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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vás poprvé
oslovil v úvodním článku Dolckého
občasníku a poděkoval za důvěru
vloženou současnému zastupitelstvu. Na oplátku se budeme snažit
rozvíjet a zkrášlovat naši obec, a
to hlavně za pomoci dotačních
programů.
Naším největším a nejtěžším úkolem
bude pokračovat v rozdělaném
projektu splaškové kanalizace.
Chtěl bych touto cestou moc
poděkovat bývalému starostovi panu
Šimonovi, že se nebál projekt
kanalizace rozjet. Michale, DÍKY!
Samozřejmě poděkování patří i
minulému zastupitelstvu za čtyři

roky tvrdé práce a v neposlední
řadě našemu obecnímu pokladu paní
Szikszayové, která na vše s
nadhledem dohlíží.
Ustavující zasedání se konalo 2.
listopadu 2018 a hned následující
den čekala nové zastupitelstvo
první akce v podobě Drakiády, kde
probíhalo i ocenění sběračů
kaštanů a žaludů. Součástí Drakiády bylo i cirkusové představení
rodiny Jungových. Soudím, dle
účasti a spokojenosti v očích
našich dětí, že se akce povedla.
Dne 2. prosince se konala další
akce s názvem Čertiáda, která byla
spojená s rozsvícením vánočního
stromu a opět si myslím, že se

akce náramně povedla. Děti za
básničku od Mikuláše dostaly
dobroty a na všechny přítomné u
šálku svařáku dýchla předvánoční
atmosféra. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě akcí podíleli.
Vážení spoluobčané, blíží se nám
nejkrásnější období v roce, a
proto bych Vám rád popřál klidné
prožití vánočních svátků v kruhu
rodinném, pod rozsvíceným stromečkem radost a všechna splněná přání
a v neposlední řadě i bílé Vánoce
jako z Ladových pohádek. Do nového
roku Vám přeji hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Míra Mráz, starosta obce

Prvním občánkem roku 2018 je Kájíček Albl ze Štíhlova
V pondělí 15. října 2018
starosta přivítal do naší
obce prvního občánka Dolců
v roce 2018 – Káju Albla,
kterého doprovodil na tento
slavnostní okamžik bratříček Davídek a samozřejmě
maminka s tatínkem.
Francouzský
spisovatel
a
filozof Jean de La Bruyère
kdysi řekl: „Děti neznají

ani minulost, ani budoucnost a, co nám dospělým se
stává
zřídka,
užívají
přítomnost.“
Přejeme
Kájíčkovi
pevné
zdraví,
šťastné
dětství
plné lásky a rodičům přejeme, ať je pro ně každý den,
strávený s jejich dětmi,
dnem jedinečným.
Lenka Szikszayová

Hasičská fontána Praha 2018
Slavnostní
předání certifikátu
a
poděkování
JSDHO Dolce za
realizaci
p r o j e k t u
H a s i č s k á
fontána Praha
2018 k oslavám
100.
výročí
československé
státnosti.
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Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 2. 11. 2018 od 1900 v zasedací místnosti obecního úřadu
15/1/2018

Zastupitelstvo obce Dolce na
ustavujícím zasedání dne
02.11.2018 usnesením č.:
1/1/2018

2/1/2018
3/1/2018
4/1/2018

5/1/2018

6/1/2018

7/1/2018

8/1/2018

9/1/2018

10/1/2018

11/1/2018

12/1/2018

13/1/2018

14/1/2018

určuje zapisovatelkou
zápisu Bc. Markétu
Jeslínkovou a ověřovateli zápisu paní Alenu
Duchkovou a pana Josefa
Staňka
schvaluje program
ustavujícího zasedání
volí jednoho místostarostu
určuje, že pro výkon
funkce starosty a
místostarosty obce
budou členové zastupitelstva neuvolněni
schvaluje veřejný
způsob volby starosty a
místostarosty
volí starostou obce
Dolce pana Miroslava
Mráze
volí místostarostkou
obce Dolce Bc. Markétu
Jeslínkovou
zřizuje finanční a
kontrolní výbor,oba
výbory budou tříčlenné
volí předsedou finančního výboru pana Luboše
Loudu
volí předsedou kontrolního výboru paní Alenu
Duchkovou
volí členem finančního
výboru Ing. Jana
Regnera
volí členem finančního
výboru pana Lukáše
Loudu
volí členem kontrolního
výboru pana Davida
Stiebera
volí členem kontrolního výboru pana Pavla
Čecha

16/1/2018

17/1/2018

18/1/2018

19/1/2018

zřizuje kulturní
komisi,komise bude
tříčlenná
volí předsedou kulturní komise pana Josefa
Staňka
volí členkou kulturní
komise paní Zuzanu
Chudáčkovou
volí členem kulturní
komise pana Ivo
Chudáčka
stanovuje v souladu s
§ 72 zákona o obcích
a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o
odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, aby byla
poskytována měsíční
odměna za výkon
jednotlivých funkcí
neuvolněných členů
zastupitelstva. Odměna
bude poskytována ode
dne 2. 11. 2018 a v
případě náhradníka ode
dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož
se zúčastnil. Výše
měsíční odměny člena
zastupitelstva za
výkon funkce starosty
obce Dolce činí
10 950 Kč. Výše
měsíční odměny člena
zastupitelstva za
výkon funkce místostarosty obce Dolce činí
9 800 Kč. Výše měsíční
odměny člena zastupitelstva za výkon
funkce předsedy
finančního výboru,
předsedy kontrolního
výboru a předsedy
kulturní komise obce
Dolce činí 2 190 Kč.
Členové výborů a
komise budou odměňová-

ni za svoji práci ve
výborech a v komisi
formou dohody o
provedení práce.
20/1/2018 schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2018
Zastupitelstvo obce Dolce:














bere na vědomí výsledky
voleb do Zastupitelstva
obce Dolce a potvrzuje
oprávněnost mandátů členů
nově zvoleného zastupitelstva
bere na vědomí složení
slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst.
2 zákonač. 128/2000 Sb.
se zavazuje pokračovat v
rozpracovaných
záměrech
minulého zastupitelstva a
připravit další program
rozvoje obce k projednání
na veřejném zasedání v
nejbližším termínu jeho
konání
bere na vědomí připomínky
občanů
Diskuse:

p. Sajdl: Jak bude dále
pokračovat projekt kanalizace?
starosta p. Mráz: Máme
vyřízena všechna potřebná
povolení.
Nyní
ještě
proběhne odkup pozemků od
Lesů České republiky a
povolení na kácení stromů.
Dále
budeme
čekat
na
vyhlášení dotací.
p. Macháček - Poděkoval
minulému zastupitelstvu a
vyjádřil
přání
dobré
spolupráce mezi SDH a nově
zvoleným zastupitelstvem.
Markéta Jeslínková

Volby do Zastupitelstva obce Dolce konané ve dnech
05.10. a 06.10.2018
Celkový počet občanů zapsaných
do výpisu ze seznamu voličů
242.
K volbám přišlo 159 voličů.
Bylo odevzdáno 766 platných
hlasů a 5 neplatných hlasů
(chybný způsob označení kandidáta).
Voleb do zastupitelstva obce se
zúčastnilo 65,70 % voličů.
Pro volby do zastupitelstva
naší obce byly zaregistrovány 2
kandidátní listiny. Sdružení

nezávislých kandidátů „Hasiči
Dolce“ a sdružení nezávislých
kandidátů „Za rozvoj obce“.
Volilo se pětičlenné zastupitelstvo.
1.
Sdružení
nezávislých
kandidátů – Za rozvoj obce:
obdrželo 371 platných hlasů
a byly mu přiděleny 2 mandáty
Hranice počtu hlasů pro změnu
pořadí kandidáta pro přidělení
mandátu je 81,4

Výpočet hranice: 371/5=74,2
(Celé číslo bez zaokrouhlení:
74) 10 %: 7,4
Hranice počtu hlasů pro změnu
pořadí kandidáta pro přidělení
mandátu: 74+7,4=81,4
1. Alena Duchková—93 hlasů
2. David Stieber —87 hlasů
3. Bc. Markéta Jeslínková -112
hlasů
4. Pavel Čech
—51 hlasů
5. Zdeněk Nový —28 hlasů
(Pokračování na stránce 3)

Č. 5

(Pokračování ze stránky 2)

Do zastupitelstva obce byly
zvoleni:
Bc. Markéta Jeslínková, Alena Duchková
2. Sdružení
nezávislých
kandidátů – Hasiči Dolce:
Obdrželo 395 platných hlasů a
byly mu přiděleny 3 mandáty.
Hranice počtu hlasů pro změnu
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pořadí kandidáta pro přidělení
mandátu je 86,9
Výpočet hranice: 395/5=79
(Celé číslo bez zaokrouhlení:
79) 10 %: 7,9
Hranice počtu hlasů pro změnu
pořadí kandidáta pro přidělení
mandátu: 79+7,9=86,9
V případě rovnosti hlasů u
kandidátů popř. nedosažení
hranice počtu hlasů pro změnu

Billiard stars získali titul MČR v týmech
V minulém čísle jsem vás
informoval, že podzimní část
bude pro nás především ve
znamení mistrovství ČR v
jednotlivých disciplínách a
soutěže týmů, na kterou jsme
se po celou sezonu soustředili.
V soutěžích žen nemáme zatím
žádné zastoupení a dlouho to
vypadalo, že díky pracovnímu
vytížení a zraněním nebudeme mít
zastoupení ani v kategorii
jednotlivců. Nakonec našemu
nejlepšímu hráči Michalu Gavečiakovi
skončilo
angažmá
v
německé Bundeslize a ten se po
delší
době
rozhodl účastnit
MR
ve
všech
čtyřech
disciplínách. V září
se hrála v herně
Halequin
Praha
nejrozšířenější
osmička (půlkycelé), kde se
M i c h a l o v i
nedařilo
dle
jeho představ a
končí pro něj na ne příliš
uspokojivém 11. místě. V říjnu
se konala mistrovství v dalších
dvou disciplínách, 9-ball v
Praze a 10- ball v Brně, kde již
Michal potvrzuje, že je dlouhodobě nejlepším hráčem ČR a v
obou těchto disciplínách získává
pro náš klub prémiové dva tituly
MČR. Poslední disciplínou je
14.1 nekonečná, kde Michal
prohrává až těsně ve finále a
jako druhý končí těsně i ve
čtyřboji. Tyto výsledky by ho
měly opravňovat k nominaci na
mistrovství Evropy a další
reprezentační akce.
Mezitím se hrálo ještě MR
dvojic, kde jsme měli zastoupení
v podobě Ladislava Hajšmana a
hostujícího Jakuba Stuny. Klukům
se velmi dařilo, turnajem prošli
bez porážky a byl z toho další
titul.

Vyvrcholením sezony bývá
každoročně MČR týmů, na které
jsme odjeli v nejsilnější
sestavě do krásné herny Řipská
Praha. Turnaj se hraje systémem
double KO pro osm nejlepších
týmů extraligy, kdy do každého
utkání nastupují z každého týmu
3 hráči, kteří hrají ve třech
různých disciplínách a to
osmičce, devítce a čtrnáctce. V
prvním kole jsme narazili na
domácí tým Řipská Praha B.
Ladislav Hajšman rychle prohrává svůj zápas, ostatní dva

hráči ale posléze své zápasy
jednoznačně vyhrávají, Michal
Gavenčiak ve čtrnáctce a Jakub
Stuna v osmičce. Sice máme v
záloze ještě vynikajícího
Milana Šperla, přesto se
rozhodujeme odehrát zbytek
mistrovství ve stejné sestavě.
To, že nenastoupí nemocní
junior Václav Květoň a já, bylo
předem dané. V druhém kole nás
čeká silný tým zkušených hráčů
z Balabušky Praha, který až
nečekaně jednoznačně porážíme
3:0 a tím již máme jistou
bronzovou medaili. V semifinále
narážíme na další pražský
celek, tentokrát Harlequin
Praha. Fanoušci nám nejsou moc
nakloněni. To naše hráče hecuje
ještě k lepším výkonům, vítězíme opět 3:0 a jsme ve finále.
Tam nás čeká asi největší
favorit turnaje, Pardubice,

pořadí kandidáta rozhoduje o
přidělení mandátu pořadí na
kandidátní listině.
1. Miroslav Mráz— 142 hlasů
2. Luboš Louda — 39 hlasů
3. Josef Staněk — 91 hlasů
4. Ivo Chudáček — 68 hlasů
5. Zdeněk Nový - 55 hlasů
Do zastupitelstva obce byli
zvoleni:
Miroslav
Mráz,
Josef Staněk, Luboš Louda
které mají dnes nejširší
hráčskou základnu a navíc
posílily tým o hostující hráče.
Po dohodě volíme jinou taktiku
a měníme hráče na jednotlivé
disciplíny, což se později
ukáže jako správný tah. Jako
první dohraje svůj zápas Jakub
Stuna, který prohraje v devítce
s českým reprezentantem Petrem
Urbanem 9:2. Nevěšíme hlavu,
právě s touto možnou ztrátou
jsme počítali. Ve čtrnáctce na
sebe narazili dva mladí hráči,
náš Láďa Hajšman s Petrem
Brancuszkým. Láďa dokazuje, že
je asi největší talent českého
kulečníku
a
Petra
deklasuje 100:34. Škoda
jen, že se kulečníku
věnuje jen doplňkově k
fotbalu.
V
osmičce
hrají
dvě
legendy
českého
kule čníku ,
Michal
Gavenčiak
a
David Žalman. Skóre se
přelévá jednou na tu a
poté na druhou stranu,
až dospěje do stavu
7:7.
V
nervózní
poslední hře naštěstí
Michal prokáže pevné
nervy a můžeme slavit
tit ul
p ro
Do lce .
Stáváme se tak nejen
historicky nejmenší obcí, která
na titul dosáhla, ale jsme i
první klub ze západních Čech,
kterému se to podařilo. Z
mistrovství jsme také jako klub
zajišťovali přímý přenos, který
můžete shlédnout na našem
kanále Youtube.
Tato sezona se výsledkově již
nemusí nikdy opakovat, z minima
jsme vytěžili maximum. Abych
tady ale neuváděl jen samá
pozitiva, musím si povzdechnout
nad minimální účastí našich
hráčů v soutěžích. Stále jen
těžce se nám daří rozšířit
členskou základnu. V příštím
čísle občasníku vám přineseme
rozhovory s hráči, kteří
většinou nepocházejí z naší
obce a mohli jste je vidět
vlastně jen na letních exhibicích, které zde pořádáme.
Luboš Louda
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28. říjen 1918 v naší obci
Když v roce 1921 začal pan
Václav Brada, domkář č.p.25,
zapisovat dění v naší obci do
pamětní knihy, vrátil se se
svými zápisky do roku 1918,
aby
budoucím
generacím
přiblížil, jak naši předkové
prožívali zrození československého státu.
Zprávu o naší samostatnosti a
svobodě národa se občanstvo
dozvídalo
ústně
nebo
z
časopisů „Nová doba“ a „Český
deník“.
Obyvatelstvo
naší
vesnice radostně přijalo tuto
zprávu - zvláště ti, kteří
měli naději, že se jim otec,
syn nebo bratr vrátí z vojny.
Z naší obce bylo odvedeno 66
mužů, z nichž se 14 mužů
nevrátilo. Zprávy o velkých
slavnostech v Praze a Plzni
našly odezvu i na venkově. A
tak se jednoho večera shromáždilo několik občanů a
občanek ve starém hostinci u
Valdeka č.p.10, kde padl
návrh p. V. Brady, aby se
zorganizovala
slavnost
s
průvodem a hudbou. Návrh byl
jednomyslně schválen a Fr.
Klasna
se
přihlásil
za
spoluorganizátora
a
ihned
započaly skromné přípravy.
Byl nakoupen barevný papír,
špendlíky a klovatina a dívky
byly požádány, aby pomohly.

Pracovalo se vždy večer u
Valdeka, jenž sám radostně
starýma rukama vypomáhal.
Byly
nadělány
praporky,
odznaky na prsa, věnce a
kytice z chvojí. Domky byly
vyzdobeny
praporky.
Byla
vyrobena standarta, na níž byl
namalován pohřeb Rakouska, tj.
namalovaná rakev, nad níž byl
znázorněn maršálský klobouk s
nápisem „Umřelo shnilé Rakousko“. Průvod rovnající se
před hostincem U Valdeka vedli
ve dvojstupu pacholíci, pak
šly dívenky v bílém nebo v
národním kroji a všechna ta
mládež
nesla
červenobílý
praporek. Za nimi šli mládenci
a panny se standartami, pak
následovala místní hudba p.
Josefa Stuchla. Za hudbou byla
nesena korouhev, na níž byl
poprvé veřejně připevněn bílý
český lev na červeném poli.
Korouhev hrdě nesl Ondřej
Šlauf, domkář č.p. 13. Pak
následovali přespolní hosté,
zajatí ruští vojínové, kteří
byli zaměstnáni na panském
dvoře, a ostatní obecenstvo
ozdobeno trikolorou v národních barvách. Když byl průvod
seřazen, zahrála hudba národní
hymnu „Kde domov můj“, kterou
obecenstvo
s
obnaženými
hlavami radostně předzpívalo.

Majestátní průvod se hnul k
východu,všichni šli svorně,
chudý i bohatý, pán nepán, za
zvuků hudby po silnici na
újezdský vršek. Střelba z
ručnic hustě se ozývala,
hudebníci hráli pochod až na
nejvyšší bod vršku, kde byl
průvod
fotografován
J.
Linhartem z Újezda. Po zapětí
národní hymny „Kde domov
můj“,„Hej Slované“ a „Nad
Tatrů sa blýská“ se průvod
otočil a vydal se zpět vesničkou na západní vršek ke
Kucínům, kde už byl očekáván
občany z Kucín. Zde průvod
zastavil,
nosič
standarty
„Pohřeb
Rakouska
Uherska“
zarazil standartu napravo do
polí a střelci spustili salvy
a rozstříleli ji. Zbytky byly
při zpáteční cestě hozeny z
mostu do potoka. Po zapění
národní hymny se odebral
průvod zpět a zastavil se u
hostince „U Jelena“,č.p.4.,
kde na nádvoří promluvil k
přítomným o významu slavnosti
stařičký řídící učitel Matěj
Tykal.
Pak
byla
taneční
zábava. Tak oslavili naši
předkové 28. říjen 1918.
Míra Macháček
(čerpáno z obecní kroniky)

Cirkus na Dolcích
Poprvé v dolcké historii k
nám přijel cirkus, který měl
být závěrečnou tečkou Drakiády. Očekávání byla různá a k
překvapení mnohých vyrostl v
sobotu dopoledne na hřišti Za
Párníkem skutečný cirkusový
stan, chcete-li šapitó.

pana principála vstoupili do
příjemně
vyhřátého
stanu,
který měl opravdovou manéž.
Děti si posedaly do prvních
řad a všichni včetně dospělých
netrpělivě
očekávali,
co
nastane. Vystoupení začalo,
akrobacii střídalo žonglování
Jelikož se vítr rozhodl, že se vším možným, ekvilibristika
prostě foukat nebude, přišlo s talíři, vrhání nožů na živý
vhod, že nám majitelé cirkusu terč,
diabolo,
jízda
na
zapůjčili
trampolínu
a jednokolce, hudební vystoupeskákací hrad, kde se mohly ní,
kouzelnické
triky
či
všechny
děti
dostatečně tombola. Děti nejvíc pobavilo
vyřádit. Sil měly i po běhání vystoupení klaunů, kteří děti
s draky stále dostatek.
velmi rádi zapojovali do svých
V 17 hod.jsme pak na pozvání her a ty se těch her velmi
rády účastnily. Salvy
smíchu vyvolal neviditelný míček, který klaun
chytal
do
papírového
pytlíku. Že tu máme děti
šikovné,
předvedl
chlapeček,
který
bez
problémů nahradil klauna
a v obou rukách najednou
dokázal udržet rotující

talíře na tyčkách. Další
chlapeček předvedl muzikantské nadání, kdy s tamburínou
doprovázel klauna, který hrál
na trubku.
Vystoupení skončilo v 18:30
hod. velkým potleskem. Malí i
velcí byli spokojeni, někteří
i zaskočeni, co všechno lze
zvládnout ve třech lidech.
Ano, účinkujícími byli pouze
tři lidé, matka se svými
dvěma syny.Jedná se o 9.
generaci rodiny Jungových,
která 10 let působila v
zahraničí a nyní působí v ČR.
Tak třeba někdy příště...
Alena Duchková
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Čertiáda
Mikulášská nadílka pod novým přízeň dorazily. Přišly se svými odvážné a i přes občasné vyděšenázvem Čertiáda vyšla letos na rodiči a prarodiči, ke kterým se né pohledy nebo dokonce slzičky
první adventní neděli 2.12.2018. tiskly o trochu víc než obvykle. na pekelné váze obstály a

Ačkoli nám počasí opravdu vůbec
nepřálo, celý den poprchávalo a
ten největší déšť se spustil
zrovna před začátkem akce
v 1630 hod, děti i přes tuto ne-

Pan starosta Míra Mráz všechny
srdečně
přivítal,
dospělým
nabídl svařené víno a domácí
bramborou buchtu a děti ujistil,
že přijdou zlí čerti, ale i
hodní čerti, a že pokud děti
celý rok nezlobily a řeknou
nějakou básničku, nemusí se
ničeho
bát.Ke
zpříjemnění
atmosféry přispělo rozsvícení
vánočního stromečku a vánoční
koledy linoucí se jinak sychravým podvečerem.
Hlavním centrem akce se kvůli
zmiňovanému dešti stala hasičárna, kam se kolem 17 h
přiřítila skupina čertů v
čele s Mikulášem, Andělem
a
paní
Luciferovou.
Okamžitě se začali shánět
po dětech, aby je mohli
převážit na pekelné váze a
zjistit, jak moc zlobily.
Čerti by nejraději všechny
odnesli do pekla, ale
naštěstí jim velela paní
Luciferová, která chtěla
slyšet
básničku
nebo
písničku.
Děti
byly

všechny si odnesly balíček s
dobrotami. S některými rošťáky
se čerti nepárali a rovnou je
strkali do pytle, ale protože i
v pekle vládne pořádek a spravedlnost, nakonec byli i tito
hříšníci převáženi na váze a pod
podmínkou, že se polepší,dostali
i oni odměnu.
Nikdo nepropadl peklu a všechny
děti nám na Dolcích zůstaly,
takže to nakonec všechno dobře
dopadlo.A pak že mají šťastný
konec jenom pohádky.
Alena Duchková

Drakiáda
Letošní podzim lákal na
odpolední procházky příjemným
teplým počasím a toto teplé
počasí nalákalo dolcké děti,
rodiče i prarodiče na hřiště
Za Párníkem na každoroční
pouštění draků, které se
konalo v sobotu 3. listopadu
2018.
Počasí bylo tentokrát velmi
příjemné, mělo to ale jeden
háček – nefoukal vítr. A jak
všichni moc dobře víme, to je
docela problém, když chceme
pouštět draka.
Ale děti si i s tímto problémem lehce poradily. Běhaly a

běhaly
a
draci za nimi
krásně létali. Děti pro
pouštění
draků
nepotřebovaly
vítr, poradily si jinak.
stánku
a
opékání
buřtů.
A proto byla letošní Drakiáda Pořadatelům opět patří velké
jiná, ale neméně krásná. Bylo díky.
vidět, jak se děti baví, a
Štěpka Mrázová
nejen děti ale i rodiče,
prarodiče a všichni, kdo se
Naši jubilanti
přišli podívat.
Opět po roce se na Drakiádě
V listopadu 2018 oslavili:
odměňovali sběrači kaštanů a
Alena Čermáková
- 60 let
žaludů.
Letošní
rok
byla
Anna a Josef Bultasovi
opravdu veliká úroda žaludů a
DIAMANTOVOU SVATBU
děti to přineseným množstvím
60 let společného života
žaludů
jen
potvrdily.Každý
sběrač dostal dortík se jménem
V prosinci 2018 oslaví:
a draka. Děti ihned nové draky
vyzkoušely a zjistily, že i
Bohumila Majerová
- 85 let
tito nový draci potřebují vítr
nebo běh, aby létali.
V lednu 2019 oslaví:
Nikomu ale letos nedostatek
Václav
Blacký
- 91 let
větru nevadil, všichni si
Marie Balvínová
- 88 let
krásné odpoledne užili, a to i
díky tradičnímu občerstvení ve
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Pozvánka
SDH Dolce společně s obecním
úřadem zvou všechny
příznivce
turistických výšlapů na
5. ročník
novoročního pochodu,
(směr Luh, srub Lesů ČR a
Týniště),
který se uskuteční
v sobotu 5. 1. 2019.
Sraz v 9 00 hod.před obecním
úřadem.
Těšíme se na vás!

VÝZVA OBČANŮM

Pozvánka
Zastupitelstvo obce zve všechny
občany na veřejné zasedání,
které se koná 14.12.2018
od 1900 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu.

Pozvánka
Výbor SDH Dolce
zve všechny členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná
29.12. 2018 od 1700 hod.
v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Od 2000 hod. posezení při muzice.

Děkujeme panu
Lubošovi Loudovi za
věnování vánočního
stromečku.

Pro aktualizaci obecních internetových stránek budeme potřebovat fotografie z naší obce
nebo okolí.
Prosíme proto všechny nadšené
fotografy, kteří mají takové
fotografie, pošlete nám je na
e-mailovou adresu:
dolce@obecni-urad.net
Uvítáme cokoli ze současnosti,
z historie, krajinu, budovy,
různé akce apod.

DĚKUJEME!

Zastupitelstvo obce
a redakce Dolckého občasníku
Vám přeje
příjemné a pohodové prožití
vánočních svátků
a v novém roce 2019
především pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů
a stále pozitivní náladu.
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Co je JÓGA a proč je dobré cvičit jógu?
Pojem JÓGA je v posledních
letech velmi „omílané“ téma.
Myslím si, že dnes již
všichni vědí, že jóga pochází z indické filozofie, tedy
je
součástí
východních
kultur a na nás, západní
kulturu, působí tak trochu
exoticky.
Dovolím si citovat úryvek z
knihy Jóga krok za krokem od
jednoho z největších současných učitelů jógy Dr. Svámího Gítánandy: „Jóga bývá
nazývána
vědou,
uměním,
filozofií,
náboženstvím,
módou či fanatismem. Je vším
tím, a přece ničím z toho,
neboť to vše závisí na

studentovi, na jeho vlastní
kontrole vnímání i konceptů
a na jeho vědomé a racionální mysli.“
Ačkoliv o józe jako takové
bylo a určitě ještě bude
napsáno nespočetné množství
knižních publikací, přesto
se každá z nich bude naprosto lišit svým obsahem.
Proto je na každém z nás,
jak k této formě cvičení
budeme přistupovat. Podle
mě je jóga jedním z úžasných indických darů lidstvu. Její cennou vlastností je, že posiluje fyzické
zdraví
prost řed nictvím
systémů
cviků
zvaných
ásany, které udržují
tělo
očištěné
a
v
kondici. Vedle fyzické
stránky se jóga zabývá
také stránkou duševní,
a to za pomocí dechových
technik,
které
utišují mysl a poskytují vnitřní klid a
schopnost
vypořádávat
se s problémy. Její

hodnotu je třeba prožít a
vychutnat. Ze svých vlastních zkušeností mohu potvrdit, že pokud člověk chce
udělat něco pro své zdraví,
je s
jógou
na
správné
cestě. I přesto, že praktikuji jógu již 15 let, mám
se na své cestě stále co
učit, co objevovat a jsem
velmi ráda, že
mám
tu
možnost předávat své zkušenosti
ostatním.
Touto
cestou
chci
poděkovat
bývalému místostarostovi a
nyní již starostovi, panu
Mírovi Mrázovi, za oslovení
a možnost vést kurzy jógy v
mé rodné vsi.
Hodiny jógy probíhají každé
úterý v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dolce, a to
dětská jóga (17,30 – 18,30
hod.) a jóga pro dospělé
(18,45 – 19,45 hod.). Proto
se nebojte a přijďte mezi
nás, mileráda si s vámi
zacvičím.
Hana Langová

Pracovní sobota
Nevím, zda si ještě vzpomínáte,
spíše
ti
dříve
narození... Pamatuji si na
časy, kdy jsme museli jako
děti jít do školy i v sobotu. Bylo to proto, že se
nahrazovaly dny svátků apod.
Tentokrát
jsme
„pracovní
sobotu“, ale dobrovolnou,
měli i v naší škole.

nemilá, ale potřebná práce,
broušení a nátěr bariérové
stěny
na
ochranu
před
vyhozením míčů na silnici a
košů na košíkovou. Byla
jsem mile překvapena, že
rodiče nejsou tak apatičtí
k tomu, že byli požádáni o
pomoc a dokonce i s dobrou
náladou přišli. Proto bych
V 800 jsme se sešli na škol- chtěla touto cestou moc
ním hřišti, kde nás čekala poděkovat
p.
Staňkovi,
p. Mrázovi,
p. Holému a
Sonet o listopadkách
p. Zemanové
z
Dolců,
Skončilo vlání hedvábného léta.
dále
Dnes v noci zmrzlo prádlo na šňůře.
Severák do bičů jinovatku si vplétá
k bolestné zimní drezúře.
Otvírají se rány zavržených,
jak růže ve výkladu s křišťálem.
Rány jak horký nemocný psí čenich.
Jen do podzimu se vejdeme i se žalem.
Jak žebrák, který vchází zadem,
jak první sníh, který se do brázd klade,
plaše ty rány přeci zasype
nicotný pudr listopadek.
Milosrdně zahalí něčí stín. Podobu.
Padne jak láskám hašené vápno do hrobu.
Jitka Badoučková (Podzimní poezie)

p. Rydzovi, p. Dobrému a
p. Hřebcovi z Horšic a v
neposlední
řadě
i
p.
Kreuzmanovi
a
p. Pechanové z Řeneč.
Panu
Rydzovi
bych
dále
chtěla poděkovat za opískování a nalakování košů na
basketbal a p. Kreuzmanovi
za sponzorský dar - výukové
pásky násobilky na schody.
Nesmím také zapomenout, že
prostřednictvím pana Mráze
nám obec Dolce přispěla
nákupem
nátěru,
štětců,
válečků a dalších pomůcek.
Děkujeme, že k nám nejste
lhostejní.
Jana Tolarová
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Vánoční hvězdička
V pondělí 19. 11. 2018 se celým příběhem.
naše mateřská škola vydala za Na závěr jsme se
„naučili přát“ a
pohádkou do MŠ Příchovice.
to
své
Vánoční hvězdička, tak zněl každý
přání
vyfoukl
až
název představení divadélka
do
oblak.
Nána Mileny Jelínkové, které
nás přesvědčilo o tom, že
zázraky se dějí. Stačí si umět
přát. I zvířátkům v lese se
Dana Řihošková
splnila ta nejtajnější přání a
nejen o Vánocích. K tomu všemu
jim dopomohla kouzelná hvězdička, která nás provázela

Hrajeme divadlo
Od druhého říjnového týdne
vyrábíme společně ve školní
družině jednoduché loutky z
dřevěných vařeček a papírových
roliček.
Některé
loutky
vznikaly
pomalu několik dní a některé
byly hotové během krátké
chvíle.
Z
nepotřebných
krabic
jsme
vyrobili
a
namalovali kulisy a divadlo
může začít. Několik představení
jsme
již
odehráli,
abychom si vyzkoušeli práci
s loutkou a i to, jak se
máme v divadle chovat jako

diváci. Příběhy byly
zatím spontánní a
bez
zdlouhavých
příprav.
Pokoušeli
jsme se o improvizaci a popustili uzdu
své fantazii. Příběh
plynul tak, jak to
herce napadlo.
V
příštích
dnech
bychom
se
chtěli
pokusit o přípravu
příběhu a o zapojení
všech loutek. Žáky
výroba loutek velmi
bavila a průběžně
vyrábíme dál. Všichni žáci
si
pochopitelně
loutky
budou moci odnést domů, aby

jimi
a
jejich
příběhem
mohli potěšit i své blízké.
Magdalena Skálová

Podzim na strakaté kobyle jezdí
Podzim na strakaté kobyle
jezdí – tak se jmenoval
dvoudenní projekt pro 2. a 3.
ročník, který se uskutečnil ve
dnech 7.11. a 8.11.
První den projektu byl ve
znamení
výroby
podzimního
stromu, žáci se seznámili s
podzimními pranostikami a na
závěr dne jsme se společně
vydali na vycházku nasbírat
podzimní listy. Druhý den
vytvořili z listů nádherného
Podzimníčka a vypracovávali
úkoly v projektové učebnici.
Nutno říci, že se všem práce
velmi dařila, pracovalo se s
nadšením a chutí. Ale nejlépe asi vše vystihne samotné
hodnocení
od
jednotlivých
žáků:
Daneček Havlíček: „Nejvíce
se mi líbilo malování podzimní krajiny na tabuli.“
Anetka Mrázová: „A mě nejvíc
bavilo vytváření podzimních

listů.“
Pavlinka Dobrá: „A mě zase
zdobení podzimního stromu.“
Jaroušek Bořík: „Bavilo mě
vybírat a psát podzimní
pranostiky.“
Jiřík Louda: „A mně se
líbila projektová učebnice
se zábavnými matematickými
příklady.“
Alička Holá: „Bavilo
mě učení básniček o
podzimu.“
Péťa Stark: „A mně se
líbilo všechno, ale
nejvíc
skládání
Podzimníčka z listů
stromů.“
Pro
nezasvěcené
–
projektové vyučování
je
vlastně
výuka
jinou formou, než je
obvyklé.
V
průběhu
dne prolínají výukou
všechny
předměty,
žáci se učí navzájem

si pomáhat, spolupracovat a
být
k
sobě
ohleduplní.
Stavba hodiny není klasická, žáci se mohou v průběhu
práce nasvačit, odpočinout
si.
Tečkou za projektem bylo
předání podzimních diplomů
na památku.
Pavla Nohavcová
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