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Slovo starosty
Vážení občané,
pravděpodobně také pozorujete, jak
si s námi aprílové počasí hraje a
přesto, že je konec dubna, tak mně
do psaní úvodního slova pěkně
chumelí. Většina z nás z chumelenice
asi příliš radost
nemá, ale věřím, že
se najde někdo, kdo
radost mít bude. Jako
například
mí
dva
chlupáči,
kteří
chytají
vločky
a
radostí se válí ve
sněhu. Prý konečně
fajn počasí, kdy jim
není horko.
Toto počasí ovšem
komplikuje
život
nejenom nám, že i
nadále musíme topit, ale statečně
brání i dalším aktivitám a činnostem, pro které je třeba teplo. V
plánu máme natřít dětské hřiště,
vyklidit a vyčistit objekty na
hřišti a opravit kapličku, kde
opadal spodní sokl. Ten byl posledním, co se na naší kapličce při
opravě dělalo před zimou, tak
doufám, že ostatní práce, které byly
udělány za teplého počasí, budou v
pořádku. Jak se oteplí, tak proběhne
prohlídka a budou opraveny veškeré
reklamované vady, které se během
zimy objevily.
V tomto roce máme v plánu již
několikrát zmiňovanou opravu cesty
na Štíhlov, kdy se nám podařilo
získat dotace na tuto opravu.
Přesto, že jsme na opravu získali
podporu ze dvou zdrojů, tak cesta
nebude opravena celá, protože ani
zmíněné dvě dotace náklady na opravu
celé cesty nepokryjí. Ale i to nám
umožní dostat cestu do stavu, že

bude zase vhodná i na procházky s
kočárkem, který dnes touto cestou
téměř neprojede, a jít pěšky v noci,
je o zlomení nohy. Co se nám ovšem
nedaří, je obnova Březinek, kdy nám
dotace opět nebyla přidělena.
Domnívám se, že
důvodem, proč tento
projekt
není
opakovaně podpořen,
je fakt, že chceme
obnovit
háj
s
břízami, které jsou
v
rámci
stromů
považovány za méně
kvalitní dřevinu.
V současné době
jistě velmi probírané téma je obchod
v naší obci. Je pravda, že společnost Západočeské konzumní družstvo
Plzeň, které tento obchod provozuje
a vlastní i objekt a pozemek
prodejny, se rozhodlo náš obchod
uzavřít. Na jednání s předsedou
představenstva mi bylo sděleno, že
ze všech obchodů, které provozují,
vybrali pět nejvíce prodělečných
obchodů a tyto ochody uzavřou. Obec
bohužel nemůže nijak zasahovat ani
ovlivňovat hospodaření a podnikání
cizí soukromé společnosti i přesto,
že daná budova byla postavena občany
obce a byla někomu prodána za
minimální finanční částku. Tak to
v současné době
bohužel je a nic
s tím již nenaděláme. Můžete si
ovšem být jisti,
že až nám Západočeské
konzumní
družstvo Plzeň dá
bližší informace

o termínech plánovaného uzavření
obchodu a o záměrech, které mají s
objektem a pozemkem, budeme situaci
řešit. Uvědomujeme si důležitost
prodejny v obci a nechceme, aby naši
občané museli jezdit do vedlejších
vesnic nebo dokonce do Přeštic.
S některými z vás jsem téma obchodu
již osobně probíral na setkání
seniorů, které se jako každý rok
uskutečnilo v prostorách obecního
úřadu. Tento rok jsme opět pozvali
Dobřanské bábinky, které mají u
našich seniorů vždy velký ohlas a
dokáží rozproudit zábavu. Co jsem
postřehl, tak i Bábinkám se u nás
líbí, rády k nám jedou vystoupit a
řada z nich by s námi nejraději
strávila celý večer. Osobně velice
rád konstatuji, že na akci „Posezení
se seniory“ vždy panuje přátelská
atmosféra, všichni se jdou jen bavit
a poklábosit. Také si velice cením,
když necháte hole u stolu a přesto,
že vás bolí kolena, tak si se mnou
jednu písničku zatančíte.
Přeji krásný květen a těším se na
setkání na některé z dalších akcí,
kdy květen je jich přímo nabit.
Vstoupíme do něj stavěním májky,
následuje Fichtl cup a o necelý
týden později Tour de Dolce.
Přeji příjemné čtení.
Michal Šimon, starosta obce

Foto k článku Posezení
seniorů na straně 4.
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Informace z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 8. 3. 2017
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno ve středu
8. března v 1900 hodin starostou
obce Michalem Šimonem.
V úvodu svého vystoupení poděkoval starosta obce všem, kteří se
zúčastnili a pomohli s organizací akcí, které v obci proběhly.
Vzpomněl přitom řadu akcí, které
se od počátku roku uskutečnily,
od Novoročního výšlapu, který
již má svoji tradici, přes
Hasičský bál, kde účast letos
ovlivnila chřipková epidemie, až
po Dětský maškarní bál, který se
naopak těšil velké účasti.
Pozornost byla věnována také
dotačním titulům získaným na

opravu cesty na Štíhlov a obnovu
stromořadí v Březinkách, každoroční kontrole dětského hřiště,
která proběhla, a problému
rozježděné cesty od lesáků.
Ačkoli není možné zamezit
průjezdu vozů, bude obec žádat
kompenzaci způsobené škody.
V obci opět proběhlo několik
kontrol z odboru životního
prostředí (kontrola bahna z
rybníka, stavebního deníku,
smlouvy, hmotnosti sedimentu).
Tyto kontroly proběhly nikoli z
vlastní iniciativy kontrolního
orgánu, ale tzv. „na udání“,
přičemž v reflexi toho, že
nebyly zjištěny žádné nedostat-

ky, lze tyto kontroly vyhodnotit
jako zbytečné. Tyto kontroly
zbytečně zatěžují administrativou a ubírají čas, který by obec
mohla
věnovat
potřebnějším
záležitostem.
Přítomní byli též seznámeni s
nabídkou zpracovat projektovou
dokumentaci na přípojky kanalizace do jednotlivých nemovitostí. Tato nabídka je finančně
zvýhodněná a usnadní realizaci
samotné kanalizace v obci.
V závěru jednání byl dán prostor
pro diskusi s přítomnými občany.

Markéta Jeslínková

Velikonoce jsou za námi, řehtalo se i
letos!
K
tradičním
velikonočním
zvykům patří řehtání, které
nahrazuje hlas zvonů, jež podle
legendy umlkají na Zelený
čtvrtek při mši po modlitbě
Gloria a rozezní se až na Bílou
sobotu. To se říká, že zvony
odletěly do Říma pro požehnání
Svatého otce. Není u nás dnes

již mnoho obcí, kde se tento
velikonoční zvyk dodržuje a
nebyl nikdy přerušen. Na
Dolcích se chodí poctivě
každý rok. A ač by měli
chodit
řehtat
chlapci,
dolcká děvčata se rozhodně
zahanbit nenechávají!
Redakce

SDH Dolce pořádá

Jaro už je tu
Sešel se rok s rokem a žáci
ZŠ společně s dětmi z MŠ se
opět rozhodli pro vyhánění Paní
Zimy.
Sešli jsme se před naší školičkou a vydali jsme se tentokrát
po silnici k Vitouni, protože
na lukách bylo velice mokro a
zapadli bychom. Po cestě jsme
společně pozorovali okolí, co
se kde změnilo, co nového
vyrostlo. Po celou cestu nás
provázelo slunečné počasí, ale
foukal silný vítr. Přesto byli
všichni šťastní a užívali si
procházku.
Zpočátku jsme měli strach, aby
nám neodlétla Morana, ale
Klárka ji držela pevnou rukou.
Když jsme dorazili k našemu
místečku, tedy na můstek přes
Zlatý potok u Vitouně, děti a
žáci zazpívali písničku a řekli

několik básniček o Moraně a
přivolali jaro. Pak přišla ta
dlouho očekávaná chvíle. Morana
letěla do potoka, odplavala a s
ní i Paní Zima.
Cestou zpátky jsme se ještě na
pár chvil zastavili na dětském
hřišti, a pak už naše kroky
směřovaly do školy na oběd.
Byli jsme hladoví, ušlapaní,
ale plni dobré nálady.
Jana Tolarová

VII. ročník
Vytrvalostního
závodů malých
motocyklů JAWA 50
Dne 6.5.2017
Višňovka Dolce
800 - 1000 registrace do
závodu
800 - 1000 volný trénink
930 – 1100 motocross prcků
1115 - 1145 technická přejímka
1200 - 1500 hlavní závod
1600
vyhlášení výsledků
Startovné: 200 Kč za
startujícího
Kategorie: STODOLÁK,
KLASIK, SPORT
Přihlášky na email
visnovkadolce@seznam.cz
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Dětský maškarní bál
Velkou událostí byl pro
nejmladší obyvatele naší obce
maškarní bál, který se konal v
sobotu 4. března. Všechny děti
se těšily na tento den, neboť
řada z nich už bál zažila v
minulém roce.

Aby jejich radost byla dokonalá, členové kulturní komise vše
připravili
předchozí
den.
Obětavé
maminky
napekly a balily
štěstíčka pro děti. Samotný bál
začal už v odpoledních hodinách, děti vítala
maková panenka a
motýl
Emanuel,
jejichž
kostýmy
zaujaly
přítomné
svou
kreativitou.
Dětmi oblíbené a
známé písničky v
diskotékovém
stylu
zajistil DJ. Sál byl
vyzdoben
dekorací
veselých barev, což
podtrhávalo
velké
množství balonků.
Dětičky se postupně
zapojily do soutěží,
společných tanečků,

kdy
jim
maková
panenka s motýlem
Emanuelem předváděli tance, a děti
s radostí tančily.
Největší
radost
všem
přítomným
udělalo
losování
štěstíčka,
které
děti s nadšením
ukazovaly rodičům
a
prarodičům,
společně se těšily
z drobností, které
se
lišily
pro
chlapečky
a
holčičky.
Místo
vyhrazené
pro
občerstvení,
neustále zaplněné
dětmi, obsluhoval Pavel Jeslínek. Lákadlem pro děti byly
samozřejmě sladkosti.
Maškarní bál se těšil velké
účasti dětí v nejrůznějších
maskách. Broučkové, princezny,
víly a hlavně veselá drobotina
tančili a skvěle se bavili celé
odpoledne.
Dětí bylo zhruba
30 a s nimi rodiče
a prarodiče, účast
všech svědčí o
zájmu o dění v
obci.
Jitka
Černá
a
Markéta Jeslínková
se proměnily v
pohádkové bytosti
a s porozuměním k
nejmenším
skvěle
vytvořily báječnou
atmosféru
celého
dění. Nejen Jitka
s Markétou, ale i

Za pohádkou do Příchovic
Ve čtvrtek 16. března se děti
z mateřské školy vypravily do
Kulturního zařízení v Příchovicích.
Plzeňské divadlo Kuba zde
zahrálo pohádku „Není drak jako
drak“. Celé představení se
skládalo ze tří autorských
pohádek, ve kterých nechyběl
drak ani království s princeznou, ale vše bylo trochu
jinak. Ne každý drak má chuť
na
princeznu,
ne
každá
princezna se draka bojí.....
Zkrátka není drak jako drak.
Celé představení bylo veselé,
pestré, vtipné, plné nečekaných zvratů a výborně výtvar-

ně řešené. Naši malí diváci tak
mohli jásat nad něčím, co je
pro soubor Kuba charakteristické, a tím jsou divadelní kouzla
a zajímavě řešené kulisy.
Dana Řihošková

Zuzana Chudáčková
a Pavel Jeslínek s
dobrými nápady a
přičiněním zajistili dětem krásný
zážitek.
Pomoci
přišli i Miroslav
Mráz
a
Zdeněk
Nový.
Akci financovala
obec,
kulturní
komise připravila
vše
dokonale,
jejich
obětavá
práce měla kladné
výsledky.
Za všechny rodiče
a
prarodiče
děkujeme všem za
pomoc a těšíme se
na příští dětský maškarní bál.
Pro naše nejmenší jsou plánované i další akce. Budeme všichni
rádi za pomoc.
Věra Musilová

Informace pro občany
Žádáme občany,aby
nevhazovali větve ze stromů
do kontejneru na BIO odpad,
ale ukládali je na místo
určené cedulí – vpravo od
kontejneru
(větve se budou štěpkovat).
OBEC DOLCE pořádá
pro všechny občany
již 10. ročník
cyklistické projížďky

TOUR DE DOLCE,
tentokrát na Merklínsko.
Budeme se na vás těšit
v pondělí

8. května 2017
v 900 hodin
před budovou
obecního úřadu.
Co hlavně nezapomenout:
- funkční kolo a dobrou

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ
bude probíhat v sobotu

13. května 2017
od 1030 hodin
před obecním úřadem
Cena za očkování:
- vzteklina
120,- Kč
- kombinovaná 300,- Kč
- k prodeji budou též
antiparazitární přípravky
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Posezení seniorů
Již tradičně v jarních
měsících probíhá v naší obci
setkání seniorů. V letošním
roce tato akce připadla na
pátek 7. dubna.
Starosta obce Michal Šimon
přivítal všechny přítomné, ženy
obdaroval květinami a muže
přizdobenými klobáskami uvázanými do malé kytičky. Popřál
všem krásně strávené pozdní
odpoledne.
Po roční pauze jsme u nás opět
přivítali usměvavé a pohodové
Dobřanské bábinky se svými
populárními hospodskými písničkami a tanečním vystoupením.

Mnozí přítomní senioři si s
bábinkami od srdce zazpívali.
Tradičně to byl nezapomenutelný zážitek, za který sklidil
seniorský sbor velký aplaus. I
samotným účinkujícím se na
Dolcích moc líbilo a to nás
velice těší.
Po krásném
vystoupení se ke svým hudebním
nástrojům postavila hudební
skupina
„ORIENT“,
která
provázela svými písničkami
celým,
myslím
si,
velmi
vydařeným večerem.
Samozřejmě
nechybělo
pro
všechny přítomné malé pohoštění. Doufám, že se tento večer
seniorům líbil, že si popovídali, zasmáli se, zazpívali i
zavzpomínali. Poděkování patří
všem, kteří se jakkoliv podíleli
na hladkém průběhu odpoledne.
Závěrem bych vám chtěla poděkovat za to, že jste přišli v
hojném počtu, a všem popřát
hlavně pevné zdraví a pohodově
strávené dny. Budeme se těšit
opět příští rok na setkání s
vámi.
Lenka Szikszayová

Vítáme nového
občánka Dolců
Viktorii Šilingovou
čp. 27

Srdíčkové dny
Ve dnech 21. – 24. března
proběhla v naší škole tradiční
sbírka, která je známá pod
názvem Srdíčkové dny.
Tuto sbírku pořádá společnost
Život dětem, která pomáhá
nemocným,
handicapovaným a opuštěným dětem v
celé
České
republice
a
všem
dětem,
které
se
ocitnou
v
o b t í ž n é
ž i v o t n í
situaci
a
potřebují
odbornou
pomoc
a

podporu svého okolí. Žáci
přispívali tím, že si zakoupili
magnetky a propisovací tužky v
hodnotě 30 Kč. Už je naším
zvykem, že se děti podílí na
sbírce samy. To znamená, že
přispějí ze svých ušetřených
korun, tedy ze
své kasičky.
Po
zakončení
sbírky
jsme
vybrali
částku
600 Kč. Vím, že
to není závratná
suma, ale zamyslete se, zda jste
už někdy přispěli
do nějaké sbírky.
My pomáháme!

Přejeme hodně
štěstí do života!

Naši jubilanti
V květnu 2017 oslaví:
Bohuslav Kučera
- 75 let
Zdeňka Matasová
- 84 let
Marie Rodinová
- 83 let
V červnu 2017 oslaví:
Jiří Ziegler
- 60 let
Zdeňka Stieberová - 88 let

B L A H OP Ř E J EM E
Jana Tolarová
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