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Slovo zastupitele
Vážení čtenáři,
zdravím Vás na sklonku léta a doufám, že jste si ho užili v pohodě,
i když letos bylo oproti minulým
rokům deštivější a tropických dní
bylo jako šafránu. Školáci si již odškrtávají poslední dny prázdnin a určitě
se těší do školy za svými kamarády.
Nezbývá nám než doufat, že se situace nebude vyvíjet tak nepříznivě jako minulý rok a děti si užijí školních
lavic jako za „starých časů“.
Jak jste si určitě všimli, spustily se
konečně práce na kanalizaci a ČOV.
Vzhledem k tomu, že projekt počítá
s plnou uzavírkou obce, jelikož hlavní
kanalizační řad má vést v pravé straně silnice ve směru Újezd–Přeštice
a k nemovitostem na levé straně se
budou dělat překopy a jelikož se firmě DEKAKOM podařilo uzavírku silnice vyjednat až na jaro 2022, začalo
se pracemi na místních komunikacích. Je to sice netradiční řešení, ale
umožnilo nám to začít s pracemi již
nyní. Je to pro nás velmi důležité,
protože potřebujeme čerpat schválené dotace v celkové výši
28 762 000 Kč, z rozpočtu MZe jde
o 23 762 000 Kč a z rozpočtu Plzeňského kraje jde o 5 000 000 Kč. Výstavba kanalizace připadla bohužel
na „špatnou dobu“, kdy se nám
nejdříve protáhlo vyřizování potřebných povolení vzhledem k nepříznivé
protiepidemické situaci a následně
nastala ve stavebnictví složitá situace, kdy je nedostatek stavebního
materiálu, rostou jeho ceny a prodlužují se dodací lhůty. Jsme proto
rádi, že jsme mohli po velkých odkladech 5. srpna konečně předat staveniště a že jsme mohli vůbec začít.
Mrzí nás komentáře některých lidí
na sociálních sítích, kteří nemají po-

nětí, jaké úsilí nás tento projekt
stojí, a vytváří zbytečně nepříznivý dojem tam, kde to není vůbec
opodstatněné. Paradoxně od
občanů, kterých se výstavba aktuálně nejvíce dotýká, máme
kladné reakce na pracovníky
zhotovitelské firmy, kteří se i
přes velké pracovní nasazení vč.
sobot a nedělí snaží o maximální
ohleduplnost k místním obyvatelům.Proto si myslím, že sledování, kdy se „pracánkuje“ a kdy se
„nepracánkuje“, je zbytečné. Nezbývá než věřit, že se nám do
konce roku podaří položit kanalizační přípojky na místních komunikacích a vybudovat ČOV a na
jaře dokončit hlavní řad tak, abychom mohli dle termínu spustit
zkušební provoz. Myslím si, že je
to přání nás všech.
Na základě vyhodnocení dotazníku na téma obecní vodovod, kdy
si většina občanů přeje vodovodní přípojku, jsme založili společně s obcí Horšice „Dobrovolný
svazek obcí pro vodovody – Jindřín“. Předsedou svazku byl zvolen Ing. Stanislav Dobrý, starosta
Horšic, který má jako uvolněný
starosta více času se celému projektu věnovat. Na rozhodování
svazku se budou podílet dva zástupci (starosta a místostarosta)z
každé obce jednomyslným souhlasem všech.
V řešení je rovněž projekt hasičské zbrojnice, která bude stát na
místě stodoly. Rozměrově by měla být stejně velká a je v ní počítáno s odděleným sociálním zařízením, které by se dalo využívat
při konání akcí na fotbalovém

hřišti. V současné době probíhá
úprava projektu podle vznesených
připomínek, úprava spočívá v částečném navýšení části budovy tak,
aby mohl být prostor stavby maximálně využit.
Závěrem bych Vám všem chtěla
popřát podzim plný pohody a klidu.
Markéta Jeslínková

Naši jubilanti
V srpnu oslavili
Miloslav Bechník 60 let
Jiřina Fořtová

85 let

Zdeněk Nový

75 let
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Informace ze zápisu 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 2. 8. 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Dolce
bylo zahájeno v 19:05 hod. starostou obce panem Miroslavem Mrázem za účasti 7 občanů obce. Starosta v úvodu přítomné informoval,
že hlavním důvodem svolání veřejného zasedání nad rámec zákonem
stanovené tříměsíční lhůty je
schválení dotací z rozpočtů MZe
a PK do rozpočtu obce.
Po schválení programu zastupitelstvo rovnou přistoupilo ke schválení dotace z MZe ve výši
23 762 000 Kč. Starosta zrekapituloval vývoj od zažádání o dotaci 20.
května 2020 po její přidělení 30.
března 2021. Přidělená částka je
nakonec vyšší, než se kterou jsme
počítali, a vychází na 79 % z uznatelných nákladů, které
činí
100 000 Kč na každého trvale hlá-

šeného obyvatele. Čerpání dotace
bude probíhat tak, že kopie faktur
od dodavatele budou spolu s průvodkou zasílány na MZe, MZe provede kontrolu faktury, na náš účet
u ČNB převede částku ve výši faktury a my pak provedeme její
úhradu. Nejzazší termín realizace
akce je dle podmínek dotace 31.
prosince 2022.
Poté zastupitelstvo přistoupilo ke
schválení dotace z PK ve výši
5 000 000 Kč, o kterou jsme zažádali 2. března 2021, a 21. června
2021 nám přišlo rozhodnutí o jejím přidělení. Přidělená částka je
maximální možná, PK měl na tento
dotační program vyčleněných
78 400 000 Kč. Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené
smlouvy bezhotovostním převo-

dem ve dvou částkách (90 % do 1
měsíce od účinnosti smlouvy a 10
% po doložení průběžného vyúčtování poskytnuté dotace v termínu
stanoveném smlouvou). Celou výši
dotace je dle podmínek dotace
nutné proinvestovat do 20. listopadu 2021.
V dalších bodech zasedání zastupitelstvo obce pověřilo starostu Miroslava Mráze k podpisu smlouvy
o poskytnutí finanční dotace z PK
ve výši 5 000 000 Kč a schválilo
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015959/
VB/001 (Dolce, PJ, parc. č. 113/90
– kNN).
Podrobnější informace ze zasedání
najdete v oficiálním zápisu zastupitelstva.
Alena Duchková

Informace z průběhu výstavby kanalizace a ČOV
→5.

8. bylo předáno staveniště.
Z důvodu nepovolené uzavírky silnice II/230 bylo domluveno zahájení prací na místních komunikacích a na stavbě ČOV. Na pozemku
parc. č. 387 bylo zřízeno zařízení
staveniště. Na pozemku parc. č.
99/3, popř. 245/8 je skládka stavebního materiálu a deponie zemin. Zhotovitel zajistí pasportizace nemovitostí a komunikací přiléhajících ke stavbě formou fotodokumentace, případně videozáznamu, a jedno vyhotovení předá
technickému dozoru stavby. Zhotovitel rovněž zajišťuje vytýčení podzemních sítí.

→2.–15.

8. proběhlo frézování
místních komunikací Pod Jindřínem.

→10. 8. jsme požádali PK o prodloužení možnosti čerpání dotace
do 31. 10. 2022 (původní termín
byl do 20. 11. 2021).
Dolcký občasník/č. 4/srpen 2021

→12. 8. proběhl 1. kontrolní den
a byly zahájeny práce na stoce A-B
(místní komunikace začínající u čp.
126). Tento den byla osazena i první šachta Š55.

→26. 8. proběhl

2. kontrolní den,
na kterém nás zhotovitel seznámil
se závažným problémem. Již od
Š56 se vyskytují tzv. bludné kameny a zásadně brzdí výstavbu. Zhotovitel provedl 3 průzkumné geologické sondy se závěrem geologů,
že se jedná o tvrdost kamene 7 (v
projektu je počítáno s max. tvrdostí 5), což znamená jinou technolo-

gii výkopových prací. Zhotovitel
navrhl dočasně zastavit práce na
tomto úseku, dokud projektant
nepřepracuje projekt a nezvýší
hloubky výkopů. Dle názoru zhotovitele je stávající hloubka výkopů
zbytečná. Zhotovitel musí zároveň
najít způsob, jak takto tvrdé kameny rozbíjet s ohledem na blízkost
rodinných domů a podzemních sítí
vč. plynového vedení. Mezitím by
začal na příčných stokách A-C, A-D,
A-F, A-H. Zástupkyně projektanta,
která byla na kontrolním dnu přítomna a která byla o problému s
hloubkami výkopů informována,
nás odkázala na hlavního projektanta Ing. Macha, který v té době
čerpal dovolenou. Dohodli jsme se
proto na schůzce s hlavním projektantem na 1. 9. za účasti technického dozoru stavby a zástupce
zhotovitele. Do té doby provedeme skutečné zaměření výšek odpadů u jednotlivých nemovitostí.
Pokračování na stránce 3…
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→Dle harmonogramu prací se bude v září pokračovat na příčných
stokách A-C, A-D, A-F, A-H, budou
osazeny nádrže ČOV a začne výstavba provozní budovy ČOV, jejíž hrubá
stavba je naplánována do zimy.

provádí 1 parta dělníků v 3týdenních turnusech vč. sobot a nedělí.
V čase, kdy bude mít tato parta
volno, nastoupí další parta, která
bude pracovat na přípojkách. Později se jejich počet zdvojnásobí.

→Po celou dobu stavby bude zajiš-

→Aktuální informace k výstavbě

těn přístup pro vlastníky dotčených
nemovitostí, práce v jednotlivých
ulicích budou prováděny postupně.

jsou rovněž na obecních webových stránkách pod záložkou
Obec/Projekty obce.

→Práce na hlavních stokách zatím

Zastupitelstvo obce Dolce

Volby do Parlamentu České republiky a do obecního zastupitelstva
8. a 9. října proběhnou volby do
Poslanecké sněmovny. Dovolte mi
tedy malé zamyšlení. Poslanecká
sněmovna je tzv. dolní komora Parlamentu České republiky, která má
200 poslanců volených na 4 roky
poměrným systémem. Budeme si
tedy volit představitele státu na
další 4 roky, a proto bychom k tomu měli přistoupit zodpovědně. Je
pravdou, že s výběrem ideálních
lidí je to čím dál tím horší. Tradiční
strany se nám jaksi rozplynuly
a nová uskupení většinou skončí
jako ti, které původně kritizovala.
Jak tedy v této těžké době vybírat?
Zkuste dát na základní slušné chování, morální hodnoty, zájem nejen
o sebe, ale i o ty druhé a zájem
o naši zemi nejen nyní, ale i v budoucnosti, kdy budou žít naše děti.
No, nebylo by krásné mít v čele
státu představitele, za které se nemusíte stydět a jste na ně hrdí?
Přeji vám úspěšnou volbu!
V roce 2022 nás čekají volby do
zastupitelstev obcí, tzn. volby, které
se nás dotýkají nejvíce. Většina
současných zastupitelů již kandidovat nechce, je tedy otázkou, zda
budeme mít koho volit. Nemůžu
a ani nechci mluvit za ostatní, ale
řeknu vám svůj názor. Když mě Míra Mráz v roce 2018 oslovil, abych
kandidovala do zastupitelstva, byla
jsem zaskočena, protože rozhodně
nejsem typ, který by si věřil na takovou funkci, a z toho důvodu by

Oznámení OÚ
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
se uskuteční ve dnech

8. - 9. října 2021
(pátek od 14:00 – 22:00 hod., sobota od 8:00 – 14:00 hod.)
Okrsek č. 1 = zasedací místnost OÚ v 1. patře

mě asi nikdy samotnou nenapadlo
kandidovat. Hlavní důvod, proč
jsem na tuto nabídku kývla, byl pocit určité povinnosti vůči těm, kteří
tyto funkce plnili doposud, a pocit,

že bych té naší obci měla také něco vrátit. Co jsem za 3 roky v zastupitelstvu poznala, je na dlouhé
vyprávění, ale potvrdilo se mi, že
tato funkce není žádná výhra. Největší problém vidím v nedostatku
času, což je asi zásadní rozdíl proti
starším generacím kolem pana
Musila či pana Macháčka. Já sama
se vracím ze zaměstnání až v podvečer a místo zaslouženého odpo-

činku se rozčiluji nad nesmyslností
některých zákonů a nařízení, která
na nás valí státní správa, snažím
se porozumět věcem, kterým vůbec nerozumím, a štve mě, že jako malá obec nemáme nikoho,
s kým bychom se mohli poradit.
Radíme se mezi obcemi navzájem, ale s nadřízenými orgány,
jako je ORP či kraj, už je to bohužel horší. Původně to měl být motivační článek pro nové kandidáty,
ale to se asi úplně nepovedlo, že?
Ale ono to tak prostě je. Na druhou stranu je to výzva a jsem přesvědčená o tom, že pokud by se
našli lidé, kteří by našli odvahu do
toho jít, dá se to při 5členném
zastupitelstvu zvládnout. Zkuste
se zamyslet, zda byste to nemohli
být právě vy!
Alena Duchková
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Za Párníkem se soutěžilo
Prázdniny, čas dovolených, pomalu končí, a to je vždy
doba, kdy místní hasiči pořádají soutěž v požárním
sportu ,,O pohár starosty obce“. Letošní termín konání
připadl na sobotu 21. srpna. Příprava začala už několik
týdnů před samotnou soutěží, kdy bylo třeba zajistit
poháry, rozeslat pozvánky, připojistit soutěž pro případ nějaké nepříjemné události, zajistit elektronickou
časomíru a hlavní ceny v podobě uzených selat, která
opět připravil Karel Albl a která jsou velkým lákadlem
pro soutěžící. Soutěž patří ke stálicím kulturního dění
v naší obci, což potvrzuje fakt, že se jednalo již o 21.
ročník. V letošním roce jsme zaznamenali dvě změny.
Na postu hlavního rozhodčího vystřídal Jardu Loudu
Zdeněk Bultas st. a bezmála po 23 letech jsme mohli
do soutěže postavit družstvo žen, což mne jako starostu sboru velmi potěšilo. Postarala se o to Kamila Malíková, která dala celou partu děvčat dohromady, a za
to jí děkuji. V den ,,D“, kolem dvanácté hodiny, začala
na hřiště Za Párníkem přijíždět soutěžní družstva. Dostavili se muži a ženy z Vlčí, Dnešic, Dolní Lukavice
a muži z Újezdu, Horšic a Oplotu. Po nástupu družstev
a přivítání starostou obce Miroslavem Mrázem zahájily soutěž domácí ženy svým premiérovým vystoupením. Následovaly ženy z Vlčí, Dnešic a Dolní Lukavice.
Soutěž mužů zahájili naši chlapci, následovali muži
z Vlčí, Dnešic, Oplotu, Újezdu, Horšic a Dolní Lukavice.
Po prvním kole byla přestávka na občerstvení a potom
měli soutěžící možnost vylepšit svoje časy ve druhém
kole. Kolem půl páté bylo vše jasné. V kategorii mužů
se na sedmém až čtvrtém místě umístila družstva Horšic, Újezdu, Dolní Lukavice a Vlčí. Pohár za třetí místo
s časem 19:65 s si převzali naši chlapci, druhé místo
s časem 17:50 s obsadilo družstvo Dnešic a první místo, tak jako v loňském ročníku, získali hasiči z Oplotu
časem 16:06 s a převzali hlavní pohár a už tradiční
uzené sele. V kategorii žen se na čtvrtém místě umístily ženy z Vlčí, na třetím skončily ženy z Dolní Lukavice
s časem 24:68 s, druhé místo obsadily ženy z Dnešic
s časem 24:27 s a na prvním místě se k překvapení,
ale o to větší radosti nás všech umístila domácí děvčata časem 23:55 s. Konečně zůstala hlavní cena na domácí půdě, což se za uplynulých 20 ročníků nikdy nepodařilo. Po vyhodnocení soutěže poděkoval starosta
obce soutěžícím za sportovní výkony a pozval přítomné na další, už 22. ročník. Po nezbytném focení vítězných družstev následoval úklid, aby bylo vše připraveno na večerní zábavu, která byla naplánována na
21. hodinu. Pěkné počasí, které nás provázelo po celé
sportovní odpoledne, slibovalo i pěknou večerní
účast. 122 platících se skvěle bavilo s kapelou TURBO
revival až do druhé hodiny ranní, kdy se návštěvníci
Dolcký občasník/č. 4/srpen 2021

spokojeně rozcházeli do svých domovů. O vydařené
sportovní odpoledne a večerní zábavu se velkou měrou postaral skvěle fungující stánek s občerstvením
pod vedením Pavla Jeslínka. Děkuji Oli Bultasové
a Drahuš Macháčkové za pomoc ve stánku a rovněž
členům sboru, kteří věnovali svůj volný čas na přípravu a zdárný průběh celé akce.

Starosta sboru Miroslav Macháček
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Odpočinkový mobiliář
V červenci byl U Křížku doplněn odpočinkový mobiliář
o stojan na kolo (ten původní už byl rozpadlý) a informační tabuli. Projekt byl realizován Mikroregionem
Přešticko jako integrovaný projekt „Pořízení odpočinkového mobiliáře pro obce Mikroregionu Přešticko".
Cena dvou pořízených prvků vyšla na 28 120 Kč,
z nichž 11 539 Kč bylo financováno z dotačního titulu
Plzeňského kraje „Program a stabilizace venkova
2020“.
Alena Duchková

Napodruhé to vyšlo

V loňském roce získal Ing. Milan Douděra v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje jedno z nižších
ocenění. Letos se do soutěže přihlásil znovu a tentokrát už to vyšlo. Anežčin rakytníkový koncentrát v medu se může pyšnit titulem Regionální potravina. O titul
se ucházelo celkem 130 výrobků od 37 výrobců a hod-

notitelská komise vybírala vítěze v 9 kategoriích. Ocenění Regionální potravina mohou získat pouze producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250
zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma
užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let.
Aktuálně je oceněno 407 výrobků od 312 výrobců.
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva
zemědělství ČR a podporuje domácí producenty lokálních potravin. Slavnostní předávání ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje a dodatečných ocenění
proběhne 26. září 2021 na Slavnostech jablek v Sadech Nebílovy. Jak probíhalo slavnostní předávání, co
Ing. Douděra od získání tohoto ocenění očekává a jaké
má další plány, vám zprostředkujeme v příštím čísle
občasníku. Mimochodem, samosběr rakytníku plánuje
Ing. Douděra na 12. nebo 25. září dle vývoje počasí.
Tak přijďte, všichni jste zváni!
Alena Duchková

Kemp Dolce
Již třetí rok po sobě k nám zavítala parta tatínků z Řeneč a okolí se svými ratolestmi. Od čtvrtka do neděle
v 2. polovině srpna jim opět patřil celý břeh rybníka
u Štíhlovské cesty. Letos tu byla pravděpodobně rekordní účast 20 dospělých a 20 dětí. Bývali by tu byli
rádi na náš Pohár starosty, kterého se naposledy účastnili jako diváci, a velice se jim jak soutěž, tak večerní
zábava líbila, ale bohužel nevyšly termíny.I tak je obdivuhodné a chvályhodné, že si parta chlapů vezme na
starost kupu dětí a 4 dny tráví na místě, kde není televize, Wi-Fi ani žádný tobogán či obchod. Ale co, místo
tobogánu mají náš požerák, místo obchodu náš hosti-

nec, kde pečou vynikající pizzu, a když dojdou zásoby,
zavolá se maminkám. S jednou z nich jsem mluvila.
Bylo jí sice líto, že nemohla zůstat přes noc, ale pochopila to. Je to přeci ryze chlapská a dětská akce!

Alena Duchková
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Nezapomenutelné zážitky
Proč takový název pro článek, který se týká naší
prázdninové školy?
V naší školičce už budu učit skoro 30 let, ale musím
říct, že tak krásné dny jsem snad ještě nezažila.
Již druhým rokem pořádáme tzv. Prázdninovou školu.
Celý nápad vznikl díky COVIDU 19. První dva týdny
o prázdninách, bylo to však pouze 5 dní /svátky/,
jsme každý den zažívali nová a nová dobrodružství.
Pořádali jsme například výpravu do Přeštic. Přesto,
že nám tento den počasí nepřálo, vydali jsme se jako
opravdoví turisté na tajuplnou cestu, protože dětem
nebylo známo, kam naše kroky povedou. Naše cesta
započala ráno v 8:00 hod. v Horšicích, odtud jsme
pokračovali přes Vitouň do Radkovic, kde jsme měli
první zastávku na fotbalovém hřišti. Tady jsme se
posilnili, odpočinuli, pohráli a pokračovali do Příchovic. Nastala však první krize chůze. Bolely nožičky
a zazněly první otázky. Už tam budem? Je to ještě
daleko? V Příchovicích jsme se vydali kolem potoka
na Ostrov. Prohlédli jsme si vodní elektrárnu, obešli
jsme ostrov a následovala cesta do Přeštic. Další zastávka byla na Káčeti. Posilovací sestavu vyzkoušeli
nejen kluci, ale i děvčata. Povyprávěli jsme si o přeštickém kostele, který se nad námi tyčil jako starobylý
hrad. Poslední kroky nás vedly do místa, které bylo
snad pro děti nej zážitkem. Do pizzerie. Objednali
jsme si 6 obrovských pizz a ty nejsladší džusy, které
tam měli. Tady jsme naši výpravu opravdu zakončili.
Zpáteční cesta již byla autobusem, abychom vše
zvládli do příjezdu rodičů. Druhý den jsme pro změnu prošli celé Horšice a pozorovali, jak přívalový déšť
zaplavil místní rybník, jak poprvé potok opravdu vřel
a další místa, která byla poničena. Po dobrém obědě
jsme trávili čas na zahradě. Hráli na schovávanou,
stavěli vesničky z písku, soutěžili jsme. Následující
den jsme se vydali směr Újezd. Z obyčejné procházky
se vyklubal den opravdového dobrodružství. Začali
jsme schovkou a skončili v potoce. Kluci přišli na to,
že budou stavět hráz a za malou chvilku se připojily
i děvčata, která se chtěla zchladit. Všem se to natolik
líbilo, že jsem je odtud musela opravdu vyhánět. Dokonce jsme od Ivči Zápotocké dostali i nálož zmrzlinových kornoutů, což všichni uvítali. Před polednem,
cestou zpět do školy, jsme si vyzkoušeli chůzi naboso.
Po obědě, samozřejmě, že nikdo nebyl unavený, jen
já, nás čekala stezka naboso na školní zahradě. Písko-

Základní škola Horšice

viště se proměnilo v rybník, pod smrky byla bahenní
lázeň. A aby toho nebylo málo, naše zlatíčka bahenní
lázeň využila doslova a do písmene. Všichni se natřeli
bahnem, ale to mytí potom, myslela jsem si, že už to
nikdy neumyjeme. Po celém procesu mytí, nastalo období odpočinku. Děvčata prováděla masáže s lávovými
kameny. Dokonce i kluci toho využili. Chvíle klidu však
netrvala dlouho. Protože se opět objevilo sluníčko, kdosi dostal nápad, zchladit se. Na řadu přišly lahve od nápojů. Samozřejmě ti, kteří se nesvlékli, byli celí mokří,
ale stálo to za to. Věřte nebo ne, ale tyto dny si užily
nejen děti, ale asi nejvíce já. Měla jsem možnost poznat, jaké jsou děti v jiném prostředí než školním. Jak se
chovají, jak jsou nápadití, otevření, jak dokáží být samy
sebou a hlavně, jaká dokáží připravit překvapení.
Jana Tolarová

Takto NE
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Velice nás těší zájem rybářů o náš rybník, už méně
nás těší to, co po sobě
zanechávají. A vězte, že
toto je ještě ten lepší obrázek. Pytle s odpadky ležely na hrázi rybníka
téměř měsíc.

