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Slovo starosty
Vážení občané,
tace, tak vlastní realizace rybník, udávají nás, že čistíme
připojení. Proto, abychom Vám všem rybník, když zpevňujeme cestu,
co nejvíce ulehčili tyto aktivity, informují úřady, že zpevňujeme
schválili jsme na zastupitelstvu v cestu, když zeminou vyrovnáváme
roce 2017 zpracování projektové pozemek, navezou nám tam zbytky
dokumentace připojení jednotlivých stavebních hmot včetně kusů železa
objektů
z a dělají tam černou skládku. Ano,
o b e c n í h o někteří občané raději píšou maily
rozpočtu. Za na úřady a vyváží odpad do lesa,
tímto účelem než aby pomohli a zapojili se do
Tou největší akcí je
jste v minu- dění obce.
bezesporu příprava projektu
lých dnech Nicméně se nenecháme otrávit a i
kanalizace
a
čističky
podepisovali v tomto roce nás opět čeká řada
odpadních vod (dále jen
smlouvy
s kulturních akcí. Pro děti je první
ČOV), který chceme úspěšně
obcí,
na akcí Dětský maškarní ples a hned o
dovést k získání stavebního
základě
ktepovolení. Na tomto projektu
pár dnů později Hledání velikonočrých projek- ních vajíček. Rád bych také pozval
pracujeme již řadu měsíců,
tant vyřídí všechny seniory na Setkání seniorů
absolvovali jsme velké
projektovou
dokumentaci
i pro Vaše na obecním úřadu dne 16. března
množství jednání a žádostí o
vyjádření různých odborů na Městském nemovitosti.
2018, kde si společně popovídáme.
úřadu v Přešticích a jiných zainte- Jak jistě víte, máme neuvolněné
Vážení občané, budu se těšit na
resovaných stran. V některých zastupitele, což znamená, že
setkání s vámi, kdy příležitost
případech nám to zkomplikovalo veškeré aktivity v rámci obce
budeme mít na některé z pořádaných
život, prodloužilo dobu řešení vykonávají ve svém volném čase.
kulturních akcí nebo na březnovém
projektu a ve své podstatě i Oceňujeme proto jakoukoli pomoc,
zastupitelstvu.
prodraží následnou realizaci. Ale radu, upozornění a spolupráci s
Michal Šimon, starosta obce
pracujeme na tom a pevně věříme, že občany obce, kteří se nebojí
v následujících měsících úspěšně přiložit ruku k dílu. Vážíme si
dokončíme projektovou dokumentaci a této pomoci, bez ní bychom
Pozvánka
získáme potřebné stavební povolení.
mnoho věcí nebyli schopni
obec Dolce
Projekt standardně obsahuje hlavní vůbec zrealizovat. Pokud se
rozvod kanalizace a končí u pozemků najde někdo další, bude
jednotlivých vlastníků s tím, že vítán. Obzvláště proto, že
připojení objektu ke kanalizačnímu v obci máme i občany, kteří
řádu zpracovává majitel nemovitosti. se snaží komplikovat veškeré Zastupitelstvo obce Dolce srdečně
Tím se myslí jak projektová dokumen- dění zde a když čistíme zve všechny seniory naší obce na
„Přátelské posezení při muzice“,
které se koná v pátek
16. března 2018 od 17 00 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu.

od 17 hodin vystoupení pěveckého sboru „Dobřanské bábinky“

k tanci a poslechu hraje
skupina „ORIENT“
je zde opět prvé číslo občasníku v
dalším roce, tentokrát roce 2018,
který je pro současné složení
zastupitelstva posledním. Ovšem než
proběhnou volby nových zastupitelů,
čeká nás ještě spousta
práce a dokončení rozjetých
akcí.

Občerstvení zajištěno.
Letošní turistický výšlap
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Turnaj v PRŠÍ
Dne 20. ledna 2018 se
konal již čtvrtý ročník
turnaje karetní hry prší, při
kterém se sešlo zatím rekordních 40 účastníků.

Celkem se sešlo 18 žen a 22
mužů. Věkové složení bylo
pestré a nejmladší účastnici
bylo 9 let. Hrálo se na
dvanáct kol, dále se pak
pokračovalo
o
vyšší
příčky. Letošního ročníku se účastnilo i několik mladších dětí do 13
let. Starší děti již
hrály za dospělé. V
dětské
kategorii
se
nejlépe umístil Daniel
Poslík – 28 bodů, na
druhé
pozici
skončil
Lukáš Šrámek – 27 bodů
a třetí pozice patřila
Martinu
Ščepkovi
–
26 bodů.

Nejlepším
hráčem
celého
turnaje se stala rodačka
slečna Andrea Havlíčková s
počtem 40 bodů, v těsném
závěsu pak David Záhořík s 38
body a třetí pozici obsadil
Miloš Šrámek – 37 bodů,
kterému bych tímto chtěla moc
poděkovat za navození úžasné
atmosféry, která nás provázela celý večer. Dále bych
chtěla poděkovat všem, kdo se
na přípravě turnaje podíleli.
A pevně doufám, že se všem
hráčům letošní turnaj líbil a
v příštím roce se sejdeme
opět v takovémto hojném počtu
hráčů.
Kamila Hajžmanová

Na dolcích se bálovalo
Nový rok se naplno rozběhl
a místní hasiči naplňují svůj
vytyčený program na letošní
rok.
Po
zdařilém
výšlapu
na
zříceninu hradu Skála přišel
na řadu už tradiční hasičský
bál. Ten připadl na sobotu
27. ledna. Letos nám přípravu
trochu zkomplikovalo druhé
kolo prezidentských voleb,
protože obě akce se odbývají
v zasedací místnosti OÚ. Vše
se vyřešilo za vstřícného
přístupu obecního úřadu, ale
hlavně
místostarosty
Míry
Mráze, za což děkuji. Po
skončení práce volební komise
jsme se sešli v zasedací
místnosti a vše připravili na
večerní zábavu, aby bylo vše
nachystáno, jak jsme zvyklí,
a účastníci bálu byli večer
spokojeni.
Už léta se potýkáme s menší
účastí na našich akcích, jak
na hřišti, tak na hasičském

bále, ale to nás nesmí odradit, protože taneční zábavy a
bály patří k mnohaleté tradici
našeho sboru a tu nechceme
zpřetrhat. Letos nám opět k
tanci hráli „Lovci rytmů“ a
myslím, že ke spokojenosti
většiny přítomných, kterých se
sešlo 43.
Večer
nemohly
chybět
preclíky a chuťovky, které vyrobily
převážně manželky
hasičů,
ale
i
nehasičů. Co by to
bylo za bál, kdyby
chyběla květinová
dámská
volenka,
kdy dámy volí a
páni solí. Myslím,
že
se
všichni
dobře pobavili v
nezakouřeném
prostředí
a
po

třetí hodině ranní se ti
nejvytrvalejší
rozešli
do
svých domovů.
Na závěr děkuji všem členům
za bezproblémový průběh akce,
všem, kteří nás podpořili
svoji účastí, ale i těm,
kteří přispěli vstupným do
bálové pokladny.
Starosta SDH Míra Macháček
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Dolčáci opět na výšlapu
Letošní turistický výšlap
se
uskutečnil
v
sobotu
6. ledna na zříceninu hradu
Skála.
Téměř
jarní
počasí
bylo
pravým
opakem
výšlapu
v
loňském roce, kdy teploměr
klesl až na minus 12°C a pod
nohama chroupal zmrzlý sníh.
V sobotu v 930 hod. se sešlo
před
obecním
úřadem
25
turistů. Po nezbytném společném fotu jsme se vydali pod
vedením Standy Zieglera přes

Jindřín do Radkovic a pak
lesem do Zálesí, kde jsme se
stočili na cíl naší cesty,
hrad Skála. Tam jsme si

prošli zbytky hradeb a z
nejvyššího
místa
byl
krásný pohled na okolní
krajinu. Pak nás čekal
sestup do Radkovic, do
hospůdky na hřišti, kde
jsme měli domluvené malé
občerstvení
v
podobě
chutného guláše, který
pro
nás
připravili
pánové Jiří Brada a Viktor
Lang. Nechybělo pivečko i
štamprlička, aby se domů lépe
šlapalo.
Asi ve 1400 hod. se osazenstvo vydalo k domovu po
silnici přes Vytůň do Horšic, kde byla malá zastávka
v místním šenku „Na točně“.
V Horšicích se část turistů
oddělila a po „kostelní“
šlapali k domovu. Zbytek
pokračoval přes Újezd, kde
nemohl minout hostinec „Na
Kanárku“, a pak „hurá“ domů.
Po ohlasech, které se ke mně
donesly, se procházka líbila
a strávili jsme spolu pěkný
den.
A o tom to je!

Za SDH Míra Macháček

Malé postesknutí
Na sklonku loňského roku
jsme se dočkali nové cesty z
Kucín do Újezda, na kterou
jsme dlouhá léta čekali. Na
průtah obcí si musíme ještě
nějaký čas počkat, než se
vybuduje v naší obci kanalizace. Po novém asfaltovém

povrchu je pěkné svezení, což
ocení každý motorista, který
tudy
projíždí.
Zpomalovací
ostrůvky před obcí mají za
úkol
zkrotit
neohleduplné
řidiče. Já,co bydlím v horní
části obce a mám možnost
sledovat provoz a tím i

ostrůvek, nabývám dojmu, že
neplní to, co jsme od něj
očekávali, tedy že řidiči
zpomalí. Mnozí řidiči berou
ostrůvek jako výzvu, jakou
rychlostí se dá projet. Jak
všichni dobře víme, všechno
je jen a jen v lidech.
Míra Macháček
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Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
Sté výročí vzniku samostatného
československého
státu si v Plzni připomeneme
cyklem zajímavých událostí,
jako je například Festival
světla
BLIK
BLIK,
výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, Historický víkend ve stylu
první republiky, 100.
výročí narození slavných Plzeňanů - herce
Miroslava Horníčka a
fotografa
Viléma
Heckela
nebo
opera
Prodaná nevěsta pod
širým nebem. Celoroční
program vyvrcholí v
říjnu
velkolepými
dvoudenními oslavami s
tradičním vzpomínkovým
aktem u Památníku T.
G. Masaryka, lampionovým Průvodem světel
centrem
města
nebo
slavnostním
setkáním
na náměstí Republiky,
které vyvrcholí společným zpěvem hymny a
ohňostrojem v národ-

ních barvách. Mimořádně bude
při této příležitosti vystaven
originál hry Fidlovačka, psaný
rukou J. K. Tyla, s textem
české národní hymny. Její

počáteční slova „Kde domov
můj“ se stala hlavním mottem
projektu.
Více informací o programu
najdete na www.plzen2018.eu.

Plán kulturních akcí- Dolce 2018
16.3.
1.4.
30.4.
5.5.
8.5.
26.5.
16.6.

Setkání seniorů (pátek 1700hod)
Hledání velikonočních vajíček (neděle 1400hod)
Stavění májky (pondělí 1700hod)
Fichtl cup (sobota 900hod)
Tour de Dolce(úterý 930hod)
Dětský den (sobota 1300hod)
Pouťová zábava (sobota 2000hod)

17.6. Dolcká pouť (neděle celý
den)
18.8. Pohár
starosty
obce
(sobota 1400hod)
1.9. Oslava 95.výročí založení
SDH Dolce (sobota)
20.10. Drakiáda (sobota 1400hod)
2.12. M i k u l á š s k á
nadílka
(neděle 1630hod)

Naši jubilanti

Firma se starým dřevem vykupuje staré dřevo, prkna a trámy.
Staré trámy, stará prkna, podlahy, dřevo z rekonstrukcí a demolic
Vašich domů či objektů (zemědělských, průmyslových atd.) po celé
ČR. Po dohodě je možné provést demontáž střechy na naše náklady.
Nejlepší výkupní ceny na našem trhu,platba hotově na místě.
Firma s dlouholetou tradicí, profesionální a seriózní jednání.
Tel.kontakt: 773666054 ,777987482
www.staretramy.cz

V březnu 2018 oslaví:
Stanislav Sajdl
- 60 let
Božena Šilingová - 81 let
Jiřina Kučerová
- 75 let
V dubnu 2018 oslaví:
Jiřina Loudová
- 95 let
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