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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
blíží se konec února a všichni
bychom očekávali, že v tuto dobu
budou kruté mrazy. Ale my
nenosíme zimní kabáty, po sněhu
není ani památky, já mám nutkání
vyndat motorku z garáže a zima
nás už asi opravdu opustila. Ti
všímaví z vás možná už našli i
rostoucí kočičky a jinak se
probouzející přírodu. Naštěstí
bylo v průběhu letošní zimy i
několik skutečně mrazivých dnů a
neopakuje se tak loňský rok, kdy
jsme se mrazů za celou zimu
nedočkali a přineslo nám to
nadměrné
množství
komárů,
klíšťat a jiné havěti. Krom
pomalu přicházejícího jara zde
máme i první číslo občasníku v
roce 2016 a přesto, že jsem v
minulých dnech zahlédl ozdobený
venkovní stromek, tak od Vánoc
uběhly již celé dva měsíce.
Pojďme se tedy společně podívat,
co se během nich událo.
Nový rok začal akčně hned
2. ledna novoročním výšlapem.
Jsem rád, že se z této akce
stává tradice a máte chuť si po
vánočních svátcích protáhnout
tělo. Další akcí, kde si můžete
protáhnout své tělo, je Hasičský
bál, který pořádá Sbor dobrovolných hasičů a má v naší obci
dlouholetou tradici. Aktuálně
v době přípravy tohoto čísla
pořádá kulturní výbor obce a
akční maminky Maškarní ples pro
děti a na apríla, tedy přesně v
pátek 1. dubna 2016, se na
obecním úřadě bude konat setkání

seniorů. Prosím, berte tuto
informaci jako pozvání, těšíme
se na vás a věříme, že se rádi
přijdete pobavit a popovídat si.
Po stránce pracovní je toto
období počátku každého roku
nejhojnější
na
vyplňování
nesmyslných tabulek a reportování informací, na veškeré možné a
nemožné kontroly odpovědných
orgánů a také na podávání
projektů a žádostí o dotace.
V té souvislosti připravujeme
několik žádostí o dotace, ze
kterých bychom chtěli financovat
obnovu Březinek a restaurátorskou rekonstrukci kapličky.
Podávat budeme i projekt do
Programu obnovy a stabilizace
venkova, ze kterého jsme v
loňském roce financovali opravu
komunikace. Letošní projekt bude
zaměřen na výměnu oken a interiérových dveří na obecním úřadu.
Také jsme v průběhu ledna měli
návštěvu z České inspekce
životního
prostředí,
která
kontrolovala kanalizační řád a
vypouštění splaškových vod.
Bohužel bylo shledáno porušování
zákona o vypouštění odpadních
vod a bylo s obcí zahájeno
správní řízení. Je to problém,
na který upozorňovalo již
předchozí zastupitelstvo, a samy
inspektorky konstatovaly, že
pokud bychom se i o septiky
s přepadem (všichni víme, že
septik s přepadem je dle zákona
zakázán a mít ho nesmíme) lépe
starali, tento problém by

Vojtíšek nám ukázal smích i pláč
Posledním přivítaným občánkem
do naší obce v roce 2015 byl
Vojtíšek Pacourek, kterého nám
přivedla ukázat 21. prosince
jeho sestřička Barborka s
maminkou. Tatínek se bohužel na
poslední chvíli musel omluvit z
důvodu pracovních povinností.
Všichni víme, že děti potřebují
lásku, avšak mnohdy si myslíme,
že naše děti automaticky vědí,

že je máme rádi. Spousta dětí se
proto cítí nemilována. Mnozí
mladí lidé nikdy neslyšeli slova
„Mám tě rád“, i když se o ně
rodiče dobře starají. Dítě však
tuto jistotu, že je milováno,
potřebuje.
Přejeme Vojtíškovi milující
rodiče, pohodový život plný
lásky, štěstí a radosti.
Lenka Szikszayová

nenastal. Přičemž lépe starat
znamená mít funkční komory a
jednou ročně septik vytáhnout.
Bohužel jsou mezi námi i bezohlední občané a to nejen k tomu,
že vypouštěním splaškových vod
otravují život mnohým lidem
v okolí, ale i k tomu, že obci
díky tomu hrozí pokuta v řádu
několika
milionů
korun.To
potvrzuje, že naše iniciativa
nechat zpracovat projekt na
čističku odpadních vod a kanalizaci v naší obci je správná a do
budoucna nás zbaví podobných
problémů.
Správný proslov či článek by prý
měl začínat a končit pozitivně.
Končit pozitivně by měl především proto, aby nás to do
budoucna povzbudilo a nabilo
novou silou pro řešení vznikajících problémů. Osobně považuji
za úspěch, že se podařilo najít
investora, který je ochoten
našemu rybníku vrátit vodu na
hladinu, zbavit ho rákosí a do
budoucna udělat z tohoto místa
to, čím se bude obec chlubit a
ne něco, za co se má stydět.
Přeji všem příjemné čtení a
prosím, napište nám i vy něco.
Michal Šimon, starosta obce
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Informace z posledního loňského a prvního letošního Zastupitelstva
obce Dolce
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v 19 00 hodin
starostou obce Michalem Šimonem.
Po oficiálním zahájení schválilo
zastupitelstvo jako zapisovatelku zápisu paní Markétu Jeslínkovou a ověřovatele zápisu pana
Miroslava Mráze a pana Ladislava
Szikszaye.
V úvodu svého vystoupení poděkoval starosta obce všem, kteří se
zúčastnili a pomohli s organizací akcí, které v obci proběhly v
uplynulém roce. Vyjádřil uspokojení nad tím, že se společenské
akce uskutečnily v takové míře.
Účast na akcích byla hojná a
obec by v těchto aktivitách
chtěla i nadále pokračovat.
Starosta
rovněž
poděkoval
ekonomce obce paní Szikszayové i
všem zastupitelům za plnění
úkolů během roku 2015 a upozornil na to, že se podařilo vydat
šest čísel Občasníku, který celý
rok vycházel v barevné verzi.
Poděkování patří všem, kteří do
něj pravidelně svými články
přispívají.
Dále se pan starosta soustředil
na akce, které nás čekají v roce
2016. Mimo jiných upozornil na
možnost objednat zájezd na
divadelní představení do Prahy,
kdy na dopravu bude přispívat
obec i hasiči.
V roce 2016 by se mělo zastupitelstvo zabývat řadou záležitostí, jednou z nich je nalezení
provozovatele rybníku, další pak
například oprava komunikace na
Štíhlov, obnova Březinek nebo
příprava projektu pro vybudování
kanalizace a čističky v obci a s
tím i odkup pozemků, které bude
obec potřebovat pro vydání
stavebního povolení. Obec se
bude, tak jako v roce 2015,
snažit získat a využít vypsaná
dotační řízení pro rok 2016.
Předseda
finančního
výboru
předložil návrh rozpočtu obce
Dolce na rok 2016. Rozpočet pro
tento rok je svým charakterem
vyrovnaný. Dále seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce
na rok 2017 –2019.
Starosta obce seznámil přítomné
s tím, že bylo vyhlášeno a
vyvěšeno výběrové řízení na
provozovatele rybníku. Provozovatel zatím vybrán nebyl, neboť

zájemce
nedoložil
všechny
potřebné formality. Bude vypsáno
nové výběrové řízení, kdy
zájemce bude muset splnit
požadavky, které jsou obcí
stanovené jako prioritní (např.
odbahnění rybníku, odstranění
rákosí apod.). Hlavním cílem je
zlepšení péče o rybník.
Předseda kulturní komise seznámil přítomné se změnou složení
kulturního výboru. Novou členkou
by se měla stát paní Jitka
Černá, která by nahradila paní
Petru Jeslínkovou.
Předsedající konstatoval, že na
základě předloženého ceníku za
vývoz popelnic vydá zastupitelstvo obce Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2015 o poplatku za
komunální odpad.
Zastupitelstvo se sešlo už také
v
novém
roce,
konkrétně
14. února 2016. Zapisovatelkou
zápisu byla opět paní Markéta
Jeslínková, ověřovatelem pan
Miroslav Mráz a pan Pavel
Jeslínek. Starosta obce ve svém
úvodním vystoupení seznámil
přítomné s tím, že v obci
proběhla kontrola ČIŽP a odebrané vzorky odpadních vod nebyly
zcela v pořádku, proto obci
hrozí správní řízení, což jen
podporuje nutnost vybudování
kanalizace a čističky. Dále
starosta informoval, že obec
čeká v březnu finanční audit.
Obec je nucena nechat zpracovat
projekt na demolici stodoly,
neboť hrozí její zřícení a
stodola je prakticky neopravitelná. Dále je zvažováno zpracování projektu na renovaci
kapličky, která byla v minulosti, dle sdělení restaurátora,
renovována neodborně.
Projednávána byla také změna
provozovatele rybníku. Rybník by
měl sloužit jako sportovní
rybník pro lov trofejních ryb. V
průběhu sezón bude při plném
provozu rybníku realizováno i
několik
sportovních
akcí.
Předpokládá se, že by se začalo
s napouštěním rybníku nejdříve v
listopadu 2016. Na březích by
měla být postupně budována
odchytová místa s cestami a
kamerovým systémem. Rovněž se
plánuje oplocení pozemků s tím,
že bude ve smlouvě o provozování

rybníku pevně zanesené, že pro
hasiče bude i nadále přístupné
stávající místo na čerpání vody
a i molo na hasičská cvičení,
obecní úřad bude mít klíče od
všech vstupů, obyvatelům bude
volně přístupná hráz, která se
bude zamykat až se setměním.
Přínosem pronájmu pro obec bude
zkulturnění a údržba nelichotivého stavu rybníku, finanční
přínos z realizace sportovních
akcí – zajištění např. občerstvení, podpora obce ve formě
sponzoringu a v neposlední řadě
zviditelnění obce formou prezentace v různých časopisech,
novinách.
V závěru jednání byl dán prostor
pro diskusi s přítomnými občany.
Markéta Jeslínková

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY V HORŠICÍCH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
SE BUDE KONAT

DNE 7. 4. 2016 OD 13 00
DO 16 00 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
K zápisu si doneste rodný
list dítěte, evidenční list
dítěte potvrzený od lékaře a
žádost k přijetí. Dokumenty
si můžete vyzvedávat v mateřské škole od 14. 3. 2016 v
době od 13,00 do 16,00 hodin.

Poděkování
Dne 20. ledna 2016 došlo
v našem rodinném domě k požáru
komína. Touto cestou bych ráda
poděkovala
všem,
kteří
v návaznosti na tuto nepříjemnou událost přišli a projevili
zájem, ptali se, zda je vše
v pořádku, a nabízeli nám
pomocnou ruku. Současně bych
ráda
poděkovala
dolckým
hasičům, kteří přijeli a
zasahovali
společně
s přeštickými profesionály.
Vaší pomoci v této situaci si
velice vážíme.
S díky
Petra Nová
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Hasiči bilancovali rok 2015
Už jsme ukrojili pár týdnů
nového roku, ale já se vrátím na
konec loňského roku, kdy všichni
finišují s nákupem vánočních
dárků pro své blízké, ale také
využívají tohoto období, aby se
ohlédli za pomalu končícím rokem
a zauvažovali, co se povedlo
nebo také nepovedlo. Ani u
místních hasičů tomu není jinak.

Svoji výroční valnou
hromadu si stanovili
na
sobotu
19.
prosince 2015. Už od
rána
se
pilně
připravovala zasedací
místnost
na
obecním
úřadu
a
samozřejmě i nějaké to pohoštění. Tentokráte jsme měli o jednu
starost navíc. Místní výčep byl
z důvodu nemoci paní Juliusové
uzavřen, tak jsme se museli sami
postarat o čepování piva a

prodej
dalšího
sortimentu.
Čepování se ujal Jiří Louda za
asistence Pavla Jeslínka, Petry
Nové a Radky Hikové.
Slavnostní jednání zahájil v 1700
hodin starosta sboru Miroslav
Macháček. Přivítal přespolní
hasiče z Horšic, Týniště, Kbela
a Dnešic. Dále přivítal starostu
obce pana Michala Šimona,
exstarostu
pana
Stanislava
Zieglera, starostu okrsku č. 8
p. Josefa Rašpličku a ženy,
které se zapojují do cvičení
hasičského sportu. Předsedající
také poblahopřál dlouholetému
členu Jiřímu Kučerovi k uvedení
do hokejové síně slávy. Poté
požádal p. Macháček přítomné,
aby povstáním
a
minutou
ticha uctili
p a m á t k u
našich zesnulých členů. V
letošním roce
nás opustili
p.
Josef
Hlaváč, Josef
Matas a náš
nejstarší člen (od roku 1946)
Václav Duchek.
Po schválení programu nás Pavel
Stuchl ve své zprávě seznámil s
činností našeho sboru. Následovala zpráva hospodáře Zdeňka

Nového o stavu financí. Jaroslav Louda, velitel zásahové
jednotky, přiblížil účast u
požárů a technických zásahů,
dále informoval o účasti na
odborných školeních vybraných
členů, kterých je během roku
opravdu hodně. Pak si pro nás
naši mladí hasiči připravili
asi dvacetiminutovou videoprojekci o činnosti cvičícího
družstva. Na závěr vše shrnul
předseda revizní rady Zdeněk
Bultas.
Ani letos jsme nezapomněli
ocenit naše členy za jejich
práci. Výbor našeho sboru
udělil mladým členům cvičícího
družstva „Čestné uznání za
vzornou reprezentaci našeho
sboru a obce“. Věrnostní stužku
za 30 let u sboru obdržel
Zdeněk Bultas st. a stužku za
40 let u sboru obdržel Pavel
Stuchl. Následovala diskuse,
kde hosté pronesli zdravice. Na
závěr
diskuse
předsedající
tlumočil pozdravy od dolckého
rodáka a našeho čestného člena
p. Jiřího Tibena žijícího v
Izraeli, který se 6. prosince
2015 dožil krásných 92 let.
Co napsat závěrem? Snad jen
přání, aby rok 2016 byl alespoň
tak dobrý, jako byl rok 2015.
Za SDH starosta Míra Macháček

Bálovníci se rozcházeli až nad ránem
Jednou z prvních letošních akcí
pořádaných místními hasiči byl
tradiční hasičský bál, který
připadl na sobotu 23. ledna
2016.
Kapely na letošní bál nám tak
trochu přidělávaly vrásky na
čele. První a následně i druhá
námi objednaná kapela během roku
ukončila
svoji
činnost.
V plesové sezoně je velký
problém
zajistit
narychlo
nějakou hudbu v pro nás přijatelném termínu. Napotřetí se
povedlo Petře Nové zajistit pro
většinu z nás neznámou kapelu

„Lovci rytmů“.
Samotná příprava jako vždy
začala v sobotu v 900 hod.
přípravou
zasedačky,
sáčkováním
preclíků
a
zdobením
chuťovek,
aby
večer bylo vše připraveno
ke spokojenosti účastníků
bálu. Pokladny se ujali
Petr Žambůrek a Josef
Staněk.
Ve 2000 hod. byla místa
k sezení zcela obsazena, kapela
připravena, tak se mohlo začít.
Hudební duo nás brzy přesvědčilo
o svých kvalitách. Dvě tahací
harmoniky v rukou mladých
muzikantů
při
dechovkách
udělaly své a osazenstvo se
dobře bavilo. Během večera se
prodávaly chuťovky, preclíky
a nemohla chybět ani dámská
volenka, kdy dámy vyzvaly
pány k tanci a odměnou jim
byla zakoupená květina.
O tom, že se hasičský bál

povedl, svědčí fakt, že bálovníci se v hojném počtu rozcházeli
až nad ránem.
Touto cestou chci poděkovat
všem, kteří obě naše akce v
novém roce (hasičský bál i
novoroční výšlap) podpořili svou
účastí, ale i těm, kteří hasičům
poskytli hodnotné ceny na
hasičský bál. Děkuji všem,kteří
obě akce zajišťovali a obecnímu
úřadu za poskytnutí zasedací
místnosti a přilehlých prostor.
Za SDH starosta Míra Macháček
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Druhý ročník novoročního výšlapu se vydařil
Začal nový rok a místní hasiči
už uskutečňují první akce, které
si na letošní rok naplánovali.
Na 2. ledna 2016 byl naplánován
2. ročník novoročního pochodu,
tentokráte do Příchovic.

vyrazili přes Jindřín do Radkovic a
dále směrem k Zálesí, kde jsme obešli
vrch
Březník
a
vydali se podél řeky

Úhlavy
přes
Ostrov
do
příchovické
hospody.
V
zajištěném
salonku
si
mohl každý dát
V sobotu ráno se před obecním něco k snědku a pití. Po krátkém
úřadem sešlo 33 účastníků odpočinku a posilnění jsme se
pochodu, kteří v půl desáté vydali na cestu zpět, kdy jsme
se krátce zastavili na Betlému u

paní Andrlíkové a dále kolem sv.
Anny vykračovali ke svým domovům.
Počasí nám po celý den přálo a
dobrá nálada účastníků naznačovala, že trasa vybraná panem
Stanislavem
Zieglerem
všem
vyhovovala. Druhý ročník turistického pochodu jsme zakončili
kolem patnácté hodiny.
Za SDH starosta Míra Macháček

Hledání velikonočních vajíček
v neděli 27.3.2016 od 14 00 hod.
v Březinkách
Zábavné odpoledne s velikonočním zajíčkem
pro děti plné soutěží a s grilováním buřtíků

Obč

Pozvánka

ní
išt
ěno

vystoupení rodinného tria „Strolenky“
k tanci a poslechu hraje skupina „ORIENT“

.

Naši jubilanti
V březnu 2016 oslaví:
Josef Musil - 83 let
V dubnu 2016 oslaví:

MŠ Horšice Vás zve
do

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ DO
ŽIVOTA.

zaj

které se koná
v pátek 1.dubna 2016 od 1700 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Julii Chudáčkovou čp. 125

tve

„Přátelské posezení při muzice“,

➦
➦

Vítáme nové občánky

ers

Zastupitelstvo obce Dolce srdečně zve
všechny seniory naší obce na

dne 5.3.2016 od 14 hodin
hostince „ Na Kanárku“ v Újezdě
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Jiřina Loudová - 93 let
na
DIAMANTOVÁ SVATBA:
Marie a Rudolf Rodinovi

vstupné:
➦ dospělí 50 Kč
➦ děti 30 Kč
➦ masky zdarma

hraje skupina Čenda band
bohatá tombola

- 60 let společného života
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