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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás na úvod
všechny pozdravil u dalšího vydání
Dolckého občasníku. Od posledního
vydání moc času neuběhlo, ale
během té krátké doby se toho v naší
obci poměrně dost událo.
Hned na začátku měsíce dubna byla
naše obec uzavřena z důvodu
výstavby kanalizace v hlavní silnici.
Toto omezení nejspíše potrvá do
konce října. Buďte prosím trpěliví
a
ohleduplní
k
pracovníkům
zhotovitelské firmy. Jelikož obcí i přes
zákaz neustále projíždějí neukáznění
řidiči, jsou tu prováděny časté
kontroly Policie ČR, a to i na naše
výzvy.
Po dlouhé době nám zrušená
proticovidová opatření umožnila
uspořádat setkání místních seniorů
60 let plus, které proběhlo v pátek
8. dubna od 17 hodin. Po krátkém
uvítání od našeho pana starosty Míry
Mráze a předání drobných dárků
začalo vystoupení tanečního souboru
Dobřanské bábinky. Děvčata dokážou
svým elánem upoutat nejen starší
generaci, ale i mladší ročníky. Mluvím

z vlastní zkušenosti, neboť i mě
bábinky pěkně protočily v kole☺
Určitě jim patří velké poděkování. Po
vystoupení bábinek se otevřel prostor
pro hudební skupinu Orient, která
provázela setkání seniorů do pozdních
večerních hodin. Chlapci, i vám patří
velké díky. Osobně si myslím, že se
večer velmi vydařil a všichni se po
celou dobu setkání, i přes malou účast
z řad seniorů, bavili.
Další akce, která nás všechny teprve
čeká, je tradiční stavění máje a večerní
opékání buřtíků☺ Letos naši statní
chlapci přivezli novou máj vysokou
„pouhých“ 27 m. Je škoda, že se na
zajištění máje nepodílejí i mladší hoši
naší obce.
Ani letos obec nezapomněla na naše
nejmenší spoluobčany a chystá pro ně
dětský den, který se uskuteční
v sobotu 28. května. Dnem budou
provázet piráti a pirátky a možná bude
i překvapení!
Přeji nám všem klidné jaro provázené
krásným počasím.

Josef Staněk

Naši jubilanti
V březnu oslavily
Božena Šilingová
Marie Fořtová

85 let
82 let

V dubnu oslavili
Jana Boříková
Miloslava Loudová
Jiří Louda
Anna Bultasová

75 let
80 let
70 let
83 let

BLAHOPŘEJEME
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Informace z průběhu výstavby kanalizace a ČOV
→ Jsou hotové stoky A-G a A-A, kde

se pohybují.

se zároveň realizovaly veřejné části
přípojek. Veřejné části přípojek jsou
rovněž hotové na všech aktuálně
hotových stokách, tzn. A-B, A-B-1,
A-B-1b, A-B-2, A-C, A-D, A-F, A-H,
A-H-1, A-H-2 a A-I.

i někteří místní. Napojením potrubí do
Š55 došlo k propojení stoky A-B se
stokou A. Š55 byla první šachtou,
kterou v srpnu loňského roku začala
výstavba kanalizace.

→ V sobotu 23. 4. byl v pravé polovině
hlavní silnice (ve směru od Přeštic)
vyfrézován živičný povrch jak pro příčně
napojované stoky, tak pro všechny
kanalizační přípojky, které se zde budou
realizovat. Zhotovitelská firma, tak jako
v předešlém případě, provedla zhutnění
vyfrézovaných částí, aby byly přejezdy
těchto úseků sjízdnější.

→

Na střechu provozní budovy byla
položena střešní krytina z asfaltového
šindele a bylo provedeno odvětrání
střechy.

→ Stoka A je hotová v úseku šachet
Š3–Š7.

→

Od začátku stavby do března
2022 bylo prostavěno 13 166 267,77
Kč vč. DPH z toho 740 949,24 Kč vč.
DPH
dělají
veřejné
části
kanalizačních přípojek, které nelze
hradit z dotací. Dotaci z PK ve výši
5 mil. Kč máme kompletně
vyčerpanou. Z dotace MZe nám
zbývá vyčerpat 16 593 652,72 Kč.

→ V pátek

1. 4. byl uzavřen průjezd
naší obcí, jak bylo avizováno, a byl
vyfrézován živičný povrch na šířku
stoky A vedoucí celou obcí. Rovněž
byla vyfrézována stoka V-A (cesta
vedoucí na Štíhlov), část stoky A-B (od
čp. 126 k hlavní silnici) a část stoky
A-G (před obecním úřadem). Jak jsme
si všichni vyzkoušeli na vlastní kůži,
průjezd obcí je nyní komplikovaný
a vyžaduje značnou míru opatrnosti
a
ohleduplnosti,
uzavírka
pro
projíždějící automobily je naprosto
oprávněná a je až zarážející drzost
řidičů
nerespektujících
dopravní
značení.
Podstatná
je
rovněž
bezpečnost pracovníků zhotovitelské
firmy, dbejte proto zvýšené opatrnosti
při projíždění kolem místa, kde
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→ V pondělí 4. 4. proběhla úspěšně
kontrola hospodaření obce, což bylo
mimo jiné podmínkou pro další
vyplácení financí z dotace MZe.
V souvislosti se sankcemi proti
Rusku, spojenými s válečným
konfliktem na Ukrajině, jsme museli
podepsat čestné prohlášení, že firma
Dekakom jako zhotovitel není
subjektem, proti kterému jsou
vyhlášeny mezinárodní finanční
sankce, tj. že nemá vazbu na Rusko.

→

V sobotu 16. 4. došlo
k plánovanému uzavření silnice
II/230 ve směru na Přeštice kvůli
napojení stoky A-B na stoku A. Řidiči
nerespektující dopravní značení se
museli otáčet, protože tentokrát
opravdu neprojeli, a otáčet se museli

→ Obec zasmluvnila společnost ČEVAK
pro zajištění správného technického
stavu soukromých částí kanalizačních
přípojek a jejich správného napojení na
veřejné části kanalizačních přípojek.
Toto napojení bude možné pouze po
kontrole a zakreslení soukromé části
přípojky pracovníky společnosti ČEVAK.
Tyto kontroly budou probíhat po
dohodě
s
majiteli
konkrétních
nemovitostí. V případě technických
dotazů je možné kontaktovat p. Jana
Hřebce – tel. 602 478 350 – ze
společnosti ČEVAK. Všechny informace
k výstavbě přípojek a rovněž vyjasnění
majetkových práv budou popsány ve
smlouvě o připojení ke kanalizaci,
kterou s každým majitelem kanalizační
přípojky uzavře obec. Návrh smlouvy se
nám bohužel zdržel na kontrole
u právníka.
Zastupitelstvo obce Dolce
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Setkání seniorů
V pátek 8. dubna jsme po dvouleté odmlce mohli opět
uspořádat tradiční posezení pro naše seniory. Akce se
uskutečnila po necelém měsíci, kdy jsme se s ostatními
zastupiteli rozhodli, že akci uspořádáme, což se dá označit
jako šibeniční termín. Poděkování patří především Pepovi
Staňkovi, který zařídil vše potřebné – od dárečků přes
občerstvení, kapely až po, nám všem dobře známé,
Dobřanské bábinky .
Trochu jsme trnuli, kolik lidí dorazí, a bohužel se naše obavy
potvrdily. Byl to opravu smutný pohled, když ze dvou řad
stolů byla jedna téměř prázdná. Několikrát jsme si za ten
večer kladli otázku, zda něco pořádat, když o to není zájem.
Chtělo by se mi říct, že vždycky to má cenu, už jen kvůli těm
lidem, kteří přišli, ale na druhou stranu vám to trochu bere
vítr z plachet. Věnujete něčemu svoji energii a čas,
přemýšlíte, kolik čeho objednat, protože netušíte, kolik lidí
přijde, a pak přijde 15 lidí ze 78 možných. Toto číslo spočítali
sami přítomní senioři. Vycházeli přitom z věku nad 60 let. I je
malá účast jistě mrzela. Společně jsme vzpomínali na doby,
kdy si tuto akci dokázali užít ti, kteří už bohužel mezi námi
nejsou. To se odhazovaly hůlky, jen aby si babičky mohly
zatančit se starostou. Ať už bylo důvodem malé účasti cokoli,
věřme, že na příštím setkání už bude zase plno a že starostu
nebudou protáčet jen bábinky.
Myslím, že ti co přišli, nelitovali. Na začátku všechny přivítal
náš pan starosta Míra Mráz, který pak ještě osobně každému
seniorovi předal dáreček – dámám kytičku, pánům pivečko.
Po společném přípitku začalo vystoupení Dobřanských
bábinek, na které se vždycky velice těšíme. Jednalo se
o pěvecké a taneční vystoupení ve stylu staropražských písní
za doprovodu pana Františka Boučka, který bábinky, jako
jediný muž, hudebně doprovází na heligonku. Kvůli nemoci
bylo bábinek o jeden pár méně, takže pět párů, ale na výkon
to nemělo vliv. Svojí energií a humorem jsou bábinky vždycky
zárukou dobré nálady. A to mají v průměru 78 let,
s výjimkou dvou, které jim to prý kazí. Jako již tradičně se
u nás bábinky zdržely o něco déle, tak trochu jsme tomu
pomohli přemluvením řidiče. Zpívaly společně s kapelou
Orient, tančily a protočily v kole našeho pana starostu, ale
i našeho jubilanta Standu Zieglera, který zrovna v tento den
slavil narozeniny. To jsme samozřejmě nemohli nechat bez
povšimnutí a nechali jsme mu zahrát jeho oblíbenou píseň Už
mi, lásko, není 20 let. Myslím, že jak Míra, tak Standa se
pořádně zapotili. Dovolím si malou vsuvku k našemu
starostovi. Jedna z bábinek, zrovna když byl starosta
ostatními bábinkami vytáčen v kole, povídá: „Ten váš
starosta, to je celej Honza Dědek!“ Kdo nezná Honzu Dědka,
koukněte na pořad 7 pádů Honzy Dědka na TV Prima.
Loučení s bábinkami bylo dlouhé, tak jako je máme rádi my,

mají ony rády nás. Říkají, že se jim u nás vždycky líbí a že
k nám vždycky rády přijedou. Aby se vystoupení podařilo,
musí být prý také dobré publikum. To prý u nás je, a tak
k nám jezdí už roku 2013.
Večer pokračoval tancem na hudbu již zmiňované kapely
Orient, kterou doprovázel i pan Ladislav Bořík. Byli jsme
rádi, že mezi nás nakonec zavítal. Největší držáci vydrželi až
do půlnoci. Věříme, že si to všichni užili a že to všichni
Pokračování na stránce 4…
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…pokračování ze stránky 3
přečkali ve zdraví. Přeci jen ty cukrovky, vysoké tlaky atd.
s tím množstvím štamprliček nejdou úplně dohromady.
Děkujeme bábinkám, že nám zase zvedly náladu, kapele za
hudební doprovod a oběma Kamilám v hostinci za
bezchybné zásobování všemi druhy nápojů. Tak snad příští
rok! Na závěr bych použila začátek textu písně Dobřanské

bábinky, který bábinky vystihuje a mohl by být takovým
mottem pro nás všechny: „My jsme Dobřanské bábinky,
nechceme smutné být, přišly jsme vám dneska zazpívat
a také zatančit. Ó, bábinko, buď stále veselá a to, že máš
trochu více let, to nic ti nedělá…“
Alena Duchková

Velikonoce
Od Zeleného čtvrtka, kdy zvony odlétají do Říma, po Bílou
sobotu, kdy se zase vracejí, u nás opět chodili kluci a holky
s řehtačkami. Je hezké, že se v dnešní moderní době ještě
alespoň některé zvyky dodržují. Při pohledu na letošní
skupinu se z hlediska počtu ani věku nemusíme dalších let
obávat, tak jen aby děckám vydrželo i to nadšení. Jen
malou výtku bych měla. Mezi řehtáním nebylo téměř
slyšet zpívání nebo spíše recitování. Od jednoho bývalého
„pána“ jsem získala text, tak se, děcka, nestyďte a příště,
ať je vás pořádně slyšet. „Ach ty nevěrný Jidáši, cos to
učinil, že si svého Mistra Židům prozradil. Níčky za to musíš
v pekle hořeti, s Luciferem ďáblem tam přebývati, Zelený
čtvrtek v zahradě jali, na Velký pátek ukřižovali, v Bílou
sobotu z kříže ho vzali, do hrobu dali“. Letos jsem k mému
překvapení zjistila, že ne všude je vedoucí skupiny řehtáčů
pán. V nedalekém Kbelu, kde mám babičku, je to kaprál.
Inu, člověk se stále dovídá něco nového. Některé názvy
dnů pašijového týdne byly pro mě také novinkou. Tak

schválně, jestlipak vy je znáte? Květná neděle, Modré
pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota, neděle – Boží hod velikonoční,
Velikonoční pondělí.
Alena Duchková

Sběr železného šrotu
V Česku existuje dobrovolnická úklidová akce Ukliďme
Česko, která probíhá na území celé České republiky
(a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V naší obci
existuje dobrovolný spolek hasičů, který organizuje akci
Ukliďme Dolce. I tak by se dala nazvat aktivita našich
hasičů, která letos připadla na sobotu 23. dubna a při které
hasiči sbírají železný šrot a odvážejí ho do sběrny.
Pomáhají tak obci v rámci odpadového hospodářství. Obec
jim tržbu za odevzdaný šrot vrací v rámci příspěvku
dobrovolnému spolku. Tímto hasičům děkujeme
a děkujeme i Pepovi Bultasovi za zajištění dopravy. Vybralo
se celkem 4 360 kg železa, za které jsme utržili 32 700 Kč.
Ráda bych se vrátila k akci Ukliďme Česko. V roce 2012
vznikla webová a mobilní aplikace Zmapuj to
(www.zmapujto.cz), prostřednictvím které mohou občané
informovat úřady o černých skládkách a dalších
problémech ve svých městech a obcích. Nahlášených
skládek však přibývalo, ale skoro žádné nemizely. Ukázalo
se, že není v silách úřadů uklidit všechny skládky a vyřešit
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každý nahlášený problém. Proto vznikl spolek, který na jaře
2014 uspořádal první ročník úklidové akce s názvem
Ukliďme Česko. Akce má především za cíl širokou veřejnost
skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému černých
skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze
o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu vzniku černých
skládek předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další
nepořádek dělat nebudou! Přemýšlím, jestli u nás tento
zážitek také nezprostředkovat. Taková cesta na Štíhlov by
za to určitě stála.
Alena Duchková

Rekonstrukce silnice II/230 Nepomuk – Přeštice
Nedaleko naší obce začaly rovněž 1. 4.
2022 práce na stavbě II/230 Nepomuk
– Přeštice – 2. část – napřímení silnice
II/230 mezi Týništěm a Újezdem.
Celková délka předpokládaného úseku
je 835,52 m. V rámci stavby dojde
k napojení 3 polních cest, které jsou
v dnešní době nevhodně řešeny, dojde
k jejich nakolmení a zlepšení
bezpečnosti silničního provozu. V rámci
stavby bude vyměněn stávající
nevyhovující kamenný propustek za
propustek z železobetonových trub DN
600. Stavba je plánovaná na 6 měsíců.

Subdodavatelem na této stavbě je nám
dobře známá společnost DEKAKOM,
jejíž stroje jsou na zmíněné stavbě
aktuálně vidět. Již od svého založení se
tato společnost specializuje na zemní
práce a disponuje širokou škálou
stavebních strojů, čehož si nejde
nevšimnout na budované přeložce

I/27 Šlovice – Přeštice, kde tato
společnost rovněž působí. Je příjemné
vědět, že u nás staví zkušená firma.
Ještě příjemnější je fakt, že i přes velké
projekty, které tato společnost má, se
její jednatel zajímá o průběh výstavby
v naší obci, a pokud mu čas dovolí,
navštěvuje kontrolní dny.
V rámci rekonstrukce silnice II/230 již
proběhlo několik etap. V loňském roce
to byla oprava povrchu silnice mezi
obcemi Týniště a Skašov. V podobném
duchu by mělo v letošním roce dojít
k realizaci opravy průtahu obcí Dolce,
a to po dokončení výstavby kanalizace.
V roce 2018 byla realizována etapa
zahrnující průtah obcí Kucíny,
extravilán mezi obcemi Dolce – Kucíny
a Dolce – Újezd. Součástí této etapy
byla i oprava objízdných tras Újezd
– Horšice – Vitouň – Radkovice
a v Kucínech úsek od začátku obce ve
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směru od Radkovic, kolem koupaliště
až po napojení na silnici II/230. V roce
2017 proběhla rekonstrukce mostu
mezi obcí Dolce a Kucíny přes Kucínský
potok.
Všechny tyto stavby navazují na projekt
„II/230 Nepomuk – Přeštice, 1. část“,
který byl realizován v letech
2012–2013. Jednalo se o úsek začínající
u města Nepomuk a končící zhruba 500
metrů za obcí Skašov. Hlavním
přínosem projektu byla rekonstrukce
silnice II/230 v délce 10 892 m, která
zahrnovala výstavbu dvou nových
úseků silnice (obchvat Kokořova
a přeložka směrových oblouků mezi
obcemi Březí a Skašov), rekonstrukci
mostu, propustků, úpravu všech
navazujících
sjezdů
a
rozjezdů
křižovatek. Na rekonstruovaném úseku
došlo k zesílení konstrukčních vrstev
a tím ke zvýšení únosnosti komunikace.
Pro řidiče je zkvalitnění silnic jistě
dobrou zprávou, již méně dobrá zpráva
je to pro obce, kterými tyto silnice
vedou. Samozřejmě že každá obec
nemůže mít obchvat, ale jak vyřešit
neukázněnost řidičů, kteří si pletou
silnici se závodní dráhou? Obzvlášť
jedná-li se o úsek jako v naší obci, kde
rychlost 50 km/h nedodržuje téměř
nikdo.
Alena Duchková

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu
Prezident republiky vyhlásil volby do
zastupitelstev obcí na 23. a 24. září
2022. Stejný termín platí i pro volby do
třetiny Senátu Parlamentu České
republiky, které se týkají i naší obce.
Případné druhé kolo voleb do Senátu
pak připadá na 30. září a 1. října.
Nejpozději 85 dnů přede dnem voleb
do zastupitelstev obcí, tj. do 30. června,
musí stávající zastupitelstvo stanovit
počet členů budoucího zastupitelstva.
Nás toto čeká na příštím veřejném
zasedání, které se bude konat
16. května. Dle zákona 128/2001 Sb.,
o obcích, může mít naše obec 5-15
zastupitelů.
Konec lhůty pro podání kandidátních
listin příslušnému registračnímu úřadu
je 66 dnů před konáním voleb, tj.
19. července do 16 hodin.

Kdo je oprávněn podat kandidátní
listinu?
Kandidátní listiny pro volby do
zastupitelstev obcí mohou podat
volební strany typu:
a) registrované politické strany nebo
politická hnutí, jejichž činnost
nebyla pozastavena, a jejich
koalice,
b) nezávislí kandidáti,
c) sdružení nezávislých kandidátů,
d) sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých
kandidátů.
Obec ani spolek dobrovolných hasičů
nebudou letos podávat sdružené
kandidátní listiny. Chceme tím docílit
avizovaného modelu, kdy budou
kandidovat jednotliví kandidáti každý
sám za sebe a do zastupitelstva budou

zvoleni ti, kteří dosáhnou nejvyššího
podílu hlasů. Ke kandidátní listině
nezávislého
kandidáta
musí
být
připojena
petice
podporující
kandidaturu. Dle § 21 odst. 4 zákona
491/2001
Sb.,
o
volbách
do
zastupitelstev obcí, musí mít samostatný
kandidát kandidující v naší obci na petici
15 podpisů obyvatel obce zapsaných
jako voličů (jedná se o 5procentní podíl
z počtu obyvatel obce k 1. 1. 2022).
Případní zájemci najdou všechny
potřebné informace vč. vzoru kandidátní
listiny
na
webových
stránkách
Ministerstva vnitra v sekci Volby
(www.mvcr.cz/volby).
Zastupitelstvo obce Dolce
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Odpadové hospodářství v obci
Jako každý rok vám přináším
informace z odpadového hospodářství v naší obci. Čísla jsou
neúprosná. Stouplo nám množství
směsného komunálního odpadu
a zároveň se nám snížil počet
obyvatel, což při přepočtu
produkce směsného komunálního
odpadu na 1 obyvatele činí 198,58
kg, což je téměř dvojnásobek
požadovaného. Ani v podílu
směsných komunálních odpadů
na celkovém množství odpadů
nezáříme, tento podíl činí 58 %
proti požadovaným 60 %, které
budou od roku 2025 povinné.
O 1,55 t jsme překročili limit pro
snížený poplatek za uložení odpadů
na skládku. Tento limit se nás
naštěstí
netýká,
protože
Západočeské komunální služby
zajišťující pro nás svoz a likvidaci
odpadů neukládají naše odpady na
skládce, ale vozí je do spalovny.
Každý rok mě zaráží bioodpad.

2020
Druh odpadu

Směsný odpad
Papír
Plasty

Sklo
Kovy
Bioodpad
Velkoobjemový
Nebezpečný
Jedlé tuky a oleje

Celkem

Produkce
v tunách

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

50,31
4,17
4,99
3,58
6,48
47,72
4,32
1,43
0,09
123,09

Nechápu, jak je možné, že na
vesnici, kde by člověk očekával
kompostování
bio
odpadu
a následné využití na zahrádkách,
nám neustále stoupá produkce
tohoto
druhu
odpadu.
Se
samotnou produkcí samozřejmě
stoupají i náklady, skládkovné je
dražší, doprava je dražší a výrazně
stouply i náklady na pracovníky,
V pátek 27. 5. 2022 bude
kteří zajišťují údržbu zeleně v obci.
do naší obce
Velký podíl jejich činnosti nyní
přistaven kontejner
tvoří štěpkování větví, což
na objemný odpad.
samozřejmě není výtka, štěpkováDo kontejneru se mohou vkládat ní považuji za vzorový příklad
tyto odpady:
recyklace, jelikož naštěpkované
lino, koberce, matrace, staré
větve si vy, občané zpětně
hadry, oblečení, nábytek,
odebíráte. Nedokážu si ale
umyvadla, vany a jiný podobný
představit, kolik bychom za
odpad
bioodpad
platili,
kdybychom
Do kontejneru se nesmí
neštěpkovali.
vhazovat:
Výrazně podražily nebezpečné
ŽELEZO, STAVEBNÍ ODPAD,
odpady, což jsme věděli, a i proto
NEBEZPEČNÝ ODPAD
je důležité maximálně využívat
(pneumatiky, plechovky
zpětné odběry výrobků, u kterých
od barev, eternit, zářivky,
je to možné (léky, pneumatiky,
elektro) A BIOLOGICKÝ ODPAD tonery, elektrozařízení apod.).
Rekordně vysoký je doplatek obce
(tráva, větve atd.)
na celkovou likvidaci odpadů,
Prosíme občany, aby odpad
který za rok 2021 činil 196 179 Kč.
vkládali pouze do kontejneru
Je to nejvyšší číslo za 6 let, kdy
a udržovali okolo kontejneru
tuto evidenci sleduji. Proti
pořádek.
loňskému roku došlo k navýšení
Termín odvezení kontejneru
o necelých 77 tis. Kč. V přiložených
– pondělí 30. 5. 2022
tabulkách můžete vidět, kolik stojí
likvidace jednotlivých druhů odpa-
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2021
Produkce v kg
na 1 obyv.
(289 obyv.)

Produkce
v tunách

166,59
13,81
16,52
11,85
21,46
158,01
14,30
4,74
0,30
407,58

57,39
4,64
5,43
2,39
5,45
62,98
4,56
1,38
0,09
144,31

198,58
16,05
18,79
8,26
18,86
217,92
15,78
4,78
0,30
499,34

2020
191 623

2021
194 676

16 115

23 206

43 810

52 331

Celkem

251 548

270 213

Výdaje v Kč

2020
199 472

2021
203 667

87 717
66 675
10 343

126 079
103 422
10 488

6 040
500
370 747

22 131
605
466 392

2020

2021

119 199

196 179

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

Komunální (směsný)
odpad
Tříděný odpad
Bioodpad
Velkoobjemový
odpad
Nebezpečný odpad
Jedlé tuky a oleje

Celkem
Rozdíl výdajů a
příjmů v Kč
Doplatek obce za
odpady

dů, z nichž občané platí pouze za
komunální odpad. Aktuální místní
poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, kde je obec
oprávněná zahrnout i náklady za tříděný
odpad, nám tyto náklady nepokryje.
Stálo by asi za to se nad systémem
odpadového hospodářství v naší obci
více zamyslet. Ale to už bude
pravděpodobně
úkol
pro
nové
zastupitelstvo.
Alena Duchková
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Na zkušenou ve škole
Mateřská škola Horšice

Teď jsem malý předškolák, brzy budu
velký žák. Krátký verš z říkanky nám
napoví, co v brzké době čeká naše
předškoláky. Ano, je to zápis do
prvního ročníku základní školy. A tak
se ve středu 6. 4. 2022 budoucí
školáčci vydali na zkušenou do školy.
Přivítala nás paní ředitelka Mgr. Jana

Tolarová a žáci prvního a druhého
ročníku na hodině českého jazyka
a čtení. Naši malí předškoláci se
zprvu ostýchali, mysleli si, že ve
škole už zůstanou, ale po chvilce
z nich obavy spadly a zapojili se do výuky. Jaké bylo pro děti ze
školky překvapení, že ve škole

se žáci nejen učí, ale mohou si zde
dokonce i hrát. Velkou výhodou je
také to, že se tu všichni dobře známe,
a proto je přechod do školy nenásilný.
Děkujeme paní ředitelce, že nám
umožnila vstoupit do vyučování
a předškolákům ukázat, že i ve škole
je zábava!
Dana a Magda

Animační workshop
Žáci 3., 4. a 5. ročníku se v pátek
4. 3. 2022 zúčastnili u nás ve škole
v Horšicích animačního workshopu.
Děti vytvářely krátké animované
filmy pomocí ploškové animace
(skládání
jednotlivých
snímků
z připravených dvourozměrných
rekvizit, například obrázků a tvarů
vystříhaných z papíru, textilu, či
jiných materiálů). Žáci tvořili
s
obrovským
zapálením
a soustředěním a vznikly tak dvě
velice vydařená díla. Jeden film
s názvem Tři oříšky pro veverku byl
o veverce, které se splní jedno velké
přání. Druhý film byl o Mariovi
a statečném Luigim. Ostatně na oba
filmy se můžete podívat pomocí
následujících odkazů.

Základní škola Horšice
Tři oříšky pro veverku:
https://www.youtube.com/watch?
v=1dze2EN-y3w
Mario z Horšic:
https://www.youtube.com/watch?
v=Y_MlF7c2deE
V závěru musím opravdu pochválit
všechny žáky za to, jak krásně
spolupracovali. Musím ocenit jejich
kreativitu, protože během tak
krátké chvíle vymyslet příběh,
vytvořit pozadí, zhotovit jednotlivé
postavy a nakonec po malých
krocích vše rozpohybovat do
nejmenších detailů je perfektní
výkon. Koneckonců je možné, že se
v nejednom žákovi probudila jiskra
budoucího animátora.
Jana Štychová
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Vítání jara
Už jste někdy vynášeli smrtku, Moranu nebo Mařenu?
Prastarý pohanský rituál má něco do sebe. Můžete se
rozloučit nejenom se zimou, ale symbolicky se vším, co
vás trápí. Jaro pak přivítáte ve víru očistných rituálů
a s novou energií.
I my společně s dětmi z MŠ a žáky ZŠ v letošním roce
pokračujeme v naší dlouholeté tradici, vynášení
Morany. V posledních dvou letech nám covidová
epidemie nedopřála loučení se zimou, ale letos jsme ji
opět vyhnali. Po společném průvodu, kde v popředí se
nesla pyšná Morana, jsme došli ke Zlatému potoku ve
Vitůni. Procházka byla velmi příjemná, počasí nám
přálo. Děti se vydováděly při různých aktivitách
a nakonec jsme přivítali jaro. Moranu jsme vhodili do
potoka a vyhnali paní Zimu. Při cestě zpět jsme
pozorovali přírodu a užili si sluníčka
Jana Tolarová

Základní škola Horšice

Techmania science center
V pátek, dne 25. 3. 2022 jsme s žáky 1. až 5. ročníku
navštívili Techmánia science center a Planetárium
v Plzni. V Planetáriu jsme zhlédli film Země, Měsíc,
Slunce, kde jsme se dozvěděli, že za nic nemůže kojot,
jak si někteří indiáni myslí, ale vše závisí na oběhu Země
kolem Slunce a Měsíce kolem Země. Ještě štěstí, že
víme, že Země je kulatá a ne placka. Jakpak by to asi
dopadlo, kdyby nebyla?
Samotná Techmánie byla neméně zajímavá. Věděli jste,
že průměrný Čech za rok spotřebuje 33 kg cukru?
Věděli jste, jak funguje trik, ve kterém kouzelník nechá
zmizet tělo a je vidět pouze hlavu? Chtěli byste vidět,
jak funguje tornádo, nebo jak v přírodě funguje
koloběh vody? Zkusili jste si postavit z kostek dům,
který by odolal zemětřesení? Žáci se prostřednictvím
her mohli seznámit s akustikou, optikou, nakloněnou
rovinou nebo třeba i kladkou.
Jana Štychová
No a co o Techmánii říkají naši žáci?
V Planetáriu se mi líbil film Země, Měsíc, Slunce.
Dozvěděla jsem se, proč někdy vidíme celý měsíc
a někdy jen jeho srpek. Návštěva Techmánie se mi moc
líbila, ráda bych tam jela znovu. (Pavlinka Dobrá,
5. ročník)
Líbilo se mi tam, protože jsme si mohli každý vyzkoušet
různé zábavné věci a pokusy. Nejvíce se mi líbil dům,
který byl postavený nakřivo a když byl člověk uvnitř,
padal na jednu stranu. (Nelča Vachovcová, 4. ročník)
V Techmánii mě nejvíce zaujal bagr, kterým jsme si
mohli vyzkoušet naložit a přeložit písek. V Planetáriu

mě zaujal gyroskop, jen je velká škoda, že jsme si ho
nemohli sami vyzkoušet. Snad příště... (Jiřík Louda,
5. ročník)
Techmánie byla opravdu super. Líbil se mi křivý dům, ve
kterém mi bylo sice trochu špatně, ale užila jsem si, když
jím prolézaly i paní učitelky Tolarová a Štychová. Také se
mi líbila demonstrace parního stroje. (Laurinka Rydzová,
4. ročník)
Mně se nejvíce líbil hrad, kde jsem musela v zrcadlovém
bludišti najít cestu ven. Také tam byly molitanové kostky,
které značily moře a loď ve které jsem měla pocit, že
plavu. Dále se mi líbila horolezecká stěna nebo velká
skluzavka. Nejvíce jsem si jí užila se Štěpánkem,
Tomáškem, Gábíkem a s Hynďou. (Markétka Loudová,
3. ročník)
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