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Editorial
Vážení občané,
je zde již druhé číslo občasníku v tomto roce a tentokrát,
zcela výjimečně, si dovoluji
Vás místo pana starosty ze
stránek
Dolckého
občasníku
pozdravit já. Je
to
již
několik
let, co mi Dolcký
občasník
každý
druhý
měsíc
prochází
pod
rukama a pokaždé
se těším na Vaše
zprávy
z
akcí,
které na Dolcích
probíhají. Vnímám
kulturní život na
Dolcích jako velmi
bohatý a živý, kdy
řada akcí se ve Vašich životech a na našich stránkách

střídá již s železnou pravidelností, což je obdivuhodné a
krásné zároveň. Život je totiž
na obci takový, jaký si jej
občané udělají, a je evidentní, že vy to děláte opravdu
dobře!
Děkuji tímto všem
autorům, kteří se
podílejí na tvorbě
Dolckého občasníků
– bez Vás by to
nešlo!
Současně
bych ráda vyzvala
další, aby neváhali
a dodali nám nějaký
článek z dění v
obci
a
okolí,
podělili se s námi
o své dojmy, zážitky z akcí či názor. Čím pestřejší obsah, tím nejen spoko-

jenější editor, ale především
čtenáři. Děkuji též za články
ze školy a školky v Horšicích,
které dávají Dolckému občasníku nádech vzpomínky na dětská
léta a dokreslují celkovou
atmosféru života v obci a
okolí.
Přeji Vám do následujících
měsíců plných, alespoň tedy
doufejme,
sluníčka
spoustu
pohody, dobré nálady a zážitků
při plánovaných akcích. Věřím,
že se na některé z nich potkáme osobně, a pokud nikoliv,
pak budu ráda za zprostředkované setkání prostřednictvím
Vaší zprávy, článku či podnětu.
Alena Lochmannová
editorka

Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 28. 2. 2018
Zasedání
Zastupitelstva
obce Dolce bylo zahájeno ve
středu 28. února v 19 00 hodin
starostou
obce
Michalem
Šimonem.
V
úvodu
svého
vystoupení
zhodnotil
starosta
obce
zdařilé akce, kterými jsme
vstoupili do nového roku,
konkrétně Novoroční výšlap a
Hasičský bál, kdy se obě akce
opět vydařily. Zároveň pozval
všechny na další plánované
akce. K dubnu již tradičně
patří Hledání velikonočních
vajíček a ke květnu Májka,

Fichl cup a Tour de Dolce.
Současně starosta obce upozornil na nutnost vylepit novou
známku na popelnice, jinak
nedojde k jejich vývozu. Vedle
toho přinesl i jednu negativní
zprávu, kdy informoval přítomné o tom, že někdo vyváží
stavební odpad na pozemky za
rybníkem a bude tedy nutná
jeho likvidace na náklady
obce.
Předseda finančního výboru,
seznámil přítomné se stavem
hospodaření a plněním rozpočtu
obce ke dni 31. 12. 2017.

Na Dolcích se hledala velikonoční vajíčka
Letošní hledání velikonočních
vajíček probíhalo v neděli
1. dubna netradičně v zasedací
místnosti OÚ z důvodu nepříznivého počasí, které tentokrát
venkovnímu dovádění nepřálo.
Zasedací místnost byla krásně
velikonočně vyzdobena. Ovečky,
kuřátka, zajíčkové i včelky a
čmelák tu postupně vítali přicházející děti. Pro děti byly
tradičně připraveny soutěže.
„U oveček“ děti motaly vlnu,

Předsedající seznámil přítomné
s prodejem pozemku manželům
Vandasovým a dále věnoval
pozornost
dvěma
smlouvám,
konkrétně Smlouvě o finanční
spoluúčasti obce na úhradě
nákladů pečovatelské služby a
Smlouvě o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. IV-120010942, s jejichž obsahem
přítomné seznámil.
V závěru jednání byl dán
prostor pro diskusi s přítomnými občany.
Markéta Jeslínková

„U zajíčků“ skákaly s balónkem a
„U kuřátek“ si zdobily perníčky.Za
každý splněný úkol děti dostaly
mlsnotu a samozřejmě i čokoládové
vajíčko a malý velikonoční dáreček. Čmelák a včelka se celé
odpoledne staraly o občerstvení.Samozřejmě nechyběl ani už
tradiční tanec Sloník Toník, bez
kterého by to nebyla ta správná
zábava. Účast byla opravdu veliká,
a to nejen z řad dětí, ale i
rodičů a prarodičů.
Děkujeme všem pořadatelům za další
krásně strávené odpoledne.
Štěpka Mrázová
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Dobřanské bábinky opět zavítaly mezi nás
V měsíci březnu, jak už se „ORIENT“. Samozřejmě
stalo tradicí, se uskutečnilo nechybělo pohoštění
a malý dárek pro
setkání seniorů naší obce.
Všichni příslušníci nejstarší
generace občanů v naší obci,
kteří
akceptovali
pozvání
obecního úřadu, se sešli v pátek
16. března v 17 hod. v zasedací
místnosti. Po přivítání
přítomných
starostou obce panem
Michalem Šimonem se
svým
programem,
tentokrát zaměřeným
na řemesla představily
námi
velmi
oblíbené "DOBŘANSKÉ
Jejich
BÁBINKY".
vystoupení
mělo
profesionální úroveň
a jako obvykle velký
obdiv všech přítomných.
Po krásném vystoupení Dobřanských bábinek našim seniorům
tradičně k tanci a poslechu
zahrála
hudební
skupina

Dětský báleček
Maškarní dětský bál je v
naší obci již tradicí. Nastal
den, dětmi dlouho očekávaný,
kdy vypukl dětský rej.
Hned u vchodu do sálu je
vítaly dvě ježibaby. Krásná
balónková výzdoba a dětská
hudba
zbavily
příchozí

každého účastníka.
Touto cestou bych
chtěl zastupitelům
naší obce poděkovat, že nezapomína-

jí při sestavování ročního
programu na tuto akci. Je to
jediná možnost setkání občanů

konaný 3. března
ostychu
a
zábava
mohla
začít.
Děti
v
podobách
princezen, berušek, kovbojů
i broučků si tak mohly užít
tanečků, soutěží, tomboly,
hudby a svých převleků.
Největším překvapením pro
ně byla modrá a růžová
štěstíčka.
Občerstvení
pro
nejmenší
připravili rodiče, ovocným
špízům a sladkostem a jiným
pochoutkám se nedalo odolat.Návštěvnost byla opravdu velká, škoda, že nejsou
v obci větší prostory pro
takové akce.
Všem, kteří akci připravili, děkujeme. Jsou to už
několik let stále ti stej-

této věkové kategorie za celý
rok v naší obci.
Stanislav Ziegler

ní.Děkujeme i našemu OÚ za
finanční příspěvek.
Co je však nejdůležitější dětem zářily oči radostí a
povídaly si s nadšením o
maškarním bále, a to je pro
nás nejcennější.
Věra Musilová

Naši jubilanti
V květnu 2018 oslaví:
Zdeňka Matasová
- 85 let
Marie Rodinová
- 84 let
V červnu 2018 oslaví:
Alena Krsová
- 75 let
Zdeňka Stieberová
- 89 let

B L A H O P Ř EJ EME
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Čarodějnický učeň
Ve čtvrtek 19. dubna se
celá naše škola vypravila do
Kulturního
a
komunitního
centra
v
Přešticích
na
pohádkové představení plné
čar a kouzel s názvem Čarodějnický učeň.
Jednalo
poutavý

provázený kouzly na profesionální úrovni. Nejen děti, ale
i nás, pedagogy, upoutaly
světelné
efekty,
krásné
kostýmy, kulisy a spousta
melodických písní.

se o napínavý a
muzikálový
příběh

Dana Řihošková

Školu navštívil kouzelník
Ve středu 25. dubna bylo
dopoledne
v
naší
škole
zpestřeno kouzelnickými triky
a čáry. Navštívil nás kouzelník Waldini.
Kouzla
byla
předváděna
humornou formou, aby udržel
pozornost i těch nejmenších
diváků. S údivem jsme sledo-

vali jeho hbité ruce, které
nám předvedly kouzlo s kartami, zmizení kuličky, barevně
se měnící kruhy, ztracení
prstýnku, který se objevil na
nečekaném místě, vykouzlení
živé holubičky a spoustu
dalších triků.
Děti byly do celého programu

zapojovány formou spolupráce
s kouzelníkem. Tím se z
pouhých diváků stali aktéři
tajemných experimentů.
Na závěr představení nám
Waldini vytvořil zvířátka z
tvarovacích balónků, která
nám připomenou tohle magické
dopoledne.
Dana Řihošková

písní, tančily a namalovaly
mnoho
barevných
květin
a
smějících se sluníček. Velikým
klíčem jsme zamkli zimu, aby
už k nám nemohla, odemkli jaro
a vpustili ho mezi nás.
V pátek 23. března jsme
definitivně
zimu
zahnali
společně s žáky ZŠ spálením a
utopením Moreny. Snad se nám
to podařilo a můžeme se těšit
na probouzející se přírodu a
pobyt v ní.

Vítání jara
Tak jsme se konečně dočkali! Přišlo jaro, a protože
zima svoji vládu ne a ne
předat, rozhodli jsme se
trochu tomu jaru pomoci.
Na 1. jarní den přišly děti
do mateřské školy oblečeny do
žluté barvy, abychom probudili
sluníčko.
Společnými
silami jsme vyzdobili hernu i
prostory MŠ, děti se naučily
spoustu jarních říkanek a

Dana Řihošková

Masopustní odpoledne ve ŠD
Ve středu 28. února venku se slaví dnes. Potom jsme si
mrzlo, až praštělo a my jsme uspořádali družinovou třídu.
si
ve
školní
Abychom měli
družině uspořádali
dost místa,
masopustní
odpovyrobili
ledne.
jsme
si

s
oblíbenými
soutěžemi.
Nemohli jsme vynechat soutěžení s nafukovacími balonky,
foukanou, kopanou, sedanou a
ještě spoustu jiných soutěží.
Za odměnu a snahu soutěžících
v e s e l é byl
každý
vítěz
odměněn
m a s o p u s t n í sladkým bonbónkem.
čepičky
a
Sylva Seidenglanzová
začali jsme

Nejdříve jsme si
povídali,
jak
Masopust
slavili
naši předkové, jak

Velikonoční radování
Tak se jmenoval projekt, ných úkolů ve
který proběhl v pondělí 26. velikonoční
března v 1. a 2. ročníku.
knížce
a
Žáci byli rozděleni do tří
skupin a společně řešili
zábavné velikonoční úkoly ze
čtení, psaní, matematiky i
prvouky. Šlo jim to výborně.
I výroba netradičního velikonočního
vajíčka
obaleného
barevnými konfetami se jim
povedla na výbornou, a tak
dostali všichni žáci velikonoční pochvalu. Kromě splně-

pěkné kraslice si nesli
domů i zážitky z hezkého
netradičního
dopoledne.

Pavla Nohavcová
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vlastního výběru, malý
dárek
a
samozřejmě
zápisní list školáka.
Všechny děti se už
těší na první školní
den a my na ně. Přejeme
hodně
úspěchů,
radosti
a
rodičům
silné nervy.

Nová životní etapa
Ve čtvrtek 5. dubna proběhl v naší školičce opět zápis
do 1. ročníku. Svoji návštěvou nás potěšilo 10 dětí, od
1. září již žáků.

láci
byli
zpočátku
velice vážní, ale pak
z nich spadla všechna
tréma a krásně zarecito va li
bá s ni čk u ,
Překvapením
pro
všechny po zn áv a li
ba rv y ,
dětičky
byly
pohádkové písmenka, číslice. Za
postavy, které ztvárnili ti celou
tu
náročnou
nejstarší žáci. Nesměl chybět práci si zasloužili
kostlivec, čarodějnice, víla malou odměnu. Každý si
či břišní tanečnice. Předško- vybral
knihu
dle

Návštěva v ekologickém centru v Prusinech
V pátek 20. dubna jsme se
vydali v rámci environmentální výchovy do ekologického
centra v Prusinech.

zaujal středoškoláky a nikoli
žáčky I. stupně, protože
pojem echolokace a další
termíny
těmto
dětem
nic
Předpokládali
jsme,
že neříkají. Pak žáci ve skupiprogram bude probíhat venku, nách opět ještě ve třídě
zvláště když bylo nádherné plnili písemný úkol.
počasí. Jaké však bylo naše V deset hodin jsme se konečně
zklamání, když nás lektorka dostali na louku pod školou,
uvedla do školní třídy ve kde si žáci zahráli hry.
staré škole, kde nám nejdříve Nutno podotknout, že lektorka
přednášela o životě netopýrů, pravděpodobně neměla pedagopak žákům pustila přírodověd- gické vzdělání, její odborné
ný film, který by spíše vyjadřování
či
zvládání

Jana Tolarová

určitého pedagogického umu
včetně motivace a podnícení
zaujetí žáků nebyly zrovna
její silnou stránkou. Také
koordinace mezi ekologickým
centrem Ametyst a organizací
MAS Aktivios, která celou
akci financovala, nebyla asi
promyšlena do detailů, protože lektorka nevěděla, jaké
bude věkové složení školy,
která přijede.
A tak jsme z Prusin odjížděli
sice v nádherném počasí, ale
s rozpačitými dojmy.
Pavla Nohavcová

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pravidelný

Jarní svoz nebezpečných odpadů
čtvrtek - 24. 05. 2018
Odpady je možné ukládat na sběrné místo, kterým je v naší obci stanoveno:
„před budovu OÚ (za pomník)“, až ve středu 23.05.2018 ve večerních hodinách !!
Přijímány budou následující druhy odpadů :
Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje,
ostatní oleje
 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční
činidla, filtrační materiály)
 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající z nebezpečných
látek nebo tyto látky obsahující, 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)!!!
Dolcký občasník
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