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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
velmi mě těší, že Vás mohu pozdravit z
místa zastupitele kulturní komise v
době, kdy se vše spojené s pandemií
Covid 19 vrací do normálu. Díky
postupnému rozvolňování v měsíci

květnu se nám na poslední chvilku
podařilo uskutečnit oblíbený dětský
den. Nedostatek času na přípravu nám
nedovolil uspořádat „MEGA“ dětský den,
ale spíše tradiční formu jen pro děti
z Dolců. Mimo běžná stanoviště, jako
například skákání v pytlích, házení

kroužků apod. se vrátila střelba ze
vzduchovky a díky opravené pramici se
povedlo zajistit vysloužilého lodivoda, který děti vozil po rybníku. Na
konci na všechny účastníky čekal malý
dárek a opékaní buřtíků. Reakce dětí i
dospělých byly velmi pozitivní, proto
si dovolím konstatovat, že se letošní
ročník velmi podařil. Rád bych
poděkoval všem, kteří pomáhali s
přípravou a s klidným průběhem
dětského dne. Jedna akce zanedlouho
vystřídala druhou, kdy na 13.6.
připadla Dolcká pouť a s ní spojený
fotbalový turnaj a večerní pouťová
zábava. Sobotní odpoledne patřilo
turnaji v malé kopané za účasti čtyř
mužstev - děti, ženy, junioři a
dospělí muži. Večer se obcí rozezněla
muzika v podání kapely Telefon.
Samozřejmě oba dny provázely pouťové
atrakce, kde bohužel pro starší děti
tentokrát chyběl velký kolotoč. Další
připravovanou akcí je soutěž v
požárním sportu O pohár starosty obce.
Závěrem Vám všem, a hlavně našim
dětem, přeji krásné pohodové prázdniny.
Josef Staněk

Pouťový fotbálek
V sobotní ráno 12. června v 9
hodin místního času to na fotbalovém hřišti „ Za Párníkem “
vypadalo velice ospale. Nikde ani
živáčka a snad jen posekaná tráva
mohla zvěstovat, že se tu tento
den odehraje další z pouťových
fotbalových turnajů.
Sešel jsem se zde s dlouholetým
pořadatelem pouťového fotbalu v
naší obci Karlem Veitem, abychom

společně vyměřili a nalajnovali
hřiště a taky nachystali vše
potřebné k zdárnému průběhu
odpoledních zápasů.
Sraz všech hráčů byl stanoven na
14. hodinu a sotva se hráči a
hráčky převlékli do dresů, mohl
turnaj začít.Jako již tradičně
jsme se rozdělili do čtyř týmů,a
to muži „starší“, muži „mladší“,
ženy a děti.
Již od prvního
hvizdu rozhodčího
bylo zřejmé, že
kvalita hráčů se
výrazně odrazí v
obrazu hry a že
výsledky
zápasů
nebudou
hlavním
cílem,
ale
že
daleko důležitější
bude zažít srandu,
přežít turnaj ve
zdraví a všichni
společně zvítězit.
Předvést se chtěly
hlavně děti, které
do zápasu vlétly

plné nadšení a snahy neprohrát
jediné utkání.Ani ženy nevypusti(Pokračování na stránce 4)

Vítáme nového občánka Dolců
Tomáška Jeslínka
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ DO
ŽIVOTA.

Naši jubilanti
V květnu oslavili:

Ladislav Szikszay
Václav Louda

60 let
75 let

V červnu oslavily:

Zdeňka Stieberová
Věra Musilová

92 let
60 let

B L A H O P ŘE J EM E
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Informace ze zápisu
14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 16. 6. 2021
Zasedání
Zastupitelstva tom případě se bude moci tosti o vývodu odpadu z
obce Dolce bylo zahájeno v začít s výstavbou ihned, ale nemovitosti, připojit gravi19:10 hod. starostou obce bude to znamenat vícenáklady tačně. Starosta poděkoval
instalování
semaforů, Davidu Stieberovi za pomoc,
panem Miroslavem Mrázem za za
více nájezdů stavební tech- za zapůjčení měřicího příúčasti 9 občanů obce. V úvodu niky (frézy), apod. Jakmile stroje, za jeho aktivitu při
starosta omluvil Ivo Chudáč- se zhotovitel dozví výsledek vyjednávání uzavírky i za
ka, který se z pracovních schválení či neschválení jeho ochotu s čímkoli pomoci.
důvodů nemohl zasedání zú- uzavírky, bude oficiálně Starosta dále představil
předáno staveniště a postu- projekt hasičské zbrojnice.
častnit.
pováno dle jednoho z uvede- Budova by měla být přibližně
Ve své zprávě starosta infor- ných řešení. Alena Duchková stejně velká jako původní
moval, že zhotovitel stavby doplnila starostu o informa- stodola, je v ní počítáno s
ČOV a kanalizace v naší obci, ci, že výstavba kanalizace odděleným sociálním zařízením
firma
DEKAKOM
s . r . o . v naší obci připadla bohužel pro konání akcí na fotbalovém
(1. 5. 2021 došlo ke změně na špatnou dobu, kdy nejdří- hřišti. Po dohodě zastupitelů
názvu firmy BERDYCH plus ve se nám kvůli ne zcela bylo
požádáno
o
úpravu
spol. s r.o.), dvakrát posu- fungujícím úřadům z důvodu p r o j e k t u
spočívající
v
nul
předání
s t a v e n i š t ě , protiepidemických
opatření navýšení části budovy, tak
původní termín 14. 4. na protáhlo vyřizování všech aby v patře vznikl prostor,
19. 5. a následně termín povolení, a nyní je složitá kde by mohla být klubovna a
19. 5. na 14. 6. Hlavním situace ve stavebnictví, kdy popř. sklad. Bohužel
na
důvodem těchto změn bylo je v důsledku pozastavených zapracování této změny čekáme
nepovolení plné uzavírky v výrob nedostatek materiálu, už téměř 2 měsíce.
naší obci. Tento důvod bohu- rostou ceny a dodací termíny Nakonec starosta připomněl
žel znemožnil předání stave- se prodlužují. S tím souvisí uskutečněné akce, poděkoval
niště i v poslední termín 14. i termín výstavby až v srpnu všem, kteří se podíleli na
6., kdy se na obecním úřadě k 2021, při povolení uzavírky jejich organizaci a vyjádřil
tomuto úkonu sešli zástupci na jaře 2022. Zhotovitel má potěšení nad tím, že lidé na
obce, technického dozoru, objednaný materiál na hlavní akce chodí.
autorského dozoru, zhotovi- trasu a pokud bude začínat Zastupitelstvo obce schválilo
telské firmy, SUSPK, koordi- jinde, musí zadat do výroby inventarizační zprávu za rok
nátor
bezpečnosti
práce, šachtová dna, což aktuálně 2020; projednalo a schválilo
zástupce
Čevaku
a Muzea trvá cca 1 měsíc. Starosta závěrečný účet obce za rok
jižního Plzeňska v Blovicích. dále informoval, že právě 2020 a souhlasilo s celoročProjekt počítá s plnou uza- kvůli
vzrůstajícím
cenám ním hospodařením za rok 2020
vírkou obce, jelikož hlavní došlo k dohodě se zhotovite- bez výhrad; schválilo účetní
kanalizační řad má vést v lem, že bude vyrobený a závěrku za rok 2020; schválisilnici II/230 (pravá strana objednaný materiál uskladněn lo
poskytnutí
finančního
ve směru Újezd – Přeštice) a n a
několika
p o z e m c í c h příspěvku pro rok 2020 ve
k jednotlivým nemovitostem na v obci. Obec za tento mate- výši 41 000 Kč pro SDH Dolce
levé straně se mají provádět riál zaplatí až po zabudová- a 12 000 Kč pro Billiard
překopy v komunikaci. Bohužel ní. Zhotovitel je rovněž Stars; schválilo poskytnutí
ŘSD
nepovolilo
objízdnou smluvními podmínkami vázán, individuální dotace z roztrasu pro kamiony z důvodu že nemůže z důvodu navyšová- počtu obce ve výši 12 587,61
stavebních prací v místech ní ceny výrobků navýšit cenu Kč na finanční spoluúčast
možných
objížděk.
Rovněž díla.
společného projektu „Pořízení
společnost ARRIVA STŘEDNÍ V souvislosti s kanalizací odpočinkového mobiliáře pro
ČECHY s.r.o., zajišťující starosta dále informoval, že obce Mikroregionu Přešticko“;
veřejnou linkovou autobusovou v minulých týdnech prováděl sch vál il o
za kl ad ate lsk ou
dopravu, nesouhlasí s objízd- spolu s Davidem Stieberem smlouvu a stanovy dobrovolnénou trasou. Komplikace spoje- přeměřování výšek většiny ho svazku obcí „Dobrovolný
né s pracemi za provozu vedly kanalizačních přípojek na svazek obcí pro vodovody –
všechny zúčastněné k dalšímu hlavní trase. Důvodem byly Jindřín“ se sídlem Horšice 7,
odložení předání staveniště s nejasnosti v projektu a Horšice v předloženém znění,
dvěma
možnými
ř e š e n í m i . nutnost zjištění skutečného na základě kterých vstupuje
Prvním řešením je, že zhoto- počtu přečerpávacích stanic. obec Dolce do tohoto svazku a
vitel požádá o uzavírku na Byly zjištěny rozdíly s p o v ě ř u j e
starostu
obce
jaro 2022 a pokud ji dostane, projektem, což budeme řešit Miroslava Mráze podpisem této
začne v srpnu 2021 stavět na s projektantem, ale potěšu- smlouvy a stanov.
místních komunikacích a na jící bylo zjištění, že s Podrobnější
informace
ze
provozní budově ČOV, tak aby výjimkou nemovitosti čp. 92 zasedání najdete v oficiálním
na jaře pokračoval hlavním (Josef Hlaváč) se budou moci zápisu zastupitelstva.
řadem. Jedná se o nestandard- všechny zbývající nemovitosní řešení, ale z pohledu ti, po menších úpravách
všech zúčastněných možné. výšek v hlavní trase či
Alena Duchková
Druhé řešení nastane, pokud dohodě s majitelem nemoviuzavírka nebude povolena. V
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Rybářské závody
22. května se u nás konaly
rybářské závody, které byly,
po vynucené covidové pauze,
první vlaštovkou nějakého dění
v naší obci.
Letošní chladné počasí se
možná podepsalo na menší
účasti 44 rybářů. Kdo však byl
v plném počtu, a bohužel ve
stále stejně sestavě, byli
naši hasiči, kteří i tentokrát
zajišťovali občerstvení, a už
v 5 hodin ráno měli připravenou horkou česnečku. Řečeno
fotbalovou terminologií, první
poločas, který probíhal od 6
do 9 hodin, nic zásadního
nepřinesl, pokud nepočítáme
kapra dlouhého 45 cm. Mnohem
zajímavější byl druhý poločas,
který probíhal od 10 do 13
hodin a během kterého se na
hrázi rybníka začal tvořit
hlouček lidí. To pan Radek
Maršálek měl zaděláno na
výjimečný
úlovek.
Podle
rybářských bardů se jednalo o
jesetera, který sebou několikrát zamrskal u břehu rybníka,
aby záhy odplaval a dal tím
najevo, že se tak lehko
nevzdá. No, byla to bitva
trvající 1 h 15 min, kdy jsme
my všichni, kteří jsme číhali
s připravenými fotoaparáty,
měli obavy, aby se nám nevybily baterie. Počasí se za tu
dobu
několikrát
změnilo,
chvíli svítilo sluníčko, pak
začal foukat silný vítr,
rozpršelo se, aby za chvíli

zase vysvitlo sluníčko. Radek
Maršálek měl několikrát v ruce
podběrák, ale jeseter se ještě
nechtěl vzdát. Všem trochu
zatrnulo, když se jeseter
zatoulal k sousedním rybářům.
Nemohlo to dopadnout jinak,
než že se saturny Radka
Maršálka a sousedního rybáře
zamotaly do sebe. I přes tento
handicap a s uzlem na saturně
byl lov nakonec úspěšný a za
velkého aplausu okolostojících
skončil jeseter na hrázi
rybníka. Kdyby na to měl
náladu, mohl se cítit jako
filmová hvězda v Karlových
Varech na festivalu, ale z
dlouhého
boje
byl unavený, a
navíc
jeseteři
nemají
zrovna
rádi pobyt mimo
vodu. To však
rybáři moc dobře
vědí,
a
tak
vyndání háčku a
foto s trofejí
zabralo
sotva
pár minutek. A
takový to byl
dlouhý boj… A
kolik že tento
kousek
měřil?
136 cm.
Jedná
se o největší
úlovek v historii závodů na
našem rybníce a
pan
Radek
Maršálek
tak

jednoznačně zvítězil v kategorii největší úlovek. Co se
týká celkových výsledků, ty
byly tentokrát horší, ale
pravděpodobně za ně může
počasí. Uznání si rozhodně
zaslouží všichni ocenění v
čele s Václavem Sochorem,
který se umístil na prvním
místě s 1509 cm nachytaných
ryb, na druhém místě byl Jan
Omamik s 1343 cm a na třetím
místě skončil Václav Černý s
1214 cm. Děkujeme pořadateli
panu Uhlířovi a hasičům, bez
kterých se žádná akce neobejde. Tak snad příště...
Alena Duchková

Dětský den
29. května 2021 se na
hřišti uskutečnil dětský den.
Celý den doprovázely hry a
soutěže - střílení vzduchovkou, florbal, házení míčků,
jízda na loďce, lukostřelba,
rybaření, skákání v pytli,
zahradničení, házení kroužků,

hasiči a žížalka píďalka. Za
každou splněnou
disciplínu jsme
dostaly kartičku s obrázkem a
malou
odměnu.
Po
splnění

všech stanovišť jsme si
došly
ke
stánku
s
tombolou pro
větší odměnu.
Nakonec jsme
si
opekly
vuřt
nebo

párek, kdo si co vybral.
Celé odpoledne jsme se mohly
občerstvit připravenými dobrotami a zároveň byl otevřen i
stánek s občerstvením. Dětský
den jsme si všichni moc užily,
a ani proměnlivé počasí nás
nerozhodilo. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří pomáhali.
Anetka Mrázová
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(Pokračování ze stránky 1)

ly jediný zápas a pořádně
potrápily oba týmy mužů.
Bojovnost všech hráčů byla na
velmi vysoké úrovni, a tak
nebyla nouze o souboje ani o
zajímavé individuální výkony.
Všechny zápasy byly odehrány
plně v duchu fair play, bez
faulů a žlutých či červených
karet. Jediné drobné vybočení
z pravidel turnaje bylo mírné
početní posílení týmu žen v
zápase proti „mladším“ mužům
(pravdou je, že na konci

tohoto zápasu byl poměr hráčů
na hřišti cca 20 žen ku 5
mužům, ale kdo by se s tím
počítal…).I tak skončil zápas
těsnou prohrou žen. Hlavní
bylo, že všichni účastníci
turnaj ve zdraví přežili,
trochu se i nasmáli, a hlavně
si udělali žízeň na večerní
zábavu.
Stanovení nejlepších týmů a
hráčů proběhlo po dohodě
pořadatelů dle předvedených
výkonů, zaujetí ve hře a
snahy, a nikoliv jen podle
výsledků
zápasů.
Třetím
místem se
zapsali
do
historie
turnaje
muži
s
označením
„starší“,
výborné

druhé místo si odnesl tým žen
a hlavní cenu si vysportovaly
děti.
Taktéž
individuální
ceny
posbíraly převážně děti, tedy
až na cenu za nejlepšího
brankáře turnaje, kterou už
podruhé získal hráč z opačného
konce věkového spektra
–
nestárnoucí Jarda Goll.
Nejlepším střelcem turnaje,
který se prezentoval nejhezčí
vstřelenou brankou, se stala
Kateřina „Kačka“ Holá a nejlepšími hráči turnaje byli
vyhlášeni bratři Boříkové
Jakub a Jaroslav.
Myslím, že letošní rok se
pouťový fotbal povedl a pevně
věřím, že příští rok se opět
sejdeme minimálně ve stejném
počtu a že znova zvítězí tým z
Dolců.
Milan Pavlátka

Náročný týden jednotky hasičů obce
V pondělí 21. června jsme
byli svoláni na bývalé letiště
Osek, kde v 15:30 h probíhalo
hasičské cvičení - plnění
letadla An-2 (Anduly) vodou.
To jsme ještě netušili, že nás
koncem týdne čeká další akce.
Po úvodní rozpravě velitel
cvičení přivolal letadlo a
pilot nás seznámil se samotným
strojem. Prázdné letadlo váží
3300 kg, jeho nádrž na hasební
vodu má objem 1000 litrů,
vrtule váží 200 kg a pohání ji
motor o výkonu 1000 koní. Poté
byla provedena dvě zkušební
plnění letadla a následně
shozy v prostoru letiště. Na
místě zůstali tři členové z
V sobotu 26. června v 19:44 h
byl vyhlášen požární poplach.
Jednalo se o požár seníku v
objektu Lukreny v Řenčích.
Sedm členů posádky odjíždělo

každé jednotky s
úkolem
plnění
letadla,
zbytek
odjel s technikou
na určené místo
fingovaného
požáru. Tady jsme
sledovali
účinnost
prostupu
hasební vody do
lesního porostu.
Po šesti provedených shozech jsme
se vrátili zpět
na letiště, kde
proběhlo vyhodnocení celého cvičení. Poté jsme
se odebrali, plni zážitků,
zpět na základu. Cvičení se
od hasičské zbrojnice už po
pěti minutách, a v 19:59 h
jsme se hlásili u požáru v
Lukreně. Okamžitě jsme byli
zařazeni do práce na likvidaci
požáru a naše cisterna k
dovážení vody z řenečského koupaliště. Poté,
co
se
požár
dostal
částečně pod kontrolu,
začaly nakladače vyvážet
doutnající seno na volné
prostranství,
kde
ho
naše jednotka dohašovala
dvěma proudy. U těchto
proudů se naši kluci
střídali celou noc. Až v
neděli ráno po sedmé
hodině nás vystřídali
další přivolané jednot-

zúčastnili: Miroslav Mráz,
Michal Holý, Martin Macháček,
Pavel Nový, Pavel Paluch ml.
ky. Unaveni jsme sbalili naše
hadice a doplnili cisternu
vodou. Při odjezdu nás velitel
zásahu informoval, abychom si
cestou na základu doplnili
pohonné hmoty kvůli možnému
opakovanému zavolání k dohašování kolem 15. hodiny. Na
základnu jsme se vrátili v
8:00 h. Dalšího výjezdu už
nakonec nebylo zapotřebí.
Zásahu se zúčastnili: Miroslav
Mráz, Michal Holý, Martin
Macháček, Pavel Nový, Pavel
Paluch ml., Miloš Šrámek,
Tomáš Sajdl.
Míra Mráz
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Odkanalizování obce – velký a investičně i časově náročný projekt
Již od září roku 2015, kdy
zastupitelstvo obce vysoutěžilo
projektanta, se táhne projekt
výstavby ČOV a kanalizace v naší
obci. Co do hodnoty zakázky se jedná
jednoznačně o nejvýznamnější projekt
obce.
Pro většinu zastupitelů je to velký,
možná až nadlidský úkol, který nikdy
před tím neřešili. Přesto si všichni
uvědomují, že je to projekt nutný.
Kanalizace je nejlepší dostupnou
technologií v oblasti zneškodňování
odpadních vod a zároveň se jedná o
nejpohodlnější variantu pro občany. V
budoucnosti může být odkanalizování a
čištění odpadních vod povinné. Obce,
jejichž zastavěné území je zdrojem
znečištění o velikosti nad 2 000
ekvivalentních obyvatel, již tuto
povinnost dle vodního zákona mají, a
to od 31. 12. 2010. Pokud pomineme
všechna zákonná nařízení, podstatou
zůstává, že co do přírody vypustíme,
to se nám dříve či později vrátí v
podobě znečištěných podzemních vod či
půdy. Měli bychom se snažit o to, aby
náš podíl na znečišťování přírody byl
co nejmenší.
Náklady na likvidaci odpadních
vod v domácnosti
Dle vodního zákona (254/2001 Sb.)
může vypouštět odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních pouze
ten, kdo má povolení k jejich
vypouštění. Pokud vypouští odpadní
vody bez povolení, jedná se o
přestupek, za který může být uložena
pokuta do 100 000 Kč. Kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce je
povinen zajistit jejich zneškodňování
odvozem na čistírnu odpadních vod.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba
oprávněná podle živnostenského
zákona. Vodoprávní úřad nebo Česká
inspekce životního prostředí může
požadovat doklady o tomto zneškodnění
za období posledních dvou kalendářních let. Pokud doklady nepředloží,
jedná se o přestupek, za který může
být uložena pokuta do 20 000 Kč.
Čevak Přeštice uvádí aktuální cenu
vývozu septiku na 3 000 – 4 000 Kč.
Při průměrném množství odpadních vod
120 l na osobu a den vychází roční
náklady na vyvážení septiku pro 4
člennou domácnost na cca 50 000 Kč.
U domácí ČOV se musí vedle nákladů za
její pořízení počítat s vedlejšími
náklady jako je spotřeba el. energie,
2x ročně rozbory odpadní vody, cca 1x
ročně výměna membrán dmychadla a
rovněž pravidelná údržba.
U kanalizace je jednorázový náklad na
výstavbu přípojky, který závisí na
její délce. Jedná se o pořízení a
zabudování plastového potrubí o pr.

150 nebo 200 mm a revizní kanal.
šachty. Složitější je to u přečerpávacích stanic, kde je ještě nutné
čerpadlo a s ním spojené náklady na
el. energii, úřední ověřování a
údržbu. Ačkoli se jedná o náklad
majitele nemovitosti, snažíme se
snížit počet nutných přečerpávacích
stanic na minimum a zajistit pokud
možno rovné podmínky pro všechny.
Dalším nákladem je samozřejmě stočné.
Jeho výši v současné době můžeme jen
odhadovat, ale čím více se Vás
připojí, tím bude stočné levnější.
Popis stávajícího stavu
1. Máme uzavřenou smlouvu o dílo ve
výši 40 815 945,11 Kč s firmou
DEKAKOM s.r.o. (od 1. 5. 2021 nový
název firmy BERDYCH Plus spol. s
r.o.)
2. Máme schválenou dotaci z MZe ve
výši 23 762 000 Kč
3. Máme schválenou dotaci z PK ve výši
5 000 000 Kč, která musí být
profinancovaná do 20. 11. 2021
4. Máme podepsanou úvěrovou smlouvu s
ČSOB na částku 21 000 000 Kč
5. Po několika změnách termínů (14.4.,
19.5.), mělo být 14.6. předáno
staveniště, ale z důvodu nepovolení
uzavírky, respektive objízdné
trasy, se tak nestalo
6. Doba výstavby je 15 měsíců od
předání staveniště, přičemž
nejzazší termín realizace projektu
dle podmínek MZe je 31. 12. 2022
Možná řešení:

Varianta A – uzavírka na jaře 2022
Zhotovitel požádá o uzavírku na jaro
2022, a pokud ji dostane, začne v
srpnu 2021 stavět na místních
komunikacích a na provozní budově
ČOV, tak aby na jaře pokračoval
hlavním řadem. Jedná se o nestandardní řešení, ale z pohledu technického
dozoru, zhotovitele, projektanta i
zástupce Čevaku je to možné. Proč by
práce začaly až v srpnu 2021?
Zhotovitel má objednaný materiál na
hlavní trasu, a pokud bude začínat
jinde, musí zadat do výroby šachtová
dna, což aktuálně trvá cca 1 měsíc.

Varianta B – nepovolená uzavírka
Pokud nebude uzavírka povolena (na
jaro 2022 je údajně naplánována
výstavba kruhového objezdu v Losiné),
bude se moci začít s výstavbou ihned,
ale bude to znamenat vícenáklady za
instalování semaforů a rovněž
vícenáklady za výstavbu po částech,
což znamená např. více nájezdů
stavební techniky (frézy), apod.
Kanalizační přípojka
Splašková kanalizace se skládá ze
stok kanalizačního řadu, které po
dokončení výstavby zůstávají ve
vlastnictví obce a z prodloužených

odboček neboli kanalizačních přípojek. Dle § 3 zákona 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, je
kanalizační přípojka samostatná
stavba od vyústění vnitřní kanalizace
až k zaústění do stokové sítě a jejím
vlastníkem je majitel připojené
nemovitosti. Při výstavbě se kanalizační přípojka dělí na veřejnou část
(část na veřejné části pozemku) a na
soukromou část (část na soukromé
části pozemku).
Máme projekt přípojek většiny
nemovitostí vč. územního rozhodnutí.
Projekt nepočítá s nemovitostmi, kde
by výstavba stok nebyla kvůli
vzdálenosti ekonomicky výhodná, jedná
se o nemovitosti čp. 121, čp. 59, čp.
21 a samozřejmě Štíhlov. Po změně
projektu a vypuštění opěrné zdi pod
Hůrkou nám z projektu vypadly
nemovitosti čp. 122, parc. č. 82/1,
čp. 17 a čp. 13, na které už ale máme
nový projekt a počítáme s jejich
výstavbou.
Povinnosti majitele připojované
nemovitosti
1. Zajistit výstavbu přípojky na
soukromé části pozemku (výstavbu
přípojky na veřejné části zajistí
obec)
2. Zajistit včasné napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad
(před uvedením do zkušebního
provozu)
3. Uzavřít smlouvu o odvádění odpadní
vod s provozovatelem kanalizace
(během zkušebního provozu, kdy
ještě nebude znám provozovatel,
bude tato smlouva uzavřena s obcí)
4. Odpojit stávající septiky a domovní
ČOV tak, aby splaškové odpadní vody
z nemovitostí odtékaly domovním
kanalizačním systémem mimo tyto
septiky a ČOV
5. Zajistit, aby do kanalizace nebyly
odváděny jiné vody než splaškové
(např. dešťové, drenážní, z bazénů
apod.)
6. Pokud nechcete hradit stočné dle
směrných čísel, bude potřeba
namontovat na studnu certifikovaný
vodoměr. (Stočné je úplata za
službu spojenou s odváděním a
čištěním, případně zneškodňováním
odpadních vod. Množství odvedené
vody se stanoví na základě toho,
kolik vody se do nemovitosti dodá z
veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný
vodovod (studna, soukromé vodovody)
se množství odvedené vody stanovuje
z vodoměru nebo dle směrných čísel
uvedených v příloze č. 12, vyhlášky
428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon 274/2001, o vodovodech a
kanalizacích.)
Zastupitelstvo obce Dolce

Stránka 6

DOLCKÝ OBČASNÍK

SDH Dolce srdečně zve
všechny občany na
21. ročník soutěže v
požárním sportu

„Pohár starosty
obce“,
který se uskuteční
v sobotu 21. 8. 2021
od 13:00 hod
na hřišti Za Párníkem.
Od 12:00 hod prezentace
družstev.
Od 20:00 hod taneční
zábava,
kde
zahraje
skupina Turbo Revival.

Zápis do 1. ročníku
V letošním roce proběhly
zápisy do 1. ročníku v období
od 1. 4. do 30. 4. 2021, ale v
trochu pozměněné podobě, v
souladu s opatřeními vydanými
MŠMT a v souladu s právními
předpisy.
V tomto roce bylo zapsáno 10
dětí. Přijato bylo 9 žáků a 1
žák měl odklad povinné školní
docházky na žádost rodičů.
Protože jsme se s dětmi
nemohli pozdravit, předat jim
malé dárečky a samozřejmě si
popovídat, určitě plánujeme

pro přijaté děti Předškolácké
odpoledne. Všichni však víme,
že toto setkání může proběhnout, až se rozvolní daná
opatření. Zákonní zástupci
budou včas informováni o
přesném termínu. Moc se na
vaše děti těšíme, proto jim
chceme umožnit alespoň malý
zážitek před usednutím do
školních lavic. Moc se na vás
všechny těšíme.
Jana Tolarová

Sportujeme se Spořkou
V rámci rozvoje pohybu na
školách se naše škola zapojila
do programu Sportujeme se
Spořkou. Jednalo se o online
pohybovou challenge, kdy jsme
každý den po dobu 15 dní
plnili nejrůznější pohybové
úkoly.
Fotkami jsme vše zaznamenávali
a odesílali k vyhodnocení.
Žáci 4. a 5. ročníku, kteří
naši školu reprezentovali, se
umístili na 124 místě, což je
velký úspěch z celkového počtu
834 tříd. Úkoly jsme splnily
všechny, a to s velkým nadšením a zápalem. Aktivity se
dětem líbily, a proto je
budeme nadále zařazovat do

hodin tělesné výchovy.
Vzhledem k tomu, že
program
byl
opravdu
úspěšný,
navazuje
i
další akcí s názvem
Sportujeme se Spořkou ve
městech. Centra měst se
již brzy změní ve sportovní areály a všichni
si budou moci zazávodit,
zasportovat, a hlavně si
užít pořádný kus zábavy.
V případě dalšího zájmu
bližší informace naleznete zde:
Sportujeme se Spořkou
(sportujemesesporkou.cz)
Kristýna Lorencová

Výlet do ZOO
Hurá, můžeme jet na výlet!
Těšily jsme se, že konečně po
dlouhé pauze, kdy jsme nemohly
opustit naši školku, můžeme
uspořádat výlet.
Vymyslet narychlo nějaký cíl
výpravy není snadný úkol. Ale
existuje místo, kam rády
pojedou všechny děti. Pojedeme
do ZOO! A tak ve čtvrtek
17. 6. 2021 nás autobus
odvážel směr Plzeň. Byly
jsme na místě zrovna,
když
se
brána
ZOO
otevřela
nedočkavým
návštěvníkům. Naše první
kroky vedly do Tropického pavilonu, kde jsme
mohly vidět, jak si
šimpanzi pochutnávají na
snídani a jak si želvy
obrovské dopřávají ranní
koupel. V ZOO najdeme i
mnoho míst odpočinku,
který byl v tento parný
den důležitý. Posilněny
svačinkou
od
paní

kuchařky jsme se vydaly od
tučňáků až k medvědům. Prošly
jsme dlouhou cestu kontinenty
a viděly spoustu zvířátek.
Nejvíce se nám líbilo v
Africké savaně u žiraf, které
si nás prohlížely z veliké
výšky. Pobyt v zoologické
zahradě utekl jako voda,
blížil se návrat zpět do naší

MŠ. Poslední zastávkou bylo
„Občerstvení u žiraf“, kdy
jsme vyčkávaly příjezdu pana
řidiče, a jako náplast za
horké počasí a pěší výkony
dostali naši výletníci osvěžující nanuky.
Dana a Magda
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Loučení s předškoláky
Sotva jsme se stihly ve
školce rozkoukat, už tu máme
loučení se školním rokem a s
našimi předškoláky. Situace
ohledně opatření v souvislosti
s pandemií vypadala příznivě a
obě jsme se těšily, že budeme
moci letošní loučení a pasování
předškoláků uspořádat i pro
rodiče.
Nebylo však jednoduché vybrat
vhodný termín pro tuto slavnostní událost. Námi oslovené

agentury již měly ve většině
případech termíny obsazené,
nebo zde byla jiná překážka,
vzdálenost a s ní související
cena programu apod. Nakonec nám
vyšla vstříc paní Hanka Vacíková, která již několikrát naši
mateřskou školu se svým programem navštívila. Štěstí se tedy
na nás usmálo a přálo nám i
počasí, které se v den konání
akce umoudřilo. Ve čtvrtek 24.
6. 2021 jsme byly plny očekávání, aby se vše podařilo, děti
byly spokojené a rodiče si
odpoledne s dětmi užili. Po

zahájení akce se všem představila dvojice šášů, Bambula a
Bublina. Děti s nimi tančily,
cvičily a smály se jejich
vtipným komentářům a nápadům.
Aktivity si děti užívaly,
některé opravdu s velkým
nasazením a zapojili se i
rodiče, kteří byli také šašky
vyzváni k hudebně pohybovým
hrám. Došlo i na „souboj“ mezi
rodiči a dětmi v tanečních
dovednostech, kde bylo těžké
určit vítěze, vítězi
byli všichni. Po tomto
zábavném
programu
čekala
předškoláky
významná
událost,
pasovaní na školáky.
Šašci každého předškoláka krátce obecenstvu
představili, řekli o
každém několik slov a
pak už nastalo samotné
pasování,
předání
dárků a gratulací. V
závěru
pak
nesměla
chybět
společná
fotografie,
přípitek
dětským šampaňským a
hostina. Poté už jen
kapesníček, osušit slzičku
dojetí, které bylo vidět ve
tvářích
všech
dospěláků.
Věříme, že budou mít všichni
na tento slavnostní den krásné
vzpomínky. Milí předškoláci,
Dorotko, Honzíku, Nelinko,
Pepíčku, Vesninko, Tomášku,
Ellinko, Jindříšku, přejeme
vám z celého srdce hodně
štěstí na vaší cestě do školy,
v září vykročte tou správnou
nohou a když se vám posteskne,
přijďte se na nás do školky
podívat. Budeme na vás myslet

a držet palce, aby se vám ve
škole dařilo. Děkujeme rodičům, paní Rousové a paní
Tolarové za připravené pohoštění, panu Jeníčkovi za to, že
se v tento den ujal role
zvukaře a byl pravou rukou
animátorům. Poděkování patří
všem rodičům za celoroční
spolupráci a trpělivost. Tento
školní rok byl velmi náročný,
ale společně jsme vše zvládli.
Přejeme Vám všem krásné a
slunečné prázdniny, dovolené,
užívejte si společné chvíle,
odpočívejte a v září se budeme
těšit na shledanou!
Magda a Dana

Pojízdná pošta
Kde: před budovou obecního
úřadu
Kdy: od 1. 7. 2021, každý
čtvrtek, od 13:45-14:15 h
Služby mobilní pošty:
příjem vnitrostátních i
mezinárodních zásilek
poštovní poukázky
služby SIPO
prodej kolků, cenin a telefonních karet
prodej tisku, obalů a doplňkového zboží
platba kartou
Jedná se o pilotní projekt
České pošty na dobu cca 1
měsíce, během kterého se má
zjistit zájem občanů o tuto
službu.

Výprava do Luhu
Dne 31.5.2021 jsme s dětmi
naší školy vyrazili na celodenní výšlap do Luhu. Starší
děti připravily stopovačku pro
skupinu mladších dětí.
Starší děti si tak užily
vymýšlení nejrůznějších úkolů,
a mladší děti jejich plnění.
Kromě běžných úkolů, kdy děti
zpívaly, dřepovaly nebo hádaly
hádanky, musely také zdolat
skákacího panáka, obstát v
hodu šiškou na strom, nebo
postavit domeček z přírodnin.
Po příchodu do Luhu si děti
prohlédly lesní školku a mohly
si vysadit svá semínka stromků. Následovalo opékání buřtů

a volná zábava. Největším
překvapením celé akce byl
skákací hrad, který zde byl
pro děti připravený. Děti se
v něm vyřádily a všem se
akce velice líbila. Celou
touto výpravou jsme s dětmi
oslavily dětský den. Tímto
děkujeme p. Mrázové a všem
zaměstnancům lesní školky v
Luhu za
zařízení akce,
umožnění návštěvy a prohlídky celého areálu.
Kristýna Lorencová

Č. 3

Stránka 8

DOLCKÝ OBČASNÍK

Učení trochu jinak
Již v minulých letech jsme
výuku našich žáků směřovali do
venkovních prostor a v letošním roce jsme přidali na
intenzitě, jelikož se stále
více snažíme děti přimět k
lepšímu vztahu nejen k sobě
samým, ale i k přírodě.
Proč venku? Učit se venku děti
baví. Učení venku je názorné,
třírozměrné, pestré. Přináší
mnoho nových podnětů nejen pro
naše smysly, ale i pro naše
myšlení. Zvyšuje zájem o
učení, děti se do školy
opravdu těší, přemýšlí nad

tím, co je čeká
další den. Pro děti
je
velmi
důležitý
pohyb,
zvláště
po
covidové odmlce výuky
tělesné
výchovy.
Pohybem
vytváříme
dobré podmínky pro
fungování imunitního
systému. Ale hlavně ,
dáváme dětem prostor
k lepší komunikaci, k
utváření vztahů nejen
mezi dětmi, ale i
mezi učiteli.
A
protože
se
učíme
venku, pracujeme s
přírodními materiály.
Kamínky,
kolíky,

šišky, větvičky,
skořápky
nám slouží jako
názorné pomůcky
v českém jazyce, matematice
nebo prvouce.
Myslím, že naše
děti
mají
obrovské
možnosti a výhody.
Žijeme na vsi,
kolem sebe máme
louky,
lesy,
krásnou přírodu. Proč toho
tedy nevyužít?
Jana Tolarová

Mám rád/a svoje město/vesnici
děti a s nadšením se
věnovaly tvoření. Za svá
díla dostaly odměny v
podobě duhových pastelek
a nové knihy do školkové
knihovny. Všechna díla
si budou moci rodiče
prohlédnou na připravované výstavě. Děkujeme
skupině MAS Aktivios, z.
s. za možnost zapojení
se do této akce a budeme
se
těšit
na
další
spolupráci.

Naše mateřská škola se
zúčastnila výtvarné přehlídky s názvem „Mám rád/a
s vo je
mě sto /v es ni ci “ ,
kterou pořádala skupina MAS
Aktivios, z.s.
Úkolem
bylo
libovolnou
technikou výtvarně ztvárnit, jak vypadá město nebo
vesnice,
kde
žijeme.
Pokusit se zachytit místa,
která máme v okolí našeho
bydliště rádi. Do výtvarné
výzvy se zapojily všechny

Magda a Dana

Beseda se spisovatelkou
Již v loňském školním roce,
jsme měly naplánovanou besedu
se spisovatelkou Jitkou Vítovou, kterou nám zprostředkovala
skupina MAS Aktivios, ale
bohužel se tato akce nemohla z
důvodu restrikcí uskutečnit.
Beseda se měla týkat spisovatelčiny knihy O Květušce a
tesaříkovi, kterou jsme ve
školce s dětmi četly, a dokonce
i děti téma této knihy výtvarně

ztvárnily.
Nechtěly jsme děti o tuto
besedu ochudit a jakmile nám
byl nabídnut možný termín,
neváhaly jsme, snad i proto,
že tento školní rok měly děti
tak málo možností zúčastnit se
podobných akcí, které jsou
vždy příjemným, a hlavně
přínosným zpestřením vzdělávací nabídky mateřské školy.
Beseda se mohla uskutečnit s
dodržením
v š e c h
aktuálně
platných
opatření. V
úterý
21.
6.2021 nás
navštívila
p a n í
spisovatelk a
a
zástupkyně
nakladatelství Thovt,
Ing. Radana

Sedláčková. Paní spisovatelka
poutavě hovořila o knize,
představila dětem své povolání, zajímavosti z tvorby knihy
a aktivně s dětmi pracovala.
Děti si ve skupinách prohlédly
knihy a plnily úkoly dle
zadání, za které byly odměněny
obrázky,
omalovánkami
z
jmenované knihy. Bylo to velmi
příjemné dopoledne, kde se
děti opravdu nenudily. Paní
spisovatelka nám také představila i další své knihy a
přečetla nám z nich několik
příběhů. V závěru nám předala
knihy s věnováním, které mohli
rodiče, po předchozí domluvě,
dětem
zakoupit. Děkujeme
skupině MAS Aktivios za
zprostředkování této besedy a
budeme se těšit na další
spolupráci.
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Magda a Dana

