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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
je zde první číslo Dolckého
občasníku
pod vedením nové
„šéfredaktorky“ Aleny Duchkové,
která se této nelehké práce ujala
po ukončení spolupráce s paní
Alenou Lochmannovou, která se o
občasník starala poslední čtyři
roky. Tímto bych chtěl paní
Lochmannové moc poděkovat za
výbornou spolupráci.

turnaj v prší, který už tradičně
zajišťuje pár příznivců této
karetní hry v čele s Kamilou
Hajžmanovou. Poslední akcí prvních
měsíců byl dětský karneval, který
se těší velkému zájmu nejen z řad
dětí, ale i rodičů a prarodičů.
Dle mého názoru se vše náramně
povedlo a bylo perfektně připraveno.

V prvních dvou měsících tohoto
roku nám počasí ukázalo, že umí
být i pořádná zima a my jsme si
mohli užívat zimních radovánek. Na
druhou stranu nám ale dokázalo
nabídnout i typicky jarní počasí,
které láká k procházkám prosluněnou přírodou.

Samozřejmě nezahálíme a dále
pokračujeme v přípravách realizace
splaškové kanalizace a rovněž se
intenzivně zabýváme problémem
sucha, které v letních měsících
potrápilo poměrně značnou část
naší obce. S policií zpracováváme
možnosti, jak dohlížet a případně
pokutovat dodržování povolené
rychlosti v naší obci, kterou si
občas řidiči pletou se závodní
dráhou. Podali jsme žádost o
dotaci od Plzeňského kraje na
rozšíření dětského hřiště o dva
herní prvky. Doufejme, že nám
štěstí bude přát a získáme nějaké
finanční prostředky. Budeme

Co se procházky týče, mnozí z nás
jsme absolvovali již tradiční
novoroční výšlap, který pro nás
připravuje místní SDH. Potěšilo
mě, že zájem o tuto aktivitu
každoročně narůstá. Další akcí
našich hasičů byl hasičský ples
konaný v zasedací místnosti
obecního úřadu. Nesmím opomenout

reagovat na stížnosti o stavu
sjízdnosti místních komunikací v
zimním období a uzavřeme smlouvu
se Správou a údržbou silnic v
Přešticích na jejich chemické
ošetření. Posyp se bude provádět
jen na výzvu obce po telefonické
domluvě s dispečerem.
Do finále se blíží dokončení
nových webových stránek obce,
které nabídnou nejen nový vzhled,
ale budou také mnohem přehlednější.
Rád bych pozval všechny seniory na
Setkání seniorů na obecním úřadu
dne 15. 3. 2019, kde vás jako
tradičně pobaví vystoupení Dobřanských bábinek a k tanci a poslechu
zahraje skupina Orient.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podílejí na přípravách akcí a tím zpestřují život v
naší obci.
Míra Mráz, starosta obce

Vítáme nové občánky
Hynka Nocara,
Ondřeje Vandase,
Elišku Bůžkovou
a Sofii Loudovou
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ
DO ŽIVOTA.

Naši jubilanti
V únoru oslavili:
Josef Bultas
Karel Albl
Karel Kutílek
V březnu oslaví:
Božena Šilingová
Vladimír Machulda -

83 let
60 let
89 let

82 let
70 let

B L A H O P ŘE J EM E
Foto k článku - Maškarní bál
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Informace z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 14. 12. 2018
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v pátek 14.
12. 2018 v 19 h starostou
Miroslavem Mrázem.
V úvodu starosta připomenul
úspěšné kulturní akce Drakiádu
a Čertiádu a poděkoval organizátorům, kteří akce připravovali. Informoval o významném
úspěchu našeho týmu Billiard
Stars, který získal titul
mistra České republiky v
týmech. Dále starosta informoval o aktuální fázi kanalizace,
kdy je kvůli stavbě opěrné zdi
pod lesem Hůrka, podána žádost
na Ministerstvo životního
prostředí o odnětí části
pozemku z majetku Lesů České
republiky.
Jelikož se jednalo o první
zasedání nového zastupitelstva,
seznámil starosta přítomné s
cíli nového zastupitelstva,
kterými jsou: aktualizace
dosavadního projektu na vodovod
tak, aby bylo možné v rámci
výstavby kanalizace položit
alespoň potrubí; zpracování
projektu na novou hasičskou
zbrojnici, kterou bychom rádi
vybudovali
v rámci dotačního
programu v místě stodoly na

hřišti; obchod místo současné
hasičárny provozovaný nejlépe
spolu s hospodou; rekonstrukce
víceúčelového
hřiště
„V
Březinkách“;
revitalizace
zeleně „Na Višňovce“; rychlost
v obci, která je i přes
zpomalovací ostrůvky často
překračována.
Starosta dále informoval, že
ceny za komunální odpad dle
OZV obce Dolce č. 2/2017
zůstávají v platnosti i pro
rok 2019, poplatek je splatný
k 28. 2. 2019.
Předsedkyně kontrolního výboru
Alena
Duchková
seznámila
přítomné s plány inventur.
Předseda finančního výboru
Luboš Louda seznámil přítomné
se stavem hospodaření a
plněním rozpočtu obce ke dni
30. 10. 2018, s rozpočtovým
opatřením č. 4 na rok 2018, s
návrhem rozpočtu obce Dolce na
rok 2019 a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020-2021.
Zastupitelstvo obce schválilo
usnesením
navýšení
odměn
neuvolněných členů zastupitelstva. K navýšení došlo z
důvodu nově vydaného Nařízení

vlády č. 202/2018 Sb. o výši
odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.
Dále bylo stanoveno, že odměny
členů finančního a kontrolního
výboru a členů kulturní komise, kteří nejsou zastupiteli,
budou vypláceny na základě
předem přijatého jednorázového
usnesení. Odměna těmto členům
na základě dohody o provedení
práce není možná.
Zastupitelstvo pověřilo usnesením starostu obce Miroslava
Mráze k provádění rozpočtových
opatření.
V závěru jednání byla otevřena
diskuze a byl dán prostor po
případné dotazy.
Předsedající ukončil zasedání
zastupitelstva ve 20 h, všem
přítomným poděkoval za účast,
popřál příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
a pozval na první akci v novém
roce, kterou je 5. 1. 2019
novoroční pochod.
Podrobnější informace naleznete v oficiálním zápise zastupitelstva.
Alena Duchková

Turnaj v prší
Letošní již pátý ročník
turnaje v prší na Dolcích se
konal 19. 1. a předčil loňský
rekordní počet 40 účastníků.

Letos se dostavilo neuvěřitelných 63 hráčů ve
složení 18 žen, 31 mužů a
14 dětí. Nejmladší účastnicí byla teprve 5letá
Eliška. Z dětí získala
první
místo
místní
Kačka Holá s celkovým
počtem 33 bodů. Za ní
se
umístil
loňský
vítěz Daniel Poslík s
počtem 27 bodů a těsně
za ním Sára Sekeráková
s 26 body. Hrálo se 14
kol a poté se pokračovalo o konečné umístění. Celkovým vítězem
se
stala
Denisa
Kučerová s 39 body, na
druhém
místě
se
umístil František Linhart
s 38 body a na třetím
místě skončil Radek Šoltys
s 37 body. Pro ty nejlepší
byly připraveny hodnotné
ceny,
ale
s
prázdnou

neodešel nikdo. Rádi bychom
poděkovali sponzorům a pořadatelům. Doufám, že se všem
zúčastněným líbilo a budeme se
těšit na další ročník.
K. Poslíková
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Hasiči po roce opět bilancovali
Nastal čas vánoční a to je
čas, kdy místní hasiči hodnotí
svoji práci v pomalu končícím
roce.
Tentokrát jsme posunuli termín
konání Výroční valné hromady
na 29. 12. 2018. Důvodem byly
předvánoční firemní večírky,
které způsobovaly, že účast
členů nebyla valná. Jak se
ukázalo, bylo to správné
rozhodnutí. Za přítomnosti 26
členů a 13 hostů v 1700 h
starosta
sboru
Miroslav
Macháček zahájil slavnostní
jednání. Po uvítání hostů ze
sousedních
sborů
Újezdu,
Horšic,
Týniště,
Dnešic,
Kbelu, starosty okrsku Horšice
p. Rašpličky, bývalého starosty Horšic p. Čepického a
starosty naší obce p. Mráze,
požádal přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili
památku
našich
zesnulých

členů. Po nezbytné volbě
návrhové a mandátové komise,
do které byl zvolen jako
předseda Martin Macháček a
jako členové Pavel Nový a
Pavel Paluch, následovala
zpráva o činnosti sboru,
kterou přednesl Martin Macháček a tak zastoupil našeho
jednatele Pavla Stuchla, který
byl nemocen. Přítomní se ze

zprávy dozvěděli vše podstatné
o práci hasičů v roce 2018.
Pak vystoupil hospodář sboru
Zdeněk Nový ml., který nás
seznámil s finančními příjmy a
výdaji. Následovala zpráva
cvičícího družstva přednesená
Pavlem Novým. Dále
navázal
se
svojí
zprávou
velitel
sboru
a
zásahové
jednotky
Jaroslav
Louda a představil
činnost jednotky v
oblasti výjezdů k
požárům, technických
zásahů a připomenul
i dovoz vody do
domácností v době
letního abnormálního
sucha.
Poděkoval
chlapcům, kteří tuto
činnost zajistili ve svém
volném čase, a myslím, že ke
spokojenosti všech, kteří o
dovoz vody požádali. Celou
činnost a vedení účetnictví
zhodnotil předseda kontrolní a
revizní rady Zdeněk Bultas.
Pak přišel na řadu bod, kdy
jsme do svých řad přijali
nového člena Michala Holého a
byl mu slavnostně předán
členský
průkaz.
Také
jsme ocenili naše dva
členy. Na návrh našeho
sboru
bylo
Krajským
sdružením hasičů uděleno
Čestné uznání
Zdeňkovi
Novému ml. a Pavlovi
Stuchlovi. Jako zpestření našeho jednání pro
nás
připravil
Martin
Macháček asi dvacetiminutovou
videoprodukci,
kde nám obrazem připome-

nul naši činnost v roce 2018.
Podstatnou
část
věnoval
„Hasičské fontáně Praha“, což
byla akce u příležitosti 100.
výročí založení Československého státu, které se účastnilo našich pět členů pod
vedením Ivo Chudáčka. Jsme
náležitě pyšní, že jsme u
takové akce mohli být. Pak
následovalo schválení plánu
činnosti na rok 2019. Mimo
jiné chceme společně s obecním úřadem uspořádat zájezd
na Zemi živitelku. Poté
předsedající pozval přítomné
na malé občerstvení, popřál
všem pevné zdraví do nového
roku a zároveň pozval i na
večerní zábavu, kdy nám
zahrál Jaroslav Kašpar a tak
jsme symbolicky a zvesela
ukončili rok 2018.
Za svoji osobu chci poděkovat
starostovi obce Mírovi Mrázovi, který mi předal dárkový
balíček za práci pro hasiče.
Cením si toho, ale bez kamarádů hasičů, které mám kolem
sebe, by to nebylo ono.
DĚKUJI.
Starosta SDH Míra Macháček
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Maškarní bál
Jak tomu v únorovém zimním
čase bývá, nastávají doby
maškarních bálů jak pro
dospělé, tak i pro děti.

Nejinak tomu bylo i 16. 2. na
obecním úřadě na Dolcích, kam
si přišlo užít odpoledne
spousty malých princezen,
kovbojů, klaunů a
dalších
krásných
masek.
Celým
dětským odpolednem
i klauni provázeli.
U vstupu v podobě
Zuzany Chudáčkové,
která
příchozím
nabízela k zakoupení dívčí a chlapeckou
tombolu.
Na
bohatou
tombolu
byly některé děti
tak zvědavé, že ji
chodily
okukovat
ještě před jejím
vyhlášením.
Na
parketu pak celým

odpolednem provázeli klauni
Natálka a Markéta Jeslínkovy,
se kterými si děti zatancovaly
i zasoutěžily. Celý maškarní
rej hudebně doprovázel DJ se
svým dětským repertoárem. U
občerstvení, v čele s Josefem
Staňkem a klaunem Alenou
Duchkovou, si přišel na své
každý mlsný jazýček - dětský,
i dospělý. Slané, sladké,
pizza, vše, co libo. A že bylo
koho občerstvovat! Bálu se
zúčastnilo 24 dětí, z toho 6
chlapců a 18 děvčat. Celé
odpoledne bylo velmi podařené
a všem organizátorům a výše
jmenovaným ze zastupitelstva
obce patří velké díky za naše
malé ratolesti.
Veronika Fořtová

Zprávy z Billiard Stars
Dnes vám přinášíme slíbené
rozhovory s hráči vítězného
týmu Michalem Gavenčiakem a
Milanem Šperlem. Hráče vyzpovídal člen vedení klubu Jan
Regner. Na představení dalších
hráčů se můžete těšit v dalších
číslech místního občasníku.
Ahoj, kluci! Můžete se místním
čtenářům blíže představit?
je mi 39 let,
M.G.: Ahoj,
bydlím v Karlových Varech a
kulečníku se věnuji od svých 15
let.
M.Š.: Zdravím, jmenuji se Milan
Šperl, je mi 36 let, bydlím v
Chodově u Domažlic, jsem ženatý
a mám tři děti.

Jak jste se vlastně dostali do

klubu z malé vesnice Dolce na Billiard Stars mi bylo nabídjižním Plzeňsku, kolika kluby nuto zakládajícím členem
Lubošem Loudou, se kterým jsem
jste před tím prošli?
M.G.: Oslovil mě předseda
klubu Luboš Louda, s kterým
jsme dlouholetí přátelé. Za
svoji kariéru jsem postupně
hrál za kluby v K. Varech,
Plzni, Praze, Brně, opět v
Plzni a nakonec v Dolcích.
Před tím než jsem se
M.Š.:
stal členem Billiard Stars
Dolce, jsem hrál v Příchovicích, Bio systém Plzeň,
Harlequin
Plzeň,
Jiskra
Domažlice, kde jsem hrál
karambol, od roku 2002 jsem
také členem německého klubu BC
Furth im Wald. Angažmá v

měl již skvělou spolupráci a
mimo jiné mě přesvědčila i
jeho
organizace
úžasného
turnaje Velká cena Příchovic,
který byl svého času největším
turnajem u nás.

Co vás přivedlo k soutěžnímu
kulečníku, v kolika letech
jste začali hrát?
M.G.: Jak jsem řekl, kulečník
hraji od svých patnácti let a
závodně se mu věnuji přibližně
od sedmnácti. K tomuto sportu
jsem se ze začátku dostal jako
k zábavě a až postupem let
(Pokračování na stránce 5)
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(Pokračování ze stránky 4)

jsem ho začal brát jako sport.
M.Š.: Ke kulečníku mě přivedl
můj bratr, když mi bylo 12 let.
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týmové soutěži, konkurence
byla veliká a k favoritům na
vítězství nás asi nikdo
neřadil?

ku, aby dosáhl tak skvělých
úspěchů. Můžeš popsat tvou
přípravu, jak často a kde
trénuješ?

Co považujete za své největší M.G.: Ano, jak jsem říkal, M.G.: Dříve jsem trénoval
úspěchy kariéry a čeho byste nebyli jsme favorite a až po klidně 5-6 hodin denně, v
postupu do play off jsem si současné době tak dvě hodiny
chtěli ještě dosáhnout?
M.G.: Podařilo se mi dosáhnout
dvou desítek titulů mistra
republiky jak v soutěžích
jednotlivců, tak i soutěží
družstev. V zahraničí se mi
podařilo vyhrát několik mezinárodních turnajů a tímto směrem
se upírají moje snahy do
budoucna.
M.Š.: Mezi mé úspěchy patří

Michal Gavenčiak

několik bronzových medailí z
MČR
juniorů
v karambolu
(kulečníku bez děr), třetí
místo MČR v týmech, druhé místo
v České poolové tour a samozřejmě první místo na MČR týmů
s Billiard Stars Dolce v
loňském roce a tady mé ambice
končí. V současné době se
věnuji rodině, a proto hraji
jen týmové soutěže .

Michale, posledních velkých
vítězství jsi dosáhl již v
našem dresu v minulé sezoně,
kdy jsi byl tahounem našeho
vítězného družstva (pozn.
redakce Michal neprohrál jediný
zápas) a navíc ses po delší
době vrátil ze zahraničních
soutěží a odehrál i MR jednotlivců ve všech disciplínách,
kde jsi vybojoval další dva
tituly. Kam řadíš tato vítězství?
M.G.: Vítězství v extralize
týmů s naším klubem byl neskutečný úspěch, protože jsme do
soutěže nevstupovali jako
favoriti. V jednotlivcích jsem
ze čtyř turnajů vybojoval dva
tituly a jen o jeden zápas mi
uteklo vítězství v celkovém
čtyřboji.

říkal, že bychom mohli dosáhnout na stupně vítězů, že z
toho byl nakonec titul, je
obrovský úspěch.
M.Š.: Počítal jsem s tím, že
máme velkou šanci získat
medaili, ale že to byla ta
zlatá, mě velmi mile překvapilo.

plus rehabilitace, která je v
pokročilém věku stejně důležitá. Nejvíce trénuji na svém
vlastním stole doma.

Naši občané vás mohli vidět v
akci
při
letních
exhibicích,
které
pořádáme. Jak se vám
u
nás
l í bi lo ,
přijedete
případně
znovu,
jestli
se
další ročník podaří
uspořádat?

M.G.: Tak především kulečník
je hra pro všechny, dá se hrát
téměř v každém věku. Pokud se
tomuto sportu chcete věnovat
na závodní úrovni, je nejlépe
začít již kolem desátého roku
a pravidelně trénovat jako v
každém jiném sportu. Na Dolcích máte navíc certifikovaného zkušeného trenéra v podobě
Luboše Loudy a kvalitní materiální vybavení dvou profi
stolů u něj doma, tak se ho
nebojte oslovit. Případně i já
a ostatní hráči samozřejmě
rádi předáme svoje zkušenosti
novým nadějím. Pro širší
rozšíření členské základny by
byla třeba veřejná klubová
herna, neznám ale místní
možnosti, to nechávám na našem
vedení.

M.G.: Letní exhibice
je výborný nápad jak
předvést
závodní
kulečník
š i ro k é
veřejnosti.
Určitě
se ve volném čase
opět rád zúčastním.
M. Š.: Kulečníková
exhibice na Dolcích
byla skvělá akce,
které se rád zúčastním,
kdykoli to bude možné.

Co bys vzkázal našim čtenářům,
především mládeži. Proč by se
měli začít věnovat tomuto
sportu a případně rozšířit
naše řady?

Věnujete se dalším sportům,
jaké máte další koníčky?
Chtěl bys
M.G.: Ano, rekreačně se věnuji závěrem?
fotbalu, cyklistice a lyžování.
M.Š.: Na další sport mi
nezbývá moc času vzhledem k mé
početné rodině a pracovnímu a
společenskému vytížení, ale
přesto si občas neodpustím
vyjížďku na motorce, dříve
jsem hrál i fotbal.

Poslední otázky jsou, Michale,
na tebe jako na dlouhodobě
nejlepšího hráče
poolbilliardu
v
České republice.
Kolik
turnajů
odehraješ za rok,
podle
čeho
si
turnaje vybíráš?
Přibližně
M.G.:
20-30 turnajů a
vybírám
si
je
podle vzdálenosti
a cenové dostupnosti.

Laik
si
asi
nedovede představit, kolik musí
závodní
hráč
Věřili jste před sezonou, že kulečníku obětobychom mohli vybojovat titul v vat času trénin-

Milan Šperl

ještě

něco

říci

M.G.: Přeji všem čtenářům
rovný strk a chtěl bych poděkovat Luboši Loudovi za jeho
aktivity a nasazení v kulečníkovém sportu.

Děkuji oběma za rozhovor a
přeji mnoho dalších úspěchů.
Jan Regner
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Novoroční výšlap
První
lednovou
sobotu
5. 1. 2019 se uskutečnil v
pořadí již pátý novoroční
výšlap.

protože nás zde čekalo milé
překvapení v podobě plápolajícího ohniště a občerstvení,
které pro nás připravili

Ačkoli se sluníčko, jako téměř
celé Vánoce, neukázalo, před
obecním úřadem se kolem
9 h
sešlo asi 35 nadšených turistů.
Jsme velice rádi, že jsme mezi
zúčastněnými mohli přivítat i
naše nové spoluobčany a ocenili

hasiči z Týniště. Brzy se k
nám přidali i občané z Týniště
a tak jsme při opékání buřtů a
popíjení punče udělali vesnickou družbu.
Asi po hodině jsme se vrátili
k hájovně a navštívili jsme
lesní školku,
která
se
nachází
nad
hájovnou
v
areálu bývalé
pily.
Areál
koupil před 3
lety
ve
značně zchátralém
stavu
s o u č a s n ý
majitel
a
vybudoval
tady
lesní
š k o l k u .
Školkou nás provedl p. Kasl z
Týniště s dcerou, kteří zde,
jak sami uvedli, s láskou
pracují. Dozvěděli jsme se, že
ročně vypěstují až 800 tis.
sazenic stromků a jejich
největším
odběratelem
jsou Lesy ČR.
Malý stromeček
si ale může
koupit kdokoli, pro zajímavost
stojí
kolem 12,- Kč.
Sazenice pěstují v kořenovém
balu,
stromky
jsou
pak při výsadbě odolnější než prostokořenné. Tipli

jsme účast otce a syna Sajdlů.
Po úvodní skupinové fotografii,
jsme vyrazili směrem na Újezd,
U Křížku jsme odbočili vpravo a
cestou zvanou Kostelní jsme
došli do Horšic.
Při míjení horšického rybníka
jsme si povzdechli nad jeho
stavem a zároveň jsme byli
rádi, že jsme se u nás rákosí v
rybníku zbavili. Z Horšic jsme
pokračovali směrem na Luh.
Cestou jsme se mohli kochat
krásným výhledem na Horšice,
Újezd, vrch Nevěrná a Týniště.
Na rozcestí v Luhu u hájovny
jsme pokračovali po značené
cyklostezce 2186 a zhruba po
600 m nás čekal první cíl
našeho výšlapu, kterým byl srub
postavený před 2 lety Lesy ČR.
Dovnitř jsme se sice nedostali,
ale to nám vůbec nevadilo,

byste si kolik v takové lesní
školce spotřebují vody? Je to
50 m3 denně. A jistě zajímavou
informací bylo, že se i v
našich lesích kromě smrků,
jedlí, borovic, dubů a buků
zkouší vysazovat korkové duby
nebo jedlé kaštany.
Po poučné exkurzi jsme pokračovali do Týniště, kde nás v
malebné hospůdce U Kaiserů
čekal již tradiční guláš a
pivečko. Nabrali jsme síly pro
zpáteční cestu a po společném
přípitku a nezbytné fotografii, jsme se rozloučili s
našimi hostiteli z Týniště a
přes vrch Nevěrná jsme vyrazili směrem k domovu. Kdo to
neví, několik metrů od vrcholu
Nevěrné je památník štábního
strážmistra Josefa Šlaise z
Týniště, který zde byl 20. 5.
1945 zastřelen nacistickými
vojáky, kteří se v lese ukrývali. Tak se tam můžete někdy
podívat, až půjdete zase
kolem. Když jsme vyšli z lesa,
naskytl se nám opět krásný
výhled, tentokrát z druhé
strany, na Újezd, Horšice a v
dáli jsme mohli vidět i Šumavu. Sešli jsme do Újezdu,
abychom se u hospodářství p.
Sikyty otočili téměř o 360
stupňů a vydali se opět do
kopce k lesu Dolcko. Pak nás
čekala příjemná rovinka ke
kapli sv. Huberta, kde jsme
udělali poslední společnou
fotografii. Cestou od kaple,
nedaleko rozcestí s cestou
zvanou Štíhlovská, nám p.
Ziegler ukázal místo, kde
podle jeho informací, ležely
původně Dolce. Tato informace
zůstala opředena tajemstvím,
protože se ihned ozvaly hlasy,
které říkaly, že to místo je
jinde.
Po 15 ušlých kilometrech jsme
se v 16 h vrátili na Dolce.
(Pokračování na stránce 7)
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(Pokračování ze stránky 6)

Někteří se vydali do svých
domovů a někteří šli tento
výkon zapít do hospody. Myslím
si, že za všechny zúčastněné
můžu poděkovat p. Zieglerovi
za výběr trasy, hasičům z
Týniště za občerstvení u srubu
a hasičům z Dolců za občerstvení v hostinci U Kaiserů. Byla
to příjemná procházka se
zajímavými zastávkami. Někteří
poznali nová místa, o kterých
ani nevěděli, ačkoli je máme za

humny. Nakonec i to počasí
vyšlo, několik dní před
akcí konečně nasněžilo, a
tak
si
děti
zpestřily
procházku koulovačkou a my
ostatní jsme ocenili, že
jsme nebyli celí od bláta.
Tak zase příště a jak praví
někteří sportovní komentátoři, sportu zdar a výšlapům zvlášť!
Alena Duchková

Pozvánka
Zastupitelstvo obce Dolce
srdečně zve všechny naše
seniory na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
PŘI MUZICE,
které se uskuteční v
pátek 15. 3. 2019, od
1700 hod.
v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Zahraje skupina

Orient
a vystoupí

Na Dolcích se bálovalo
Dobřanské bábinky.
Po první letošní zdařilé
akci, turistickém výšlapu, nás
čekal již tradiční hasičský
bál, který se konal 26. 1.

Občerstvení zajištěno.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pozvánka
Leskros — Dnešice

Sobotní dopoledne patřilo
přípravě zasedací místnosti a
všeho potřebného, aby večer
proběhl ke spokojenosti účastníků bálu. Vstupenky byly opět
v předprodeji u Zdeňka Bultase
v prodejně nábytku. Počet
prodaných místenek nasvědčoval,
že účast na bále bude po létech
pěkná. I letos nám zahrála
hudební skupina „Lovci rytmů“.
V průběhu večera nemohly chybět
preclíky a chuťovky, které
věnovali členové, ale i nečlenové, kteří pravidelně navště-

vují hasičské akce. Při
dámské volence, kdy dámy
volí a páni solí, byly pro
ženy připraveny květiny.
Čas po půlnoci rychle utekl
a ti nejvytrvalejší se
kolem třetí hodiny ranní
spokojeně
rozcházeli
do
svých domovů. V neděli v
podvečer
jsme
po
akci
zasedací místnost uklidili
a ve výčepu u pivka akci
probrali.
Děkuji
všem,
kteří
nás
podpořili
a
členům za přípravu a zdárný
průběh.

Za SDH Míra M.

Nezisková
organizace
Rozběháme Česko z. ú. ve
spolupráci s obcí Dnešice
pořádá 1.ročník běžeckého
a canicrossového závodu
pro místní obyvatele a
širokou
veřejnost
(amatéry, profi běžce či
začátečníky),
který
se
uskuteční 30. 3. 2019 ve
Závod dostal
Dnešicích.
jméno Leskros Dnešice a je
zařazen do seriálu závodů
Leskros, v rámci kterého
se uskuteční 3 závody v
blízkém okolí Plzně a 4.
závod je výzvou, běží se
na Ještěd v Liberci.
Trasa povede dnešickými,
přeštickými a chlumčanskými lesy.
Budeme
rádi,
když
si
přijedete s rodinou zazávodit nebo se jen podívat,
zafandit a užít si příjemný den plný sportu.
Více informací o tomto
závodě a celém seriálu se
můžete dočíst na webových
stránkách www.leskros.cz,
případně
vyhledat
na
facebookových
stránkách
Leskros Dnešice.
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Etiketa ve škole a zásady správného stolování
Ve čtvrtek 24.1.2019 se žáci
1.-5.ročníku zúčastnili výchovného programu „Etiketa a školní
řád“.
Tato akce byla součástí Minimálního preventivního programu
školy. V úvodu nás lektorka
seznámila s průběhem dopoledního
programu, který byl rozdělen na
dvě lekce. Součástí první lekce
byly praktické ukázky pravidel
slušného chování. Žáci byli
uvedeni do tématu etikety
všedního dne, stali se herci a
vyzkoušeli si jednotlivé situace. Seznámili se s pravidly
slušného chování nejen k učitelům, ale i k sobě navzájem.
Někteří žáci se stali tzv.
správci konkrétních pravidel, na
která budou v průběhu školního
roku dohlížet a hlídat, zda je

všichni dodržují.
Ve druhé části si
žáci
připomněli
informace
z
předešlé lekce a
poté
se
již
věnovali správnému
chování u stolu
doma, na návštěvě
a v restauraci,
prostírání stolu,
správnému
držení
příboru a na závěr
si
zopakovali
veškeré informace
formou hry „Pravda
a lež“ . Děkujeme
paní Kloudové za
velmi pěkný program a doufejme,
že žáci získané vědomosti
uplatní v každodenních situacích nejen ve škole, ve školní

jídelně, ale i na veřejnosti a
doma.
Magdalena Skálová

Návštěva u daňků
Ve čtvrtek 24.1.2019 jsme se
žáky školní družiny navštívili
oboru s daňky ve Vitouni.
Ze školy jsme vyšli hned po
obědě, abychom měli dostatek
času. V batůžku jsme měli
připravená jablka a mrkev.
Nejprve se nám daňci schovávali,
ale po chvíli je zlákala vůně
dobrot, které jsme jim přinesli.
Odvážnější samci k nám přišli
blízko, a tak jsme si je mohli
důkladně prohlédnout. Všichni
jsme obdivovali jejich lopatkovité paroží. Přišli jsme v době,
kdy mají zimní tmavohnědé
zbarvení a nemají typické bílé
skvrny. Daněly byly plaché a

přišly až po delší
době, najedly se a
opět se schovaly do
houští. Pro některé
z nás to bylo první
setkání s tímto
zvířetem.Velmi
děkujeme
manželům
Janečkovým, že nám
umožnili
tent o
nevšední zážitek a
těšíme se na další
návštěvu.
Magdalena
Skálová

Zimní počasí
Lehounce letí letní oblaka oblohou,
vzdušná jak z příze, jako z bavlny.
Když horké vlání přenést pomohou,
zvolní běh a dovlní se až do vlny.
Ty mraky jako šály, svetry, čepice
v mýdlových vločkách, vodou z pramene,
přepere Zima v pračce vánice
na program vody pouze studené.
Ta zamračená pradlena své krajky škrobí
mrazem,
špendlíky ledu je pak připichuje na zem,
aby se pěkně vypnuly
a žárlí na léto, že denně vytahuje z pračky
nebe jen lehce puntíkaté mráčky
a modré skoro jak lapis lazuli.
Jitka Badoučková (Sbírka Andělská lékárna)
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