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Slovo zastupitele
Vážení čtenáři,

Naši jubilanti
zdravím Vás na sklonku léta a
doufám, že jste si ho užili v
pohodě a načerpali elán do dalšího
období.
Školáci se již určitě těší do
školy na své kamarády, s kterými
se mnozí z nich neviděli velmi
dlouhou dobu. Nezbývá nám než
doufat, že se situace nebude
vyvíjet tak nepříznivě jako na
jaře a nebudou nuceni s rodiči
absolvovat opět domácí výuku.
Díky viru Covid-19 jsme přišli o
řadu kulturních akcí, které se
těšily v minulých letech velké
oblibě. Doufejme, že se na podzim
bude moc uskutečnit pro děti
tradiční Drakiáda.
Nelze ovšem říci, že by se během
léta nic nedělo. Asi nejvíce
viditelná je renovace místního
výčepu, který začala provozovat
nová „hospodská“. Vzhledem k hojné
návštěvnosti, a to nejen místních
štamgastů, to zřejmě vzala za
správný konec a nezbývá nám než ji
popřát mnoho štěstí a trpělivosti.
Rovněž pokračujeme v řešení místní

kanalizace. Naše žádost o dotaci
byla zařazena do Návrhu akcí k
financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Dále budeme
pokračovat ve spolupráci s Ing.
Líbalovou z GPL INVESTU s.r.o.,
která pro nás celou žádost zpracovává.
Vzhledem k tomu, že dobře dopadla
čerpací zkouška a rozbor vody na
původních vrtech pod obcí, vstoupili jsme do jednání se zpracovateli původního projektu na obecní
vodovod, který by se dal dle
jejich názoru pouze poupravit.
Čekáme nyní na jejich cenovou
nabídku za upravený projekt a
rozpočet celé akce, abychom se
mohli zodpovědně rozhodnout, zda
je financování obecního vodovodu
reálné či nikoliv.
Závěrem bych chtěla poděkovat
hasičům za uskutečnění Poháru
starosty, což je tradiční akce
konaná na konci srpna.
Přeji Vám všem krásný podzim.
Markéta Jeslínková

Do naší obce jsme přivítali Vojtíška
Ve středu 22. července 2020 místostarostka
obce
Markéta
Jeslínková oficiálně
přivítala
nového
občánka Dolců Vojtíška
Soukupa,
na
kterého též čekalo
tradiční pohoupání v
obecní kolébce.
Přejeme
Vojtíškovi
šťastné dětství, plné
lásky a štěstí a
rodičům přejeme jen
samé krásné a radostné chvíle se svým
chlapečkem.
Lenka Szikszayová

V srpnu oslavily:
Jiřina Fořtová
84 let
Miroslava Šilingová 60 let
V září oslaví:

Jiří Kuncendörfer

82 let

B L A H OP Ř E J E M E

Oznámení OÚ:

Volby do Zastupitelstva
Plzeňského kraje
se uskuteční ve dnech

2. - 3. října 2020
(pátek od 14:00 – 22:00 hod.,
sobota od 8:00 – 14:00 hod.)
Okrsek č. 1

= zasedací místnost OÚ
v 1. patře
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Informace ze zápisu
10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 26. 6. 2020
Zasedání Zastupitelstva obce intenzivně řeší se SÚS opravu 2019; projednalo a schválilo
Dolce bylo zahájeno v 19:05 propadlin na hlavní silnici. závěrečný účet obce za rok
hod. starostou obce panem Starosta dále informoval o 2019 a souhlasilo s celoročním
nákupu 2 košů na psí exkremen- hospodařením za rok 2019 bez
Miroslavem Mrázem.
schválilo
účetní
ty, které byly umístěny na výhrad;
V úvodu starosta omluvil Ivo hrázi rybníka a požádal závěrku za rok 2019; schválilo
Chudáčka, který se z rodinných všechny pejskaře, aby po svých nájemní smlouvu s Kamilou
důvodů nemohl zasedání zúčast- psech
uklízeli.
Starosta Hajžmanovou na pronájem nebynit. I v počtu 4 osob bylo rovněž zmínil požár kůlny u tových prostor v budově č.p.
zasedání
usnášeníschopné, domu čp. 33 na začátku května 100 k provozování výčepu od
protože byla přítomna nadpolo- a poděkoval všem zasahujícím 1.7.2020; schválilo realizaci
viční většina členů zastupitel- hasičům. Místní hasiči se místní úpravy provozu omezujístva. Ve své zprávě starosta rovněž postarali o odvoz 6 310 cí průjezd tranzitní nákladní
informoval o podané žádosti o kg železa, na kterém se dopravy na silnici II/230
dotaci pro výstavbu ČOV a vydělalo 15 775 Kč. Tato částka spojující město Přeštice a
kanalizace na Ministerstvo se jako tradičně stala součás- město Nepomuk;
zplnomocnilo
zemědělství. Vzhledem k roz- tí příspěvku pro spolek SDH. město Přeštice k zastupování
počtu kanalizace, který činí 50 Starosta zmínil uskutečněné obce Dolce ve věci realizace
mil. Kč a vzhledem k předpoklá- akce, kterými byly májka, místní úpravy provozu omezujídané výši případné dotace, bude rybářské závody a pouť a cí průjezd tranzitní nákladní
obec potřebovat úvěr cca 20 poděkoval všem, kdo se podíle- dopravy na silnici II/230,
mil. Kč. Dále starosta informo- li na jejich organizaci. spojující město Přeštice a
val o výsledku čerpací zkoušky Místostarostka Markéta Jeslín- město
Nepomuk;
schválilo
vrtu pod obcí, který je aktuál- ková informovala o stavu fin. zařazení správního území obce
ně pro plánovaný vodovod prostředků k 31.5.2020; o Dolce do Území působnosti MAS
dostačující (přesné hodnoty rozpočtovém opatření č. 2/2020 AKTIVIOS, z.s. na období 2021
zkoušky jsou uvedeny v oficiál- a o vydané směrnici na použí- – 2027. Podrobnější informace
ním zápisu zastupitelstva). I vání platební karty obce. najdete v oficiálním zápisu
nadále probíhá projekt plánova- Zastupitelstvo obce schválilo zastupitelstva.
né hasičské zbrojnice a obec inventarizační zprávu za rok
Alena Duchková

Místní úprava provozu omezující průjezd tranzitní nákladní dopravy
na silnici II/230
V informacích ze zápisu 10.
veřejného zasedání zastupitelstva jste se mohli dočíst, že
zastupitelstvo mimo jiné
schválilo realizaci místní
úpravy provozu omezující
průjezd tranzitní nákladní
dopravy na silnici II/230
spojující město Přeštice a
město Nepomuk a zplnomocnilo
město Přeštice k zastupování
obce Dolce ve věci realizace
místní úpravy provozu omezující
průjezd tranzitní nákladní
dopravy na silnici II/230,
spojující město Přeštice a
město
Nepomuk.
Dovolte, abych Vám k
tomuto
tématu
poskytla
více
informací.
Od 1. 1. 2020 byla
zavedena
povinnost
platit
mýtné
za
používání vybraných
úseků
silnic
I.
tříd. V našem kraji
se to týká silnic
I/20 Plzeň - Kasejo-

vice (dále na České Budějovice) a I/26 Plzeň - Folmava.
Město Přeštice z obavy z
negativního důsledku tohoto
opatření, kterým je využívání
nezpoplatněných silnic nižších
tříd dopravci, nechalo již v
loňském roce zpracovat Průzkum
tranzitní nákladní dopravy v
Přešticích společností EDIP
s.r.o. Zjištěné hodnoty po
porovnání s výsledky celostátního sčítání dopravy v roce
2016 ukazují, že v části
procházející městem bylo v
listopadu 2019 (tedy ještě
před
zavedením
úsekového
zpoplatnění) zatížení dopravou
na 138 % hodnot roku
2016. S ohledem na
výsledky průzkumu a
zkušenosti dotčených
obcí
s
nákladní
dopravou je patrné,
že rozhodnutí omezit
nákladní dopravu je
krokem
ke
zvýšení
bezpečnosti, ochrany
zdraví
a
zlepšení
kvality
bydlení
občanů
na
trase
žijících.

Tranzitní nákladní dopravu lze
na silnicích II. a III. třídy
na základě § 124 zákona č.
361/2000 Sb., o silničním
provozu, zakázat nebo omezit
stanovením
místní
úpravy
provozu na pozemních komunikacích, což může stanovit obecní
úřad s rozšířenou působností
(v našem případě Přeštice).
Změna režimu dopravy by se
dotkla města Přeštice a obcí
Kucíny, Dolce, Újezd, Týniště
a Skašov. Město Nepomuk jménem
pana starosty Ing. Jiřího
Švece vyjádřilo těmto snahám
podporu a přislíbilo součinnost.
Již od 13. 9. 2018
zakázalo vjezd kamionům nad
12 t např. město Dobřany, kde
na základě dopravního průzkumu
činil podíl tranzitu na celkové nákladní dopravě neuvěřitelných 80 %.
Vzhledem k výše uvedenému a
vzhledem k našim vlastním
zkušenostem, které máme s
projíždějícími kamiony, jsme
se rozhodli zplnomocnit město
Přeštice k zastupování naší
obce v této záležitosti.
Alena Duchková
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Svatby na Dolcích
V uplynulém období se na
Dolcích uskutečnily dvě svatby.
27. června si řekli své ANO
Michal Holý a Pavlína Zemanová
a 18. července Pepa Bultas a
Barbora Fialová.
Stali se tak čtvrtým a pátým
párem, který se rozhodl uzavřít
manželství právě na Dolcích,
což svědčí o vztahu, který k
naší vesničce mají.
Michal a Pavlína sice z Dolců
nepocházejí, ale žijí tady už
několik let, zapadli mezi
místní a asi jen málokdo by je
neznal. Minimálně majitelé
vozů, kteří potřebují na jaře a
na podzim přezout pneumatiky.
Oba jsou členy dobrovolných
hasičů a příkladně se účastní
všech akcí a jsou vždy ochotni
přiložit ruku k dílu. Pro svůj
velký den si vybrali hřiště Za
Párníkem, které nevěsta za
pomoci svých kamarádek slavnostně připravila. Oddávajícím
se stal náš starosta Míra Mráz,
který svou roli ztvárnil jako
vždy na jedničku a zatahování
zajistili kolegové hasiči.
Blízkost rybníka přivedla
ženicha na nápad, udělat
nevěstě malé překvapení v
podobě vyjížďky na lodičce. Ten

Michal je ale romantik!
To Pepa Bultas je dolcký rodák
každým coulem, tvoří několikátou generaci Bultasů a jako
takový má na Dolcích opravdu
široké příbuzenstvo. Jako jeho
předci a příbuzní je členem
dobrovolných hasičů a v rámci
své živnosti zajišťuje většinu
prací pro obec, vyváží kontejner na bioodpad a poskytuje
auto při svozu železného

šrotu. Se svou vyvolenou se
rozhodli pro svatbu doma a to
doslova. U svého domu mají na
louce zvané Draha ustájené
koně a tyto prostory se staly
místem jejich sňatku. Jako
majitel stavebních strojů
pojal Pepa výzdobu po svém, a
tak se svatební branou staly
rameno od JCB a hydraulická
ruka nákladního auta. Na
obřad, svatebčany i oddávajícího Míru Mráze dohlížela
fenka Rita. No a u zatahování
opět nemohli chybět hasiči.
Následná oslava se tak vydařila, že se některým svatebčanům
noc změnila v ráno, aniž by
věděli jak.
Svatby venku mají svoji atmosféru, i když jsou také sázkou
do loterie, co se počasí týče.
Těmto dvěma svatbám počasí
vyšlo a tak novomanželům
přejeme, ať jim vyjde i manželství, ať jsou spolu dlouho
šťastní a i když se objeví
nějaký ten mráček, ať si
navzájem jeden druhého váží a
jsou si vždy oporou.
Alena Duchková

Omluva
Redakce občasníku se velice
omlouvá panu Milanu Pavlátkovi za
uvedení špatného křestního jména v
minulém čísle občasníku u jeho
článku Pouťový fotbal.
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Přeložka I/27 Šlovice – Přeštice
Ti z Vás, kteří jezdí za
prací směrem na Plzeň, si
jistě povšimli prováděných
zemních prací mezi křižovatkou
u Chlumčan a Vysokou.
Jedná se o tolik očekávané
prodloužení čtyřproudé silnice
Litice - Šlovice, která byla
dokončena spolu s dálničním
obchvatem Plzně v roce 2003 a
bude pokračovat od Vysoké až k
Přešticím. Cílem je propojení
Plzně a Klatov vč. obchvatů
měst Přeštice, Švihov a
Klatovy. Výstavba 6,1 km
dlouhého úseku začala 22.
června, bude probíhat za
plného obousměrného provozu a
kvůli agresivním jílům v
podloží u Horní Lukavice,
kvůli kterým je nutné použít
speciální technologii výstavby, potrvá až do roku 2024. Od
vydání územního rozhodnutí v
dubnu roku 2008 uplynulo
dlouhých 12 let především
kvůli výkupu pozemků, do
kterého zasáhly i tzv. pozemkové úpravy, kdy se změnili
vlastníci (celkem jich bylo
200) a výkup se tak protáhl. O

výstavbu
se
ucházelo šest
z á j e m c ů .
Zvítězilo
konsorcium
české
firmy
IMOS Brno a
slovenského
Váhostavu
za
cenu
911,8
mil. Kč bez
DPH. Významnou
část
pokryjí
peníze
z
evropských
fondů. Stavba
bude
mít
5
m o s t n í c h
objektů
na
hlavní trase,
3
mostní
objekty
na
ostatních
komunikacích,
2 mimoúrovňové
křižovatky, 4 okružní křižovatky a 3 protihlukové valy.
Ačkoli jsem sama řidičkou,
nejsem si jistá, zda je neustálé rozšiřování silnic tím
správným řešením. Co budeme
dělat, až
n
á
m
nebude
stačit
ani
ten
čtyřpruh?
Vím, jak
je
silnice

Přeštice – Plzeň přetížená a
často stojím v kolonách při
ranních či odpoledních špičkách nebo z důvodu častých
nehod, děsí mě ale, kolik
zemědělské a lesní půdy padne
na úkor našeho pohodlí a
kolika zvířátkům zkomplikujeme jejich žití. Nepovažuji se
za ekologickou aktivistku,
jen je mi z toho, kam ten
svět spěje, trochu smutno, a
přemýšlím, zda by se to
nedalo řešit jinak.
Alena Duchková

Kemp Dolce
Po roce k nám zavítala parta
tatínků se svými ratolestmi,
takže to vypadá, že náš rybník
při jejich poslední návštěvě
obstál a že tu budeme mít
pravidelné návštěvníky.
Pravdou je, že proti minulému
roku měli možná trochu náročnější
plánování
termínu,
protože náš rybník je zásluhou
jeho
provozovatele
Karla
Uhlíře poměrně dost obsazený
rybáři a to především o
víkendech. O našem rybníku
vzniklo dokonce video, které
najdete na obecních webových
stránkách, a kterého se
účastnil hráč české hokejové
reprezentace a hráč NHL Filip
Hronek. Od čtvrtka do neděle
ale patřil celý břeh rybníka u

Štíhlovské cesty našim známým
kempařům, kteří se opět neváhali v našem rybníce vykoupat.
Pátečním večerem se nesl
krajinou mužský zpěv za doprovodu harmoniky. A v sobotu

podpořili naše hasiče na
Poháru starosty a rovněž se
zúčastnili večerní zábavy,
tomu se říká vesnická družba ... Tak zase příští rok!
Alena Duchková
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Výlety po kraji výhodně s jízdenkou Turista Plzeňskem
Cestování po Čechách je
letošním hitem a Plzeňský kraj
má rozhodně co nabídnout.
Nechte auto doma a svezte
pohodlně klimatizovaným autobusem nebo vlakem.
Ať už se chystáte na jednodenní
výlet s rodinou nebo objevovat
krásy napříč Plzeňským krajem,
je tu pro vás výhodná jízdenka
Turista Plzeňskem. Jedná se o
jednodenní přestupní jízdenku
umožňující přepravu po území
celého Plzeňského kraje ve
všech spojích IDPK, tj. na
většině autobusových linkách
(ve všech modrých autobusech a
na všech linkách dopravců
Transdev Střední Čechy, LEXTRANS a ČSAD Plzeň zařazených
do IDPK), ve všech osobních a
spěšných vlacích, ve všech
vlacích R, Ex a IC (ve 2.
vozové třídě).
Jízdenka Turista Plzeňskem
je platná po dobu 24 hodin
od zakoupení. Lze ji zakoupit v autobusech IDPK, ve
vlacích od průvodčích, do
půlnoci
na
prodejních
místech
dopravců,
a
v
mobilní aplikaci Virtuální
karta
(přes
položku
v
hlavním menu “Jednotlivé
jízdné MHD/ostatní” v sekci
“Turistické
integrované

jízdné”), nebo ji nahrát na
Plzeňskou kartu.
Ceny jízdenky Turista Plzeňskem:
Jednotlivé jízdné - 130 Kč
(bez MHD Plzeň) / 180 Kč
(včetně MHD Plzeň)
Skupinové jízdné (2 dospělí a
až 3 děti do 15 let) - 250 Kč
(bez MHD Plzeň) / 350 Kč
(včetně MHD Plzeň)
K jízdence si můžete dokoupit
také přepravu kol. V letní
sezóně 2020 je rozšířena
nabídka cyklobusů na několika
nových linkách. Kola můžete
přepravovat též ve vlacích.
Cena za přepravu kola je 20 Kč
na 240 minut a 40 Kč na 24
hodin.

Tip na výlet
Jízdenku Turista Plzeňskem
můžete využít například na
rodinný výlet do Air Parku a
leteckého muzea ve Zruči u
Plzně, kam se pohodlně dostanete autobusem z Plzně, nebo
navštivte třeba zámek Hradiště
v Blovicích a spojte to s
koupáním v blovickém přírodním
biotopu.
Veškeré informace naleznete na
www.idpk.cz . Pro zajímavé
tipy na výlety sledujte sociální sítě Facebook a Instagram
IDPK.cz

Změny jízdních řádů autobusové
dopravy od 30. srpna
Od 30. srpna dochází ke změnám
jízdních řádů vybraných linek
autobusové dopravy. Důvodem
změn jsou jednak podněty
od cestujících, obcí či
dopravce, ale též nařízení
Plzeňského kraje o úsporách
z
důvodu
dopadu
pandemie
koronaviru
do
krajského
rozpočtu
se
snahou ušetřit zhruba 10 %
finančních
prostředků.
Přehled změn týkající se
naší obce, jakož i nový
jízdní řád, najdete na
obecních webových stránkách.

Akční předplatné jízdného v Plzeňském kraji se vyplatí.
Konečně existuje sleva i pro dospělé cestující.
Cestující v Plzeňském kraji
mohou využívat mnoha zvýhodnění
v rámci přepravy autobusy,
vlaky či plzeňskou MHD. Pro
běžné občany, kteří ale už
nestudují, jsou zdraví a do
důchodu mají ještě daleko,
většinou žádné slevy nikdo
nenabízí.
Aby se ještě více podpořilo
cestování veřejnou dopravou,
nabízí POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) akční
předplatné, které je určené
dospělým cestujícím, kteří
jinak nemají nárok na žádnou
slevu. Ušetřit lze ve vnějších
zónách, a to až 20 % z ceny.
Akční předplatné se vyplatí i v
případě, že cestující nejezdí
každý den.
„Cestující ušetří v rámci jedné
zóny při předplatném na 30 dní
60 Kč. Například pokud cestující jezdí z Kladrub do Stříbra a

koupí si předplatné pro zónu
123 nejpozději tři dny před
začátkem
jeho
platnosti,
zaplatí na 30 dní 280 Kč místo
340 Kč.“ uvádí Martin Fencl,
dopravní
a
marketingový
specialista z POVED.
Akční předplatné je možné
využívat v celém Plzeňském
kraji, ve všech zónách IDPK
(Integrované dopravy Plzeňského kraje), včetně těch přeshraničních. Neplatí ale přímo
v Plzni. Cestující pro jízdu
do Plzně mohou využít zlevněného předplatného pro vnější
zónu, v samotné Plzni pak ale
už zaplatí běžnou cenu.
V praxi to znamená, že pokud
bude chtít cestující cestovat
v Plzeňském kraji, a to včetně
Plzně, např. 3 týdny na
předplatné, aby si nemusel
nikde kupovat žádné jednotlivé
jízdenky, tak si zakoupí akční

předplatné na dané 3 týdny,
tedy např. od 1. 9. do 21. 9.
2020 a k tomu si dokoupí běžné
předplatné na jízdy po Plzni.
Cestující pak může dané tři
týdny cestovat pouze na jednu
jízdenku (kartu) a navíc
ušetří. Vše lze jednoduše
naklikat v e-shopu nebo za
pomoci odborníka nakoupit v
prodejních místech Plzeňské
karty.
Cestovat za zlevněné jízdné
lze jeden den nebo i celý rok.
Akční předplatné je vždy
svázané s Plzeňskou kartou a
je nutné mít ho dobité vždy
alespoň tři dny před požadovaným termínem. Je možné ho
zakoupit online přes e-shop
Plzeňské karty, na prodejních
místech Plzeňské karty nebo v
bankomatech České spořitelny.
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Hasiči už po dvacáté
Předposlední víkend prázdnin už tradičně patří hasičům
a ani letos tomu nebylo jinak.
Dvacátému ročníku O pohár
starosty obce Dolce v požárním
sportu předcházela příprava
tratě, stavění podia pro
večerní zábavu a stanu,
protože předpověď počasí na
sobotu nebyla příznivá. V
sobotu
po
dvanácté hodině
začala najíždět
první
soutěžní
družstva.
Po
několika
slabších
ročnících
byla
letošní
účast
opravdu
pěkná.
Přijelo
dvanáct družstev
mužů včetně dvou
domácích a tří
družstev
žen.
Hlavní
ceny,
uzená
selata,
jsou
velkým
lákadlem a motivací dosáhnout
těch nejlepších časů. K
zahajovacímu nástupu zavelel,
jako každý rok, Josef Brada a
nastoupená družstva z Dolců,
Újezdu, Horšic, Vlčí, Letin,
Drahkova, Oplota, Dnešic,
Čelákov, D. Lukavice a Štěnovického Borku přivítal starosta obce Miroslav Mráz a popřál
soutěžícím hodně sportovních
úspěchů. Následovala rozprava
velitelů družstev s hlavním
rozhodčím Jaroslavem Loudou a

startérem Josefem Staňkem, kde
si upřesnili pravidla soutěže.
Po rozchodu se už ozvaly
vyladěné stříkačky a první
družstvo se mohlo připravit na
základně.
Každé
soutěžní
družstvo mělo před sebou dva
útoky, kdy lepší čas se započítával do konečného pořadí.
Vše běželo jako na drátku a už
zkušený moderátor soutěže

Zdeněk Nový ml. přítomným
představoval jednotlivé borce
a nejlepší úspěchy družstva.
Počasí nám přálo jen v průběhu
prvního kola. Druhé kolo
závodníky doprovázel drobný
déšť. Soutěžícím to ale nevadilo a snažili se i za nepříznivého počasí zdokonalit své
časy. Obě domácí družstva si
vybrala svůj smolný den a
jejich časy tentokrát na
přední příčky zdaleka nestači-

ly. Po šestnácté hodině
docvičilo poslední družstvo a
po krátké přestávce bylo vše
jasné. V kategorii ženy
zvítězily a přebraly hlavní
cenu ženy z Drahkova časem
22:05, druhé skončily ženy z
Vlčí a třetí ženy z D. Lukavice. V kategorii muži už po
druhé zvítězili hasiči z
Oplota časem 16:36. Následovali je hasiči
z
Čelákov
a
L et in.
C el é
o d p o l e d n e
vládla sportovní nálada a je
důležité, že se
klání
obešlo
bez úrazu. Po
odjezdu
družs te v
m us el i
místní
hasiči
v še
uk li di t
připravit
na
večerní zábavu,
kde nám zahrála
hudební skupina
TURBO REVIVAL. Celé odpoledne
se vydařilo a pozadu nezůstala ani večerní zábava. Touto
cestou děkuji všem hasičům a
hasičkám za přípravu a zdárný
průběh soutěže i zábavy.
Poděkování patří i nám věrným
divákům, kteří vydrželi i
přes nepřízeň počasí.
Starosta SDH M. Macháček
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Loučení se školním rokem
Rok se s rokem sešel a je
tu opět loučení ...
Aniž
bychom
chtěli, koron a v i r o v á
pandemie
nám
všem převrátila
život.
J e d i n o u
světlou stránkou bylo, že
se mohlo začít
s
opravou
sociálního
zařízení,
které
už
neodpovídalo
hygienickým
požadavkům. Jelikož se rekonstrukce
protáhla,
provoz
mateřské školy byl obnoven od
10. 6. 2020. I přes dodržování
stanovených pravidel během
mimořádného opatření jsme si
společné chvíle užily a
radovaly se ze společných
zážitků. Veškeré aktivity jsme
směřovaly co nejvíce na pobyt
venku. Děti stavěly domečky z
přírodnin, malovaly na kameny,
bádaly a experimentovaly s
vodou, projížděly náš „vozový
park“, chodníkovými křídami
zdobily náš dvoreček. Ke knize
O Květušce a tesaříkovi,
kterou jsme si četly, děti
vytvořily společné dílo s
názvem „Louka“. Za tuto práce
byli naši malí umělci odměněni
drobnými dárky od MAS Aktivios. K této knize se ještě
vrátíme příští školní rok, kdy
nás čeká beseda s autorkou
Jitkou Vítovou. Také jsme
zdárně
dokončily
projekt
sportovní všestrannosti „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“
a
uspořádaly
„Školkovou
olympiádu“.
A
přišel den s velkým „D“, který
patřil hlavně našim předškolákům. V úterý 30. 6. 2020 jsme
se rozloučily s těmi, co
opouští naši školku a v září
usednou do školních lavic.
Předškoláci byli pasováni na
školáky a při zvuku studentské
hymny
prošli
květinovou
branou, kterou vstoupili do
další etapy života. Následoval

přípitek rychlými špunty a
ovocná hostina. Děti si domů
odnesly
spoustu
dárečků a snad i
hezkou vzpomínku na
tento den. Co říci
na závěr? Aničko,
Denisko, Vojtíšku,
Toníčku,
vykročte
do
života
tou
správnou
nohou,
mějte kolem sebe
samé dobré kamarády, ať se vám ve
škole daří a když
si
vzpomenete,
přijďte nás navštívit,
třeba
se
pochlubit
první
jedničkou, cestu do školky
znáte!
Zbývá jen poděkovat rodičům za
občerstvení na tento den, za
dodržování stanovených opatření, ale také za shovívavost v

tomto nelehkém období a vůbec
za veškerou celoroční spolupráci. Přejeme všem dětem a
rodičům sluníčkové prázdniny
a čas dovolených, odpočívejte, radujte se a v září se na
všechny budeme těšit na
shledanou!
Dana a Magda

Angličtina na
Dolcích
Chcete se domluvit na dovolené, v práci, oživit zapomenuté?
V září neumíte pozdravit, v květnu si anglicky popovídáme.
Angličtina krokovou metodou, zaměřeno na konverzaci.
Začátek od poloviny září v podvečerních hodinách.
Den a čas přizpůsobím po domluvě s účastníky kurzu.
V případě zájmu, dotazů volejte 606 312 733,
pište na burdovavera@email.cz
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Prázdninová škola
Po dlouhém volnu se děti
opět mohly vrátit do školy a
užít si společně poslední
školní měsíc.
Kvůli vážné situaci Covid –
19 byly stále zpřísněny
hygienické podmínky a neustálé
nošení roušek. Pro děti byla
tato situace občas náročná,
ale popraly se s tím velmi
dobře a vše probíhalo bez
problémů. I za těchto podmínek
děti vyrobily mnoho výrobků.
Nasbíraly listy, které nabarvily a následně obtiskovaly na
papír. Z papíru vyrobily
košíčky a kytičky, včelky a
včelí úly. Kreslily obrázky na
kamínky a malovaly letní
krajinu.
Za
nepříznivého

počasí
jsme
si
četli
pohádky,
zpívali,
hráli společenské
hry,
povídali jsme
si o snech,
hráli šibenici
nebo
pantomimu.
Když
počasí
dovolilo
vyrazit ven,
hned
jsme
toho využili.
Podnikali
jsme procházky po okolí nebo jsme využívali školní hřiště, kde si děti

připravily překážkový běh
nebo hrály fotbal a florbal.
Mariya Mukan

Prázdninová školní družina
Jistě si mnozí, kteří v
prvních prázdninových dnech
prošli kolem budovy školy,
všimli, že školní ruch neutichl, ale právě naopak.
V době od 1. července do 10.
července byla v provozu nejen
mateřská škola, ale probíhala
i prázdninová školní družina
pro skupinu 15 žáků. V dopoledních hodinách, společně s
Pavlou
Nohavcovou,
žáci
soutěžili a sportovali na

hřišti, hráli florball nebo v
lese hledali ztracená písmena,
vyzkoušeli si, jaké to je,
když člověk nevidí, řešili
různé zábavné kvízy, stavěli z
lega,
malovali
či
hráli
„hazardní hry“ karty
a
kvarteta. Starší děti luštily
hieroglyfy nebo pracovaly s
mapou a globusem. Odpoledne,
které probíhalo s paní vychovatelkou Mášou Mukanovou, děti
vytvářely různé výrobky
–
vyráběly z cementu a sádry

květináče, obtiskovaly do
sádry listy, vytvářely berušky a muchomůrky či přesazovaly rostliny nebo třeba malovaly na kamínky. Téměř po
celou dobu přálo počasí,
takže se děti dosyta vyřádily. Konec prázdninové školní
družiny oslavili žáci v
přeštické pizzerii a poslední
den výpravou k Jindřínu a
opékáním vuřtů i za hudebního
doprovodu na kytary, kdy
ostatním zahráli Kuba Bořík a
Barunka Janečková. Každý
žák dostal diplom, medaili
a sladkost za absolvování
tohoto nezvyklého denního
„tábora“.
Závěrem bychom chtěly moc
poděkovat
těm
rodičům,
kteří „zásobili“ družinu ať
už pitím či různými pamlsky
nebo třeba třešněmi. Děti
si kromě oběda na všem moc
pochutnaly.
Přejeme
všem
účastníkům
prázdninové družiny hezké
prožití zbytku prázdnin.

Pavla Nohavcová,
Mariya Mukan
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