letech na 70 %. Pro
představu, v naší obci činil v
roce 2020 podíl tříděného
odpadu (67,03 t) na celkovém
množství komunálního odpadu
(117,34 kg) 57 %. Takže se
musíme opravdu snažit.Pokud
totiž obec nezajistí splnění
povinného podílu, bude se
jednat o přestupek, za který
hrozí obci pokuta až 200 000
Kč.
Alena Duchková

Výdaje
Příjmy
Poplatek za komunální odpad
Sběr železného šrotu
Bonusy za separaci
odpadu Eko-kom

Celkem

2019

2020

2019

Komunální (směsný)

194 143,00 Kč 199 472,00 Kč

189 523,00 Kč 191 623,00 Kč
Tříděný odpad

15 330,00 Kč

16 115,00 Kč

Bioodpad

40 321,50 Kč

43 810,00 Kč

Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad

245 174,50 Kč 251 548,00 Kč

Jedlé tuky a oleje

2019

Papír
Plasty
Sklo
Kovy
Bioodpad
Velkoobjemový
Nebezpečný

Produkce v tunách

87 717,00 Kč
66 675,00 Kč
10 343,00 Kč

5 920,00 Kč

6 040,00 Kč

2020

Produkce v kg na 1 obyv.
(300 obyv.)

Produkce v tunách

Produkce v kg na 1 obyv.
(302 obyv.)

42,68
3,70
4,66
3,18

142,27
12,33
15,53
10,60

50,31
4,17
4,99
3,58

166,59
13,81
16,52
11,85

5,45
31,32
3,76
1,71

18,17
104,4
12,53
5,70

96,46

321,53

6,48
47,72
4,32
1,43
0,09
123,09

21,46
158,01
14,30
4,74
0,30
407,58

Jedlé tuky a oleje

Celkem

61 385,00 Kč
51 171,00 Kč
9 319,00 Kč

500,00 Kč
321 938,00 Kč 370 747,00 Kč

Celkem

Druh odpadu
Směsný odpad

2020
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Slavnosti svobody v Plzni
Slavnosti svobody, konající se v Plzni pravidelně
od roku 1990, se uskuteční
ve dnech 6. – 9. května.
Tradiční program, na který
se do Plzně sjíždějí lidé z
celého
světa,
se
letos
kvůli epidemické situaci
přesouvá do online prostředí.
Stěžejní
linkou
celého
programu Slavností svobody
se stane online studio,
které bude vysílat z Měšťanské besedy. Diváky živě
zavede
ke
vzpomínkovým
aktům u památníků, připomene
historické
události,
nabídne vysílání zajímavých
dokumentů, rozhovorů a online setkání s americkými a
belgickými veterány. Odvysílá
rovněž
reportážní
pořady,
kterými
provede
herec Lukáš Langmajer, vnuk
amerického vojáka a plzeňský rodák. Tato série video
reportáží se bude věnovat
především památným místům
spojeným
s
osvobozením
americkou armádou nejen v
Plzni, ale i v kraji.
Zavede například do místa,
kde se odehrála dramatická
operace Kovboj, při níž
„Pattonovi muži“ zachránili
d es í t ky
koní
v z ác n ý ch
plemen z vojenského hřebčína.
Některé z chystaných aktivit se ale přesto odehrají
venku. Jednou z nich budou
nedělní přelety vojenských
historických
letounů
brázdících nebe nad celou
Plzní, aby je bylo možné

sledovat z domova nebo jeho
blízkého okolí. Piloti tak
ve zhruba hodinové show
předvedou
nejslavnější
stíhací
letoun
britského
Královského
letectva
z
druhé světové války Spitfire Mk.XVI a také Harvard
Mk.IIA, protože právě na
tomto typu letadla byly
vycvičeny tisíce spojeneckých letců a mezi nimi
stovky Čechoslováků.
Nově
připravená
stezka
Cesta ke svobodě odkazuje
na události a místa spojená
s koncem 2. světové války a
osvobozením města americkou
armádou. Trasa je dlouhá
zhruba 10 kilometrů a je

možné si ji projít i po
částech. Vybraná stanoviště
doprovodí informační panely, které budou sice 10.
května odstraněny, ale mapa
stezky se všemi vyznačenými
22
body
a
doprovodným
textem
zůstane
nadále
zveřejněna na webu Slavností svobody. Start a cíl je
na
nádvoří
Plzeňského
Prazdroje. Tradiční výstava
ve
Smetanových
sadech
tentokrát vychází ze stejnojmenné
knihy
Svoboda
nebyla zadarmo a mapuje
bojové i nebojové ztráty
amerických pozemních sil v
jihozápadních
Čechách.
V
sadovém okruhu budou rozmístěny
jednotlivé
kusy
vojenské historické techniky. Ti, kdo se nechají k
jejich
obhlídce
nalákat,
musejí počítat s dodržováním
aktuálně
platných
protiepidemických opatření.
Současnou situací vynucenou
novinkou
v
programu
je
autokino v DEPO2015. Nabídne
britsko-českofrancouzský film Anthropoid
a
česko-slovenský
film
režiséra Václava Marhoula
Tobruk.
Přesný
rozpis
programu
najdete na webových stránkách
www.slavnostisvobody.cz/program/
Zdroj: Plzeňský kraj
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Kreativní hry
Již několik let naše
škola
sp o l u pr a cu j e
s
místní akční skupinou MAS
Aktivios, z. s.
Tato organizace připravuje
pro školy a školská zařízení velmi pěkné školní
akce, semináře pro pedagogy, setkání škol apod.
Mimo tyto aktivity ještě
poskytuje školám zapůjčení
velmi pěkných logických a
kreativních
her,
které
jsou pro některé školy,
obzvláště v takovém množství
v ar i a c í,
cenově
nedostupné. V tomto pololetí jsme si opět zapůjčili například hru Club 2%.
Tato hra potrápí děti 84
logickými úlohami. A proč
se tato hra jmenuje Club
2%,
protože
tuto
hru
úspěšně ukončila jen 2%
hráčů. Další velmi zábavnou hrou je tzv. Bubbles.
Je to pestrobarevná hra
plná
hádání
a
reakcí.
Každé dítě se snaží co
nejrychleji najít kartu,
na
které
jsou
bubliny

vyobrazené
ve
správné
kombinaci. To znamená tak,
jak
je
vyobrazené
na
kostce.
Obě
hry
jsou
vhodné pro žáky 1. - 3.
ročníku. Velmi rády tyto
hry zařazujeme do hodin,
ale využíváme je i ve
školní družině. Pro starší
žáky, tedy 4. a 5. ročník
jsme zvolily Architecto,
kde zábavným způsobem
žáci
zkoumají
t v a r y ,
b a r v y ,
s t a v í
postupně
50 stavem
s
různou
obtížností.
S
náročností
s t a v e b
musí růst
i představivost
a
prostorová
logika,
jinak není

Hurááá, jdeme do školky!
Snad každé dítko navštěvující mateřskou školu se
těšilo na opětovné otevření školek, až se setká se
svými kamarády a bude s
nimi moci sdílet každodenní zážitky.
Jaké však bylo zklamání
pro děti, rodiče i nás
paní učitelky, že se opětovné otevření mateřských
škol
bude
týkat
pouze
předškoláků a dětí rodičů
vybraných profesí. Museli
jsme však všichni tento
fakt přijmout a vypořádat
se s ním. Po prvotním
zklamání nastalo těšení se
na den, kdy se nám do
školky vrátí alespoň část
dětí, kamarádů, parťáků,
po kterých se nám už oběma
moc stýskalo. S většinou
jsme se sice setkávaly při
on-line
výuce
v
rámci
distančního
vzdělávání,
které bylo pro předškoláky
povinné,
ale
tato
naše
setkání nemohla plně nahradit
přímý
kontakt
s

dětmi. Proto první den
znovuotevření školky byl
pro nás dnem plným štěstí, smíchu, vyprávění a
srdečných
objetí,
na
důkaz radosti ze společného setkání po tak dlouhé době. Testování antigenními testy děti hrdinně zvládly a za to je
musíme velmi pochválit.
Pochvala jim však náleží
také za
odveden
o
u
práci v
d o b ě
uzavření
školky,
kdy
se
všichni
předškol á c i
p i l n ě
věnovali
přípravě
d
o
školy.
R á d y
bychom
t a k é

úspěch zajištěn. Nabídka
MAS Aktivios je opravdu
bohatá a jsem ráda, že i
menší školy jako my, máme
možnost
využít
takových
her na rozvoj představivosti a logických dovedností.
Jana Tolarová

poděkovaly všem rodičům,
za jejich spolupráci a
sdílení dětských výtvarných
prací
a
aktivit.
Budeme se těšit na čas,
kdy se budou moci vrátit
do školky i ostatní děti
a náš kolektiv bude kompletní. Tímto je všechny
moc zdravíme a ... BRZY
NA VIDĚNOU, MILÉ DĚTI!
Magda a Dana
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Den Země
Jedním z rituálů v naší
mateřské škole je oslava
svátků a narozenin dětí.
Oslavy se však vždy nemusí
týkat pouze dětí.

Ve
čtvrtek 22. 4. jsme
oslavovaly Den Země. A jak
tento den v naší školce
probíhal? Nejprve se děti
seznámily s tím, proč je
tento den věnovaný naší
planetě, proč je důležité
ji chránit a pečovat
o
ni,
a
jak
my
můžeme svou pomocí
přispět k péči o
životní prostředí ve
svém okolí. Jednoznačně
se
děti
shodly
na
třídění
odpadků, které jim
není
cizí.
Děti
přiřazovaly obrázky
odpadků
k
daným
barevným
kontejne-

rům, rozlišovaly a třídily. Vybaveny informacemi
jsme
se
vypravily
do
„terénu“.
V
gumových
rukavicích jsme vyčistily
naši
š ko l n í
za h r a d u ,
r o z t ř í di l y
od p ad k y
a
odnesly do kontejnerů na
náves. Cestou jsme sebraly
spoustu dalších předmětů,
které si tam asi někteří
nepořádníci „odložili“, a
tak jsme měly za chvíli
plné tašky. Všechny odpadky jsme vhodily do správných kontejnerů a s dobrým
pocitem, že jsme udělaly
něco pro naši Zemi, se
vrátily zpět do školky.
Dana a Magda

Únor v horšické škole
Pohádkové zimní počasí
nám přálo skoro celý únor.
Zažili jsme spoustu zábavy.
C h od il i
j sm e
b o bo va t ,
koulovali jsme se, stavěli
iglú i sněhuláky. Prožili
jsme spolu krásné zimní
období. Ve třídě, jsme si
vyprávěli příběhy o masopustu a o tom, jaké zvyky a
tradice se před mnoha lety
dodržovaly. Přečetli jsme
si i příběhy o Černé skále.

Naše šikovné
r u č i č k y
vyrobily
škrabošky,
m a s k y ,
k l a u n y ,
zimní ozdoby
do
třídy,
tučňáky
a
krmítka.
Z
korálků děti
vytvořily
náramky
a

stromečky. Probíhala
soutěž
o
nejhezčí stavbu z
lega a nejhezčí
obrázek. Všichni
žáci byli zapojeni ke všem aktivitám.
Koncem
měsíce
k
nám
dorazilo
jaro.
Chodili jsme na
procházky do lesa

a na louky. Poslouchali
jsme ptáčky, jak zpívají
a pozorovali probouzející
se přírodu. Často jsme
chodili na hřiště v Horšicích, kde děti provedly
jarní úklid. Tímto bych
chtěla
poděkovat
všem
dětičkám
za
ochotu
a
snahu, udělat něco pro
naší vesnici a přírodu.
Mariya Mukan
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