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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
začíná nám jaro a s tím i období,
kdy trávíme čas na našich zahradách a zahrádkách. Po zimě se
všichni na zahrady těšíme, i když
je s tím spojeno plno práce.
Bohužel, některé práce vyžadují
použít i hlučné pomocníky, s
kterými souvisí vydání nové
vyhlášky obce. Tato vyhláška
omezuje hluk v neděli a ve státní
svátek v období od června do září
a to v době od 12 do 18 hodin.
V březnu jsem obdržel rezignaci na
post zastupitele od pana Luboše
Loudy. Na jeho místo v následující
den nastoupil pan Ivo Chudáček,
který byl první nepostupující v
kandidátce Hasiči Dolce. Tímto
děkuji Lubošovi za jeho činnost ve
funkci předsedy finančního výboru
a Ivošovi přeji mnoho úspěchů v
této funkci.
V minulém Dolckém občasníku jsem
informoval o podání žádosti o
dotaci pro rozšíření dětského
hřiště, tato dotace byla schválena
Plzeňským krajem ve výši 120 000
Kč. Plzeňský kraj jsme požádali o
další dvě dotace, a to na materi-

ální vybavení JSDHO Dolce a na
demolici obecní stodoly. Budeme
doufat, že i tyto dvě dotace budou
schváleny.
U hřiště Za Párníkem byl vyřezán a
vyčištěn prostor stromořadí. Tuto
práci zajistili občané pracující
pro obecní úřad, kteří následně
začali s pracemi Na Višňovce.
Dne 15. března se konalo tradiční
posezení seniorů, na kterém opět
vystoupily Dobřanské bábinky a k
tanci a poslechu zahrála kapela
Orient. Z úsměvu na rtech našich
seniorů hádám, že se akce vydařila
a všichni byli spokojeni. Od
Dobřanských bábinek jsme obdrželi
pozvánku na oslavu 15letého výročí
jejich založení. Na tuto oslavu
jsem se vydal s paní Szikszayovou
13. dubna do dobřanského kina.
Samozřejmě jsme nezapomněli
přivézt s sebou za obec děkovný
list a malý dárek. Bylo to příjemně strávené odpoledne, na kterém
nevystupovaly jen bábinky, ale i
seniorská country taneční skupina,
mladí zpěváci ze ZUŠ Dobřany a
mnoho dalších. Mně osobně se z
celého doprovodného programu
nejvíce
líbila
Konrádyho dudácká
muzika z Domažlic.
Při
loučení
s
bábinkami jsme se
předběžně
domluvili, že i
příští
rok
přijedou pobavit
naše seniory.
Ani hasiči v
tomto
období
nezaháleli. Šest

členů JSDHO se zúčastnilo školení
strojníků v Nepomuku, které
probíhalo celý jeden dubnový
víkend a jeden člen se zúčastnil
školení v Nýřanech. Další dva
členové SDH se zúčastnili velitelského dne v Přešticích. V dubnu
hasiči zajistili sběr železného
šrotu a uspořádali devátý ročník
Fichtl cupu Na Višňovce. Děkuji
všem hasičům, kteří se zúčastnili
školení a kteří se podíleli na
přípravě a realizaci konaných
akcí.
Rád bych Vás pozval na další akce
konané v následujících měsících, a
to na Tour de Dolce (4. 5.),
Hasičskou okrskovou soutěž (11.
5.), Rybářské závody (25. 5.),
Dětský den (1. 6.), Dolckou pouť
(15. – 16. 6.). Doufám, že se na
všech akcích sejdeme v hojném
počtu.
Míra Mráz, starosta obce

Vítáme nového občánka
Dolců
Leonu Šilingovou
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ
DO ŽIVOTA.

Naši jubilanti
V dubnu oslavili:
Stanislav Ziegler Jiřina Loudová
Josef Bultas
Pavel Stuchl
Anna Bultasová
V květnu oslaví:
Zdeňka Matasová
-
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Informace z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 8. 3. 2019
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v pátek
8. 3. 2019 v 19 h starostou
Miroslavem Mrázem.
Starosta informoval o konečné
fázi projektové části pro
výstavbu ČOV a kanalizace v
naší obci. V současně době
probíhá výběr firmy pro vyřízení dotací, které by měly být
vypsány na podzim. Starosta
dále informoval o nemožnosti
využití původního projektu na
vodovod z roku 2006, především
z důvodu nevhodného umístění
vrtu ve velké vzdálenosti pod
obcí. Úkolem je proto najít na
základě
hydrogeologického
rozboru nové místo pro vrt,
následoval by projekt pro
stavební a vodoprávní povolení.
Starosta informoval, že budeme
žádat u Plzeňského kraje o
dotaci na věcné vybavení pro
jednotku sboru dobrovolných

hasičů a o dotaci na demolici
stodoly na hřišti, na kterou
již máme demoliční výměr. V
souvislosti s hřištěm starosta
poděkoval p. Zieglerovi, p.
Duchkovi, p. Machuldovi a p.
Holému za prořezání stromů na
hřišti a vyjádřil potěšení nad
zlepšením vzhledu této části
hřiště. To samé by mělo v
brzké době proběhnout Na
Višňovce, kde je momentálně
spousty polámaných stromů.
Starosta
zmínil
proběhlé
kulturní akce – Novoroční
výšlap, Turnaj v prší, Hasičský a Maškarní bál, poděkoval
organizátorům i účastníkům a
pozval všechny na další akce,
kterými
budou
Přátelské
posezení seniorů, Fichtl cup,
Májka, Tour de Dolce, Okrskové
cvičení SDH, Úslavský pohár v
rybářském sportu na našem
rybníku a Dětský den.
Zastupitelstvo obce schválilo

obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019 o regulaci hlučných
činností. Její znění můžete
najít na webových stránkách
obce. Zastupitelstvo obce dále
schválilo poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti
v roce 2019 ve výši 9 636 Kč a
poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2019 ve výši 35 000
Kč pro SDH Dolce a 12 000 Kč
pro Billiard Stars, z.s. K
vybudování ČOV a kanalizace
zastupitelstvo schválilo podat
žádost o dotaci z dotačního
titulu Ministerstva zemědělství nebo jiného poskytovatele
dotace.
V závěru jednání byla otevřena
diskuze a byl dán prostor po
případné dotazy.
Podrobnější informace naleznete v oficiálním zápise zastupitelstva.
Alena Duchková

Jak se k nám zatoulali Beník s Lumpíkem
V sobotu 2. 3. kolem 19 h se
u našeho domu objevili dva cizí
pejskové. Byli neuvěřitelně
přítulní a evidentně bezprizorní, tak jsme se jich ujali.
Našemu Áresovi se to sice moc
nelíbilo, ale když zjistil, že
bude moci strávit noc v domě, o
což neustále usiluje, tak vzal
i on ty dva vetřelce na milost.
Zalarmovala
jsem
Lenku
Szikszayovou, která vyvěsila
jejich fotky na facebook a na
obecní webové stránky a Míru
Mráze, který dal vědět starostům v okolních vesnicích. Oběma
jim dodatečně děkuji za pomoc.
Neměla jsem to srdce umístit
pejsky do klece u úřadu, která
je k těmto účelům určena. Navíc
si myslím, že by se několik
lidí moc nevyspalo, protože by
tam štěkali. Štěkali i u nás,
když u nich nikdo nebyl, tak
jsme je zavřeli do garáže. Že s
tímto ubytováním nebyli úplně
spokojeni, dokazovala díra,
kterou prokousali v dřevěných
vratech. Ráno nastala další
fáze obvolávání, volali jsme na
policii, do psího útulku a
nakonec jsem umístila informaci
o nálezu psů na webové stránky

www.pesweb.cz.
K
mé
neuvěřitelné radosti se
asi za hodinku majitelé
psů ozvali. Byli z Řeneč a
Beník s Lumpíkem, tak se
pejskové jmenovali, jim
utekli v sobotu kolem
poledne. Měli jste vidět
té
radosti,
když
se
pejskové opět shledali se
svými páníčky. Ještě teď mám
slzy v očích a za sebe musím
říct, že tomu pocitu z vykonaného dobrého skutku, se nic
nevyrovná.
Proč o tom všem ale píšu?
Chtěla jsem Vás všechny
poprosit, když se Vám něco
podobného stane a uvidíte
někde zatoulaného psa, nebuďte
neteční. Nemusíte si ho brát
domů, pokud se chová nepřátelsky, ani se k němu nepřibližujte, ale dejte o tom vědět.
Pokud to bude v obci, tak
volejte starostu, obec je
povinna se postarat o zatoulané psi na svém území, pokud to
bude mimo území obce, volejte
policii. Jedině tyto dva
orgány mají povinnost jednat
dál, to znamená, pokud se
majitel nenajde, umístit psa

do útulku. V dnešní době je
neuvěřitelná výhoda v různých
sociálních sítích, můžete
informaci umístit jak na
zmiňovaný facebook, tak na
nejrůznější webové stránky, je
jich opravdu dost. Majitel psa
ho určitě hledá, ale aby byl
úspěšný, musí být někdo na té
druhé straně, kdo informaci o
nalezeném psovi zveřejní. Čím
větší počet míst to bude, tím
větší je šance, že vše dobře
dopadne, tak jako v našem
případě. Majitelům psů zase
doporučuji dát jim na obojek
jakýkoli přívěsek, kde bude
kontakt na majitele. Stojí to
pár korun a v případě zaběhnutí psa to velmi pomůže.
Alena Duchková
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Setkání seniorů
15. březen byl oním dnem,
na který netrpělivě čekali
naši senioři. Konalo se totiž
již tradiční setkání seniorů v
naší obci.
Z rozhovorů, které jsem z
několika z nich měla, mám
pocit, že se na tento den
opravdu těšili. A že to
někteří berou opravdu vážně!
Svědčí o tom návštěva kadeřníka nebo zvolená garderoba.
Účast sice nebyla, vzhledem k

valo vystoupení Dobřanských
bábinek, které
byly
opět
zábavné
a
okouzlující.
Proslýchalo
se, že jsou u
nás naposledy,
protože za ta
léta, co k nám
jezdí,
už
vyčerpaly svůj
repertoár a
nemají nám,
co
nabídnout. Ale již během večera
se
vyjádřily,
že
pokud
budeme chtít, přijedou zase.
Myslím, že budeme chtít. Po
jejich vystoupení jsme je
ještě přemluvili k několika
písničkám, které jsme si s
nimi
společně
zazpívali.
Některé bábinky se u nás
zdržely do večerních hodin a
již
tradičně
jaksepatří
protočily pana starostu, i

různým nemocem, největší, ale
ti, kteří dorazili a vyšplhali
se po těch nešťastných schodech, se dobře bavili. Největší celebritou byl pan Václav
Blacký, který ve svých 91
letech dorazil vyfešákovaný a
s výbornou náladou. Jeho
účasti jsme si vážili a
nadšení byli i
ostatní
senioři a především seniorky,
které se s ním po čase rády
shledaly. Akci zahájil starosta Míra Mráz osobním přivítáním, předáním malého dárečku a
společným přípitkem. Následo-

Alena Duchková

Vítání občánků
Starosta obce v pondělí
15. 4. 2019 oficiálně přivítal na Dolcích naše nové
občánky Hynečka Nocara,
Elišku Bůžkovou a Ondráška
Vandase.
Miminkům
dělali
doprovod
jejich sourozenci, kteří se o
ně
během
akce
náležitě
starali,
nesměli
chybět
rodiče a dorazili i prarodiče. Takovou účast jsme při
vítání občánků ještě neměli,
a to chyběla Sofinka Loudová,
která bohužel onemocněla.

když byly nejdříve trochu
zaskočené, že máme jiného. Po
bábinkách následovalo vystoupení skupiny Orient. Někdo
tančil, někdo zpíval a někdo
jen poslouchal a o přestávkách se bavil se svými kamarády. Ti nejvytrvalejší to
vydrželi do půlnoci. Několikrát jsme při povídání nebo
jen v myšlenkách zavzpomínali
na seniory, kteří už mezi
námi nejsou. Chybí
nám,
ale
pevně
věřím,
že
si
užívají společnosti anděla Páně a
že se mají tam
nahoře dobře. Ráda
bych jménem celého
zastupitelstva
pozvala
všechny
seniory na příští
rok, my se na Vás
už
teď
těšíme,
jsme totiž rádi,
že Vás máme.

Novým občánkům i
jejich
rodinám
přejeme
hlavně
pevné
zdraví,
spokojený
život
nejen v naší obci
a ať jsou Vaše
dny
prozářené
štěstím a radostí.

Lenka Szikszayová
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Višňovka opět po roce ožila
Skončil čas Velikonoc, svátků
jara, a místní hasiči si
naplánovali na sobotu 27. dubna
IX. ročník Fichtlcupu, tříhodinového vytrvalostního závodu
malých motocyklů.
Samotnému závodu předcházely
dvě brigády na přípravu tratě.
Dávno před tím pracovníci
obecního úřadu vyřezali suché
nebo padlé stromy. Větve
seštěpkoval Zdeněk Nový se
svými syny. Den „D“ pro nás
začal již o sedmé hodině ranní,
kdy jsme naložili a odvezli Na
Višňovku vše potřebné. Letos
nám Pepa Staněk zpříjemnil
časné vstávání bramboráky se
zelím, které na místě upekl –
skvělý nápad! Celý motoristický
den probíhal dle programu příjezd závodníků, přihlášení a
zaplacení startovného, přejímka
závodních
strojů,
kterou
provedl
Martin
Macháček,

trénink a start závodu
ve 1200 hod., který měl
na
starosti
Miloš
Šrámek. Letos se sjelo
pouze čtrnáct posádek,
pět v kategorii SPORT,
čtyři
v
kategorii
KLASIK a pět v kategorii STODOLÁK. Důvodem
malé účasti je ztráta
nadšení pro tento druh
zábavy
a
množství
jiných akcí v ten den.
Aktéři měli před sebou
tři hodiny kroužení na
cca 1200 m dlouhém
okruhu. Po celý čas
závodu bylo pro přítomné k dispozici občerstvení. V občerstvovacím stanu opět šéfoval
Pavel Jeslínek společně

s Jiřím Loudou, u grilu se
činili Pepa Staněk a Petr
Žambůrek. Velké poděkování
patří paní Zdeně Houškové,
která všechny dobroty prodávala. Ugrilovalo se 10 kg
kuřecího masa, asi 80
klobás a vytočily se 2
sudy piva. V 16 hod.
přišlo na řadu celkové
vyhodnocení
ve
všech
kategoriích. V kategorii
STODOLÁK obsadili třetí
místo „Vydrbanci“ se 65
koly, druhé místo „Jiří
Žubko“ se 75 koly a první
místo „Rybáři“ se 77 koly.
V kategorii KLASIK se na
třetím místě umístil tým
„Kris-Job“ s 50 koly, na
druhém místě aktéři z
Horšic „PM team“ s 81 koly
a na prvním místě „Selga
rating team“ s 85 koly. V
kategorii SPORT na třetím

místě dojel tým „Litickej
Válec“ se 79 koly, na druhém
místě „Stojanovičovi“ s 86
koly a na prvním místě dojel
jediný domácí závodník Martin
Macháček se svým kolegou
Jakubem Skálou se stejným
počtem kol jako měl tým na
druhém místě, ale s lepším
časem. Za počítání kol a
vyhodnocení výsledků děkujeme
Jiřímu Formánkovi a dvěma
domácím děvčatům. Po vyhlášení
výsledků nás čekalo opět
všechno odstěhovat na hřiště.
Kolem 18. hodiny bylo vše na
svém místě. Touto cestou
děkuji Mírovi Paluchovi za
pomoc při úklidu a dík patří
všem, kteří tuto akci zabezpečili a věnovali tomu svůj
volný čas. Děkuji obecnímu
úřadu za podporu.
Starosta SDH Míra Macháček
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Řehtáči na Dolcích
Jak je na Dolcích během ačkoli podle zvyku každý rok
Velikonoc zvykem, od Zeleného
čtvrtka do Bílé soboty chodili jeden člen, který představuje
pána, ubyde, myslím, že se o
i letos po vesnici řehtáči.
Obejít několikrát celou vesnici
včetně Štíhlova není snadný
úkol, o čemž svědčily bolavé
nožičky některých dětí. Naštěstí letos vyšlo počasí, a tak
měla děcka o jednu starost, co
teplého na sebe, méně. Po
několika slabších ročnících se
jejich skupina rozrostla, a

další roky nemusíme obávat.
Správně by měli chodit jen
chlapci, což jsem sama pocítila, když jsem jako dítě s
několika kamarádkami také
chtěla chodit řehtat a kluci
nás mezi sebe nepustili.
Dodnes si tuto újmu pamatuji.
Je vidět, že doba se změnila a

bez holek
nejde...

to

dneska

prostě

Alena Duchková

Hasiči sbírali železný šrot
Zima ztratila svoji nadvládu, je jaro a majitelé nemovitostí dělají na svých pozemcích
jarní úklid.
V měsíci dubnu je čas, kdy
místní hasiči v naší obci
každoročně provádějí sběr
železného šrotu a mnohým
majitelům nemovitostí vyřeší
problém, kam s ním. Letošní
sběr železného odpadu si hasiči

určili na 13. 4., týden před
Velikonocemi. Jako každý rok
se hasiči sešli v 800 hod. před
obecním úřadem, kde přistavil
svůj nákladní automobil Josef
Bultas nejml. Oproti minulým
létům, kdy nám odpad odvážela
firma Recyklo Sulkov, jsme
letos odváželi sebraný železný
šrot přímo do sběrny v Přešticích. Celkem se Pepa Bultas

otočil třikrát a výsledek byl,
že jsme sebrali 5 100 kg železného odpadu. Touto cestou
chci poděkovat všem občanům,
kteří železný šrot hasičům
připravili a děkuji i Pepovi
Bultasovi, který poskytl svoje
vozidlo bez nároku na provozní
náklady.
Starosta hasičů M. Macháček

OZNÁMENÍ PRO OBČANY




Obecní úřad Dolce má novou
e-mailovou adresu:

info@obec-dolce.cz
Poštovní schránka,
která byla na začátku ledna
2019 demontována z bývalé
prodejny COOP, je nově
umístěna u autobusové
čekárny.

Pozvánka

Pozvánka
Obec Dolce zve všechny sportovce,
kteří mají rádi výzvy na dvanáctý ročník
TOUR DE DOLCE,
která se uskuteční 4. 5. 2019
Letošní tour se skládá ze dvou cca 20 km etap.
Cílem první etapy bude Nepomuk a cíl druhé
etapy je jasný - DOJET DOMŮ.
Sraz v 900 h před obecním úřadem.

V sobotu 25. 5. 2019
se v rámci Úslavského poháru
v rybářském sportu konají
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA DOLCÍCH
Program:
prezentace
1. kolo
2. kolo
vyhlášení
výsledků
Kapacita 50 míst, rezervace předem na
tel. 731 714 714
Startovné 230 Kč

05:00
06:00
10:00
14:00

– 06:00 h
– 09:00 h
– 13:00 h
h

Občerstvení a ceny zajištěny
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Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové
hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí
pravidelný
Jarní svoz nebezpečných odpadů
čtvrtek - 06. 06. 2019
Odpady je možné ukládat na sběrné místo, kterým je v naší obci
stanoveno:
„před budovu OÚ (za pomník)“, až ve středu 05. 06. 2019 ve večerních
hodinách !!
Přijímány budou následující druhy odpadů :
 Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)
 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např.
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných
nádobách
 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
 Nepoužitá léčiva (staré léky)
 Pneumatiky osobní (bez disků)
 Pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků)
 Olověné akumulátory
 Baterie včetně autobaterií
 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 Vyřazená zařízení domácího chlazení
 Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní.
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od
obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či
odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických
osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)!!!

Sonet o podbělu
Nad každým, kdo nepřežil zimu,
i nad pelechem zmrzlých zajíčků,
jaro postojí a v dlani brázdy rozsvítí mu
rašící podběl na svíčku.
A živým na svahu hroudy vztyčí
louč podbělu zdviženou nad trávy.
I pro mě, jaro, vlídný ranhojiči,
vyhrň si pěkně rukávy.
Náplastmi světla aspoň navenek,
ošetři rány, které neutajím,
vnes do mě překotnost rašení.
Až budeš vlasy starých panenek,
zas já tě znovu rozevlaju v čaji.
Stokrát mi uschneš, jednou zkamením.
Jitka Badoučková (Sbírka Jsou-li to růže)

Oznámení OÚ:
Volby do Evropského
parlamentu
se uskuteční ve dnech
24. - 25. května 2019
(pátek od 14:00 – 22:00
hod., sobota od 8:00 –
14:00 hod.)
Okrsek č. 1 = zasedací
místnost OÚ v 1. patře

Pozvánka
SDH Dolce srdečně zve na
Okrskové cvičení v požárním sportu,
které se uskuteční

v sobotu 11. 5. 2019
od 1300 h na hřišti
Za Párníkem.
V rámci cvičení proběhnou
soutěže v požárním útoku a
v běhu na 100 m překážek.

Občerstvení zajištěno.

Očkování psů proti
vzteklině
bude probíhat v sobotu
4. května 2019
od 1000 do 1030
před obecním úřadem
Cena
za
očkování.
Vzteklina:
120,Kč,
komplikovaná: 300,- Kč.
K prodeji budou též antiparazitální přípravky.

V pátek 10. 05. 2019
bude do naší obce přistaven
„ K ONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD“
Do kontejneru se mohou vkládat tyto odpady:
lino, koberce, matrace, staré hadry, oblečení, nábytek, umyvadla, vany a jiný podobný
odpad.
Do kontejneru se nesmí vhazovat:
železo, stavební odpad, nebezpečný odpad
(pneumatiky, plechovky od barev, eternit,
zářivky, elektro) a
biologický
odpad
(tráva, větve atd.).
Prosíme občany, aby odpad vkládali pouze do
kontejneru a udržovali okolo kontejneru
pořádek.
Termín odvezení kontejneru
pondělí 13. 05. 2019.

Č. 2
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Ochutnávkový den
V rámci celoškolního projektu Mléko do škol jsme ve středu
3. 4. uspořádali tzv. Ochutnávkový den.
Do školy nám byl zaslán ochutnávkový koš, který obsahoval
mnoho mléčných produktů. Mléko
polotučné, plnotučné, zákysy,
podmáslí, ochucená mléka, bílé
jogurty, plátkové sýry typu
Eidam, Madeland, hranoly
Blaťáckého zlata, Camemberu,
Cottage. Nabídka byla opravdu
velká.
Dětem byla zdůrazněna prospěšnost konzumace mléka a mléčných
výrobků a pak jsme se zaměřili
na přípravu pokrmů. Děvčata ze

4. a 5. ročníku připravila
krásné, nazdobené chuťovky,
nakrájeli jsme sýry, rozlili
nápoje a pak přišla ta nejlepší
část, kdy jsme si všichni
zahráli na degustátory a se
zavázanýma očima jsme rozeznávali typy sýrů, mlék a dalších
mléčných výrobků. Celá akce
byla provázena mnoha úsměvy,
ale také úšklebky, pokud šlo o
ochutnávku bílého neslazeného
jogurtu, nebo podmáslí. V
příštích týdnech očekáváme
další ochutnávkový koš, ale
tentokrát plný ovoce.
Už se moc těšíme.
Majda a Jana

Projekt Zdravá pětka
V pondělí 18.2.2019 se
všichni žáci naší školy zúčastnili vzdělávacího programu
Zdravá pětka, který poskytuje
zdarma Nadační fond Albert.

Žáci byli rozděleni do dvou
skupin a každé skupině byl
věnován dvouhodinový vyučovací
blok. Program vedla lektorka
Zdravé pětky paní Jitka
Wachmann,
k t e r á
seznámila
žáky
se
zásadami
zdravého
stravování
a správnou
skladbou
jídelníčku.
Představila žákům
výživový
talíř
a
žáci
si
prakticky

Jak jsme vytvářeli „Odpadkový koláč“
I v letošním roce probíhají
v naší škole různé kroužky.
Jedním z nich je i kroužek
přírodovědný, kde se zaměřujeme
se žáky na utváření vztahu k
přírodě, k ochraně přírody, na
poznávání nových ekosystémů
apod.
Na kroužku vše probíhá víceméně
formou hry, prací na interaktivní tabuli, procházkami v
přírodě.
V poslední době se zabýváme
právě ochranou životního
prostředí, tříděním odpadů,

pomoci nemocným živočichům.
Vytvářeli
jsme
tzv.
„Odpadkový koláč“, kde jsme
třídili odpady.
Začali jsme velkou skládkou
a skončili
roztříděným
odpadem.
Doufám, že i takové aktivity pomohou k zlepšení naší
planety.

Jana Tolarová

vyzkoušeli zařadit potraviny do
jednotlivých skupin. Mimo jiné
se všichni dozvěděli, kolik
cukru a jiných přidaných látek
obsahují jejich tolik oblíbené
nápoje, jako je např. Coca-cola
nebo Ice Tea a které potraviny
naopak dobře vyživují naše
orgány. Celé dopoledne probíhalo formou hry a plnění úkolů,
za které žáci sbírali „pětky“ v
podobě žetonů. Na závěr byli
všichni oceněni vysvědčením a
drobnými dárky. Děkujeme paní
lektorce za příjemné a pro
všechny velmi přínosné dopoledne.

Magdalena Skálová
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Vítej, jaro!
Tak je to tady! Příroda se
probouzí ze zimního spánku, jaro
ťuká na dveře a pomalými krůčky
přichází mezi nás.
S letošní zimou jsme se rozloučili společně se základní školou
výpravou u příležitosti obnovení
starých jarních tradic. V pátek
22. 3. 2019 jsme se vydali k
potoku u Vitouně, kde jsme
vynesli Morenu podle starého
pohanského zvyku, který symboli-

zuje konec zimy a
přivítání jara. Tato
vycházka se povedla i
díky
příznivému
počasí.
Zimu
jsme
odehnali a teď už se
budeme těšit na krásné
jarní
dny,
které
budeme s dětmi trávit
co nejvíce v přírodě.
Dana Řihošková

motivy Boženy Němcové
nemusím
popisovat,
protože je všem dobře
známý.
Musím
však
zmínit, že celé hodinové představení sledovali i ti nejmenší diváci
se zaujetím, což napovídá o herecké profesionalitě této divadelní
společnosti.
Děkujeme
paní Julii Jurištové za
pozvání na další pohádkový muzikál, tentokrát
podle klasické pohádky
na motivy K.J.Erbena
Obušku, z pytle ven!

Pyšná princezna
Ke čtvrtek 11. 4. 2019 se
celá naše ZŠ a MŠ Horšice
vypravila za kulturou.
Cílem této cesty bylo
Kulturní
a
komunitní
centrum v Přešticích.
Zde nám divadelní společnost
Julie
Jurištové
představila
pohádkový
muzikál Pyšná princezna.
Tento pražský soubor nabízí
dětem podívanou zaměřenou
na
klasické
výpravné
pohádky obsahující morální
poselství. Děj pohádky na

Dana Řihošková

Gratulace!
KKC Přeštice ve spolupráci
se Školní družinou ZŠ Josefa
Hlávky Přeštice vyhlásilo
výtvarnou soutěž na téma „Moje
nejoblíbenější zvířátko“.
Do této soutěže se zapojily
děti z naší mateřské školy:
Deniska Kreuzmanová, Markétka

Loudová, Anička Benešová,
Hyneček Krejčí a Štěpánek
Bäuml. Všem malým výtvarníkům
děkujeme za reprezentaci naší
mateřské školy a za krásné
2. místo gratulujeme Hynečkovi.
Dana Řihošková

Pohádka byla plná
písniček
a
děti
byly
do
děje
vtaženy.
Paní
Mileně Jelínkové z
divadla Nána patří
velký dík, protože
představení
bylo
nádherné
nejenom
výkonem,
ale
i
překrásnými kulisami
a
loutkami.
Určitě se budeme
těšit na další její
pohádky.

Slepičí pohádka.
Všude kolem nás už je cítit
jaro, začala se probouzet
příroda. My jsme tomu chtěli
trochu pomoci, tak jsme se
vydali do Mateřské školy v
Příchovicích na jarní pohádku.
Pohádka nám vyprávěla jarní
příběh o slepičkách a zlobivé
koze z jednoho malého dvorku,
kde se děly zázraky. Že
slepičky mohou být zlé a
závistivé, ale také dobré a
výjimečné. Láska umí hory
přenášet a po zásluze se
každému
dostane
odměny.

Jarka Jeslínková
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