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Slovo zastupitele
Vážení čtenáři,
máme za sebou první dva měsíce
nového roku, který jsme po roční
pauze zahájili novoročním výšlapem.
Pevně věřím, že to nebyla jen
ojedinělá vlaštovka a že letošní rok
přinese podobných akcí víc a naše
životy se po covidové přestávce
postupně navrátí k normálu.
Takto jsem měla připravený článek,
bohužel mezitím vypukl válečný
konflikt na Ukrajině, a tak to
momentálně vypadá, že k normálu
máme hodně daleko. Válečný
konflikt nikdy nic dobrého nepřinesl
a v době, kdy jsme v ekonomické
a energetické krizi, je to o to horší.
Dění na Ukrajině se věnuji ve článku
uvnitř občasníku, proto zde zůstanu
u svých původních témat, která se
týkají naší obce.
V tomto roce nás čekají dvě
významné události. V první řadě je
to dostavba ČOV a kanalizace, čímž
naše starosti ale nekončí. Čeká nás
zahájení ročního zkušebního provozu a výběr provozovatele ČOV. Na
podzim nás pak čekají volby do
obecních zastupitelstev. Uteklo to
jako voda a stávající zastupitelstvo
bude mít za sebou čtyři roky ve
funkci. Podstatnou část funkčního

období jsme tu měli covid, takže
spoustu
akcí
jsme
nemohli
uskutečnit, dokonce i blahopřání
našim jubilantům probíhala narychlo
mezi dveřmi, nebyla možnost si ani
popovídat, na což jsme se vždycky
těšili. Na druhou stranu jsme dotáhli
do fáze realizace několikaletý
projekt ČOV a kanalizace a pevně
věřím, že ho dotáhneme i do
zdárného konce.
V nejbližší době nás čeká
rozhodnutí, kdo z nás bude
kandidovat do nového zastupitelstva. Jak jsem zmínila dříve, většina
zastupitelů již kandidovat nechce.
Zvažujeme počet členů budoucího
zastupitelstva i způsob kandidatury.
Existuje možnost, že by jednotliví
kandidáti kandidovali za sebe,
nikoliv za stranu, a tím pádem by byl
výsledek voleb spravedlivější – členy
zastupitelstva by se stali kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů. Při
dosavadním způsobu, kdy voliči
vybírali kandidáty ze dvou stran,
docházelo v některých případech
k tomu, že se do zastupitelstva
nedostal ten, kdo měl nejvíce hlasů,
ale kdo byl na výhodnější pozici na
kandidátní listině. Na druhou stranu,

Naši jubilanti
V lednu oslavili

Helena Hlaváčová
Marie Zieglerová
Karel Vebr
Milena Nejdlová
Marie Balvínová

75 let
70 let
60 let
60 let
91 let

V únoru oslavili

Helena Kališová
Marie Kalinová
Josef Bultas
Marie Kučerová

80 let
70 let
86 let
82 let

BLAHOPŘEJEME
pořadí na kandidátní listině se
určovalo dohodou a na prvních
místech
byli
ti,
kteří
do
zastupitelstva opravdu chtěli, což by
ale mělo platit u každého. Mít
zastupitele do počtu obci nijak
neprospěje, a aby se obec posunula
někam dál, potřebuje, aby fungovali
všichni. Dle mého názoru by se
vyplatil i neuvolněný starosta. Lenka
Szikszayová je na hranici svých
kapacit a potřebovala by, aby jí s tou
byrokracií někdo pomohl. Zároveň je
nutné, aby ji uměl na úřadě někdo
zastoupit, což se ukázalo jako
nezbytné po dobu její dlouhodobější
nepřítomnosti způsobené nemocí.
Zvažte tedy prosím, zda by si tuto
novou roli nechtěl zkusit někdo
z vás. Občas je to role nevděčná, ale
na druhou stranu, když se naši
předchůdci zasadili o to, že jsme
samostatná obec, bylo by škoda se
o ni nepostarat a nechat ji napospas
osudu.
Alena Duchková
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Informace z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 16. 2. 2022
Zasedání Zastupitelstva obce Dolce bylo zahájeno
v 18:30 hod. místostarostkou obce paní Markétou
Jeslínkovou, předsedající, za účasti 5 občanů obce.
Z účasti na zasedání byl omluven Miroslav Mráz, který
byl v covidové izolaci, a Ivo Chudáček, který byl
v covidové karanténě. Zastupitelstvo bylo i v počtu
3 členů usnášeníschopné, protože byla přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
Hlavním bodem, kvůli kterému bylo zasedání svoláno,
bylo schválení návrhu změny č. 1 územního plánu
v návaznosti na Zprávu o uplatňování ÚP Dolce za
uplynulé období 2018–2021. V průběhu ledna řešil
starosta Miroslav Mráz na odboru výstavby
a územního plánování v Přešticích náš návrh změn, ze
kterého nám bylo schváleno pouze vyjmutí rezerv

Novoroční výšlap
V roce 2021 se novoroční výšlap kvůli covidu-19
nekonal, tak jsme se letos v sobotu 8. ledna vydali na
původně plánovanou trasu, kterou pro účastníky už
tradičně připravili S. Ziegler, V. Duchek a J. Čech.
V sobotu v půl desáté se před budovou obecního úřadu
sešlo v dobré náladě 41 turistů. Organizátoři rozdali
přítomným buřty a nemohlo chybět ani pivko na
spláchnutí. Po nezbytném společném fotu jsme se
vydali směrem na Plevňov a pak dále ke sv. Trojici, kde
byla krátká přestávka, a kdo chtěl, mohl si prohlédnout
vojenský betonový bunkr a okopy. Počasí nám přálo,
bylo trochu přimrznuto, takže po předešlých deštivých
dnech se nám dobře šlapalo. Následovala druhá část
pochodu směrem ke sv. Vojtěchovi, kde nás už čekal
praskající ohýnek. Dřevo na oheň připravili dva dny
předem opět S. Ziegler, V. Duchek a pomohl
i P. Žambůrek. Asi hodinovou přestávku jsme vyplnili
opékáním buřtů, spláchli pivkem, a kdo si přinesl, tak
i něčím ostřejším. Takto posilněni jsme vykročili na třetí
část pochodu směrem do Příchovic, podél potoka do
Radkovic a odtud táhlým stoupáním k Jindřínu. Když se
nám ukázala domovina, každý už se těšil na teplo
místní hospůdky, kde na nás čekalo zasloužené
občerstvení v podobě chutného guláše, který pro nás
zajistila místní šenkýřka. Touto cestou děkuji Kamile
Hajžmanové a jejím pomocníkům za perfektní obsluhu
všech po výkonu příjemně unavených a žíznivých
turistů.
Letošní výšlap máme za sebou, ušli jsme zhruba 12,5
km a nikdo, doufám, nelitoval. Těším se, že se potkáme
na příštím výšlapu, a děkuji všem, kteří se zasloužili
o pěkně strávenou sportovní sobotu.
Míra Macháček, starosta SDH
Dolcký občasník/č. 1/únor 2022

D-R1 v části pod Jindřínem a změna využití plochy na
parcele č. 378. Rezervy ploch ke stavění jsou nám
k ničemu, pokud se nestaví na plochách v ÚP k tomu
určených. Dalo by se říci, že nám to blokuje jakýkoli
rozvoj, protože úřady nám aktuálně nové plochy
nepovolí. Na parcele č. 378 plánujeme výstavbu
hasičárny. Přeštickým úřadem nám bylo sděleno, že
pokud nedojde ke změně využití plochy, hasičárnu zde
postavit nemůžeme. Projektant, který zpracovává
projekt, nám tvrdil, že výstavba možná je.
S projektantem situaci řešíme. Zastupitelstvo rovněž
schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022 ve výši
12 716 Kč. Podrobnější informace ze zasedání najdete
v oficiálním zápisu zastupitelstva.
Alena Duchková
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Informace z průběhu výstavby kanalizace a ČOV
→

Zimní přestávka trvala od 21. 12.
2021 do 30. 1. 2022.

→ 21. 1. 2022 byl namontován krov
na provozní budově ČOV, v dalších
týdnech následovalo vyzdění štítů,
zakrytí OSB deskami a asfaltovými
pásy, provedení klempířských prací,
osazení oken a dveří. Hlavní práce
začaly oficiálně až 31. 1. 2022 na
stoce A-H v úseku šachet Š113
a Š114.

→

20. 2. 2022 proběhl 11. kontrolní
den
stavby.
Byla
probrána
„mimořádná událost“, která se stala
19. 2. a byla způsobena proříznutím
plynové přípojky na stoce A-H. Tato
událost naštěstí neměla žádné
následky. Nemovitost, u které se
událost stala, plyn nepoužívá
a
dělníci
provedli
správné
zabezpečení trubky, aby nedošlo
k úniku plynu. Každopádně událost
se musela nahlásit a na místo dorazil
HZS, Policie ČR a plynaři, kteří
provedli opravu. Náklady za výjezd
jdou samozřejmě za zhotovitelskou
firmou.
Tento
úsek
byl
pravděpodobně zakletý, protože zde
chybou zhotovitele došlo ještě ke
špatnému uložení potrubí, které
nemělo požadovaný sklon. Po
dohodě s projektantem byl problém
vyřešen vložením plastové šachty DN
600, ve které došlo k upravení
sklonu. Náklady za šachtu a její
uložení jdou rovněž za zhotovitelskou
firmou.

→

Je hotová stoka A-H, na které se
začalo s výstavbou veřejných částí
kanalizačních přípojek.

→ Je hotová stoka A-B-1. Jednalo se
o
obávanou
stoku
vzhledem
k předpokládanému výskytu kamenů.
Kameny se sice občas objevily, ale
zhotovitelská firma si s nimi poradila.
Největším problémem byly ostatní
inženýrské sítě vedoucí v těsné
blízkosti naprojektované trasy.

→

Začaly práce na stoce A-G, kde
se zároveň realizují veřejné části
kanalizačních přípojek. Práce se tak
přesouvají i na levou část obce (ve
směru od Přeštic).

→ Od

začátku stavby do 12/2021
bylo prostavěno 10 551 800,52 Kč
vč. DPH. Tato částka byla kompletně
uhrazena z dotací Mze a PK. Za
leden nebylo fakturováno. Čerpání
dalších financí z dotace MZe je
podmíněno auditem hospodaření
obce a rovněž tím, že vláda ČR
schválí státní rozpočet. Do té doby
budeme hradit faktury z vlastních
prostředků. Předpokládáme, že se
bude jednat o faktury za práce
v únoru a březnu.

→

Obdrželi jsme nabídku od
zhotovitelské firmy Dekakom na
zhotovení
soukromých
částí
kanalizačních přípojek. Tuto nabídku
vč. rozpisu cen jednotlivých přípojek
najdete na našich webových
stránkách. Přípojka, tzn. revizní
šachta DN 400, potrubí a práce,
vychází v průměru na 25 000 Kč vč.
DPH, z čehož šachta na cca 12 000
Kč vč. DPH. Z našeho pohledu se
jedná o příliš vysokou cenu. Revizní
šachta DN 400 v. 1,5 m se dá sehnat
cca do 5 000 Kč vč. DPH. Na práce
doporučujeme
oslovit
místní
živnostníky jako např. Josefa Bultase
nebo Ivo Chudáčka. Každopádně,
kdo byste měl zájem o zhotovení
přípojky od firmy Dekakom,

kontaktujte starostu Míru Mráze.

→

Na soukromé části přípojek,
zajistila obec projekt a územní
rozhodnutí, tzn. že majitelé
nemovitostí nemusí nic řešit na
pokračování na stránce 4…
Dolcký občasník/č. 1/únor 2022
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…pokračování ze stránky 3
na úřadech. Technické požadavky na
kanalizační přípojky jsou uvedeny na
našich webových stránkách v sekci
ČOV a kanalizace/Kanalizační přípojka. S Čevakem jsme se domluvili, že
revizní šachta v naší obci stačí
v dimenzi 400 mm. Šachta musí být
umístěna co nejblíže k hranici
pozemku. Zařízení a prostory, které

se nacházejí pod hladinou zpětného
vzdutí ve splaškové stoce, na kterou
je nemovitost připojena, nesmí
umožňovat
zaplavení
budovy
zpětnou vodou.
Není dovoleno
vypouštět odpadní vody přes septiky
či žumpy, ani vypouštět do
kanalizace dešťovou vodu. V
nejbližší době vás obejdeme kvůli
písemnému potvrzení výše uvedených
požadavků
a
případně

Hasiči bilancovali
Rok 2022 má za sebou první týdny
a místní hasiči se, v pro ně
neobvyklém čase, sešli, aby zhodnotili
rok minulý, ale i rok 2020, kdy se ze
známých
pandemických
důvodů
výroční valné hromady nekonaly. Na
sobotu 29. ledna od 17 hodin byla
výborem svolána výroční valná
hromada, aby byly projednány
a odsouhlaseny úkoly, které výroční
valné hromadě náleží. V zasedací
místnosti, kde už bylo od sobotního
dopoledne vše připraveno, jsme
přivítali hasiče z Horšic a ze Dnešic,
ostatní pozvaní hosté se omluvili.
I počet místních byl poznamenán
pandemií, takže přítomno bylo pouze
23 členů. Po přivítání přítomných
následovala minuta ticha k uctění
památky zemřelých členů a poté
předal předsedající slovo jednateli
Martinu Macháčkovi, který měl svoji
premiéru, aby přítomným přiblížil
činnost za uplynulé období. Pak
následovala zpráva hospodáře Zdeňka
Nového, velitele zásahové jednotky
obce Ivo Chudáčka a Pavel Nový
přiblížil výkony na soutěžích jak
u mužů, tak i žen. Celou činnost sboru
zrevidoval revizor Josef Staněk.
Hlavním bodem tohoto jednání byla
volba velitele sboru. Výbor vzal na
vědomí žádost Jaroslava Loudy
o uvolnění z funkce a na jeho místo
navrhl Pavla Nového. K tomuto návrhu
nebylo připomínek a Pavel Nový byl
jednomyslně
schválen
novým
velitelem. Příjemným bodem jednání
bylo oficiální přijetí osmi žen a tří
mužů do našich řad. Věřím, že všichni
budou platnými členy. Ani letos
Dolcký občasník/č. 1/únor 2022

výbor nezapomněl ocenit svoje
členy. Věrnostní stužku za 10 let
u sboru převzal Miloš Šrámek.
S ročním zpožděním převzali
věrnostní stužku za 20 let u sboru
členové, kteří dnes patří k oporám
a jsou hybnou pákou našeho sboru,
jsou to: Miroslav Mráz, Ivo
Chudáček, Martin Macháček, Lukáš
Louda a Tomáš Sajdl. Stužku za 40
let u sboru převzal Josef Brada.
Stužku za 50 let jsme předali
Zdeňkovi Novému v loňském roce
u příležitosti jeho životního jubilea.
Medaile sv. Floriána byla dodatečně
předána Pavlu Stuchlovi. Tato
medaile
se
uděluje členům
a organizačním jednotkám SH ČMS,
kteří se výrazně zasloužili o rozvoj
dobrovolného hasičstva, a to
nejdříve za 5 let po udělení medaile
Za zásluhy. Na návrh SDH, popř.
okresního či krajského sdružení
hasičů, po vyjádření okresního
sdružení hasičů jí uděluje krajské
sdružení hasičů. Čestné uznání SH
ČMS převzal Jiří Louda a k mému
překvapení i moje maličkost, za což
děkuji. Jedná se o nejvyšší stupeň
čestného uznání, který uděluje
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Poté následovalo
projednání akcí na letošní rok
a závěrečné usnesení. Na závěr
poděkoval předsedající členům za
práci pro sbor a pozval přítomné
k malému občerstvení. Po skončení
jsme zhlédli videoprojekci ze soutěží
a současně hospodář vybral členské
příspěvky.
Míra Macháček, starosta SDH

zodpovíme jakékoli vaše dotazy.

→

Harmonogram
výstavby
jednotlivých přípojek budeme
průběžně
zveřejňovat
na
webových
stránkách,
abyste
mohli naplánovat výstavbu své
přípojky. Majitele nemovitostí
rovněž
dopředu
informuje
stavbyvedoucí pan Milan Ťažký.
Zastupitelstvo obce Dolce
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Válečný konflikt na Ukrajině
Nemůžu nezmínit situaci, která se
teď odehrává na Ukrajině. Asi
málokdo z nás by čekal, že se ve 21.
století může odehrávat něco
takového. Bohužel ve světě se
různé konflikty odehrávají neustále,
pro nás je tento konflikt jiný v tom,
že je blízko a jeho dopady nás
určitě zasáhnou. Bohužel to, před
čím odborníci varovali a co někteří
ještě nedávno zlehčovali, vypuklo
24. února v plné síle. Ruská
armáda, do té doby vysvětlující
svoji účast u ukrajinských hranic
jako vojenská cvičení, na rozkaz
Vladimira Vladimiroviče Putina se
slovy, že se pouze brání, napadla
Ukrajinu, samostatný stát s mezinárodně
uznávanými
hranicemi.
Nepřijde vám to také jako
protimluv, že ten, kdo se brání,
útočí? To, co v dnešních dnech
sledujeme v médiích, nejsou záběry
z nějakého filmu, ale jsou to
skuteční lidé jako my, kteří ještě
před týdnem chodili do práce, děti
do školy. Dnes se musejí schovávat
v krytech nebo utíkat ze země
a muži jsou povoláváni na frontu.
Dovedete si představit, že byste
museli do války? V České republice
žije nebo pracuje několik set tisíc
Ukrajinců. Dle mého názoru by se
bez nich některá odvětví už dnes
neobešla. Takovým odvětvím je
například stavebnictví, ve kterém
sama pracuji, takže vím, že Čech dělník se dnes na stavbě téměř
nevyskytuje. Covidová krize s sebou
přinesla zvýšené ceny téměř všech
materiálů. Nikdo vám dnes
nedokáže garantovat cenu na delší
dobu a někdy vám dodavatel či
výrobce není schopen garantovat
ani termín dodání. Do této situace
teď přichází válečný konflikt, který
opět povede ke zdražování už tak
drahého a k nedostatku pracovních
sil. Stačí se podívat, jak za pouhé
2 dny konfliktu narostly ceny
pohonných hmot.
Pokládám si otázku, co to musí být

za člověka, který rozpoutá takový
konflikt. Posílá do nesmyslného boje
své lidi a v podstatě je posílá na své
bratry. Nestačí mu území, které má,
a potřebuje se neustále rozšiřovat,
aniž by se dokázal postarat o to, co
jeho je. A může mít vůbec jeden
člověk takovou moc? Proč ho
spousty lidí podporuje a následuje?
V Rusku je to proto, že spousty
běžných lidí nemá informace, na
které jsme zvyklí my v západním
světě. A ti, co informace mají a snaží
se s tím něco dělat, jsou umlčováni.
O to smutnější je, když ještě do
nedávna praktiky takových lidí, jako
je Vladimir Putin, podporovali i naši
čelní
představitelé.
Problém
v demokratických zemích je ten, že
zde máme informací až příliš a že se
informace dají lehce zneužít.
Jedinou cestou, jak proti tomu
bojovat je ověřovat si informace
z více zdrojů a nečíst články pouze
z jednoho webu či od jednoho
autora, časopisu či sledovat jednu
televizní stanici. Ano, je to
náročnější a hlavně člověk si pak
musí udělat svůj názor a netlumočit
jen názor někoho jiného. Zajímalo
by mě, zda lidé, co šíří dezinformace
vč. Vladimira Putina jsou opravdu
tak přesvědčeni o své pravdě, nebo
zda vědomě lžou. Nechápu však,
proč při tom musí urážet, ohrožovat
a v aktuálním válečném konfliktu
dokonce zabíjet nevinné lidi.
Jak jsem zmínila, Ukrajinců je
v České republice hodně, vždyť
i v naší obci jich několik žije, působí
ve zdravotnictví, známe je ze sportu,
o to víc, se nás dění na Ukrajině
dotýká. Slyšíme skutečné příběhy,
skutečných lidí, kolegů, které známe
a kteří se teď bojí o své blízké,
které mají na Ukrajině a čekají,
kdy dostanou povolávací rozkaz. Do
firmy, ve které pracuji, se někteří
pracovníci z Ukrajiny, už nestihli
vrátit. Někteří odjeli bojovat a ti
zbylí se snaží zajistit vše potřebné
pro své rodiny, známé či vesnice na

Ukrajině. Snažíme se i my ostatní,
vybíráme peníze, posíláme balíčky
s humanitární pomocí a sháníme
ubytování a základní vybavení pro
ženy s dětmi, které přichází do naší
země a nemají vůbec nic. Na jednu
stranu je to neuvěřitelná vlna
solidarity, kterou vidím nejen v naší
firmě, ale na druhou stranu je to
velmi psychicky náročné a často se
neubráníme slzám.

Cítím jakousi bezmoc, že nemůžeme
udělat víc. Na druhou stranu chápu
rozdíl mezi civilizovanými demokratickými státy a diktátorským státem,
kde
žádná
pravidla
neplatí.
Severoatlantická aliance nemůže
zaútočit v zemi, která není jejím
členem. Navíc, kdyby se do bojů
zapojily další země, jsme na hranici 3.
světové války, což nikdo nechce,
a proto je zapotřebí využít všech
ostatních prostředků, které jsou
k dispozici – sankce, diplomacie,
masové protesty.
A jak můžeme pomoci my všichni?
Aktuálně je nejdůležitější finanční
podpora
směřující
k
zajištění
základních potřeb, zdravotnického
materiálu či potravin. Na pomoc
Ukrajině vzniklo několik sbírek
humanitárních organizací, z nichž
některé na Ukrajině dlouhodobě
pracují, takže ví nejlépe, kde a jak
efektivně pomoci.
Vše potřebné
najdete na jejich webových stránkách.
Osobně doporučuji např. tyto: Člověk
v tísni, Unicef, Český červený kříž,
Diakonie, Adra, Charita Česká
republika. Modleme se, ať tento
zbytečný konflikt, co nejdříve skončí!
Alena Duchková
Dolcký občasník/č. 1/únor 2022
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Zimní olympijské hry v MŠ
Zimní
olympijské
hry
patří
mezi
jednu
z nejdůležitějších zimních sportovních událostí, která
se koná jednou za čtyři roky. Abychom dětem tuto
událost přiblížily, a jak jinak než prožitkem, uspořádaly
jsme Zimní olympijské hry 2022 v Horšicích. Pečlivě
jsme se na naše klání připravily. Děti kreslily
olympijské kruhy, dozvěděly se, jaká barva symbolizuje
který světadíl, seznámily se s různými sportovními
disciplínami a vymýšlely pokřik. V pátek 11. 2. 2022
jsme naši školkovou olympiádu zahájily slavnostním
ceremoniálem. Průvod účastníků se státní vlajkou,
štafetový běh s pochodní a pomyslným zapálením
ohně, ale také slib sportovců. Zahájení úspěšně
proběhlo, účastníci her se mohli pustit do sportování.
Alpské lyžování, skoky na lyžích, curling a boby, to byly
disciplíny, které naši malí olympionici zdolávali. Snažili
se o co nejlepší výsledek, fandili ostatním a vzájemně
se povzbuzovali. A jak to vše dopadlo? Samozřejmě, že
na prvním stupínku vítězů se ocitli všichni naši
sportovci, nejen za výkony, které předvedli, ale hlavně
za sportovní chování, dodržování pravidel a pomoci
druhému, za to, že dokázali hrát fair – play. Po rozdání

Mateřská škola Horšice

medailí zazněla česká hymna, při níž dokázaly všechny
děti způsobně stát až do konce skladby, za což jim patří
veliká pochvala. Na závěr jsme sportovní dopoledne
ukončily pokřikem: „Jo, jo, jo, to se povedlo, joooo!“
Dana a Magda

Karneval v MŠ
Po dvouleté odmlce jsme konečně mohly ve školce
uspořádat karneval. Všechny děti se už moc těšily,
a tak jsme si na tuhle zábavu vyhradily celý týden,
který jsme v pátek 25. 2. 2022 završily pořádným
karnevalovým rejem. Ještě než vypuklo to pravé
páteční veselí, musely jsme si školku pěkně vyzdobit
a připravit se na tuhle slávu. Děti rozvíjely fantazii při
výrobě klauna, nafukovaly balónky, naučily se
karnevalovou říkanku, zpívaly, tančily, zdobily koláče
a plnily úkoly šité karnevalu na míru. Měly jsme plné
ruce práce nejen my, ale i maminky, které dětem
pečlivě připravily nápadité kostýmy. Přišel den „D“, pan
Karneval nám otevřel dveře a rázem se naše třída
proměnila v říši pohádek a fantazie. Ale pozor! Každý
účastník karnevalu musel u vstupu předat vstupenku,
což byla vlastnoručně nakreslená maska, za kterou
bylo dítě převlečeno. Po promenádě a průvodu všech
masek jsme navštívily základní školu, kde jsme se
představily v celé naší kráse a zanechaly trochu
nepořádku od pohazování konfet. Poté následoval
další bod programu a to tanec a soutěžení. Pod
dohledem Macha a Šebestové masky tančily
s koštětem, při tanci ve dvojici se snažily udržet
balónek na čele co nejdéle, kroužily okolo židliček, kdy

vždy jedna židlička záhadně zmizela a někdo musel
z kola ven. Nejvíce si děti oblíbily tanec pod tyčí se
snižováním laťky, to byla legrace! Všechny hry jsme
prokládaly odpočinkem s občerstvením, o které se
postaraly maminky, za což jim děkujeme. Blížila se
doba obědu a my jsme se musely s panem Karnevalem
rozloučit. Na závěr Mach a Šebestová, žáci 3. B, rozdali
všem zúčastněným diplomy za krásné masky, sladkosti
a drobné dárky. Věříme, že si děti odnesly nejen
odměny, ale i pěkné vzpomínky na tohle karnevalové
dopoledne plné smíchu, zábavy a veselí.
Dana a Magda
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