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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
pravděpodobně již netrpělivě čekáte
na srpnové číslo občasníku a říkáte
si: „Co na tom úřadě s tím občasníkem dělají?“ Nebudete možná věřit,
je s ním více práce, než byste
čekali, a je s ním více práce, než
jsem si původně představoval i já.
Také víte, že jsme z tištění
občasníku jednou za čtvrt roku
udělali pravidelné výtisky každý
druhý měsíc. To je především z
důvodu, abychom v každém čísle
tiskli aktuální informace z dění jak
na úřadu, tak v celé obci. A toto
byl i hlavní důvod posunutí srpnového čísla, kdy jsme do něj chtěli
uveřejnit zahájení školního roku a
další akce, které se v obci odehrály
na konci srpna a začátkem září.
Konec prázdnin nám z kulturních akcí
zpestřil pouze „Pohár starosty
obce“, který se jako již tradičně
konal na hřišti „Za Párníkem“. Naše
družstvo předvedlo slušný výkon,
nicméně slušné a ještě lepší výkony
podávali všichni soutěžící, a tak
jsme skončili třetí. Na bednu to
tedy stačilo, ale zápis na putovní
pohár se bohužel ani tento rok
nepovedl.
V průběhu léta se řešilo i několik
pro obec větších úkolů. Jedním z
nich byla oprava cesty DolceŠtíhlov, kde jsme kromě povrchu
vozovky dělali nově i propustky a
částečné zatrubnění strouhy
z
důvodu nestabilního podloží cesty.
To je způsobeno především těžkou
technikou při těžbě dřeva, případně
pohybem zemědělských strojů. Bohužel
žádné z těchto zmíněných společností
na opravu cesty nepřispějí a obec
nemá nástroje,jak tyto společnosti
motivovat nebo dotlačit ke spolu-

účasti. Vždy se totiž jedná o
ostatní komunikace, které může
každý bez omezení využívat. Bohužel
už nikdo nerespektuje, že většina
cest vznikla v době, kdy nejtěžší

traktor měl tři tuny a cesty tedy
nejsou stavěné na třicetitunové
kolosy jedoucí z lesa.
Opravou propustků a zatrubněním
strouhy se celková doba opravy
cesty prodlužovala, omezovala
občany obce a vyvolávala řadu
technologických přestávek z
nutnosti tuhnutí betonu. Přesto se
nám podařilo vše ve stanovených
termínech zvládnout a zbývá nám
pouze vyřídit potřebnou dokumentaci
a administrativu získaných dotací
na tuto akci. Jedinou změnou,
kterou jste možná postřehli, bylo
nepoložení nového povrchu cesty
přímo v obci, kde se cesta napojuje
na hlavní tah Přeštice – Nepomuk.
Důvodem je plánovaná realizace
kanalizace, kdy bychom cestu museli
zničit a nebyli bychom schopni
dokladovat udržitelnost na dotačních projektech.
Další pro obec podstatnou akcí je
likvidace sedimentu, který po
odbagrování byl uložen na pozemcích

v blízkosti rybníka.Sediment bude
rozvezen na pozemky orné půdy
nejpozději do konce září a bude
zaorán. Tím bude ukončena jedna z
etap čištění obecního rybníku. Dále
budeme pokračovat ve zkulturňování
pozemků v blízkosti rybníku tak,
aby bylo možné je nadále udržovat,
sekat a dalo se po nich projít i v
průběhu vegetačního období. Pokud
jste se někdo byl totiž v průběhu
letošního léta podívat na pozemcích
v zadní části rybníku, tak jste
zjistili, že dva a půl metru
vysokým rákosí a další trávou nejde
ani projít.
Neméně významnou akcí a určitě
stejně administrativně náročnou
jsou připravované volby do poslanecké sněmovny. Zvu všechny občany,
aby přišli volit a nenechali ve
volební místnosti stanovenou komisi
zbytečně strávit dva dny. Podle
posledních informací, které máme,
by nám to neměla zkomplikovat ani
plánovaná oprava hlavního tahu
Přeštice – Nepomuk, protože cesta
nebude v úseku Přeštice – Dolce
plně uzavřena, ale bude zde jen
omezení provozu do jednoho pruhu.
Přeji krásný podzim a věřím, že nás
ještě čeká teplé babí léto.
Michal Šimon, starosta obce

Vítáme nového
občánka Dolců
Nikol Čechovou
čp. 129
Přejeme hodně
štěstí do života
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Informace z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 6. 9. 2017
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno ve středu
6. září v 19 00 hodin starostou
obce Michalem Šimonem.
V úvodu svého vystoupení zhodnotil starosta obce akce, které v
obci proběhly, pozornost věnoval
především Poháru starosty, který
se stal již tradiční hasičskou
akcí v naší obci. O Poháru

přinášíme v tomto čísle samostatný článek.
Dále starosta zhodnotil opravu
cesty na Štíhlov a současně
avizoval opravu silnice z
Přeštic do Skašova. Přesný
termín této opravy dosud není
jistý, po ujasnění časového
rámce a harmonogramu bude
vyvěšen na úřední desce. Staros-

ta současně upozornil na blížící
se volby do PS PČR.
Následně předseda finančního
výboru pan Ladislav Szikszay
seznámil přítomné s hospodařením
obce k 31. 7. 2017. a s návrhem
rozpočtového opatření č. 3 na
rok 2017.
V závěru jednání byl dán prostor
pro diskusi s přítomnými občany.
Redakce

Začal nový školní rok 2017/2018
Prázdniny utekly jako voda
a 4. září jsme se opět sešli
v budově školy v Horšicích,
abychom slavnostně zahájili
nový školní rok.

Mateřská škola přivítala 22
dětí a do základní školy
nastoupilo 6 nových prvňáčků.
Nutno říci, že se můžeme těšit
přídomkem „mezinárodní škola“,
protože kromě dvou žáků
vietnamské
národnosti,
kteří
navštěvují
naši
školu, jsme přijali do 1.
ročníku i žáka z Filipín.
Úvodního slova se ujal pan
starosta obce Dolce, doc.
Ing. M. Šimon, Ph.D.,
neboť pan starosta obce
Horšice M. Čepický se
slavnostního
zahájení
nemohl zúčastnit. Tento-

krát byl zájem o zahájení ze
strany rodičů i prarodičů tak
velký, že se těžko vešli do
poměrně
velké
družinové
třídy.
Prvňáčci byli jako tradičně
ošerpováni, dostali i nějaké
sladkosti a mezi ostatní žáky
jsme rozdělili i cukrovinky,
které dostali od p. starosty
Šimona.
Tak si navzájem všichni, jak
kantorky, tak rodiče a žáci,
popřejme: Ať je školní rok
2017/2018
bezproblémový,
prožitý ve zdraví a v pohodě.
Mgr. Pavla Nohavcová
ředitelka školy

BilliardStars se představili na domácí půdě
Druhou červencovou sobotu
byly
na
místním
hřišti
postaveny dva kulečníkové
stoly, abychom se co nejvíce
přiblížili místním občanům,
kteří si tento sport chtěli
vyzkoušet
a
zároveň
se
podívat na závodní hráče.Akce
byla pojata jako exhibiční
utkání místního klubu BilliardStars s výběrem hráčů ČR.
Domácí nastoupili ve složení
Michal
Gavenčiak,
Láďa
Hajšman, Milan Šperl, Luboš
Louda a zaskakující Váša
Květoň, za výběr ČR nastoupili
David
Žalman,
Josef
Velíšek, Vláďa Šťastný, Libor
Mičkal a Vašek Kasl. Hrálo se
celkem 11 utkání, vždy na 3
vítězné hry. Nejprve v 8ball,
kde domácí rychle prohrávali
0:3, ale nakonec byl stav po
této
disciplíně
vyrovnaný
3:3. Poté nastal čas pro
diváckou soutěž, které se
zúčastnilo „10 statečných“.
Vítězem se stal překvapivě

Václav Louda starší, který za
sebou nechal soupeře i o tři
generace mladší. Po skončení
této soutěže nastal čas pro
mnohonásobného
MR
Davida
Žalmana z MPC Pardubice, aby
ukázal
přítomným
nějaká
kulečníková kouzla ze své
zásobárny. Tato část exhibice
se setkala s největším ohlasem
u diváků. Následovala dohrávka
utkání, tentokrát svižnější
disciplína 9ball, kde
dospělo skóre do stavu
5:5.
V
rozhodujícím
utkání
mezi
Lubošem
Loudou a jeho bývalým
kolegou
z
Příchovic
Liborem Mičkalem bohužel
Luboš
nevyužil
nabídnuté
šance
a
prohrál
nejtěsnějším
rozdílem 2:3 – celkové
skóre tedy 6:5 pro
výběr ČR.
Celou
exhibici
jsme
přenášeli živě pomocí
livestreamu,
záznam

najdete na YouTube. Děkujeme
všem za účast i za pomoc při
organizování této akce.
Od podzimu rozjíždíme kulečníkový kroužek zejména pro
místní mládež. Termíny tréninků budou individuální dle
domluvy se zájemci. V případě
zájmu
se
hlaste,
prosím,
osobně nebo na emailu:
loudalubos@seznam.cz
Luboš Louda
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Hasiči již po sedmnácté
Devatenáctého srpna se na
hřiště „Za Párník“ sjely
hasičská družstva už na 17.
ročník soutěže „O pohár
starosty obce“ v požárním
sportu.
Za celé ty roky pořádání
soutěže byla účast družstev
někdy lepší, někdy horší.
Letos
přijeli
hasiči
z
Oplota, loňský vítěz, dále
hasiči z D. Lukavice, Letin,
Horšic, Vlčí a samozřejmě
družstvo domácích. Přijely i
ženy z D. Lukavice a děti z
Vlčí.

Po krátké rozpravě velitelů
družstev s hlavním rozhodčím
Jardou Loudou nastoupili na
základnu jako první domácí
hasiči. Po skončení prvního
kola
mužů
nastoupily
na
základnu jediné ženy z D.
Lukavice, poté ukázaly své
hasičské umění děti z Vlčí.
Po krátké přestávce měla
možnost
všechna
družstva

Zahájení nového
školního roku
2017/2018 ve školce
Školní rok jsme zahájili v pondělí
4. 9. 2017 s počtem 22 dětí.

svoje časy vylepšit
v druhém kole. Před
půl
pátou
bylo
odsoutěženo
a
pořadatelé přistoupili k vyhodnocení
celé soutěže.
Na šestém místě se
umístnili
hasiči
z
Horšic
časem
25,15,
na
pátém
Vlčí
za
21,77,
čtvrté
místo
obsadili hasiči z
D. Lukavice časem 20,87.
Pohár za třetí místo
si přebrali domácí v
čase 18,44, hasiči z
Letin s časem 17,38
skončili
druzí.
Hlavní cenu, uzené
selátko a pohár za
první místo, obdrželi,
stejně
jako
loni,
hasiči
z
Oplota. Uzené selátko a pohár za
první
místo
převzaly i ženy z
D. Lukavice, které
ve své kategorii
dosáhly
času
29,47. Pohár a drobné dárky
obdržely i děti z Vlčí,
které se předvedly časem
22,45.
Po celé odpoledne, kdy nám
počasí přálo, se ve stánku
podávaly grilované klobásy
a vychlazené pivo i nealko. Večer od 2000 hod. byla
taneční zábava, kde hrála k
tanci a poslechu už ověřená
Přivítali jsme mezi nás 8
nováčků: Vojtíšek Dobrý a
Dorotka Krejčí (Horšice),
Julinka Chvalová (Vitouň),
František Trhlík (Újezd),
Vesněnka Nocarová (Dolce),
Deniska Kreuzmanová (Řenče),
Gábík Ott (Radkovice) a
Toníček Cibulka (Vlčí).
Všem dětem přejeme, aby se
jim u nás líbilo a prožily tu
s námi krásná školková léta.
V
letošním
roce
budeme
pracovat
podle
třídního
vzdělávacího
programu
s názvem „Sluníčkový rok“.
Sluníčko bude naším celoročním průvodcem, protože je
zdrojem tepla, radosti a
energie. Vnímáme ho jako
kruh, který nikde nezačíná a
nekončí.
Jarka Jeslínková

hudební
skupina
ARGEMAN.
Vloni se hudba líbila, ale
letos to na účasti nebylo
znát. Těm pár přítomným to
ale vůbec nevadilo a dobře
se bavili.
Na závěr děkuji všem, kteří
se
zasloužili
o
zdárný
průběh jak soutěže, tak o
večerní zábavu, i těm co nám
zůstávají na našich akcích
věrni svoji účastí. V nepo-

slední řadě děkuji obecnímu
úřadu za podporu.
Starosta SDH Míra Macháček

OZNÁMENÍ OÚ
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 20. října 2017
od 14.00 – 22.00 hod.
v sobotu 21. října 2017
od 8.00 – 14:00 hod.
Sídlo volebního okrsku:
č. 1 - Dolce
budova OÚ,
zasedací místnost v 1. patře
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Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost
Přijďte
se
pobavit
s
dětmi, načerpat nové turistické informace, informace z
oblasti dějin a zeměpisu,
možnosti a tipy na výlety a
to na 13. ročník veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského
kraje ITEP 2017 v halách TJ
Lokomotiva v Plzni, který se
koná ve dnech od 21. – 23.
září.Letošní veletrh bude ve
znamení baroka pojatý zábavnou
formou
povzbuzující
lidskou zvědavost.
Pojďte soutěžit a vyhrát
hodnotné
ceny,
užít
si
legraci, pohodu i trochu
adrenalinu a odneste si nové
informace
o
zajímavých
lokalitách
v tuzemsku
i
zahraničí. Nechte se opět
inspirovat pestrou nabídkou
možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů
světa.
Nenechte
si ujít
vyprávění
a
autogramiádu
protagonistů stále oblíbeného seriálu Policie Modrava
natáčeného v šumavské přírodě. Tváří ITEPu je český
divadelní a filmový herec
Václav Neužil, který usedne
i v Křesle pro hosta.

Bohatý
program
bude
připraven pro malé děti
i pro žáky základních a
středních
škol.
Každý
den veletrhu si děti
užijí
interaktivní
zábavu, pohybová vystoupení, malování na obličej, program složený z
pohádek, soutěže, tvořivé tematické dílny a
nově malování karikatur
a karetní vědomostní hru
Karty hraběnky Lažanské,
kde budou hrát o zajímavé ceny. Nebude chybět
nafukovací
planetárium,
expozice
Zoo
Plzeň,
Národní
park
Šumava,
Techmania Sciene Center,
Ekologické centrum Orlov
a jiné.
Gurmánské jazýčky potěší
vyhlášená Salaš Zbojská
s klobáskami, sýry a
haluškami,
dále
výtečné
bavorské klobásy, regionální
potraviny, moravská, rakouská a italská vína, chybět
nebudou německá
a česká
piva.
Zájemci o účast na ITEPu
měli až do 31. srpna čas
bojovat a sbírat body v

rámci letního putování po
turistických
zajímavostech
Plzeňského kraje Prázdninová
štafeta
http://stafeta.plzensky-kraj.cz
Slavnostní vyhlášení vítězů
se uskuteční tradičně na
ITEPu.

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského
průkazu a cestovního pasu
Potřebujete
požádat
o
vydání občanského průkazu
nebo cestovního pasu a nejste
právě v místě svého trvalého
pobytu?
Žádost o oba osobní doklady
můžete podat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u
úřadů městských
částí Praha 1 až
22. Záleží na
Vás,
který
z
těchto úřadů si

vyberete. Vyhotovený osobní
doklad Vám předá úřad, u
kterého jste podali žádost.
Předpokládáte,
že
nebudete
moci převzít občanský průkaz
nebo cestovní pas u úřadu, u
kterého jste požádali o jeho
vydání?
Občanský průkaz nebo cestovní
pas
můžete
převzít
u
jiného obecního úřadu obce
s rozšířenou působnosti,
který
si
zvolíte
při
podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo
cestovního pasu u jiného
úřadu zaplatíte správní
poplatek 100 Kč. Pozor to neplatí, jedná-li se o
převzetí cestovního pasu
vydaného ve zkrácené lhůtě

6 pracovních dnů. V tomto
případě můžete cestovní pas
převzít pouze u úřadu, u
kterého jste podali žádost o
jeho vydání.
OSČ MV 27.6.2017

Naši jubilanti
V září 2017 oslaví:
Rudolf Rodina
- 88 let
Miloslava Zieglerová - 87 let
V říjnu 2017 oslaví:
Drahomíra Regnerová - 60 let
Pavel Čermák
- 60 let
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