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Slovo starosty
Vážení občané,
tisk čtvrtého čísla občasníku jsme
záměrně posunuli z konce srpna do
začátku září, protože
začátek září je významným datem pro mnoho
dětí nastupujících do
škol a školek a tím i
významným datem pro
jejich rodiče. Každý
rok se také zástupce
našeho obecního úřadu
účastní
zahájení
školního roku ve škole
v Horšicích, kam chodí řada dětí z
naší obce, a paní učitelky vždy
píší příspěvky do našeho občasníku.

obcích dodatečné volby.

obec nemůže na nevýdělečný provoz
V Dolcích se podařilo sestavit dvě obchodu vynaložit.
kvalitně obsazené kandidátní Jedinou rozpracovanou akcí, která
listiny a za to patří bude přecházet do dalšího volebního
můj velký dík zejména období, je řešení projektu odkanaMírovi
Mrázovi. lizování obce. V současné době se
Budeme volit 5 členů blížíme k získání všech stavebních
zastupitelstva, dejme povolení a v nejbližších týdnech
si tedy záležet a bude dokumentace kompletně připravyberme právě těch vena. Jedná se o projekt za předpopět kandidátů, kteří kládaných 30 mil. Kč, pracuje se na
budou
obec
dobře něm min. 2 roky a dále se na něm
řídit v následujících dle mého odhadu bude ještě min. 4
čtyřech letech.
roky pracovat. Nyní bude následovat
Pokud se podíváme zpět, dovolím si výzkum archeologů, čekání na
tvrdit, že minulé volební období vypsání vhodného dotačního programu
bylo díky všem členům zastupitel- a příprava projektu pro dotaci.
Na obecním úřadu již několik týdnů stva a dalším aktivním občanům obce Společně se schvalovacím procesem
probíhají přípravy na volby do velmi úspěšné a činorodé. Získali dotace odhaduji tuto etapu na dva
obecního zastupitelstva. Nejprve jsme pro obec celkem sedm dotačních roky a další dva roky na vlastní
bylo nutné stanovit kandidátky, což projektů, ze kterých se financovala budování kanalizace. Rychleji to
byl nejdůležitější a nelehký úkol. oprava kapličky, opravy cest, prostě nejde udělat.
Pokud by se nepodařilo sestavit výměna oken na OÚ, výsadba a prořez To, co se ale stoprocentně povedlo,
kandidátní listiny, dopadli bychom stromů nebo nyní ve spolupráci s bylo oživení kulturního dění v
jako v Horšicích a dalších 16 Mikroregionem Přeštice oprava obci, kdy se pro děti pořádá
obcích, kde se volby konat nebudou křížku. Další velkou akcí byl každoročně mnoho akcí a jejich
a budou jmenováni správci obce z rybník, který se úspěšně zbavil účast je zcela nadstandardní a
řad zaměstnanců Ministerstva vnitra rákosí a dále probíhá revitalizace převyšující celkový počet dětí v
ČR. Ministr vnitra následně začát- pozemků kolem rybníka. Co se nám obci. Vždyť Dětského dne se účastní
kem roku 2019 vyhlásí v těchto bohužel nepodařilo zvrátit a osobně opakovaně téměř stovka dětí se
mě to trápí, bylo svými rodiči. Účast na akcích
Koloběh
zavření
obchodu
v pořádaných pro dospělé je bohužel
Jak dlouho jde už řeka věkům v patách
obci. Původně jsme podstatně slabší, nicméně zábava na
s pohledem zamyšleným?
plánovali
odkoupení těchto akcích rozhodně nestrádá.
Kam asi tenhle běžící pás chvátá
objektu od společnosti Vážení občané, děkuji Vám za Vaši
s nákladem lodí, dní a zvuků pro ozvěny?
Západočeské
konzumní podporu v tomto končícím volebním
Prozradila to tahem dláta,
družstvo
Plzeň
a období a děkuji také všem členům
ornamentem do pískovcové stěny.
Snad z rytiny pravěkého data
otevření prodejny na zastupitelstva za práci v minulých
vyčteme, že běží pro slanou krajku z pěny. náklady obce. Ovšem
čtyřech letech. Novému zastupitelA pak utíká dál do dálky, do široka,
cena, za kterou nám stvu chci tímto popřát mnoho sil a
v přístavech naftová paví oka,
nabídli
odkup,
a úspěchů a budu se osobně snažit
se za ní do dálky dlouho dívají
náklady
na
nutnou přiložit ruku k dílu i v následujía vidí ji věčně na odchodu,
rekonstrukci
objektu cích letech.
toulavou, vracející se vodu,
Michal Šimon, starosta obce
jak putuje zemí a nebem od kraje ke kraji. by přesáhly 2,1 mil.
Jitka Badoučková (Sbírka Má sestra tráva) Kč a takovou částku
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Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 22. 8. 2018
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno ve středu
22.srpna.2018 v 19 00 hodin
starostou
obce
Michalem
Šimonem.
Jelikož se jednalo o poslední
zasedání před volbami, poděkoval starosta obce v úvodu
svého vystoupení zastupitelstvu a ekonomce obce za
spolupráci, zhodnotil, co se
za uplynulé roky podařilo, a
připomněl, co je v budoucím
období ještě potřeba dovést do
zdárného
konce.
Současně
vyslovil přání další aktivní
činnosti a spolupráce občanů s
novým
zastupitelstvem
ve
prospěch obce. Neopomněl však
zmínit ani proběhlé kulturní

akce, konkrétně pouť s pouťovou zábavou a Pohár starosty.
Starosta obce dále přítomné
seznámil s nutností vydat
obecně
závaznou
vyhlášku,
kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů v obci. Obecně
závazná vyhláška č. 1/2018 tak
informuje o tom, kdy je nutné
mít psa na vodítku, zejména v
oblasti dětského hřiště, a
jaký pozemek byl stanoven pro
volné pobíhání psů. Ke změně
došlo také v oblasti místních
poplatků ze psů. Z původních
60 Kč se poplatek za každého
psa v domácnosti zvyšuje na
100 Kč. Splatnost poplatků je
do konce února 2019. Podrobnosti obsahuje obecně závazná

vyhláška č. 2/2018 o místním
poplatku ze psů.
Přítomní byli dále seznámeni s
obecně závaznou vyhláškou č.
3/2018,
kterou
se
vydává
požární řád obce, a obsahem
smlouvy o sjednání podmínek
pro
uzavření
smlouvy
ke
zřízení a vymezení věcného
břemene, zřízení, umístění a
provozování
distribuční
soustavy.
Předseda finančního výboru pan
Ladislav
Szikszay
seznámil
přítomné se stavem hospodaření
a plněním rozpočtu obce ke dni
30. 6. 2018.
V závěru jednání byl dán
prostor pro diskusi s přítomnými občany.
Markéta Jeslínková

Kulečníkové odpoledne na Dolcích
Třetí červencovou sobotu
připravil místní billiardový
spolek kulečníkové odpoledne pro
širokou veřejnost. K tomuto účelu
byly na místním hřišti postaveny
dva kulečníkové stoly, jeden
závodní devítistopý a druhý menší
šestistopý, určený menším dětem.
Účelem této akce bylo představit
náš sport v soutěžní podobě a
zkusit do našich řad přilákat
potenciální zájemce především z
řad mládeže.
Po představení hráčů se na velkém
stole začal odehrávat přátelský
zápas mezi domácími Billiard Stars
a hostujícím týmem, který se
skládal především z výběru hráčů
ostatních klubů plzeňského kraje.
Za domácí nastoupili Luboš Louda,
Michal Gavenčiak, Milan Šperl a
Ladislav Hajšman, za hosty Jakub

Stuna, Josef Velíšek,
Tomáš Urbánek a Lukáš
Bergmann. Zápas začal
nejznámější disciplínou
zvanou osmička (půlkycelé). Všichni domácí
hráči vítězí nad svými
soupeři a ujímají se
vedení 8:0.
Poté následovala divácká
soutěž, kdy si návštěvníci vybírali k sobě do
dvojice závodní hráče.
Příjemně překvapil velký
zájem z řad návštěvníků.
Do soutěže se zapojil i
slavný místní rodák Jiří Kučera,
česká reprezentantka ve sportovní
střelbě Anna Šindelářová a další
tři přítomné kulečníkářky, Eva
Mašková, Tereza Erhartová a Eva
Kelbichová. Soutěž se protáhla do
večerních hodin, kdy si to
o pěkné ceny rozdali mezi
sebou čtyři nejlepší hráči
z řad veřejnosti.
Nakonec
pokračujeme v
přátelském utkání disciplínou nazývanou devítka,
kdy se devět koulí hraje
podle čísel do kapes.
Soupeři nám tentokráte
berou již nějaké body,
vítězství si už ale
nenecháme vzít. Kvalitní
hrou udivují především
dlouhodobě nejlepší hráč v
Čechách Michal Gavenčiak a
aktuální mistr republiky v
desítce Jakub Stuna.
Paralelně s děním na
velkém stole se hrají

soutěže pro děti na menším stole.
Stůl je neustále obsazen místní
omladinou, což jen dokazuje, že
kulečník je hra pro všechny generace
a baví i ty nejmenší. Pokud by měl
někdo zájem se tomuto sportu pravidelně věnovat, neváhejte mě kontaktovat buď osobně nebo na emailu
loudalubos@billiardstars.cz
Po oficiální části následuje volná
zábava, kulečník se hraje až do
pozdních ranních hodin, konzumují se
domácí klobásky, uzené, grilované
selátko a nezapomínáme ani na přísun
tekutin.
Závěrem bych rád na tomto místě
poděkoval za podporu obci, Českomoravskému biliardovému svazu, za
pořadatelskou pomoc klubovým parťákům
Honzovi a Markovi Regnerovi a i
ostatním dobrovolníkům, bez kterých
by tato akce nemohla proběhnout.
Velké díky také všem hráčům i
návštěvníkům za účast.
Luboš Louda
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Hasiči na Dolcích slavili 95 let
V sobotu 1. září si hasiči na
Dolcích připomněli 95. výročí od
založení svého sboru.
V roce 1923, celých 47 let poté, co
byl vydán „Řád policie požárové“, si
hrstka občanů uvědomovala, že
založení hasičského sboru v obci je
nutností. Tuto ušlechtilou myšlenku
naplnilo prvních šestnáct nadšenců a
ti se stali prvními hasiči v čele s
prvním starostou sboru panem V.
Zieglerem. Tito první členové
usilovně pracovali, aby byl sbor
akceschopný a připravený plnit své
poslání. Tak jak šel čas, členská
základna se rozrůstala a pozadu
nezůstaly ani ženy. Hasiči se
podíleli na veškerém dění v obci, a
to jak na poli kulturním, tak i při
zvelebování obce. I my se v dnešní
uspěchané době snažíme, abychom
naplnili slib,který naši zakládající
členové v roce 1923 složili. Proto
si dnes připomínáme toto výročí.

Slavnostní valná
hromada začala v
1700 hod., kdy
starosta
sboru
přivítal hosty a
požádal přítomné,
aby povstáním a
minutou
ticha
uctili památku našich zemřelých členů.
Pak dostal slovo jednatel sboru Pavel
Stuchl a ve stručnosti nám připomněl
hlavní milníky našeho 95letého trvání.
Po zprávě jednatele výbor SDH ocenil
některé své členy. Ivo Chudáček
obdržel Čestné uznání OSH Plzeň-jih,
Josef Staněk medaili „Za příkladnou
práci“, medaili „Za zásluhy“ obdrželi:
Jaroslav Louda, Miroslav Mráz a Pavel
Jeslínek. Za dlouholetou práci ve
funkci velitele sboru obdržel Josef
Brada Dekret „Čestný velitel SDH“. Pan
Brada vykonával funkci plných 22 let.
Nezapomněli jsme ani na naše starší
členy. Jako poděkování obdrželi
dárkový balíček Josef
Bultas st., Václav Louda
st., Zdeněk Nový st.,
Bohuslav Kučera, Jiří
Kuncendörfer,
Marie
Fořtová a Marie Rodinová.
Po diskusi, kdy hosté
pronesli svoje zdravice a
starosta obce Michal
Šimon předal hasičům
dárkové hasičské auto
naplněné
slivovicí,
požádal
předsedající
přítomné, aby se průvodem
přemístili k pomníku

Bavte se ITEPem 2018!
Přijďte si užít zábavu, načerpat
nové turistické informace,
informace z oblasti dějin a
zeměpisu, možnosti a tipy na
výlety a to na 14. ročník
veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2018 v
halách TJ Lokomotiva v Plzni,
který se koná ve dnech od 20. –
22. září. Přijďte soutěžit a
vyhrát hodnotné ceny, užít si
legraci i trochu adrenalinu,
pohodu, odreagovat se, pro nové
možnosti, kam vyrazit, kde jste
ještě nebyli v tuzemsku i
zahraničí, o čem jste neměli
tušení, co Vás dostane a budete
chtít být u toho. Nechte se opět
inspirovat pestrou nabídkou
možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa, od
infocenter, měst a obcí, muzeí,
turistických cílů a dalších.
Nenechte si ujít vyprávění z

cest
a
autogramiády
známých
osobností
a
sportovců. Těšte se na
kouzelníka, zacvičte si
dětskou jógu, vyzkoušejte jízdu na kole s 3D
brýlemi, usaďte se u
divadelních představení,
žasněte
pod
hvězdnou
oblohou v nafukovacím
planetáriu,
nahlédněte
do přírody v expozici
Národního parku Šumava,
do
Chodska,
Muzea
Loutek,
Zoo
Plzeň,
pokoušejte
přírodní
zákony
s
Techmanií.
Ochu tne jt e
vý teč n é
bavorské
klobásy,
regionální
potraviny,
moravská,
rakouská
a
italská vína, německá a
česká piva.Přijďte na
ITEP 2018!

padlých a položením věnce uctili
jejich památku. Po návratu zpět na
hřiště jsme si pochutnali na guláši,
který pro nás připravil pan Levora.
Pak už následovala volná zábava a
kapela si mohla připravit své
náčiní. Od dopoledních hodin se
opékalo selátko, které pro nás
připravil Karel Albl. Po celou dobu
opékání se o něj s pečlivostí
starali Míra Paluch a Josef Záhořík.
O tom, že se jim dílo podařilo,
svědčí fakt, že z čuníka zbyl jen
prázdný gril. Tímto jim moc děkuji,
že nám připravili takovou pochoutku
a zpříjemnili zábavu.
I přes nepříznivé počasí, které nám
opravdu nepřálo, byla účast hojná,
návštěvníci se dobře bavili a výčep
také nezahálel. Děkuji našim ženám
Olině Bultasové a Drahuš Macháčkové,
které se ujaly obsluhy při slavnostní schůzi.
Co říci závěrem? Snad jen to, že i
přes nepřízeň počasí se oslava 95.
výročí vydařila a ti, kdo přišli,
neprohloupili. Ještě jednou děkuji
všem, kteří akci připravovali a
zabezpečili její bezchybný průběh.
Míra Macháček starosta SDH
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ZA PÁRNÍKEM SE OPĚT SOUTĚŽILO
Rok utekl jako voda,dětem
se prázdniny přehouply do
druhé poloviny a to je čas,
kdy místní hasiči společně s
obecním úřadem pořádají soutěž
v požárním sportu „O Pohár
starosty obce“.
V letošním roce proběhl již
osmnáctý
ročník
a
jeho
zakladatelé, tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou p. Josefem Macháčkem, si
v roce 2001 určitě přálo,
aby se soutěž stala tradicí.
Myslím,
že
jsme
dostáli
jejich přání a letošní účast
hasičských
družstev
toho
byla důkazem a tato soutěž
má své místo v nabytém plánu
hasičských soutěží.
Letošní ročník připadl na
sobotu 18. srpna. Po dvanácté hodině se sjelo na hřiště
jedenáct družstev ze
Dnešic, Štěnovického
Borku, Vlčí, Drahkova, Letin, Zálesí,
D o ln í
L u k av i c e,
Horšic, dvě družstva
domácích a družstvo
Újezda, které snad
po 25 letech opět
soutěžilo. Přijela i

dvě družstva žen, a to
ze Dnešic a Vlčí. Jako v
minulých
ročnících
se
soutěžilo
dvoukolově,
kdy lepší čas určuje
konečné
pořadí.
Po
krátké rozpravě velitelů
družstev
s
hlavním
rozhodčím
Jaroslavem
Loudou zahájily soutěž
ženy z Vlčí,které následovaly ženy ze Dne-šic.
Mužskou
soutěž
zahájilo
družstvo A z Dolců. Stříkalo se na elektronické terče
zapůjčené z Chlumčan.
Celé odpoledne bylo krásné, slunečné počasí jako
mnoho dní předtím. Obsluha
stánku se také zapotila,
aby
uspokojila
žíznivé
soutěžící i diváky. Petr
Žambůrek se u grilu nenudil
stejně tak a jeho vzorně

ogrilované klobásy šly
na odbyt. Zde musím
poděkovat paní Olině
Bultasové
a
paní
Drahuš
Macháčkové,
které
pomáhaly
ve
stánku a velkou měrou
svou pomocí přispěly
ke
spokojenosti
návštěvníků.
Čas
plynul,
útok
střídal útok a po 16.

hodině odsoutěžilo poslední
družstvo. Po krátké přestávce
organizátoři
dle
dosažených časů vyhodnotili
konečné pořadí. Hlavní cenu
v kategorii ženy, uzené
sele, si odvezlo družstvo
ze Dnešic s časem 24,98 a
hlavní cenu v mužích si
odvezlo družstvo ze Zálesí
s časem 16,62. Domácí družstvo
A
časem
18,18
získalo
bramborovou
medaili
a
družstvo
Dolců
B
uzavíralo
startovní listinu časem
28,03.
Z mého pohledu starosty
nejde ani tak o časy,
ale o to, že se bývalé
družstvo
dalo
opět
dohromady. Tak máme za
sebou osmnáctý ročník a
příští rok se na hřišti
opět sejdeme a doufám, že
nám příští ročník zpestří
místní děvčata, která se po
poháru vrhla na trénování
požárního útoku. Držím jim
palce, aby je elán neopustil. Závěrem děkuji všem za
přípravu a průběh soutěže,
ale i těm, kteří s námi
strávili sportovní odpoledne.
Míra Macháček starosta SDH

Naši jubilanti
V září 2018 oslaví:
Ladislav Bořík
- 70 let
Jiří Kuncendörfer
- 80 let
Miloslava Zieglerová - 88 let
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