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Slovo starosty
Vážení občané,
nastává pro mnoho z nás nejkrásnější období roku. Můžeme jednotlivá
roční
období
posuzovat
podle
různých hledisek a
každý z nás může
mít jiné priority,
co se mu líbí, kdy
je komu zima nebo
horko. Něco máme
ovšem společné, a
to je například
den
slunovratu,
který
byl
21.
června a znamenalo
to, že začalo astronomické léto, je
nejdelší den a nejkratší noc. Pokud
jste šli později v noci z pouťové
zábavy, třeba kolem čtvrté hodiny
ranní, tak jste možná již postřehli
světlejší nebe nad Doleckým lesem.
Svítalo. Dlouhý den a krátká noc s
sebou přináší méně únavy, úsporu
energie za svícení a dokážeme
stihnout více věcí.

buď na cestách v zahraničí nebo
doma „na Dolcích“. Zasloužíme si to,
protože až se vrátíme, čeká nás
spousta práce. Ani na
obecním úřadě nezahálíme
a
veškeré
standardní
činnosti
musí běžet, pokračujeme dále v rozjetých
akcích a věříme, že
do konce roku některé
dokončíme.
Všichni
členové
zastupitelstva
a
spousta
dalších občanů se
nebojí přiložit ruku
k dílu a obec zvelebit, nebo
zrealizovat krásné kulturní akce.
Osobně jsem se nemohl zúčastnit 26.
května pořádaného Dětského dne, ale
o týden později jsem byl na dětském
dnu ve dvou jiných obcích. Je to
nesrovnatelné, nelze srovnávat ani
připravené akce a soutěže pro děti,
ani odměny za soutěžení, jsme o
několik tříd lepší. Všem, kdo se
Ti, kdož jsou školou povinní, se účastnili příprav a organizace v
radují ze začátku prázdnin, kdy je průběhu dne, patří velké díky.
čekají dva měsíce volna v krásném Nezapomínáme ani na další akce a
letním počasí. Toto štěstí ovšem osobně jsem velice rád, že se
nemají všichni, jen kousek od nás, konají, i když účast na nich není
na druhé straně Šumavy, začínají tak velká, nebo jsou pro přespolní.
prázdniny až na konci července a Pořád platí a bude platit i nadále,
trvají pouze šest týdnů. Podíváme- jaké si to uděláme, takové to
li se jinam, třeba na daleký východ budeme mít. Bohužel jsou mezi námi
až do Číny, zjistíme, že tam děti i ti, kteří nejen že nepomohou a
chodí do školy i o prázdninách, pro obec nic nedělají, ale ještě se
studují, aby se dostali na střední baví poškozování toho, co jiní
a pak vysokou školu. Tak si všich- vytvořili a čemu věnovali někdy i
ni, kterých se to týká, prázdniny hodně úsilí. Můžeme se podívat na
obrázek, jak, pro mě ze zcela
důkladně užívejte.
Pro ostatní bude léto znamenat neznámého důvodu, někdo zničil tři
období dovolených, kterou většina z vysazené stromy na hrázi rybníka.
nás chce strávit v klidu a pohodě Ten strom rostl mnoho let, za další
desítky let mohl být ozdobou

rybniční hráze. Bohužel nebude,
někdo si potřeboval něco dokázat.
Jedním z témat, které se jistě
probírají, jsou plánované volby do
obecního zastupitelstva konané 5. a
6. října tohoto roku. Z důvodu mého
extrémního časového vytížení v
zaměstnání jsem se rozhodl do
dalšího období nekandidovat. Nemohl
bych se práci pro obec věnovat tak,
jak bych si přál a jak jsem původně
plánoval, že to bude možné. Chci
vás ale všechny ubezpečit, že v
zastupitelstvu budou zase jen
zástupci občanů, kteří na úkor
vlastního času udělají pro obec
maximum.
Vážení občané, přeji vám příjemné
léto a dovolené strávené přesně dle
vašich představ a přání.
Michal Šimon, starosta obce
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Taktické cvičení Dolce
Dne 4. května se v naší obci
uskutečnilo taktické cvičení se
zaměřením na dálkovou dopravu
vody (DDV). Cílem cvičení bylo
ověřit akceschopnost vybraných
jednotek PO a seznámit se s
jejich taktickou a operační
úrovní.
Cvičení bylo primárně zaměřeno
na
jednotky
PO
kategorie
V.Taktického cvičení se zúčastnily složky: HZS Přeštice, JSDH
Dolce, JSDH Přeštice, JSDH
Příchovice, JSDH Horšice.
Námět cvičení byl následující:
„Požár vznikne nedbalostním
jednáním v části lesa v katastru
obce Dolce – místní název
Anežčin dvůr. Na základě povětrnostních podmínek na místě
události lze předpokládat rychlý
rozvoj požáru. Pro ztížené

podmínky (úzká komunikace bez
míst umožňující vyhýbání vozidel, nemožnost otáčení vozidel,
apod.) nelze aplikovat kyvadlovou dopravu vody na požářiště.
Pro
dostatečné
zásobování
požární vodou vzejde požadavek
na vytvoření
hadicové DDV.“
Po příjezdu
všech

jednotek a seznámení se s plánem
cvičení se jednotky kolem 16.
hodiny přemístily na určená
stanoviště. Naše jednotka ve
složení:
M.Mráz,
J.Louda,
I.Chudáček a M.Macháček byla
umístěna na hráz rybníka, kde
zřídila čerpací stanoviště se
stříkačkou DS 16.
Cvičení bylo ukončeno kolem 1730
a po krátkém zhodnocení TC byly
jednotky odveleny zpět na svoje
základny.
Martin Macháček

Zprávy z kulečníkového klubu Billiard stars
Je
za
námi
polovina
sezony, proto bych vás rád
touto cestou informoval o
činnosti našeho spolku.

Řipské Praha a tím v poklidu
postupujeme na listopadové MR.
Soutěží jednotlivců se účastníme sice jen sporadicky,
Michal
Gavenčiak
Novým rokem jsme vstoupili do přesto
vyhrává
jeden
ze
šesti
turnajů
druhého roku naší existence.
České
poolové
tour.
Rozhovor
s
Již před sezonou jsme se
Michalem
i
další
informace
o
dohodli,
že
se
zaměříme
především na soutěž týmů. kulečníku najdete na svazových
Proto jsme náš tým ještě stránkách www.poolbilliard.cz.
posílili, na hostování k nám Před prázdninovou pauzou ještě
přišel další mistr republiky začátkem července vyrážíme na
Jakub Stuna a přestoupil k prestižní mezinárodní turnaj
nám nadějný junior, kterého Pardubice Open. Podzimní část
jsem trénoval na ZŠ v Přešti- patří mistrovství republiky ve
cích, Václav Květoň. Jaro se všech disciplínách jednotlivnám
velice
vydařilo,
v ců, MR dvojic a již zmíněného
Českomoravské extralize týmů MR týmů. O výsledcích vás
končíme
mezi
nejlepšími budeme informovat.
bych
šestnácti na krásném třetím Závěrem
vás
rád
pozval
místě za týmy Pardubic a
na kulečníko-

vou exhibici, kde bychom se
vám
rádi
představili
na
domácí půdě a předvedli, jak
vypadá závodní kulečník. Akce
se koná 21. července od 13
hodin na hřišti pod přístřeškem.Tentokrát naše pozvání
přijal výběr hráčů ostatních
klubů
Plzeňského
kraje.
Připravena je opět i divácká
soutěž a v neposlední řadě
turnaj dětí a mládeže o
krásné ceny. Věříme, že se
některým z vás náš sport
natolik zalíbí, že rozšíříte
naše řady.
Luboš Louda
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Hasičská fontána 2018
Milí spoluobčané,
rád bych se s vámi podělil o
úchvatně
nezapomenutelný
zážitek, který se podařilo
uskutečnit
naší
hasičské
jednotce 2. června 2018 v
Praze.

Po přečtení emailu v únoru
2018 od generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru
ČR genmjr. Ing. Drahoslava
Ryby a předsedy Hasičské
fontány Jiřího Havnery o akci
„Hasičská fontána Praha 2018“
jsem neváhal naši jednotku
požární ochrany zaregistrovat
a současně věřit, že budeme
vybráni.
Po
dvouměsíčním
čekání přišla pro mě, Miloše

Šrámka,
Josefa
Staňka,
Pavla
Palucha
a
Pavla
Nového dobrá zpráva. Od
této chvíle jsme se dozvídali organizační pokyny.
Jedním z hlavních bylo
zajistit 6x hadice B 20m,
3x hadice B
5m, 2x proudnice B/75, 1x
rozdělovač,
10m savic, 1x
sací koš, 1x
záchranné
lano, 1x kapesní
analogovou
radiostanici, 2x
záchrannou
vestu,
plachtu
2x2m,
požární
stříkačku PS12 a
hasičskou
výstroj.
Čas
utíkal jako voda
a naše jednotka
vyrážela v pátek 1. června v
830 do Prahy na Rašínovo
nábřeží. Na břeh
Vltavy
jsme
vyložili hasičskou
techniku. Následně
jsme byli zaškoleni k průběhu akce
a ve 2030 proběhla
zkouška
hasičské
fontány. Druhý den
2.
června
jsme
všichni
přítomní
h a s i č i
napjatě
čekali
na
22. hodinu,
kdy
na
tento slavnostní akt
stého
výročí
vzniku
samostatného českoslo-

venského státu byla uskutečněna monumentální hasičská
hudební fontána. „Živé“ vodní
proudy pohybující se v duchu
hudební
choreografie
za
podpory
světelných
efektů
zrealizovali
dobrovolní
i
profesionální hasiči v Praze
na Vltavě v prostoru mezi
Jiráskovým
a
Palackého
mostem.
Zúčastněných
bylo
více než 1200 hasičů za
pomoci
bezmála
dvou
set

proudnic a čerpadel. Během
těchto 30 minut slávy se
zapsaly
Dolce
do
dějin
historie
s
p a m ě t n í m
l i s t e m .
Zanechalo to v
nás nezapomen u t e l n ý
zážitek,
se
kterým jsme 3.
den odjížděli
domů a zůstane
nám
životní
vzpomínkou.
VELKÉ
DÍKY
KLUCI!!! Bylo
to super.
Ivo Chudáček
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Přeštice od září zahajují kurz
V jednom kole II
Maminky a tatínkové, neváhejte s
přihlašováním do bezplatného kurzu
počítačů a měkkých dovedností!
Kurz V jednom kole II se od
poloviny září 2018 otevírá všem
rodičům z Přeštic a okolí, kteří
řeší návrat do práce nebo hledají
lepší zaměstnání. Během výuky je
zajištěno hlídání dětí zdarma.
Nachystali jsme pro vás zajímavý
program simulující založení
virtuální firmy. Vyzkoušíte si
práci nanečisto s kancelářskými
programy. Zažijete lekce se
specialisty z personálních
agentur. Zaměříme se na životopis
a připravíme vás na pracovní
pohovor. Užijete si víkendové
workshopy o komunikacích, spolupráci s psychologem a mnoho
dalších zajímavých aktivit.
Unikátní program kurzu vám pomůže
najít cestu k seberealizaci a
podpoří sebevědomí, které se hodí

nejen v pracovním, ale i osobním
životě. Proto je kurz v projektu V
jednom kole II vhodný pro všechny
rodiče, kteří se chtějí vzdělávat a
pracovat na sobě. Všechny zájemce o
účast v kurzu zveme na informační
schůzku v úterý 21. 8. 2018 v 1000
hodin v KKC Přeštice v Přešticích.
Představíme vám podrobně kompletní
program kurzu a seznámíte se s
organizátory. Pokud nemáte v daný
čas hlídání, vezměte svoje děti s
sebou.
Je lepší si své místo rezervovat na
www.attavena.cz, nebo kontaktovat
koordinátorku, která vám ráda
odpoví na veškeré dotazy ke kurzu.
Kontakt:
Zuzana Heferová
koordinátorka kurzu
608 891 177
zuzana.heferova@attavena.cz
www.attavena.cz

Termíny vývozů kontejnerů na tříděný
odpad:
plasty = 1x za týden (pátek)
papír = 1x za týden (pátek)
sklo
= 1x za 14 dní (sudý pátek)
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí odpad. Jelikož jsme opět zaznamenali opakované případy nesešlápnutých PET lahví ve sběrných nádobách, znovu žádáme občany:
 aby plastové lahve a nápojové kartony před odevzdáním
do žlutých kontejnerů sešlapávali, nesešlápnuté PET
lahve jsou plné vzduchu, zabírají velký prostor,
sběrné nádoby se rychle naplní a odvoz kontejneru se tak
stává neefektivní; nenechávejte, prosím, u kontejnerů
tašky či pytle s plasty či jiným odpadem, zejména se
starými hadry
 aby ze skleněného odpadu odstraňovali kovové nebo plastové
uzávěry (do kontejneru na barevné sklo lze vhazovat i sklo
bílé (autoskla a jiná rozměrná skla rovněž nepatří ke
kontejnerům, sklo si doma rozbijte, až pak vložte do
kontejneru popř. odvezte do sběrného dvora do Přeštic)
 aby do modrých kontejnerů vkládali papírové krabice pouze
v rozloženém stavu (krabice, prosím, sešlápněte, roztrhejte, rozřežte)
Žádáme občany o udržování pořádku kolem kontejnerů, chodíte
kolem nich vy sami, ale také hlavně děti, mohlo by dojít ke
zranění.

Naši jubilanti
V červenci 2018 oslaví:
Marie Stuchlová - 84 let
V srpnu 2017 oslaví:
Jiřina Fořtová - 82 let
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