Dolcký občasník
dvouměsíčník pro obec Dolce
Č. 3

Červen 2017

www.obec-dolce.cz

email: dolce@obecni-urad.net

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
nastal čas prázdnin a letních
dovolených, kdy si jistě každý z
nás chce odpočinout a užít si co
nejvíce tepla a
sluníčka. Věřím,
že všichni školou
povinní úspěšně
dokončili další
rok
studia
a
nemusí si kazit
léto přípravou na
podzimní reparáty. Ovšem nezapomínejte na to, že
po prázdninách přijde další rok
studia a ty znalosti, co jste se
letos naučili, budete potřebovat. Nekažme si ovšem teď krásný
čas začátku prázdnin hypotézami
o podzimu a užívejme si letních
dnů a dovolených plných opalování a koupání.
Teplé počasí s sebou ovšem
přináší i starosti v podobě
vysychajících trávníků, nutnosti
každodenního zalévání záhonů se
zeleninou a v neposlední řadě i
nedostatku vody v našich studnách. Chtěl bych vás požádat,
abyste dobře hospodařili s
vodou, vykašlali se na bazény a
počítali spíše s variantou
dlouhého sucha bez větších
srážek. Již dnes je vyhlášeno
velké riziko vzniku požárů a
jistě si pamatujete, jak v
loňském létě docházelo k samovznícení polí a bylo podstatně
větší množství výjezdů hasičů,
než tomu bývalo dříve. V té
souvislosti byl dle zákona vydán
zákaz používání vody z hasič-

ských nádrží, což v obci Dolce
představuje obecní rybník. V
případě, že by někdo potřeboval
vodu, je možné se
domlouvat na obecním úřadě a čerpat
vodu za přítomnosti
hasičů z několika
obecních studní.
Je zde i další
důvod, proč není
dobré,
aby
se
čerpala
voda
z
rybníka. V rybníku
je nasazeno velké
množství
Amurů,
kteří mají požírat vzrůstající
vegetaci, a protože Amur je ryba
poměrně velká, může se v mělké
vodě dřít břichem o dno a
nezvládne požírat vrůstající
vegetaci, nebo se dokonce může v
mělké vodě i poranit. S potěšením také sleduji, jak rybník
prokoukl. Postupně je zbavován
rákosí a dalších porostů a
vysekané břehy svítí na dálku.
Pokud si vzpomenete, poslední
tři sezony nebyly břehy sekány
ani jednou. V průběhu léta je v
plánu porovnání břehů včetně
hráze a velice mě potěšil záměr
provozovatele, že by měla v
budoucnu být kolem rybníka
průchozí cesta. Pro fandy
rybářského sportu je důležitá
informace, že si již nyní můžete
s provozovatelem, Karlem Uhlířem, domlouvat možnost sportovního rybolovu.

snažíme situaci řešit a nyní
čekáme na návrh Západočeského
konzumního družstva Plzeň (dále
jen ZKD) ohledně potenciální
koupě daného objektu. Uvidíme,
jak se k tomu ZKD postaví, když
všichni víme, že daný objekt
postavili občané obce vlastními
silami. Některými občany navrhovaná cesta přispívat financemi
na prodělečné podnikání ZKD není
reálná a obec nemůže vydávat
mnoho desítek tisíc korun na
krytí ztráty. Tato cesta není
řešení, protože ztráta by se
mohla každým rokem dále zvyšovat
a zatěžovat rozpočet obce.
Uvědomme si, že obchod se zavírá
z důvodů nízkých tržeb a vysoké
ztráty, a to nedokáže ovlivnit
nikdo ze zastupitelstva. Přesto
si to někteří občané myslí,
protože v týdnu, kdy se obchod
zavíral, přišla opět od občanů
naší obce různá udání na mou
osobu.
Podívejme se ovšem na radostnější události, kterými byly opět
kulturní a sportovní akce v
obci. Na ty můžeme skutečně být
hrdi a děkovat všem, kdo se
podílí na jejich realizaci. Zde
platí totiž jediné, jaké si to
uděláme, takové to budeme mít.
Pokud zde budeme mít hodně
aktivních a činných spoluobčanů,
budeme mít krásné akce, takové,
jako máme dnes. Ještě jednou
děkujeme každému, kdo přiložil
ruku k dílu.

Nemilou událostí je uzavření Přeji krásné léto
prodejny COOP v naší obci. Kdo
Michal Šimon, starosta obce
přišel na poslední schůzi
zastupitelstva, ví, že se
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Informace z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 6. 6. 2017
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v úterý
6. června v 19 00 hodin starostou
obce Michalem Šimonem.
V úvodu svého vystoupení zhodnotil starosta obce akce, které v
obci proběhly (Setkání seniorů,
Fichtl Cup, Dětský den) a opět
se setkaly se zájmem a hojnou
účastí. Poděkování tak patří
všem, kteří se organizačně
podíleli na zajištění těchto
akcí. Další poděkování patří
hasičům, kteří se zúčastnili
cvičení v Letinech.
Starosta dále avizoval návštěvu
projektanta kanalizace, který
bude
zpracovávat
projekty
připojení domácností na kanalizaci, které jako takové uhradí

obec, přičemž samotnou přípojku
si následně budou hradit majitelé sami. Zřejmě nejdůležitější
zprávou pak byla informace o
uzavření obchodu COOP vzhledem k
jeho dlouhodobé ztrátovosti.
Zastupitelé chápou, že tím
vznikne problém s nákupy především u starších občanů, a
situaci se snaží řešit.
Následně předsedkyně kontrolního
výboru, paní Markéta Jeslínková,
seznámila přítomné s výsledky
inventarizace majetku a závazků
obce Dolce k 31. 12. 2016. V
rámci provedené inventarizace
nebyly zjištěny žádné schodky,
manka ani inventarizační přebytky. Na ni navázal předseda
finančního výboru, pan Ladislav
Szikszay, který seznámil přítom-

né se závěrečným účtem obce
Dolce a s účetní závěrkou za rok
2016 a se stavem hospodaření a
plněním rozpočtu obce ke dni 30.
4. 2017.
Pozornost byla věnována také
dotacím. Obec obdržela dotaci na
opravu místní komunikace na
Štíhlov, která je v katastrofickém stavu. Vzhledem k tomu, že
se zde nebude budovat kanalizace, má její oprava smysl.
Jelikož obec obdržela na opravu
místní komunikace ještě jednu
dotaci z rozpočtu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, dojde k
opravě celé komunikace.
V závěru jednání byl dán prostor
pro diskusi s přítomnými občany.

Beseda se záchranářkou
Ve čtvrtek 27. dubna nás
ve škole navštívila školitelka ze „Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje“,
Mgr. Věra Šmeráková.

správný rytmus při stlačování. Žáci vyslechli telefonát
ze záchranné služby, kdy
záchranářka
po
telefonu
přesně navigovala sedmiletého
Představila nám svého kamará- chlapce při záchraně jeho
da – medvěda Piškota, na staršího dědečka. Čísla na
kterém žákům předváděla, jak záchrannou službu, policii i
ošetřit úrazy v přírodě – hasiče mají již žáci v
ale
jak
správně
krvácení, zlomeninu, popále- paměti,
zavolat
a
co
zařídit
před
ninu. Vysvětlila žákům, co to
příjezdem
sanitky
se
žáci
znamená být v bezvědomí.
také
v
rámci
Náročnější ošetření, masáž dozvěděli
srdce si žáci vyzkoušeli na besedy. Na závěr každý žák
figuríně a za pomoci zpěvu obdržel diplom malého záchrapísně „Skákal pes“ dodržovali náře.
Sylva Seidenglanzová

Přivítali jsme do naší obce
Viktorku Šilingovou

V pondělí 29. května 2017
starosta obce přivítal nového
občánka Dolců - Viktorii
Šilingovou, která si s sebou
přivedla na tento slavnostní
okamžik rodiče a svoji stále
usměvavou sestřičku Nelinku.
Johan Wolfgang von Goethe
kdysi řekl: „Děti by měly
dostat od svých rodičů dvě
věci: kořeny a křídla. Kořeny
směřující do minulosti a
křídla, volnost a svobodu,
mířící k zodpovědné budoucnosti.“ Věříme, milí rodiče, že
měrou vrchovatou naplníte jeho
slova.
Přejeme
Viktorce
šťastné
dětství plné lásky a štěstí a
rodičům přejeme samé krásné a
radostné chvíle se svými
dětmi.
Lenka Szikszayová

Markéta Jeslínková
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Višňovka opět ožila
V měsíci květnu, po lednovém výšlapu do Vodokrt,
hasičském bálu a dubnovém
sběru železného šrotu, čekal
na místní hasiče už sedmý
ročník Fichtl-cupu.
Letos poprvé jsme pořádali
závod jako samostatný tříhodinový, bez záštity sdružení,
které minulé ročníky zaštiťovalo. Za pomoci OÚ se podařilo
vše
administrativně
připravit. Letošní deštivé
počasí nám dělalo na čele
velké vrásky. Hlavní přípravy
proběhly v neděli 30. dubna,
kdy se vytyčila trať, která
už byla vysekaná p. Kohoutem.
V pátek, den před závodem,
jsme svými dopravními prostředky navezli vše potřebné
pro
zabezpečení
zdárného
průběhu celého závodu. Po
důkladné prohlídce trati jsme
byli nuceni přistoupit ke
zkrácení tratě a minimalizovat místo pro depo a parkoviště pro návštěvníky. I trať
pro malé závodníky se dočkala
změn. Byla prodloužena více
do Višňovky, abychom přileh-

lou
louku
moc
nerozjezdili,
takže
mladí
se
mohli
dostatečně
vyřádit.
Všichni
malí
závodníci
obdrželi za své
výkony medaili a
drobné dárky.
Na hlavní závod se
sjelo 21 posádek.
Když se účastníci
zaregistrovali,
Martin
Macháček
provedl
přejímků
strojů,
které
rozdělil do tří kategorií.
Přesně ve 12 00 hodin Miloš
Šrámek
mávl
šachovnicovým
praporkem a začalo se závodit.
Nadšenci
malých
motocyklů
kroužili po trati a postupem
času, jak nám počasí v sobotu
přálo, trať pěkně vysychala.
Přítomní diváci se měli na co
dívat, ale také se mohli
občerstvit pod party stanem,
kde se grilovaly klobásy a
kuřecí steaky, točilo pivo i
nealko a podávala se káva i
grog. Tomu všemu bezchybně
„velel“ Pavel Jeslínek.
Přiblížila se 15.
hodina a všichni se
soustředili
na
cílovou
rovinku.
Přesně v 15 00 hodin
Miloš Šrámek odmávl
konec
letošního
dolckého závodu. Po
potřebném spočítání
kol nastal okamžik,
na který se každý
závodník těší, tedy
vyhlášení. V katego-

Bezpečné dopoledne
V úterý 23. dubna jsme se jsme zakončili střelv 8 45 hod. vydali na plánova- bou na terč a nevěřili
nou akci do ZŠ Josefa Hlávky. byste, nejlépe stříleUkázky
techniky,
zbraní,
auto mob ilů,
mot ocyk lů,
kriminalistických
kufříků,
otočný simulátor, to vše
mohli zhlédnout naši žáci.
Každý jednotlivec si mohl
mnohé vyzkoušet, prohlédnout
určitá stanoviště, zde žáci
plnili různé úkoly, pokládali
mnoho otázek. Celé dopoledne

la děvčata, která si
za
skvělý
výkon
odnesla
i
pěknou
odměnu.
Myslím, že se žáci
málokdy
setkají
s
takovou technikou a
určitě to pro všechny
byl velký zážitek.
Jana Tolarová

rii sport zvítězili Stojanovičovi s 86 koly, druzí
Lebeda, Toman s 86 koly
(horší čas), třetí skončil
Maska team Martin Macháček a
Jakub Skála. V kategorii
stodolák skončil první Šrek
team se 70 koly, druzí byli
PL Dobřany se 69 koly, třetí
skončili Střelci se 65 koly.
V kategorii klasik skončil
jako první R.D. motocross se
68 koly, druhý byl DR team se
64 koly a třetí Staří psi se
63 koly. První tři posádky
obdržely
pěkné
poháry
a
prvních pět věcné ceny.
Co říci na závěr. Jsme rádi,
že nedošlo k žádnému zranění
a přítomná zdravotní služba
neměla žádnou práci. Děkuji
závodníkům
za
sportovní
chování, obecnímu úřadu za
podporu a všem hasičům i
nehasičům, kteří v letošních
těžkých podmínkách zvládli
všechno opět na výbornou.
Starosta SDH Míra Macháček
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Na Dolcích vznikl sportovní klub BilliardStars
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám představil
nově vzniklý spolek BilliardStars.
Jsme především sportovní klub
zaměřený na sportovní kulečník, a
to především pool (kulečník s
dírami), doplňkově i snooker, který
můžete znát z obrazovek Eurosportu.
Tomuto sportu se věnuji aktivně
více jak deset let.
Již delší dobu ve mně hlodala
myšlenka založit klub v mém
rodišti. Minulý rok nazrála
situace, kdy jsem se rozhodl
opustit můj mateřský klub v
Příchovicích a začal pracovat na
založení klubu na Dolcích. Oslovil
jsem proto několik místních občanů,
jestli by do toho šli se mnou.
Nakonec se scházíme na podzim 2016
jako přípravný výbor na ustavující
schůzi ve složení Luboš Louda, Jan
Regner a Marek Regner, abychom
schválili stanovy. Následovala
žádost o zapsání do spolkového
rejstříku, kam jsme v lednu 2017
také zapsáni. Abychom mohli hrát
svazové soutěže, žádáme také ihned
po zápisu do spolkového rejstříku o
přijetí do Českomoravského biliardového svazu, kde je naše žádost
obratem kladně vyřízena. Jelikož je
v lednu také přestupní termín,
oslovuji několik mých kamarádů, se

kterými jsem v minulosti
spolupracoval, jestli by
nechtěli rozšířit naše
řady. Nakonec k nám
přichází
historicky
nejúspěšnější český hráč
poolbilliardu
Michal
Gavenčiak, juniorský mistr
republiky a 5. z ME
Ladislav Hajšman a Milan
Šperl. Na hostování do
soutěže týmů přichází také
Josef Velíšek a Marek
Vyčítal ze Sportovního
Billiardu Plzeň.
Ihned jsme se zapojili do svazových
soutěží, hrajeme nejvyšší týmovou
soutěž, Českomoravskou Extraligu,
Michal Gavenčiaki i přes své
bundesligové povinnosti vítězí na
turnaji série České poolové tour,
Luboš Louda vévodí regionální
Západočeské poolové lize a získáváme i další cenná umístění na mnoha
dalších turnajích. Rádi bychom vám
představili tento gentlemanský
sport i v naší obci. Proto jsme pro
vás připravili kulečníkovou
exhibici, na kterou jste všichni
srdečně zváni. Akce se uskuteční
15. července na hřišti pod přístřeškem. Účast přislíbili všichni
naši hráči i několik dalších hráčů
z celé republiky, se kterými vám

předvedeme, jak vypadá soutěžní
kulečník. Sami se můžete také
aktivně zapojit, chystáme různé
soutěže o ceny především pro děti.
Večer s námi můžete posedět při
kytaře a samozřejmě si i zahrát. V
neděli pro případné zájemce také
připravujeme rychlokurz kulečníku a
turnaj pro veřejnost. Na každého
účastníka také čeká po celý víkend
malé občerstvení zdarma.
Bližší informace o akci najdete na
našich stránkách
http://www.billiardstars.cz,
tam najdete i spoustu dalších
informací nejen o našem klubu.
Pokud vás tato hra zaujme, neváhejte nás kontaktovat a rozšiřte naše
řady.
Luboš Louda

Den s IZS
V úterý 23. května se celá
naše škola vypravila na výlet.
Cílem naší výpravy byl areál
Základní školy Josefa Hlávky v
Přešticích, kde se konal pod
záštitou starosty města Mgr.
Karla Naxery „Den s IZS“.

Program odstartoval v 9 00 hod., kdy
byli představeni zástupci složek
integrovaného záchranného systému.
Poté mohli všichni účastníci
postupovat k jednotlivým stanovištím. V průběhu celého dopoledne
děti viděly techniku, výstroj i
výzbroj, střelecký
trenažér, simulátor
nárazu,
ukázku
ovlivnění alkoholem
nebo drogou pomocí
speciálních brýlí a
spoustu
jiných
zajímavostí, které
záchranné
složky
používají
při
záchraně
života.
Škoda jen, že jsme
nemohli
vidět
přistávání vrtulníku,
které
bylo
vyvrcholením celé

akce. Tou dobou jsme si již
vychutnávali oběd v naší školní
jídelně. Tak snad někdy příště.
Myslím si, že i tak byla tahle
podívaná pro děti zajímavá a
hlavně přínosná.
Dana Řihošková

Naši jubilanti
V červenci 2017 oslaví:
Marie Stuchlová
- 83 let
V srpnu 2017 oslaví:
Eva Loudová
- 60 let
Jiřina Fořtová
- 81 let
Jindřich Ziegler
- 60 let

B L A H OP Ř E J EM E

Dolcký občasník
Vydává OÚ Dolce, zodpovídá: Alena Lochmannová, vychází 1x za dva měsíce, cena výtisku: bezplatně,
registrováno: MK ČR E 15544, počet výtisků 120

