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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme zde již páté číslo občasníku,
které nám s sebou přineslo typické
podzimní počasí. Opět nám začínají práce na zahradách, a to hlavně
v podobě hrabání a likvidace
spadaného listí ze stromů.
Pro likvidaci spadaného listí
prosím používejte kontejner na
bioodpad nebo své kompostéry.
Nepalte listí na svých zahradách,
tento způsob likvidace odpadu
obtěžuje Vaše spoluobčany.
Když píši o podzimu, navážu na to
už klasikou dolckého podzimu,
kterou je Drakiáda spojená se
sběrem kaštanů a žaludů pro
lesní zvěř. Drakiáda začala v
15 00 hodin a vypadalo to, že
draci nebudou létat nejen z
důvodu počasí, ale i z důvodu
malé účasti dětí. Nakonec se
však v průběhu odpoledne sešla
početná skupinka účastníků, vítr
se umoudřil a začal foukat.
V průběhu uplynulých dvou měsíců
se konaly i další akce v naší obci
a to rybářské závody, které jsou
součástí Úslavského poháru, a
které se snad stanou na našem
rybníce tradicí, a turnaj v

nohejbale trojic, který vyhrál tým
Billiard Stars ve složení Marek a
Jan Regnerovi a Luboš Louda.
V neděli 13. října se v naší obci
konalo čipování psů, které je
povinné od 1. 1. 2020. Jsem rád,
že byl velký zájem a že vše
proběhlo bez větších komplikací.
Jen připomínám, abyste čipování
dokončili registrací na příslušných internetových stánkách. Poté
to přinese kýžený efekt a v
případě nalezení zaběhnutého psa
bude možné dohledat majitele.

V měsíci září a říjnu se nejvíce
změn uskutečnilo v okolí Březinek,
kde se kompletně dokončilo dětské
hřiště, dále sem byl umístěn
betonový pingpongový stůl a
největší akcí v tomto místě byla
demolice obecní stodoly, kterou
provedla firma FAST CARGO. Celková
demolice stodoly vyšla na

Poděkování
Chtěli bychom prostřednictvím
těchto pár slov poděkovat všem, kteří ať už jen
myšlenkou pomáhali a stále
ještě pomáhají při těžké
životní zkoušce Kubíka Šilinga. Onemocněl velmi závažnou a
zákeřnou chorobou. Ale je ve
znamení býka, takže bojuje
tvrdě a odhodlaně, i přes to,
že léčba, kterou podstupoval
byla velmi těžká a agresivní.

Především chceme poděkovat za
peněžitou částku, nádherný
dárek, dobroty pro Kubíka a
to, že jste stáli při nás.
Děkujeme za úsměv na jeho
tváři a pomoc v takto nelehké
životní situaci. Jak se říká:
„V nouzi poznáš přítele.“
Takže všem našim přátelům
patří obrovské DÍKY.
Iveta, Vašek, Kubík, Leonka
a celá rodina

225 665 Kč. Plzeňský kraj nám na
tuto akci přispěl částkou
120 000 Kč.
Částkou 29 900 Kč nám Plzeňský
kraj přispěl i na výstroj a
výzbroj pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Toto vybavení
zahrnuje: 5x ochranná přilba vč.
integrovaného osvětlení, 5x
ochranné rukavice, 5x svítilna s
uchycením na stávající přilby, 2x
ruční svítilna, 4x přejezdový
můstek na hadice. Vybavení bylo
přiděleno tak, aby měl každý člen
zásahové jednotky svoji přilbu,
rukavice a svítilnu.
Vzhledem k tomu, že se nikdo
nepřihlásil na vyvěšený záměr o
provozování místního pohostinství, domluvili se hasiči, že
budou od 1. listopadu dočasně
provozovat místní pohostinství,
než se přihlásí nový provozovatel.
Pohostinství bude otevřeno každé
úterý, pátek a sobotu.
Nadále se věnujeme přeprojektování
kanalizace s cílem snížit náklady
a uvažujeme o rekonstrukci sociálního zařízení v budově obecního
úřadu.
Na závěr připomínám, že každé
úterý od 18 h probíhá v zasedací
místnosti obecního úřadu jóga pro
muže, ženy i děti.
Míra Mráz, starosta obce

Naši jubilanti
V listopadu oslaví:
Vladimír Pláteník - 60 let
Anna Loudová
- 70 let
Miroslav Nejdl
- 60 let
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Informace z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 6. 9. 2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolce, které se
konalo výjimečně na hřišti Za
Párníkem, bylo zahájeno v 19 h
starostou Miroslavem Mrázem.
Po určení zapisovatele a
ověřovatelů zápisu starosta
přítomné informoval o nutnosti
rozšíření zveřejněného programu
o bod Ukončení činnosti Svazku
pro plynofikaci obcí. Ve své
zprávě starosty pak informoval
o dvou nových prvcích na
dětském hřišti, na které nám
finančně
přispěl
částkou
120 000 Kč Plzeňský kraj. Při
instalaci nových prvků proběhla
zároveň kontrola stávajících.
Starosta dále poděkoval nohejbalistům, že nově nalajnovali
multifunkční asfaltové hřiště a
pořídili tam na vlastní náklady
osvětlení. Informoval o demolici stodoly na hřišti a o plánu
postavit na jejím místě novou
hasičskou zbrojnici, kdy na
základě došlých nabídek na
projekt uvažujeme o postavení
zbrojnice svépomocí a bez
dotací, což vychází finančně
výhodněji.
Dále
starosta
poděkoval zasahujícím hasičům
při požáru v lese Dolcko dne

10. 7. 2019 a informoval o
nákupu potřebného vybavení pro
JSDHO ve výši 100 000 Kč. Část
této sumy pokryje dotace od
Plzeňského kraje. Starosta
připomněl povinné čipování psů
od 1. 1. 2020 a vybídl občany,
kteří by měli o čipování
zájem, aby se přihlásili v
kanceláři obecního úřadu.
Závěrem své zprávy starosta
přítomné informoval o aktuálním stavu kanalizace, kdy se
předpokládaná hodnota kanalizace zvýšila z původních
35 mil. Kč na 80 mil. Kč.
Oslovili jsme proto i jiné
projektanty, aby se nám
vyjádřili k projektu. Situace
by se dala řešit rozdělením
výstavby na etapy, vypuštěním
některých částí nebo předěláním stávajícího projektu. Je
otázkou, zda tyto možnosti
řešit se stávajícím projektantem nebo si najít nového.
Starosta se vyslovil, že by
rád slyšel názory občanů v
závěrečné diskuzi. Starosta
dále informoval o vyhlášeném
záměru obce na pronájem
výčepu, na který se bohužel
nikdo nepřihlásil, a proto
budeme vyhlašovat nový záměr s

Rybářské závody
14. září proběhly na dolckém
rybníku v pořadí již druhé
rybářské závody. Jednalo se o
neplánované závody, kdy provozovatel našeho rybníka Karel
Uhlíř a místní hasiči vyšli
vstříc pořadatelům Úslavského
poháru v rybářském sportu a
nahradili původně plánované
závody ve Vstiši.
Závody probíhaly ve stejném
duchu jako minule, jen čas byl
o hodinu posunut, tzn. že první
kolo začínalo v 7 h a končilo v
10 h a druhé kolo bylo od 11 h
do 14 h. Sjelo se celkem 40
rybářů. Ačkoli to na první
pohled vypadalo, že výsledky
budou tentokrát slabší, nakonec
tomu tak nebylo. Hodně rybářů
se mohlo pochlubit úlovky s
rozměry mezi 50 – 60 cm. A že
se vyplatí chytat až dokonce,
potvrdil Marek Vican, který v
posledních minutách závodů
ulovil největší rybu, a to
amura dlouhého 67 cm. Amurovi
se z vody nechtělo a Marek
musel prokázat značný um, aby
nakonec zvítězil. Podle pravidel musí rybář vytáhnout rybu

sám, takže to není úplná
sranda, když máte v jedné ruce
prut, v druhé podběrák a ve
vodě bojující rybu, která se
může kdykoli vysmeknout a
uplavat. Co se týká celkových
výsledků, první místo u nás
obhájil Jakub Maršálek s 4087
body, který sdílí i průběžné
první místo v rámci celého
Úslavského poháru. Kdo umí,
ten umí, „zřejmě slušnej
oddíl“.
Na druhém místě
skončil Marek Vican s 3622
body a na třetím místě Stanislav Šifta s 2504 body. Velké
poděkování patří opět místním

upravenými
podmínkami.
V
dalších bodech zasedání zastupitelstvo
obce
schválilo
přijetí finančních dotací od
Plzeňského kraje ve výši
120 000 Kč na demolici stodoly
a ve výši 29 900 Kč na nákup
věcného vybavení pro JSDHO.
Předseda finančního výboru Ivo
Chudáček přítomné informoval o
hospodaření obce k 31. 7. 2019
a seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2019.
Předsedkyně kontrolního výboru
Alena Duchková informovala o
zavedení směrnice č. 1/2019 o
vyřizování petic a stížností v
obci Dolce. Zastupitelstvo
schválilo tři usnesení týkající se ukončení činnosti Svazku
pro plynofikaci obcí. Na závěr
se rozproudila velice vášnivá
diskuze, jejíž podstatná část
se bohužel netýkala kanalizace, ale vyhlášky obce o regulaci hlučných činností. Starosta ukončil zasedání ve
20 45 h, všem přítomným poděkoval za hojnou účast i za
názory v diskuzi. Podrobnější
informace najdete v oficiálním
zápise zastupitelstva.
Alena Duchková

hasičům, kteří si ve
svém nabitém programu
toho dne udělali čas,
ráno vstali po 5.
hodině a po celou
dobu závodů zajišťovali občerstvení s
donáškou na místo. To
samé platí pro naše
dvě
Kamily,
které
zajišťovaly
sčítání
bodů a po zkušenostech
z
minulých
závodů
vylepšily
systém
tak,
aby
sčítání zabralo co
nejméně času. Jen pro
zajímavost 4087 cm ryb, které
nachytal Jakub Maršálek na
prvním místě, znamená 219 ks
chycených ryb. Což je jistě
úctyhodný výkon rybáře, ale
znamená to rovněž náročný úkol
právě pro sčítání, když
vezmete v úvahu celkový počet
rybářů.
Poděkování rovněž
patří všem, kteří prováděli
měření ryb, vesměs pak slyšeli
větu: „Fuj, ty smrdíš rybinou!“ a poděkovat se sluší
také Václavu Loudovi, který
posekal břehy rybníka před
závodem.
Alena Duchková
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Naše kaplička
O naší kapličce bylo v
občasníku psáno již několikrát. Aktuálně se mi podařilo
získat několik nových informací vč. fotografií, a to z
kroniky přeštické farnosti, za
což velice děkuji přeštickému
farářovi Karlu Plavcovi.
Zajímaly mě informace, které
jsem bohužel v naší kronice
nenašla, o svěcení kapličky,
které proběhlo 17. 6. 1934.
Díky ochotě pana faráře Plavce
jsem se dozvěděla i několik
dalších informací, které zase
malinko doplnily údaje z naší
kroniky.
Pro
připomenutí
uvádím několik základních dat.
Hrubá stavba kapličky, tak jak
ji známe nyní, byla postavena
ke konci roku 1930. Byl v ní
zavěšen zvon Antonín, pořízený
horšickým farářem Františkem
Pixou a vysvěcený 4. 5. 1930 v
Horšicích spolu se zvony pro
horšický kostel. Pohled na
výstavbu
kapličky
nebyl
jednotný ani před výstavbou,
kdy se řešilo umístění, a ani
po ní, kdy obecní zastupitelstvo odmítalo její udržování a
správu. Velký vliv na tento
stav
měly
pravděpodobně
finance, protože naše vesnička
nikdy nepatřila k těm bohatým.
Na druhou stranu, když už o
něco šlo, vždy se lidé nakonec
semkli a v nejrůznějších
sbírkách potřebné finanční
prostředky získali. Nutno
říct, že velkou zásluhu na
získání financí právě pro
kapličku měl již zmiňovaný
farář Pixa, který přispěl
největší částkou, a který nám
hned dvakrát zajistil zvon.

Tímto se vracím ke kronice
přeštické farnosti, kterou v
té době psal právě farář Pixa.
Tady už z jeho pamětí.
O zvonku zavěšeném 11. 2. 1923
ještě na původní zvoničku.
(Původní zvonek byl ze zvoničky odebrán v roce 1917 pro
potřeby válečného průmyslu za
cenu 60 Kč, pozn. redakce)
„Chudá obec těžko by byla

kupovala zvon nový, a
proto zakoupil jsem
pro ně starší zvonek
z roku 1873 s obrazem
sv. Jana Křtitele za
490 Kč, ve váze asi
18 kg. Tento zvonek
visel
na
zámecké
věžičce v Bezděkově,
a když tamnímu farnímu kostelu byly zvony
odebrány, paní baronka jim zvonek do
kostela
zapůjčila,
ale zpět už ho nechtěla a dala faráři bezděkovskému povolení, aby si ho
odprodal jako úhradu za zvony
nové.“
O kapli v Dolcích
„Již před válkou (1. světová

válka, pozn. redakce) sehrál
jsem s ochotníky v Dolcích
divadelní představení na
postavení kaple – zvonice,
neboť zvoneček dosud visel na
sloupu. Výtěžek uložen v
kampeličce, ale k dalším
sbírkám nedošlo, přišla válka.
Po válce nebylo zájmu o kapli,
až konečně zvoneček pukl
nesprávným zavěšením na shnilém sloupu. Objednal jsem zvon
nový (došel 5. 4. 1930 drahou
do Přeštic) a zároveň podnikl
sbírku v Dolcích na stavbu

kaple. Když se zdálo, že k
stavbě dojde, přišla nová
překážka. Majitel hostince
František Klasna s několika
přívrženci žádal, aby byla
postavena na prostranství
před jeho hostincem (č. p.
10, pozn. redakce), kdežto
dosavadní stará zvonice stála
před hostincem Jakuba Bultase
(č. p. 4, pozn. redakce).
Tedy boj dvou hospod,
do kterého jsem se
míchati
nemohl
a
musil klidně výsledek
očekávati.
Konečně
staré místo mělo více
zastánců, z nichž ti
nejhorlivější dali se
do stavby a než
nadešla zima, byla
kaple
tak
dalece
hotova, že mohl býti
ve věži její zavěšen
nový zvon Antonín,
který byl již 4. 5.
1930 v Horšicích slavně
posvěcen. Kaple postavená dle
plánu již před 20 lety zhotoveného stavitelem Františkem
Hodlem z Přeštic, již nyní
pěkně se rýsuje a bude chloubou a ozdobou celé obce.
Zbývá ještě omítka a vnitřní
zařízení, které pro nastalé
mrazy muselo býti odloženo.“
Tolik první část z kroniky
přeštické farnosti. Podle
těchto informací nám farář
Pixa zařídil dva zvony, první
v roce 1923, o tom je zmínka
i v naší kronice a druhý v
roce 1930, což jsme doposud
nevěděli. Příště se můžete
těšit na informace ze svěcení
kapličky.
Alena Duchková

Vysazování ryb
12. října bylo do našeho
rybníka za účasti několika
přihlížejících vysazeno 8 štik
a 12 kaprů o velikosti 80-90
cm.
Těmito opravdu trofejními kusy chce u
nás
pr o vo zo va t el
rybníka Karel Uhlíř
zvýšit
atraktivitu
sportovního rybolovu.
Začátkem
listopadu
proběhne ještě vysazení jeseterů. Hlavním „vypouštěčem“ se
stal
Míra
Paluch,
který
si
celkem

zaposiloval, protože
jeden takový kapr
váží 11-17 kg.
Alena Duchková
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Tip na výlet, aneb když si chcete zharmonizovat duši
V loňském roce byl na vrcholu kopce Hujáb mezi Chlumčany,
Dobřany a Vysokou postaven
kamenný kruh složený z 16
velkých kamenů, jedním středovým menhirem a dalšími v okolí.
Místo je přístupné z několika
směrů, nejméně náročná je cesta
z Chlumčan, kde se dáte ulicí
Na Výsluní severovýchodním
směrem po nové asfaltové cestě.
Ke kamennému kruhu je to cca 15
minut chůze. Místo má nejen
nádherný výhled, ale pro ty z
Vás, kteří mají spirituální
schopnosti je to i silové a
duchovní místo, které je
součástí tzv. „Plzeňského
energetického okruhu“ a je
energetickými toky spojeno s
významnými silovými místy jako
je keltské hradiště Hůrka nad

Starým
Plzencem,
skálou
Karlova koruna u Radyně nebo
klášterem Chotěšov. Dalším
podobným místem v okolí je
kamenný kruh ve Vstiši, který
tvoří 8 kamenů a nachází se po
levé straně u silnice směrem
od Dobřan. Více informací o
jednotlivých
kruzích
či
„Plzeňském
energetickém
okruhu“,
který
tvoří celkem 20
míst, si můžete
dohledat
na
internetových
s t r á n k á c h
www.druidi.cz.
Ačkoli
já
jsem
žádnou harmonizaci
energií nepocítila
a
pravděpodobně
tak žádné spirituální
schopnosti

nemám, osobně tato místa,
obzvláště ta vyvýšená, doporučuji, protože výhledy to
harmonizující určitě jsou.
Bude to zajímavá vycházka i
pro Vaše ratolesti, protože
cesta ke kruhu na kopci Hujáb
je nově pomalována několika
prvky na koordinaci pohybů vč.
skákacího panáka.
Alena Duchková

Dušičky vs. Halloween
Začátek listopadu se už
tradičně nese ve znamení
vzpomínek na zesnulé. Prvního
listopadu se slaví Svátek všech
svatých, 2. listopad se v
kalendáři zase uvádí jako
Památka zesnulých, lidově
dušičky. Kdy vlastně začala
historie dušiček a má tento
svátek něco společného s
Halloweenem?

Vztah ke smrti je součástí
kulturního povědomí, a proto se
k němu vážou rituály a mytické
představy, které přetrvávají
napříč náboženskými zvraty.
Dušičky jsou toho jasným
důkazem. Za jejich kořeny se
musíme vypravit až ke starým
Keltům a jejich svátku Samhain,
kterým začínali Nový rok.

Věřili, že právě noc z 31.
října na 1. listopad je
nejmagičtější v roce, protože
se prolíná náš svět se světem
mrtvých a zjevují se duše
zemřelých. Zapalovali proto
ohně, aby duše snáze našly
cestu. Převlékali se do
starých cárů a pomalovávali si
obličeje, aby do nich nevstoupili zlí duchové.
Původní
keltský
svátek přestál řadu
kulturních
zvratů.
Když
se
k
moci
dostala
katolická
církev, papež Bonifác
IV.
chtěl
slavení
pohanských
svátků
zamezit.
Tradice
Samhainu
byla
ale
natolik silná, že jej
přejali i křesťané.
Zrodil se nový svátek
pod novým jménem. A
navštěvování hrobů, jejich
zdobení a zapalování svíček
později nezabránil ani totalitní režim, který se pro
změnu snažil všemožně utlumit
tradice křesťanské.
V keltském Samhainu má kořeny
i britský a americký Halloween, kam ho přinesli

přistěhovalci původem převážně
z Irska. Za kanálem a velkou
louží vyměnil ohně za lucerny
z řepy a později z dýně a má
ráz veselého karnevalu. Veselá
podoba Halloweenu přitom v
posledních letech, poznamenaných globalizací a amerikanizací a také komercí a reklamou, stále více učarovává i
starému kontinentu.
Zkrátka ať chceme nebo ne,
něco na tom konci keltského
roku je. Jak jej pojmeme, zda
jako tichou vzpomínku na
nejbližší a zamyšlení nad
vlastním životem nebo jako
lidovou veselici či jako
společenskou
povinnost
a
pachtění se za co nejkrásnější
výzdobou, to je jenom na nás.
Ať už slavíte Dušičky, Halloween nebo svátek Všech
svatých,
symbol
zapálené
svíčky, který všechny tyto
svátky spojuje, bude alespoň
na chvíli pomyslným světlem,
které rozzáří pošmourné podzimní dny a vnese do nich
slavnostní nádech.
Alena Duchková

Č. 5
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Drakiáda
Zas po roce byla 19.
října naše každoroční
Drakiáda.
Probíhala na hříšti Za
Párníkem a začínala v 15
00
hod. Nebylo slunečno,
ale zase nepršelo. Ze
začátku vítr nefoukal,
ale pak drobet začal, a
proto
draci
krásně
létali. Na Drakiádě se

vybíraly
kaštany,
všechny děti, které
přinesly
kaštany,
dostaly
diplom
a
čokoládovou medaili.
Mňam, ta byla dobrá!
Pak
si
všichni
opekli buřty. Celé
odpoledne se mi moc
líbilo.
Anetka Mrázová (8 let)

Hurá, jdeme pouštět draky!
Na úterý 22. 10. 2019
se děti ve školce velmi
těšily. Byla naplánována
každoroční
podzimní
drakiáda, kde se schází
nejen děti ze školky, ale
i žáci školy a rodiče.

úsměvem
svých
ratolestí.
Velice děkujeme všem za účast
na této společné akci, jsme

Sešli jsme se všichni
před školou a společně
vyrazili na kopec Hůrku.
Vítr nám tento den zrovna
nepřál, proto se draků
chopili převážně rodiče,
aby udělali dětem radost
a pomohli drakům vzlétnout. Byl to opravdu
velký
sportovní
výkon
hodný pochvaly. Děti byly
odměněny drobnou sladkostí a balónkem. Dospělí

Výtka
24. října proběhl v
naší obci plánovaný svoz
nebezpečného odpadu.
Ačkoli bylo zveřejněno,
co
do
nebezpečného
odpadu patří, někdo to
přesto
nepochopil
a
nechal nám před obecním
úřadem igelitový pytel,
který obsahoval všechno
možné, jak je patrné z
fotografie,
jen
ne

nebezpečný
odpad.
Obsah
tohoto
pytle
museli uklidit zaměstnanci úřadu. Věříme,
že se to příště nebude
opakovat.
Pokud
si
nejste jistí, kam jaký
odpad patří, můžete se
podívat
na
obecní
webové stránky nebo se
můžete
zeptat
na
úřadě,
rádi
Vám
poradíme.

rády za váš čas a pomoc.
Magdalena Skálová
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Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
Jak to uteklo? To určitě
všichni potvrdí, že se prázdniny přehouply a my už opět
musíme do školy, abychom
načerpali nějaké vědomosti.
První školní den jsme díky
nevlídnému počasí zahájili v
prostorách tělocvičny. Přivítali jsme p. starostu OÚ Horšice

Ing. S. Dobrého a p.
starostu
OÚ
Dolce
M. Mráze, dále nové
paní učitelky Mgr.
Janu Richterovou a
Kristýnu Lorencovou a
p.
vychovatelku
M. Mukanovou. A pak
už přišli na řadu
naší
nejmladší
prvňáčci. Mezi nimi
Markétka
Loudová,
Hyneček
Krejčí,
Tomášek Hrubý, Gabík
Ott a Štěpánek Bäuml,
kteří byli ošerpováni
a dostali sladkou odměnku.
Dále jsme přivítali nového
žáka do 5. ročníku Honzíka
Arona.
Přeji všem prvňáčkům, ale i

těm starším žákům školní rok
2019/2020 plný nových zážitků,
informací, které obohatí jejich
obzor a samozřejmě co nejvíce
jedniček.
Jana Tolarová

Celoškolní projekt
V rámci našeho celoškolního
projektu s názvem Setkání s
významnými osobnostmi jsme ve
čtvrtek 3. 10. 2019 v naší
škole přivítali 7 zástupců
radiotechnické roty Planá u
Mariánských Lázní pod vedením
kapitána Špičky.

Při
příjezdu
sedmičlenné
posádky se děti zalekly
obrovské Tatry, která byla pro
děti připravena na dvorku k
nahlédnutí a vyzkoušení si
prostorů v kabině i v zadním
prostoru na korbě. Dále si
všichni
mohli
vyzkoušet
radiostanice s vysílačkami
a
jejich
použití v terénu. Na
dalším stanovišti jim
byly
předvedeny
zbraně, jak s nimi
zacházet,
jak
je
rozebírat a čistit.
Protože byla celkem
velká zima, byla pro
všechny
připravena
opravdická
vojenská
rozcvička, kde nechyběl běh a hod graná-

tem. Nesmím zapomenout ani na
zdravotníka,
který
žákům
předvedl zdravotnický batoh
plný pomůcek, které vůbec
neznáme. Například nafukovací
dlahy, nákrčníky a další věci.
Celý program byl připraven jak
pro MŠ, tak i pro ZŠ. Dlouho
jsem se nesetkala s tak výborně připravenou akcí, která
byla velice vhodně vedena
vzhledem k věku dětí. Vše bylo
dětem i žákům názorně ukázáno
a vysvětleno. Myslím si, že
všechny děti byly nadšené a
než jsme došli zpět do tříd,
padla slova, kdy zase strejdové vojáci přijedou? Touto
cestou bych ještě jednou
chtěla poděkovat všem vojákům
této roty za nádherně strávené
dopoledne.
Jana Tolarová

Sešli jsme se po prázdninách
V pondělí 2. 9. 2019 jsme
zahájili nový školní rok v
naší Mateřské škole v Horšicích.
Přivítali jsme mezi námi 6
nováčků. Celkem máme zapsáno
22 dětí. Po prázdninách na nás
čekala nově vymalovaná herna,
lehárna i šatna. V letošním
školním roce budeme pracovat
podle Třídního vzdělávacího
programu s názvem „Od podzimu

do léta pohádka k nám přilétá“. Pohádka je neodmyslitelnou součástí dětského světa.
Rozvíjí dětskou fantazii,
hravost a touhu po tvoření.
Prostřednictvím pohádky dítě
vyjadřuje své pocity a zprostředkovává mu hluboký prožitek. Proto i náš školní rok
bude jednou velkou pohádkou.
Dana Řihošková
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