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Slovo zastupitele
Zdravím všechny místní spoluobčany,
nacházíme se již na sklonku prázdnin
a pomalu se přehoupneme do
školního roku 2022/2023, kdy všichni
školou povinní usednou zpět do
školních lavic. Dvouměsíční, letos
obzvlášť prosluněné, prázdniny si jistě
každý užil dle libosti. Mnoho z nás
trávilo volno na dovolené, ať už v ČR,
v zahraničí nebo jen relaxem na svých
zahradách. Některé děti si užily
prázdninový
čas
na
táborech
týdenních či příměstských, jiní zase se
svými prarodiči.
Během prázdnin se uskutečnilo v naší
obci také několik událostí. První
prázdninový měsíc proběhl v naší obci
pochod pro onkoláčky. V sobotu
2. července se vydalo 59 turistů vstříc
8km túře. Ačkoli bylo stanoveno
startovné 100 Kč, vybralo se krásných
17 000 Kč. Tyto peníze byly poslány na
účet
Nadačního
fondu
Šance
onkoláčkům. Tímto děkujeme všem
zúčastněným za dobročinnost.
Ke krásnému letnímu počasí patří ale
také sucho, kvůli kterému bylo
zaměstnáno 19. července několik
jednotek jak dobrovolných, tak
profesionálních hasičů, včetně šesti
členů naší hasičské jednotky. Náš
hasičský sbor byl připraven a schopen

vyrazit do 5 minut na místo ohlášeného
požáru. Vznícené pole nedaleko obce
Žinkovy hasilo 11 hasičských jednotek
do pozdních večerních hodin.
Ani turisty vyhledávanému Českosaskému Švýcarsku se během velké vlny
veder požár nevyhnul. Od 24. července
do 12. srpna zasáhl požár celkem 1 600
ha plochy parku, včetně německé
strany Saského Švýcarska. Bylo
nasazeno 8 vrtulníků, 5 letadel
a celkem asi 700 hasičů. Dnes je již
požár zažehnán a příroda se může začít
vzpamatovávat.
Nejen hasiči, ale i stavební společnost
DEKAKOM během prázdnin nezahálí
a stále vydatně pracuje na dokončování
kanalizace v celé naší obci. Tímto
prosím
všechny
spoluobčany
o součinnost a trpělivost při dokončovacích pracích.
Poslední tradiční prázdninovou akcí
v naší obci byla soutěž v požárním
sportu O pohár starosty obce. Byl to již
22. ročník a připadl na předposlední
srpnovou sobotu 20. srpna. Účast
hasičských družstev byla, i přes
nepříznivé
počasí,
opět
hojná
a zastoupeni byli muži i ženy.
Toto číslo Dolckého občasníku je
posledním za působení stávajících členů
zastupitelstva. Čtyřleté období uteklo

Naši jubilanti
V červenci oslavil

Karel Oubrecht

60 let

V srpnu oslavily

Zdeňka Staňková
Jiřina Fořtová
Anna Bultasová

70 let
86 let
70 let

BLAHOPŘEJEME
Vítáme nové občánky
Dolců
Karinku Janotkovou
a Andělku Šilingovou
Přejeme hodně štěstí do
života
jako voda, přineslo spoustu nového
v obci a před námi jsou nové volby do
zastupitelstev obcí, které připadají na
23. a 24. září. Nové zastupitelstvo obce
bude šestičlenné. Žádáme proto
Pokračování na stránce 2…
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…pokračování z úvodní stránky
obyvatele naší obce, aby se voleb zúčastnili a naše obec
mohla dále vzkvétat a rozrůstat se. Tímto vám děkuji, že
jsem mohl být součástí zastupitelstva a podílet se na
budování a zkrášlování naší obce. Přeji vám šťastnou ruku

při výběru nových členů.
Máme před sebou posledních pár týdnů sluníčka, které si do
plnosti užijte, a všem dětem přeji šťastné vykročení do
školního roku.
Ivo Chudáček

Informace z 20. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 15. 8. 2022
Zasedání Zastupitelstva obce Dolce bylo zahájeno
v 18:40 hod. starostou obce panem Miroslavem Mrázem,
předsedajícím, za účasti 8 občanů obce. Jednalo se
o poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období,
tzn. poslední pro současné zastupitele. Ve své zprávě
starosta informoval o:
• průběhu výstavby ČOV a kanalizace, jejíž průběh můžete
sledovat i na webových stránkách obce.
• výměně oplocení na víceúčelovém hřišti – aktuálně se
řeší osvětlení, aby bylo v souladu s technickými předpisy,
v budoucnu by ještě chtělo vyřešit povrch, který už je
místy popraskaný.
• uskutečněných akcích, kterými byly dětský den, okrskové
cvičení hasičů a pouť s fotbalovým turnajem. Starosta
poděkoval všem, kteří se podíleli na jejich organizaci.
• pochodu pro onkoláčky, při kterém se vybrala částka
17 000 Kč, která byla následně zaslána na účet
Nadačního fondu Šance pro onkoláčky.
• volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu, které se
uskuteční 23.-24. 8. 2022. Starosta přítomné seznámil s 8
nezávislými kandidáty, kteří se budou ve volách ucházet

o místo v obecním zastupitelstvu.
Předseda finančního výboru Ivo Chudáček seznámil
přítomné se stavem finančních prostředků k 31. 7. 2022,
který v součtu všech účtů činil 16 445 902,69 Kč, z čehož
3 618 162,78 Kč na účtu ČNB činila dotace z MZe na
kanalizaci. Místostarostka Markéta Jeslínková informovala
o provedeném rozpočtovém opatření, které nemělo vliv na
celkové saldo rozpočtových příjmů a výdajů, jednalo se
pouze o přesun mezi paragrafy nepřesahující 100 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Dolce
• schválilo uzavření smlouvy s akad. arch. Václavem
Šmolíkem, ČKA 737 na zpracování změny č. 1 ÚP Dolce,
• schválilo
bezúplatné
převedení
části
potrubí
kanalizačních přípojek do vlastnictví vlastníků
připojovaných nemovitostí dle územního rozhodnutí MÚ
Přeštice č. j. PR-OVÚP-KON/23445/2018,
• schválilo zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce
Dolce na výstavbu přečerpávací stanice kanalizační
přípojky k rodinnému domu na území obce.
Podrobnější informace ze zasedání najdete v oficiálním
zápisu zastupitelstva.
Alena Duchková

Informace k připojování na veřejnou kanalizaci
Dle uzavřené smlouvy o dílo s firmou DEKAKOM plus s. r. o.
bude stavba dokončena do 5. 11. 2022.
Bude následovat roční zkušební provoz (cca 5. 11. 2022
– 5. 11. 2023), během kterého bude docházet k připojování
nemovitostí na veřejnou kanalizaci, které spočívá
a) v technickém připojení na potrubí vybudované obcí (tuto
část lze realizovat již nyní),
b) ve vlastním vypouštění splašků na základě smlouvy
o odvádění odpadních vod.
Zkušební provoz slouží k ověření funkčnosti a vlastností
provedené stavby dle dokumentace, je proto důležité, aby
se připojilo co nejvíce nemovitostí. Byli bychom rádi, kdyby
se většina z vás připojila do 31. 5. 2023. Předpokládáme, že
většina trvale bydlících nebude s připojením váhat. Jednak
proto, že obec ve snaze o všestranný rozvoj území
a o potřeby svých občanů financovala s jejich vědomím
mimo hlavního řadu i projekt kanalizačních přípojek vč.
vybudování částí potrubí kanalizačních přípojek, což by si
jinak museli hradit v plné výši vlastníci připojovaných
nemovitostí, a jednak proto, že veřejná kanalizace je pro
občany, s přihlédnutím na ustanovení § 38 zákona
254/2001 Sb., o vodách, nejpohodlnější variantou v oblasti
zneškodňování odpadních vod.

Povinnosti vlastníků připojovaných nemovitostí
• Vlastník nemovitosti (za více vlastníků podá jeden) podá
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na OÚ originál podepsané písemné žádosti o připojení
nemovitosti na veřejnou kanalizaci. Tiskopis žádosti je
přílohou občasníku, je rovněž ke stažení na obecních
webových stránkách nebo na OÚ. Žádost bude dokladem
vyjadřujícím zájem o připojení na veřejnou kanalizaci
a zároveň zárukou pro obec, že vybudované kanalizační
přípojky jsou v souladu s technickými podmínkami. Součástí
žádosti bude písemný záznam o provedené kontrole
pracovníkem
společnosti
ČEVAK
p.
Hranáčem
– tel. 602 763 997 (nahradil p. Hřebce, jezdí téměř denně
přes Dolce), který provede kontrolu, fotodokumentaci
a zákres uložené revizní šachty a potrubí od hranice
pozemku k vyústění vnitřní kanalizace domu před jejich
zasypáním. Pokud již máte výkop zasypaný, je nutné doložit
fotodokumentaci před zasypáním p. Hranáčovi při kontrole.
Od nynějška kontaktujte p. Hranáče vždy před zasypáním
výkopu.
• Vlastník nemovitosti uzavře s provozovatelem kanalizace
smlouvu o odvádění odpadních vod, k čemuž bude vyzván
buď obcí, nebo provozovatelem. Bližší informace ke způsobu
účtování stočného a jeho výši poskytneme v příštím čísle
občasníku.
Všechny informace týkající se kanalizace najdete také na
webových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce Dolce
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Informace z průběhu výstavby kanalizace a ČOV
→

Stoka A je hotová do šachty Š27
z celkových 32 šachet. Souběžně jsou
realizovány veřejné části přípojek
v horní i dolní části obce. Došlo
k napojení stok A-F, A-G, A-H a A-I na
stoku A.

provedeny terénní úpravy na rozšíření
cesty, aby se zde vůbec mohla
pohybovat stavební mechanizace.
Původní údajně dva metry široká cesta
se postupem času a s posouvajícím se
svahem Hůrky stala pouze pěšinou,
v některých místech už ani tou ne. U čp.
13 začíná svah ihned za plotem
nemovitosti.

→ komponenty technologie a elektra, v minulém čísle občasníku, byla po
dohodě s budoucím provozovatelem
ponížena na 329 627 Kč bez DPH,
respektive byla upravena nabídka
navrhovaných komponentů. Došlo
k vystrojení čerpacích stanic jak u ČOV,
tak pod rybníkem. Viditelnou částí
čerpací stanice u ČOV je šroubové
kolmé česle, které bude sloužit
k mechanickému předčištění nečistot,
které bude zachytávat a masivním litým
šroubem z nerez oceli vertikálně
dopravovat do výsypky.

→

Byl dokončen chybějící úsek na
stoce A-E vč. šachty Š101 a dvou
kanalizačních přípojek. Byl proveden
protlak na stoce V-A, při kterém došlo
k propojení čerpací stanice pod
rybníkem se šachtou Š101. Protlak zde
musel být proveden jednak proto, že
tento úsek nebylo možné napojit
gravitačně, a také proto, že překážkou
byl potok protékající pod silnicí. Práce
byly
prováděny
bezvýkopovou
technologií, tzv. řízeným protlakem,
kdy se řízeným horizontálním vrtáním
pohybuje v zemi vrtací hlavice, která je
přichycena na pevné tyči. Při vrtání se
na hlavici nasazují další a další
potřebné tyče, až je dosažena finální
délka protlaku.

→
→

→

Stejná technologie byla použita
i u tlakové kanalizace Pod Hůrkou. Zde
však vrtací stroj narazil na skálu, kterou
nebylo možné obejít z důvodu blízkosti
plynového vedení, a tak byl zbývající
úsek od čp. 17 po čp. 13 (cca 40 m)
dokončen klasickým výkopem. Byly zde

Vlastníků čtyř nemovitostí v této
části Pod Hůrkou se týká nabídka
zastupitelstva obce na poskytnutí dotace
z
rozpočtu
obce
na
pořízení
přečerpávací stanice. Jelikož náklady na
tlakovou
kanalizační
přípojku
s
přečerpávací
stanicí
jsou
několikanásobně vyšší než na gravitační
přípojku, rozhodlo se zastupitelstvo pro
poskytnutí této dotace a na svém
zasedání dne 15. 8. 2022 schválilo
pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu obce na výstavbu
přečerpávací
stanice
kanalizační
přípojky, která jsou zveřejněna na
úřední desce, jakož i žádost, kterou si
mohou případní zájemci stáhnout.

Od začátku stavby do července
2022 bylo prostavěno 23 506 575,72 Kč
vč. DPH, z toho 1 200 766,02 Kč vč. DPH
dělají veřejné části kanalizačních
přípojek, které nelze hradit z dotací.
Dotaci z PK ve výši 5 mil. Kč máme
kompletně vyčerpanou. Z dotace MZe
nám zbývá vyčerpat 6 713 161,55 Kč.

→

Blížíme se ke konci výstavby.
Během září budou dokončeny práce na
stoce A vč. přípojek a na tlakové
kanalizaci Pod Hůrkou. Budou probíhat
dokončovací práce na ČOV vč.
terénních úprav, oplocení, chodníků
a příjezdové komunikace. V říjnu pak
proběhne finančně nejnáročnější část,
kterou je oprava živičného povrchu
v hlavní silnici a oprava povrchů
místních komunikací. Na závěr
tzv. komplexní vyzkoušení
→ Stavební část provozní budovy ČOV proběhne
kanalizace, které bude trvat 72 hodin.
je hotová. Po provedení zemních prací Bude
následovat
předání
díla
bude proveden finální nátěr fasády. zhotovitelem a roční zkušební provoz.
Probíhají
dokončovací
práce
na
elektroinstalacích
a
technologiích.
Zastupitelstvo obce Dolce
Částka 379 091,33 Kč za chybějící
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O pohár starosty obce
Sešel se rok s rokem a na Dolcích jsme v sobotu 20. 8. opět
přivítali družstva hasičů na již 22. ročníku soutěže
v požárním sportu O pohár starosty obce. Když jsme v roce
2001 pořádali společně s obecním úřadem první ročník,
nikdo asi tehdy netušil, že dojdeme tak daleko. Letošní
ročník byl výjimečný tím, že nepamatuji tak špatné počasí,
kdy po tropických týdnech právě tento den celý propršel
a kapky deště nás provázely i při večerní zábavě. Příprava na
soutěž proběhla podle osvědčeného scénáře: ve čtvrtek
příprava tratě, úklid přístřešku a stánku, v sobotu od 9 hod.,
už za deště, konečná příprava zázemí, aby soutěž proběhla
bez problémů. S obavami jsme sledovali zataženou oblohu
a meteoradar na mobilních telefonech a moc jsme nevěřili,
že někdo dorazí. Ale opak byl pravdou!
Těmi, kterým déšť nevadil a přijeli, byli hasiči z Černotína,
Újezdu, Dolní Lukavice, Letin, Horšic, Drahkova (muži i ženy)
a hasiči z Oplotu. Samozřejmě nemohli chybět domácí ženy
a muži. Ve 13:00 hod. byl svolán nástup družstev pod
střechu stanu a letos výjimečně zavelel k nástupu starosta
sboru. Starosta obce Míra Mráz přítomné přivítal, popřál
mnoho sportovních úspěchů a apeloval na opatrnost, aby
nedošlo ke zranění na promáčeném terénu. Pak následovala
porada velitelů družstev společně s hlavním rozhodčím
Zdeňkem Bultasem a startérem Jardou Loudou, kde byly
upřesněny podmínky soutěže. Soutěž proběhla dvoukolově
a lepší čas byl rozhodující pro konečné pořadí. Sportovní
odpoledne zahájily svými pokusy ženy a pak následovali
muži. Celá soutěž proběhla bez tradiční přestávky po prvním
kole, neboť závodníci byli značně promáčení, tak aby se
mohli co nejdříve převléci do suchého. Naši muži i ženy
předvedli pěkné časy, ale na hlavní ceny, vyuzená selata,
která opět připravil Karel Albl, to bohužel nestačilo.
V kategorii ženy se umístily na druhém domácí ženy časem
22:98 a hlavní cenu převzaly ženy z Drahkova časem 22:26.
V mužích se na osmém místě umístilo družstvo z Horšic,
sedmé místo obsadil Černotín, následovali muži z Újezdu,
Dolní Lukavice a Drahkova. Bronz získali domácí muži časem
19:01, na druhém místě skončilo družstvo Letin časem
18:86. Tak jako v roce 2016, 2017 a 2021 si hlavní cenu
převzali hasiči z Oplotu časem 16:08. Celé sportovní
promáčené odpoledne ukončil starosta obce. Sportovní klání
zpestřil svým komentářem Zdeněk Nový ml. Co by to bylo za
sportovní akci, aby se nebylo kde posilnit. Stánek
s občerstvením opět bezchybně zajistila trojice Pavel
Jeslínek, Míra Paluch a Ondra Motlík. Večerní zábava, jak už
jsem zmínil, skoro celá propršela, ale to neodradilo 51
platících návštěvníků, kteří se přišli pobavit společně
s kapelou BAND. Večerní obsluha stánku ve složení Míra
Macháček, Zdeněk Nový a Pavlína Holá snad ke spokojenosti
návštěvníků alespoň trochu zpříjemnila promoklou, ale
teplou noc.
Z pozice starosty sboru děkuji všem, kteří celou soutěž
připravili a v deštivém počasí dovedli ke zdárnému konci.
Příští ročník proběhne v roce, kdy si připomeneme 100 let
od založení hasičského sboru na Dolcích.
Míra Macháček
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Naši hasiči zasahovali při požáru
V úterý 19. července se naší obcí rozezněly sirény
oznamující požární poplach. Sirény slouží ke svolání
jednotek požární ochrany, členové požární jednotky jsou
navíc upozorněni SMS zprávami s vyznačeným místem
požáru. Jednalo se o pole nedaleko Žinkov, které se vznítilo
od jiskry od kombajnu. Kombajn i nedaleký les díky
včasnému zásahu hasičů naštěstí ohni odolaly. Na místě
zasahovalo 11 jednotek s 15 kusy techniky. Poplach byl
vyhlášen v 17 hod., odjezd 6 členů naší jednotky požární
ochrany proběhl do 5 min., na požářiště dorazili v 17:23
hod. Opět se potvrdilo, jak jsou dobrovolní hasiči důležití
především kvůli tomu, že můžou být na místě dříve než
profesionální hasiči dojíždějící z větších vzdáleností.
Jednoznačnou výhodou je i znalost místních podmínek, což
se ukázalo i v tomto případě, vzhledem k několika
dopravním omezením na silnici II/230. Naši hasiči se vrátili
zpět ve 20:20 hod.
Vždycky jsem na ty naše kluky hrdá, když je vidím vyjíždět
k zásahu. Jen si říkám, že by si zasloužili trochu novější
techniku než ten náš stařičký trambus, kterého už je
problém opravovat. Naši hasiči oslaví v příštím roce 100leté
výročí založení sboru, pevně věřím, že se u nás vždycky
najde dostatek aktivních členů, kteří sbor udrží dalších 100
let a budou úspěšní nejen na hasičských soutěžích, ale i při
ostrých zásazích, jako byl tento. Je pravdou, že v dnešní
době, která nabízí tolik jiných aktivit nebo kdy mají mnozí
náročná zaměstnání, je to čím dál těžší. Dokonce už i někteří
členové vyjadřují pochybnosti nad budoucností sboru. Mají
obavy, zda budou mít nějaké následovníky, jsou otrávení
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z toho, že většinu akcí zajišťují stále ti stejní lidé, a smutní,
když se pak na soutěž nebo na fotbalový turnaj přijde
podívat pár lidí. Přitom naši hasiči mají 69 členů, z toho 53
mužů a 16 žen. Co na to říct? Byla by to určitě škoda, vždyť
v některých rodinách jsou hasiči po několik generací.
Jako fotografka jsem zažila několik soutěží a musím říct, že
mě vždycky baví ta atmosféra, na jedné straně pravidla
a řád, na druhé straně kamarádství, fair play, snaha
vzájemně si pomáhat, ať už zaskočením v jiném družstvu,
pokud je tam nedostatek lidí, či zapůjčením techniky.
A v neposlední řadě je to také o jisté zručnosti a fyzické
kondici. No, nejsou hasiči ideální pro malé děti? Dětí u nás
máme spousty, jednu dobu se o založení dětského družstva
vážně uvažovalo, tak proč to nezkusit. Mohli by se více
zapojit i tatínkové a maminky, vzájemně se motivovat
a hned bychom měli o budoucnost hasičů postaráno!
Alena Duchková

Další svatba na Dolcích
V červenci 2016 se konala na Dolcích první svatba, kde jsem
měl tu čest oddávat manžele Stieberovi. V červnu 2022 už
jsem stál s medailí (pozn. redakce: závěsný odznak starosty
používaný při významných příležitostech a občanských
obřadech) na hrudi po páté. Tentokrát mě oslovili Pavel
a Petra, nyní už Jeslínkovi, kteří si přáli obřad přímo
v zasedací místnosti obecního úřadu. Samozřejmě jsem
souhlasil a i tentokrát se nervózně připravoval na den D,
kterým byl 25. červen
2022. Od rána byla ve
vzduchu cítit nervozita
a krátce po poledni se
už k obecnímu úřadu
začala sjíždět auta
s hosty a samozřejmě
i s nevěstou a ženichem.
Paní
Moulisová,
matrikářka z Přeštic,
přinesla
nezbytné
dokumenty a všichni už
mohli
vejít
do
vyzdobené
zasedací
místnosti
obecního
úřadu. Ze zasedací
místnosti se v tento

den stala obřadní místnost a musím uznat, že výzdoba se
opravdu povedla. Rodiče a nejbližší rodina usedli na
připravené židle a mohlo se začít s obřadem. Jak je zvykem,
úvodní slovo si vzala paní matrikářka a pak předala slovo
mně. I když to bylo už po páté, opět jsem cítil nervozitu
a doufal, že všechno „klapne“. A „klaplo“. Pavel i Petra si řekli
své „ano“, vyměnili si prstýnky i první novomanželský
polibek a pak už přijímali gratulace od svých nejbližších
a přátel.
Fotografie novomanželů pořizovala paní fotografka na hřišti
a nedaleko rybníka a myslím si, že fotky jsou to originální
a opravdu se povedly.
Závěrem bych rád ještě jednou popřál novomanželům hodně
štěstí do společného života.
Míra Mráz

Dolcký občasník/č. 4/srpen 2022

6

Pochod pro onkoláčky
V sobotu 2. 7. 2022 se v naší obci uskutečnil pochod pro
Nadační fond Šance onkoláčkům. Startovné bylo 100 Kč, ale
účastníci byli velice štědří, a tak díky této akci bylo vybráno
úžasných 17 000 Kč. Akce se zúčastnilo 59 turistů, kteří
v příjemném prostředí ve stínu lesa Dolcko zdolali 8 km
s perfektním zakončením – opékáním buřtů na hřišti Za
Párníkem. Musím podotknout, že i spousta lidí, kteří se
pochodu nemohli zúčastnit, se alespoň finančně podíleli.
Vybraná částka byla zaslána na transparentní účet
Nadačního fondu Šance onkoláčkům.
Možná se někdo ptá, proč jsme si vybrali právě tento
nadační fond. Fond vznikl v roce 2014 „díky“ nemoci
malého Matyáše Klasny, kterému v 9 letech diagnostikovali
zhoubný neuroblastom. Při jeho léčbě rodina poznala, jak
důležitá je podpora okolí. Proto se maminka s kamarádkami
rozhodla založit tento nadační fond a pomáhat nejen
finančně, materiálně, ale i psychicky dětem s vrozenými
vadami, s jiným závažným onemocněním, dětem
v onkologické léčbě a 2 roky po jejím ukončení. Bohužel ani
naší obci se tato zákeřná nemoc nevyhnula, a proto se naše
obec, společně s hasiči, pod patronátem Kamily
Hajžmanové, Kamily Malíkové a mé maličkosti v pozadí,
rozhodla zapojit oficiálně a vybrat nějaké korunky a pomoci
tak nemocným dětem a jejich rodinám.
Sama jsem s mojí rodinou před několika lety bohužel
poznala, jak důležitá je pomoc okolí, přátel, rodiny
v takovéto nelehké životní situaci. Za což jsem ze srdce
vděčná a vždy budu. Jak se říká: „V nouzi poznáš přítele.“
A my je opravdu poznali. Kubík bude nyní 3 roky po
onkologické léčbě Burkittova lymfomu. A právě i paní
Klasnová a její nadace nám pomáhaly a stále pomáhají,
i přesto, že Kubík již překročil dané 2 roky pro možnost
pobírání materiálních prostředků. Vždy s ochotou,
příjemným slovem a neuvěřitelnou rychlostí jsou nám
zasílány vitamínové doplňky podporující imunitu, bez
jakýchkoli úhrad. Protože vím, jak Kubíkovi tyto „vitamíny“
pomáhají, mě napadlo je doporučit Pavlíkovi „Prckovi“
Paluchů, který se také statečně potýká se svojí nelehkou
životní zkouškou. Fond okamžitě zaslal a zatím stále zdarma
zasílá tyto doplňky i pro Páju, který vlastně není žadatelem
této pomoci. Prostě jen z lidskosti, chuti pomáhat, což je
pro mě obdivuhodné.
Lidé by si měli pomáhat, to je taková „fráze“, kterou jsme,
myslím, každý z nás slyšeli od svých rodičů. Musím potvrdit,
je to bezmezná pravda. Vím, že nemocné, nevinné dítě je
asi tou nejtěžší zkouškou pro každého rodiče, rodinu. Změní
to váš dosavadní život a pohled na něj. Proto bych chtěla
nejen za sebe, ale za celý nadační fond, za všechny rodiče,
děti a jejich rodiny poděkovat vám všem, kteří jste se,
musím říci s úsměvem a nadšením, zapojili do této akce.
Doufám, že ne naposledy. Je samozřejmě možné pomáhat
i přes trvalý příkaz malou částkou (jak říká paní Klasnová:
„I 1 Kč pomůže“), což neberte, prosím, ode mě jako
reklamu.
Všem Vám patří velké DÍKY
Iveta Šilingová
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Poděkování
Chtěl bych velice
poděkovat
všem
mým
přátelům,
kamarádům,
známým, rodině prostě
všem,
kteří
mi
finančně, psychicky
nebo
už
jen
myšlenkou pomáhali
a pomáhají… Ze
srdce všem děkuji.
Pavel Paluch
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Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
Jak bylo avizováno, obec ani spolek
dobrovolných hasičů letos nepodávaly
sdružené
kandidátní
listiny.
Samostatným nezávislým kandidátem
tak mohl být kdokoli, kdo pro svoji
kandidaturu sehnal 15 podpisů od
obyvatel zaspaných jako voličů a do
19. 7. do 16 hodin odevzdal svoji
kandidátní listinu na MÚ v Přešticích,
což je náš registrační úřad. Reálně
hrozilo, že nedosáhneme ani stanového
počtu 6 kandidátů, což je minimální
počet vzhledem ke stanovému počtu
členů
zastupitelstva.
Nesestavení
kandidátky či budoucího zastupitelstva
v době, kdy ještě není dokončena
kanalizace, by pro obec znamenalo
značný problém. Všem kandidátům tak

patří velké díky, že jim není osud naší
vesničky lhostejný. Pořadí nezávislých
kandidátů na hlasovacím lístku pro
volby do zastupitelstev obcí, tak jak ho
dle § 12, odst. 1, písm. c) zákona
491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, vylosoval pověřený
obecní úřad v Přešticích, je následující:
1. Marek Regner,
2. Ing. Jan Regner,
3. Zdeněk Nový,
4. Josef Staněk,
5. Alena Duchková,
6. Miroslav Mráz,
7. Ing. Jan Bůžek,
8. David Stieber.

Pořadí hraje roli pouze při rovnosti
hlasů, kdy postupuje ten, kdo je výše na
kandidátní listině. Hlasovat se bude
křížkováním u jednotlivých kandidátů.
Každý volič může zakřížkovat 1 až 6
kandidátů. Do zastupitelstva bude
zvoleno 6 kandidátů z nejvyšším
počtem hlasů.
Alena Duchková

Oznámení OÚ
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční ve dnech
23. - 24. září 2022
(pátek od 14:00 – 22:00 hod.,
sobota od 8:00 – 14:00 hod.)
Okrsek č. 1 = zasedací místnost OÚ v 1. patře

Střípky z našeho okolí
Silnice
II/230
mezi
Týništěm
a Újezdem už je napřímená a nový
asfaltový povrch se vine na úpatí vrchu
Nevěrná jako dlouhý černý had.

příčinou dopravních nehod. Ale to je
pouze můj osobní názor. Ono to bude
také jiné, až tam bude osazeno
dopravní značení, popř. svodidla.
V minulých měsících byla rovněž
opravena mezipolní cesta na Plevňov.

použili místa k tomu určená.
Následkem
byly
zohýbané
či
popraskané okraje vozovky a rýha
uprostřed cesty, jak při přejezdu přes
příkop zavadili radlicí o silnici.

Kolikrát na tento nešvar upozorňoval
zemědělce i současný starosta Míra
Mráz? Je to marné, je to marné!
Důkazem je další rýha v silnici u Majerů.
Alena Duchková

Pozvánka

Upřímně, myslela jsem si, že se bude
vinout trochu méně. Zmizela sice
pravoúhlá zatáčka nad Újezdem, ale
nahradila ji táhlá zatáčka. Vzhledem
k tomu, že je zde krásný nový povrch
a relativně otevřený prostor, což může
svádět k rychlé jízdě, mám trochu
obavy, aby tato kombinace nebyla

Došlo k vyrovnání vyjetých kolejí, kde
místy vyčnívaly kameny a projet tudy
autem bylo jen pro odvážné. Oprava
pomohla především spodní části, kde
protéká potok a kde se po dešti tvořily
velké louže.
Je smutné, když se na jedné straně
budují nové silnice a cesty, že nám na
druhé straně tyto cesty jiní ničí. Živě si
vybavuji bývalého starostu Michala
Šimona, jak byl nepříčetný, když se
nám po nově opravené cestě na Štíhlov
projeli zemědělci se svými stroji a ještě
si přejížděli z pole na pole, aniž by

V sobotu 24. září 2022 od 10 do
16 hod. proběhne u pana
Douděry na Agnesu samosběr
rakytníku. Cena za nasbíraný
kilogram činí 50 Kč. Vlastní
nádoby si vezměte s sebou.
Dolcký občasník/č. 4/srpen 2022
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Hádankářské okénko
Když máme ten začátek školního
roku, připravila jsem si pro vás dva
hlavolamy pro zahřátí mozkových
závitů. Tak schválně! Jestlipak je
vyřešíte?
Alena Duchková

2) Matematický hlavolam
Doplňte mezi následující čísla
nejrůznější matematická znaménka
a operátory tak, aby platil výsledek:

1
2
3
4

1) Chybějící symbol
V jedné ze čtyř sekcí je o jeden
symbol méně. Najděte, který symbol
chybí:

1
2
3
4

1=6
2=6
3=6
4=6

Loma Systems s. r. o. – Dobřany
Pomozte nám vyrábět bezpečné potraviny
Přidáte se k našemu týmu?
Právě hledáme

QUALITY ENGINEER / INŽENÝR KVALITY
Co u nás budete dělat?
•
•
•
•
•

Zavádění postupů, norem a specifikací kvality
Řízení týmu oddělení kvality
Definování postupů kvality ve spolupráci s provozními pracovníky
Spolupráce s pracovníky nákupu při určování požadavků na kvalitu od externích dodavatelů
Sledování výkonnosti shromažďováním příslušných dat a vypracovávání reportů

Co k tomu budete potřebovat?
•
•
•
•

Zkušenost s řízením kvality ve výrobní společnosti alespoň 1 rok
Schopnost převzít odpovědnost za svěřené úkoly a tým oddělení kvality
Dobrá znalost MS Office (Excel), výhodou je znalost ERP
Znalost angličtiny – komunikativní – B2

NÁKUPČÍ / SENIOR NÁKUPČÍ

Co u nás budete dělat?
• Zajištění materiálu a všech komponent potřebných pro zabezpečení výroby, za odpovídající ceny, v dostatečné jakosti, odpovídající
kvalitě, množství a čase

• Účastnit se nákupních projektů
Co k tomu budete potřebovat?
•
•
•
•

Zkušenost v roli nákupčí/ho z výrobní firmy alespoň 2 roky
Znalost vyjednávacích technik, schopnost efektivní komunikace
Komunikativní znalost angličtiny (min. B1)
Velmi dobrá znalost MS Office (zejména Excel)

OPERÁTOR / ELEKTROTECHNIK
Co u nás budete dělat?
•
•
•

Mechanická a elektrická montáž detekčních systémů podle výrobních plánů a postupů.
Provádění výstupní kontroly detektorů, testování, pájení a kalibrace
Zodpovědnost za hlídání skladových zásob potřebných k výkonu práce, práce s PC

Co k tomu budete potřebovat?
•
•

SOU/SŠ v oboru elektro (vyhláška 50/1978 Sb.), uživatelská znalost práce s PC
Znalost práce s výrobní dokumentací, čtení mechanických a elektrických výkresů

Co Vám za to nabídneme?
• Práci v příjemném kolektivu ve stabilní firmě s opravu fajn atmosférou
• Obědy zdarma nebo stravenky
• Týden dovolené navíc
• Příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
• Výuku angličtiny
• Příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km
• Pružnou pracovní dobu/možnost home office
• A další benefity
Nástup dle dohody.
Těšíme se na Váš životopis a na Vás!

Více informací Vás poskytneme na adrese
hr.cz@loma.com nebo na čísle 739 329 964
Loma Systems s.r.o., U Lomy 1069, 334 41 Dobřany

Dolcký občasník vydává Obec Dolce, Dolce 100, 334 01 Přeštice, IČ 00574163,
zodpovídá: Alena Duchková, vychází: 1x za dva měsíce, cena výtisku: bezplatně,
registrováno MK ČR E 15544, počet výtisků: 155.
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