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Slovo starosty
Vážení občané,
po roce plném shonu se k nám přiblížily
vánoční svátky, na které už se všichni
určitě těšíte, ale nejvíce se samozřejmě
těší děti. Protože se nám blíží konec
roku 2021 dovolte mi malou
rekapitulaci.
Minulá zima nám přinesla i zimní
radovánky. Byla radost se dívat na led
plný dětí i dospělých a stejně tak na
sáňkování z hráze dolů. Při těchto
radovánkách se scházela u rybníka
početná skupina občanů a všichni si to
opravdu užívali.
Jaro nám opět ovlivnila vlna restrikcí,
a proto první naší akcí bylo až stavění
máje, kam se přišlo podívat velké
množství spoluobčanů, kteří si přišli
popovídat a pozdravit se.
Další akcí, která se velmi povedla, byl
dětský den. Na hřišti byla opět
připravena stanoviště, na kterých děti
úspěšně plnily úkoly a dostávaly drobné
mlsnoty za odměnu. Celé dětské
odpoledne ukončil táborák, na kterém
si děti opekly buřty.
Dolcká pouť připadla na víkend 12.
a 13. 6. V sobotu se uskutečnil tradiční
pouťový fotbal, večer pouťová zábava
a v neděli pouťový víkend pokračoval.
Letos k nám bohužel nepřijel velký
řetízkový kolotoč, což bylo velké
zklamání nejen pro naše děti, ale i pro
dospělé. Ve stejný termín se totiž koná
pouť v Plzni-Černicích a z tohoto

důvodu byl někdy velký řetízkový
kolotoč v Černicích a někdy na Dolcích.
Po domluvě s paní starostkou Černic se
naše poutě v budoucnu už nebudou krýt
a tím pádem si budeme moci řetízkový
kolotoč užívat na černické i dolcké
pouti.
V srpnu proběhly hasičské závody
o Pohár starosty obce, kde dolcké ženy
zvítězily a náležitě to oslavily na večerní
zábavě.
A to už pomalu dětem končily prázdniny,
začínala škola a vyhlásila se akce sbírání
kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, která
vyvrcholila na tradiční drakiádě. I když
to ze začátku vypadalo, že draci budou
jen ležet na zemi, nakonec foukl i vítr
a draci se proháněli nad dolckým
hřištěm. Všechny kaštany, které děti
nasbíraly, byly předány hajnému
Rudolfovi.
Se začátkem prosince k nám do vesnice
zavítali Mikuláš, anděl
i čerti
a připomněli nám, že už se Vánoce
nezadržitelně blíží.
Po shrnutí kulturních akcí je potřeba
shrnout i obecní akce. Všichni jsme
svědky toho, jak postupuje výstavba
kanalizace, pod vesnicí už jsou osazeny
nádrže ČOV, rýsuje se provozní budova
a v části obce Pod Jindřínem jsou hotovy
téměř všechny hlavní kanalizační stoky.
Jednotlivé přípojky se budou realizovat
cca od ledna příštího roku. Projekt
počítá s ukončením veřejné části

Naši jubilanti
V prosinci oslavili

Václav Havlíček
81 let
Iva Sajdlová
60 let
Bohumila Majerová 88 let
BLAHOPŘEJEME
přípojky
na
hranici
pozemku.
Z technického pohledu by bylo
výhodnější, kdyby byla přípojka
ukončena v revizní šachtě na pozemku
konkrétní nemovitosti. Oslovili jsme
proto
zhotovitele
s
poptávkou
o nacenění revizní šachty vč. potrubí
a uložení. Více informací je popsáno
uvnitř občasníku v článku Informace
z průběhu výstavby. Od 1. 4. do 30. 10.
2022 nás čeká další komplikace, a to
uzavírka průjezdu obcí. Na místní
obyvatele se tato uzavírka nevztahuje.
Všichni budou včas informováni
o průběhu výkopových prací v blízkosti
svého domu. Děkujeme všem občanům
za shovívavost a trpělivost spojenými
s
nepříjemnostmi
souvisejícími
s výstavbou.
Samozřejmě
se
dále
věnujeme
přípravám na výstavbu obecního
vodovodu, a to ve spolupráci s obcí
Horšice, se kterou jsme založili
Dobrovolný svazek obcí pro vodovody
– Jindřín.
Pokračujeme v projektu hasičské
zbrojnice, která bude stát na místě, kde
stála obecní stodola. Doufáme, že
v první polovině příštího roku bude
stavba hasičské zbrojnice zahájena.
Závěrem tohoto článku bych vám chtěl
popřát klidné a pohodové vánoční
svátky strávené s rodinou a do nového
roku 2022 hodně štěstí a hlavně pevné
zdraví.
Míra Mráz
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Informace ze 16. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 1. 11. 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Dolce bylo
zahájeno v 18 hod. starostou obce
panem
Miroslavem
Mrázem,
předsedajícím, za účasti 4 občanů obce.
Z účasti na zasedání byl omluven Josef
Staněk.
Ve své zprávě starosta informoval
o průběhu výstavby ČOV a kanalizace;
o založení Dobrovolného svazku obcí
pro vodovody – Jindřín; o nečekaném
výdaji, který pro nás znamená ukončení
výjimky z povinnosti užívání pneumatik
pro zimní provoz na hasičském autě
k 31. 10. 2021 (tento výdaj za nákup
zimních pneumatik činil 36 600 Kč);
o úspěchu Ing. Milana Douděry
z Agnesu, který při své druhé účasti

soutěži získal ocenění Regionální
potravina
Plzeňského
kraje
za
rakytníkový koncentrát v medu;
o propadlé střeše na Agnesu; o přípravě
nové
obecně
závazné
vyhlášky
o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu a o oznámení
současné kronikářky Petry Nové, že od
nového roku už nebude vést obecní ani
hasičkou kroniku.
Předseda finančního výboru Ivo
Chudáček seznámil přítomné se stavem
finančních prostředků na našich účtech
k 30. 9. 2021, který činil v součtu
13 046 864,98 Kč, a informoval
o rozpočtových opatřeních č. 2/2021
a č. 3/2021. V obou případech se jedná

pouze o přesun mezi paragrafy
a rozpočtová opatření nemají vliv na
celkové saldo rozpočtových příjmů
a
výdajů.
Rozpočtové
opatření
č. 3/2021 však muselo být kvůli
překročení částky 100 000 Kč na
paragraf schváleno zastupitelstvem.
Zastupitelstvo
obce
schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2021 a odpis
pohledávky z roku 2009 ve výši
1 153,28 Kč vč. jejího přeúčtování do
podrozvahy (firma NJK UNICOS, spol.
s r. o., Klatovy).
Podrobnější informace ze zasedání
najdete
v
oficiálním
zápisu
zastupitelstva.
Alena Duchková

Informace ze 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 17. 12. 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Dolce bylo
zahájeno v 19 hod. starostou obce
panem
Miroslavem
Mrázem,
předsedajícím, za účasti 7 občanů obce.
V úvodu předsedající informoval, že
program byl doplněn o dva body týkající
se smluv o zřízení věcného břemene na
dvou nemovitostech kvůli budování
elektrických přípojek. Smlouvy jsme
obdrželi v týdnu konání veřejného
zasedání, proto jsme je byli nuceni
doplnit do programu.
Ve své zprávě starosta informoval
o průběhu výstavby ČOV a kanalizace;
o schůzce s panem Uhlířem týkající se
provozování rybníka a rovněž o stížnosti
občanů žijících pod hrází rybníka na
chování rybářů; o ukončení aplikace
Informace e-mailem; o naší snaze zvýšit
počet sběrných nádob na plasty;
o činnosti Dobrovolného svazku obcí
pro vodovody – Jindřín, který aktuálně
vybírá
projektanta;
o
projektu
hasičárny, kdy jsme projektantovi zadali
poslední úpravu a do poloviny příštího
roku počítáme se zahájením výstavby
a o drakiádě jako jedné z mála
uskutečněných kulturních akcí.
Předseda finančního výboru Ivo
Chudáček seznámil přítomné se stavem
finančních prostředků na našich účtech
k 30. 9. 2021, který činil v součtu
17 825 711,09 Kč. Místostarostka
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Markéta
Jeslínková
informovala
o rozpočtovém opatření č. 4/2021, kdy
se jednalo pouze o přesun mezi
paragrafy, rozpočtové opatření nemá
vliv na celkové saldo rozpočtových
příjmů a výdajů a v souladu s usnesením
29/2/2018 jej schválil starosta.
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení
inventarizačních komisí k provedení
inventarizace majetku obce a majetku
SDH k 31. 12. 2021 ve složení
předsedkyně Alena Duchková, členové
Bc. Markéta Jeslínková, David Stieber,
Pavel Čech, Lenka Szikszayová za obec
a členové Josef Staněk, Pavel Šiling st.
a Pavlína Holá za SDH; schválilo
rozpočet obce Dolce na rok 2022 jako
schodkový;
schválilo
střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024;
schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku za
odkládání
komunálního
odpadu
z nemovité věci; schválilo obecně
závaznou
vyhlášku
č.
2/2021,
o
stanovení
obecního
systému
odpadového hospodářství; stanovilo
starostu obce Miroslava Mráze jako
určeného zastupitele pro pořizování
změny územního plánu obce Dolce;
schválilo smlouvu o budoucí smlouvě
o
zřízení
věcného
břemene
– služebnosti a dohodu o umístění
stavby č. ČEZd_SoBS VB 10555/

IV-12-0018862/Dolce,
PJ,
parc.
č. 118/245- kNN; schválilo smlouvu
o
zřízení
věcného
břemene
– služebnosti č. IV-12_0016971/VB/002
Dolce, PJ, parc. č. 304/3 – NN.
Podrobnější informace ze zasedání
najdete
v
oficiálním
zápisu
zastupitelstva.
Alena Duchková

Pozvánka
Místní hasiči
srdečně zvou všechny
příznivce lehké turistiky na

7. ročník turistického
výšlapu,
který se, pokud to
epidemiologická situace
dovolí, uskuteční

v sobotu 8. 1. 2022.
Trasa výšlapu: Plevňov – sv.
Trojice – sv. Vojtěch (opékání
buřtů) – Dolce (guláš v
místním hostinci).
Sraz v 9:30 hod. před OÚ.
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Informace z průběhu výstavby kanalizace a ČOV
→20. 10. proběhl 6. kontrolní den
stavby. Opět byl probrán harmonogram
prací, na který je navázáno čerpání
finančních prostředků. U dotace z MZe
musí být totiž nastavena výše čerpání
finančních prostředků v jednotlivých
letech. Pokud by se stanovená výše
finančních prostředků nevyčerpala, přišli
bychom o tyto nevyčerpané prostředky,
a naopak pokud by byla stanovená výše
příliš nízká, mohlo by nám to způsobit
problémy s úhradami faktur. Zároveň
byla prodiskutována stížnost několika
občanů na deponii zemin a štěrků na
parc. č. 99/3 a bylo domluveno, že část
této deponie bude přesunuta pod obec
do prostoru budoucí ČOV.
V této
souvislosti prosíme všechny občany
o shovívavost. Probíhá u nás poměrně
zásadní výstavba, a tak musíme po
nějakou
dobu
strpět
špinavé
komunikace, hluk či větší provoz
stavební techniky. Zhotovitel dělá
maximum
pro
udržení
čistých
komunikací a téměř permanentně
používá čisticí vůz.
→3. 11. proběhl 7. kontrolní den stavby.
Zhotovitel ocenil soupis prací stavební
části čerpací stanice, který v projektu,
omylem rozpočtáře, chyběl a který
projektant předal 30. 9. Nacenění
probíhalo v jednotkových cenách již
zasmluvněného díla a celková cena
chybějící části činí 517 037,13 Kč vč.
DPH. Zhotovitel rovněž ocenil tlakovou
kanalizaci „Pod Lesem", jejíž hodnota
činí 1 108 678,91 Kč vč. DPH. Jedná se
o náhradu za část stoky A-A s opěrnou
zdí, jejíž původní hodnota činila
9 916 192,62 Kč vč. DPH (samotná
opěrná zeď 4 625 491,2 Kč vč. DPH). Obě
tato navýšení budou v rámci hodnoty
díla evidována jako dodatečné práce dle
§ 222 zákona o veřejných zakázkách.
→Byla dokončena stoka A-B. Na jejím
konci jsme narazili na problém
s uznatelnými náklady z pohledu dotace.
Dotace totiž uznává pouze nemovitosti
s číslem popisným, což by pro nás
znamenalo hradit cca 200 m kanalizace
ze svých prostředků. Situaci zachránil

Miloš Šrámek, který po dohodě se
zhotovitelem změnil umístění své
přípojky,
kterou
měl
původně
projektovanou do stoky A-K, a tím se
problém vyřešil. Obávaná stoka A-B-1
vč. stoky A-B-1b je hotová z více jak
60 % a obešla se zatím bez
závažnějších problémů s kameny.
Souběžně se stokou A-B-1 se pracovalo
na stokách A-F, A-I, A-H-1 a A-H-2,
které jsou komplet hotové. Stoka A-F
musela být posunuta do strany, jelikož
byla naprojektována přímo v místě
plynového vedení. Kvůli blízkosti
sloupu VO byla klasická betonová
šachta DN 1000 nahrazena PVC
šachtou DN 600. Po dohodě
s majitelem nemovitosti čp. 18
o umístění jeho kanalizační přípojky
byla tato stoka zkrácena, což bude
evidováno jako méněpráce.

a začala pracovat na základech provozní
budovy ČOV. Aktuálně je hotová hrubá
stavba.

→24. 11. proběhl 8. kontrolní den
stavby.
Hlavním
tématem
byly
problematické úseky na stokách A-B-1
a A-I, kde je v důsledku blízkosti
ostatních inženýrských sítí výstavba
velice
obtížná,
ne-li
nemožná.
V
některých
místech
jsou
naprojektovány šachty, které se mezi
tyto ostatní sítě nevejdou. Velikost
šachet řešíme záměnou za plastové
šachty DN 600 nebo úplným vypuštěním
tam, kde je to technicky možné. Stoka
kanalizace je v některých místech
projektována ve vedení dešťové
kanalizace, tzn. že splaškovou kanalizaci
musíme vést pod dešťovou kanalizací
a dešťovou kanalizaci nahrazujeme
plastovým potrubím. Některá místa
museli
vyřešit
přeložkou
→V pátek 12. 11. došlo při výkopových jsme
pracích k přetržení kabelu vč. hadice elektronických sítí společností Cetin.
ponorného čerpadla vedoucího od
→V pátek 26. 11. došlo ke kolizi
bývalého obchodu do obecní studny
stavební techniky s dráty vzdušného
u čp. 35. Vše se povedlo ještě ten den
elektrického vedení, což mělo za
opravit.
následek dočasný výpadek elektřiny
→Od 8. 11. nastoupila firma D - beton v horní části obce. Naštěstí se to obešlo
s. r. o. (subdodavatel zhotovitele)
pokračování na stránce 4…
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…pokračování na stránky 3
i pro autobusy a složky IZS bude vjezd
bez újmy na zdraví či nějakých zásadních povolen. O přístupu k jednotlivým
škod.
nemovitostem budete zhotovitelem
včas informováni.
→V pondělí 6. 12. došlo ke stržení
elektrického kabelu na deponii zemin, →Od ledna 2022 budou rovněž
parc. č. 99/3. Problém byl vyřešen druhý postupně
zahájeny
práce
na
den pracovníky ČEZu.
kanalizačních přípojkách. Projekt
počítá s ukončením veřejné části
→Od zahájení prací do listopadu máme
přípojky
na
hranici
pozemku
prostavěno 9 498 432,72 Kč. Tato částka
záslepkou. Z technického hlediska je
byla kompletně uhrazena z dotací MZe
výhodnější, pokud bude potrubí
a PK. Dle SOD nám zbývá 31 317 512,38
zakončeno v revizní šachtě, která má
Kč, na což máme zbylých 17 262 000 Kč
být cca 1 m od hranice pozemku. Obec
z dotace MZe a 2 001 567,28 Kč z dotace
proto oslovila zhotovitele, aby nám
PK. Zbývající částka vč. případných
učinil nabídku na revizní šachty vč.
víceprací bude hrazena z vlastních
potrubí a uložení. Jakmile budeme
prostředků a z úvěru. Malou komplikací
znát
ceny,
obejdeme
všechny
je, že MZe nám poskytne finanční
nemovitosti a v případě zájmu
prostředky až po auditu kontroly
zprostředkujeme na základě závazné
hospodaření obce, což znamená, že min.
objednávky zhotovení revizní šachty
3 měsíce musíme vystačit s dotací od PK
zhotovitelem. Jedná se o soukromou
a vlastními prostředky.
část přípojky, kterou si hradí majitel
→Letošní práce byly ukončeny 21. 12. nemovitosti. Fakturace by probíhala
a v novém roce začnou pravděpodobně mezi zhotovitelem a obcí a následně
od 10. 1. Od 1. 4. do 31. 10. 2022 nás mezi obcí a jednotlivými majiteli
čeká výstavba kanalizačního řadu nemovitostí. Výstavba zbylé části
v hlavní silnici, která je spojená přípojky je na majiteli nemovitosti, na
s uzavírkou sil. II/230. Pro místní, jakož to už nemá zhotovitel kapacity.
Zastupitelstvo obce Dolce

Změny kolem Dolckého občasníku
Jistě jste zaznamenali změny ve vzhledu
našeho občasníku. Proběhlo to tak
rychle, že jsem vás ani nestihla dopředu
informovat. Tou hlavní změnou bylo
písmo, o jehož změně jsem uvažovala již
delší čas. Ze zkušenosti s mojí babičkou
jsem věděla, že původní písmo bylo pro
starší lidi hůře čitelné. Zároveň jsem
chtěla zlepšit
přehlednost mezi
jednotlivými články, takže došlo
k drobné úpravě grafiky. Věřím, že se
vám nový vzhled líbí a že přispěje
i k větší čtivosti občasníku.
Došlo ještě k jedné zásadní změně. Po
dlouhých letech jsme ukončili spolupráci
s panem Jiřím Formánkem z Příchovic,
který nám občasník připravoval po
grafické a tiskové stránce. Touto cestou
bych mu chtěla velice poděkovat za jeho
trpělivost, se kterou zpracovával
všechny moje nápady. Spolupráci jsme
ukončili ne proto, že bychom byli s prací
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pana Formánka nespokojeni, ale tak
nějak vyplynulo, že bude jednodušší,
když si budeme občasník dělat celý
sami. Nejen z hlediska termínů, ale
i z hlediska samotné grafiky, kdy
můžeme
jakýkoli
problém
s nevycházejícími stránkami pružněji
vyřešit. Termín tohoto čísla mi sice
úplně nevyšel, za což se omlouvám, ale
nedělám jen občasník. Zároveň jsem
vám chtěla přinést aktuální informace
z prosincového veřejného zasedání, tak
se to bohužel protáhlo a už jsem
nestihla vydat občasník do Vánoc.
Vzhledem k tomu, že se mi v článcích
občas objevují chybičky, poprosila jsem
svoji
kamarádku,
korektorku
a spoluautorku učebnic v Nakladatelství
Fraus, Lucku Kubíkovou Hlavínovou,
zda by mi nepomohla s korekturami.
Lucka za to požadovala opravdu
směšnou odměnu, takže jsme se po

dohodě s ostatními zastupiteli nakonec
domluvili na částce 4 000 Kč za rok.
Vedle nákladů za tisk, který provádíme
na naší obecní kopírce, je to aktuálně
jediný výdaj, který za občasník máme.
Lucka mi pomáhala i s texty na naší
nové informační ceduli, která je od
letošního roku umístěna U Křížku.
Věřím, že všechny tyto změny budou
k lepšímu. Zároveň bych vás chtěla
požádat, abyste nám dali vědět, pokud
je něco, co vám v našem občasníku
chybí. A ještě více bych uvítala,
kdybych nemusela psát do občasníku
jenom já. Je samozřejmé, že informace
z obce musí poskytovat někdo ze
zastupitelů, ale je spousty jiných témat,
o kterých může psát kdokoli, ať už je to
cokoli z historie, z aktuálního
kulturního nebo sportovního dění či
jakákoli událost nebo zážitek spojený
s naší obcí.
Alena Duchková
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Drakiáda
Stejně jako v letech minulých
i letos se konala tradiční dolcká
drakiáda, která připadla na sobotu
6. listopadu od 14 hodin, a i letos byla
spojena se sběrem plodů pro lesní
zvířátka. Během dopoledních příprav
vše nasvědčovalo tomu, že se letos
draci podívají na oblohu. Sluníčko
a mírný vítr, co víc si přát. Snad jen aby
byla dostatečná účast ze strany dětí
a rodičů. Bohužel před začátkem
přestalo foukat, a tak to na hřišti
vypadalo spíše jako někde na
běžeckých závodech. Stateční rodiče,
ale samozřejmě i děti se ze všech sil
snažili dostat své draky na oblohu. To
se nakonec některým povedlo a byl to Přistoupilo k odměňování všech malých opečeným párkem nebo buřtíkem.
potěšující pohled. Patnáctá hodina pilotů a sběračů plodů. Závěrem se Děkuji všem, kteří se podíleli na
ukončila pouštění draků a pomalu se rozdělal oheň a všichni se posilnili přípravě a pomáhali.
Josef Staněk

Zvyky spojené s Vánocemi
Vánoce patří spolu s Velikonocemi
k
nejvýznamnějším
křesťanským
svátkům. Slaví se od 25. prosince do
první neděle po 6. lednu, ale obecně je
do Vánoc zahrnován i 24. prosinec,
případně i předcházející doba adventu.
Vánoce tradičně oslavují narození Ježíše
Krista, ale rozšířeně jsou chápány také
jako jeden z nejvýznamnějších civilních
svátků. Tradice oslavy pochází z dávných
předkřesťanských
dob
a
souvisí
s oslavou slunovratu. Přípravu na
samotné Vánoce představuje advent,
období čtyř týdnů před Vánocemi. Čtyři
adventní
neděle
bývají
někdy
označovány postupně jako železná,
bronzová stříbrná a zlatá. Zvyk používání
adventního věnce je starý přibližně 160

let. Kruhová podoba věnce symbolizuje
ustavičnou cestu slunce a zároveň
i věčnost. Krátké dny v prosinci před
,,drsnými“ nocemi jsou nejtmavšími

v roce. Je to čas bludiček, skřítků
a bílých paní, jejichž návštěva, jak se
věřilo, zaručila velkou úrodu pro
příští rok. Věnce, které byly v oknech
obydlí a dvorců, měly ukázat těmto
bytostem cestu. Neodmyslitelnou
součástí Vánoc jsou koledy. Od 13.
století se stavějí na Vánoce jesličky
(betlém). V Čechách poprvé roku
1560 v kostele sv. Klimenta v Praze.
V 19. století se pozvolna stal dalším
symbolem Vánoc vánoční stromek,
který se v českých zemích všeobecně
ujal až po první světové válce. Štědrý
den je v Čechách považován za
vrchol Vánoc. Bývá doprovázen
řadou lidových zvyků a tradic.
Štědrovečerní
večeře
začíná
s první hvězdou na obloze, prostírá
se sudý počet talířů. Pod každý talíř
se schovávají rybí šupiny, které mají
přinést v dalším roce dostatek
a blahobyt. Typickým pokrmem je
kuba, hrachová nebo čočková
polévka. Kapr se stal běžným
štědrovečerním jídlem teprve ve
druhé polovině 19. století, kdy se stal
cenově dostupnějším. Smažený kapr
s bramborovým salátem se objevil na
talířích až ve druhé polovině

20. století. Ještě dnes se v mnoha
domácnostech po večeři rozkrajují
jablka, pouštějí lodičky ze skořápek
ořechů a odlévá olovo. 25. a 26.
prosinec jsou velmi slavnostní dny,
kterými začínají ty pravé Vánoce. Nesou
se ve znamení návštěv přátel a členů
rodiny, slavnostních obědů a večeří.
Míra Macháček
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Provozování rybníka
V neděli 7. listopadu se, stylově na
hrázi rybníka, uskutečnila schůzka tří
zastupitelů, Míry Palucha a Karla
Uhlíře, provozovatele našeho rybníka.
Setkání proběhlo z popudu pana
Uhlíře, i když vzájemnou schůzku mělo
v plánu i zastupitelstvo. Když opadly
počáteční emoce, kdy se jednotlivé
strany osočovaly, kdo dělá kolem
rybníka větší nepořádek, zda rybáři,
nebo Dolčtí, sdělili jsme si své
požadavky a plány.
Pan Uhlíř upozornil, že mu obec
zabrala pozemek pod rybníkem, který
je součástí nájemní smlouvy, a udělala
z něj skládku materiálu pro výstavbu
ČOV a kanalizace. Pravda to je,
původně byl tento prostor plánován
jako parkoviště pro rybáře, a proto
jsme panu Uhlířovi nabídli odečtení
této části z nájmu. Na druhou stranu,
rybáři doposud tuto plochu nikdy
nevyužívali a od roku 2016, kdy trvá
nájemní smlouva, nebyl tento prostor
ani jednou provozovatelem rybníka
posekán. Pan Uhlíř nakonec na
odečtení nájmu netrval a my jsme
slíbili, že mu do začátku příští rybářské
sezony buď část prostoru pro
parkování rybářů uvolníme, nebo
najdeme jiná místa.
Dle pana Uhlíře se zájem rybářů
zvyšuje a dá se předpokládat, že
v příštím roce by jich tu mohlo být
ještě více. Upozornili jsme tedy na to,
kde se rybáři pohybují, kde vykonávají
své potřeby a co po sobě zanechávají.
Na hráz rybníka je zákaz vjezdu vozidel,
přesto tam auta jezdí a po rybářích
zůstávají od ohnišť vypálená místa.
Louka u štíhlovské cesty patří obci
pouze ve vzdálenosti cca 10 m od
břehu. Pan Uhlíř nám slíbil, že rybáři
budou užívat prostor co nejblíže
k rybníku, a to jak na louce, tak na
hrázi rybníka, a auta budou nechávat
na domluvených místech.
A nyní pohled pana Uhlíře. Odpadky si
údajně rybáři odvážejí nebo je po nich
pan Uhlíř či Míra Paluch uklízejí
a odpadky odvážejí oni. Byli jsme
upozorněni, že kolem rybníka (na hrázi
a ještě více na louce) se stále objevují
psí exkrementy. Sami jsme se o tom
přesvědčili, když jsme jednu psí
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„nadílku“ vyšlápli. Proto žádáme
všechny pejskaře, ať po svých
mazlíčcích uklízí, prostředky k tomu
jsou. Rovněž upozorňujeme občasné
návštěvníky rybářských chat či mol, aby
po sobě nezanechávali nepořádek
v podobě PET lahví apod. Pan Uhlíř
plánuje kolem rybníka instalaci kamer
a fotopastí, nejen kvůli pytlákům,
o kterých ví, ale právě i kvůli
monitorování dění kolem rybníka, což
může být ve výsledku prospěšné i pro
nás, protože tak bude jasné, kdo se
chová nepatřičně. Zároveň by rád na
hráz rybníka postavil místo stávající
boudy, která zatím ještě pořád patří
Českému
rybářskému
svazu
v Přešticích, chatu, která by mu sloužila
jako zázemí při pořádání závodů.
Rovněž uvažuje o WC na hrázi. S panem
Uhlířem jsme se domluvili, že jakoukoli
novou výstavbu či činnost s námi bude
konzultovat, což ostatně vyplývá i ze
smlouvy.
6. prosince jsme obdrželi stížnost
občanů, kteří bydlí pod hrází a kteří si
rybáře na hrázi nepřejí vůbec.
Důvody
jsou
stejné, jako jsme
s panem Uhlířem
probírali
na
schůzce. Věříme,
že jsme je vyřešili
a že se chování
rybářů zlepší a už
nebude
ke
stížnostem
důvod.
Na
druhou stranu

před 5 lety jsme s panem Uhlířem
podepsali smlouvu za účelem
provozování
rybníka
jako
sportovního, a to včetně hráze, tak
mu nyní nemůžeme zakázat tuto
podstatnou část rybníka využívat.
V zadní části rybníka se prý moc
chytat nedá, protože je tam mělko.
Smlouva, která byla uzavřena na 10
let, má částečně krýt nemalé náklady,
které měl pan Uhlíř s vybagrováním
rybníka. Nebýt jeho, nemáme rybník
s rybami, ale s rákosím, podobně jako
je tomu v Horšicích. Fungující
sportovní rybník je něco, čím se
můžou Dolce zapsat do povědomí
širšího okruhu lidí. Úlovky jsou tu
zajímavé, což chceme prezentovat
i na našich obecních webových
stránkách. Jen co dostanu nějaké
podklady… Rádi bychom prostor
kolem
rybníka
zútulnili
a zprůchodnili i oblast za rybníkem.
Tak snad se nám to společně povede
ke spokojenosti všech.
Alena Duchková
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Nová vyhláška o poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Do konce roku 2021 jsme byli povinni vydat nové vyhlášky
týkající se odpadů, tak jak nám to ukládá nový zákon
o odpadech č. 541/2020. Konkrétně se jedná se o vyhlášku
č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci a o vyhlášku č. 2/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Zásadní
změny se týkají především vyhlášky o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu.
Poplatky za komunální odpad jsou nově upraveny pouze
zákonem č. 565/1990, o místních poplatcích. Měli jsme na
výběr buď poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, tzv. poplatek „na hlavu“ nebo poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek
„na hlavu“, který může dle zákona činit max. 1 200 Kč jsme
rovnou vyloučili, protože nám přišel nejméně motivační ke
třídění.
Poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci se dále rozlišuje podle základu dílčího
poplatku, kterým může být hmotnost, objem nebo kapacita
soustřeďovacích prostředků. Pokud by byla základem
hmotnost či objem, museli bychom dokládat skutečnou
hmotnost či objem. Ačkoli by to i pro nás byl
nejpřehlednější způsob, svozová firma nemá na takovou
evidenci vybavení.
Nejblíže současnému poplatku byl tedy poplatek dle
kapacity soustřeďovacích prostředků. Ovšem stanovení jeho
výše nebylo tak jednoduché, jak se z počátku zdálo. Zákon
stanovil maximální výši poplatku 1 Kč za litr a minimální
množství 60 l připadající na poplatníka za 1 měsíc. My jsme
se po provedené analýze dosavadních nákladů rozhodli pro
stanovení tohoto poplatku na 0,80 Kč za litr s přihlednutím
k avizovanému zdražování Západočeských komunálních
služeb a. s. V tabulce u článku je orientační přepočet dle
objemu nádoby a počtu svozů. Nově již nebude umožněn
pytlový svoz.
Nejen pro nás, ale i pro okolní obce, se kterými jsme se na

toto téma radili, to byl opravdu oříšek. Ani schůzka obcí se
zástupci Západočeských komunálních služeb a. s. nám příliš
nepomohla, ba naopak. Nový zákon je typickou ukázkou
toho, jak zákony dělají úředníci od stolu, aniž by měli
představu, jak to funguje např. na malé obci. Obce mají
vyřešit snižování množství komunálního odpadu, ale dle
mého názoru by se měl stát snažit, aby přinejmenším
obalové materiály nevznikaly vůbec, a když už vzniknou, tak
aby řádně fungoval zpětný odběr, reckylace apod. Vždyť ve
třídění jsou Češi na prvních příčkách! Co je to ovšem platné,
když všichni víme, kde většina vytříděného odpadu končí,
zase na skládkách nebo ve spalovnách. Ačkoli nově
stanovený poplatek není příliš fér právě k lidem, kteří třídí
hodně, je potřeba si uvědomit, že i za tříděný odpad obec
platí. Za rok 2020 jsme na odpady dopláceli téměr 120 tis.
Kč. V příštím roce bychom chtěli rozšířit počet kontejnerů na
plasty a uvidíme, zda by nakonec nebylo možné najít
svozovou firmu, která by dokázala skutečnou hmotnost či
objem odpadu z každé nemovitosti zaznamenat, což by bylo
určitě nejspravedlivější pro všechny.
Alena Duchková

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou
V pondělí 25. 10. 2021 naši mateřskou školu navštívila
spisovatelka Jitka Vítová. Paní spisovatelka nebyla u nás
poprvé, byla to její druhá návštěva, kterou opět
zprostředkovala skupina MAS Aktivios. První beseda, která
se konala v loňském roce, se týkala knihy
O Květušce a tesaříkovi. Tentokrát nám paní Vítová
představila svoji knihu s názvem Úsměvné starosti vrabce
Kašpara.
Čtyři
příběhy
vrabčí
rodinky
vypráví
o tom, jak se ptáčátka vyklubala a poznávají svět kolem sebe.
Společně s nimi se na cestu poznání vydaly i děti za
poutavého čtení paní spisovatelky. Během besedy naši malí
čtenáři
pracovali
ve
skupinkách,
listovali
v knize a plnili zadané úkoly. Musíme říci, že to byl příjemně
strávený čas a děti si jej jistě užily. Patří jim veliká pochvala
za aktivitu a spolupráci jak ve skupině, tak s dospělou
osobou. Na závěr setkání děti paní spisovatelce představily
svá výtvarná díla na téma „Kamarádi vrabčáci“ a následovala

Mateřská škola Horšice

společná fotografie. Práce dětí poputují do knihovny
dětského oddělení v Přešticích, kde budou vystaveny.
Dana a Magda
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Juniorfest
Svátek sv. Martina jsme s dětmi ze školky oslavily
netradičně, a to návštěvou Juniorfestu v KKC Přeštice, kam
se s námi vypravili i žáci naší školy. Na programu byla
animovaná večerníčková pohádka „Kdopak by se čertů bál“,
kterou velmi pěkně namluvil a písně nazpíval herec Ivan
Trojan. Děti zhlédly pět večerníčkových příběhů, kde čerti,
pod vedením čertovského dědy Černoprska, napravovali
nezbedníky. Každý příběh byl pro děti poučný a poukazoval
na nepěkné chování dětí i dospělých, které se nevyplácí
a je třeba jej pekelně potrestat. Ale jak už to v pohádkách
bývá, nakonec vše dobře dopadlo. Režisérem této pohádky
je Jiří P. Miška, o hudbu se postaral Zdeněk Barták a oba tito
pánové se společně s námi zúčastnili promítání a po celou
dobu sledovali, jak se dětem příběhy líbí. A dětem se
opravdu líbily. Smály se vtipným scénkám a pobrukovaly si

Poznáváme řemesla
Poslední listopadový týden jsme ve školce věnovaly
řemeslům a poznávání různých druhů profesí. Navázaly jsme
na předchozí týdny, kdy byl naším tématem les, a tudíž první
povolání, se kterým jsme se setkaly, byl dřevorubec. Děti se
seznamovaly s možnostmi zpracování dřeva a také s dalšími
tzv. dřevěnými řemesly, jako je truhlář, tesař, řezbář či kolář.
Na tato řemesla si děti hrály pomocí pohybových
a didaktických her, kde zapojovaly své smysly. Hledaly např.
všude kolem sebe vše, co je ze dřeva vyrobeno a všímaly si
rozdílů mezi dřevěnými a plastovými předměty. Tančily Kolo
mlýnský a zpívaly tematické písně. My si ale s dětmi nehrály
jenom „jako“, ale pustily jsme se opravdu do práce. Vypravily
jsme se autobusem do Přeštic a navštívily tam dílnu Střediska
volného času Slunečnice, kde se děti seznámily s různým
nářadím a mohly si samy vyrobit ze dřeva ježka. Byla to
výzva, do které se děti s nadšením zapojily. Vyhrnuly rukávy,
chopily se nářadí a pustily se do práce. Výsledkem byly velmi

líbivou melodii písní. Na závěr zněl sálem veliký aplaus,
který oba autory velice potěšil. Děkujeme KKC Přeštice za
možnost zúčastnit se letošního již 14. MFF pro děti
a mládež a za zprostředkování autobusové dopravy.
Dana a Magda

podařené výrobky našich malých truhlářů, kteří se radovali
z dobře vykonané práce. Děkujeme lektorkám a paní
ředitelce Mgr. Janě Prokešové za možnost navštívit SVČ
Slunečnici a zúčastnit se vzdělávacího programu
„Jednoduché výrobky ze dřeva“.
Dana a Magda

Školkou chodil Mikuláš
Adventní čas v naší mateřské škole prožíváme naplno
a těšíme se z každého dne. Zdobíme prostory školky,
vyrábíme dárečky a přáníčka, zpíváme vánoční písně
a koledy a užíváme si společně strávený čas do příchodu
Ježíška. Po zapálení první svíčky na našem adventním
věnečku jsme se připravovaly na příchod nebeských
a pekelných bytostí. V herně jsme stavěly peklo, přikládaly
jsme pod kotel, vařily jsme čertovský guláš, kam jsme
přimíchaly všechny špatné vlastnosti, učily se čertovskou
řeč, tančily a dováděly jako ve správném pekle. Malí čertíci
pilně trénovali říkanku a písničku pro Mikuláše, který nás
měl navštívit v pátek 3. 12. 2021. Přišel den „D“ a děti
s malými obavami čekaly příchod Mikuláše, čerta a anděla.
Návštěva se ohlásila s velikým bušením na dveře, řinčením
řetězy a hudrováním. Vstoupil důstojně kráčející svatý pán
se svým doprovodem. Děti se zpočátku trochu bály, ukápla
i nějaká slzička, ale držely se statečně. Když Mikuláš četl ze
své Knihy hříchů, slíbily, že se polepší. Za balíček, který děti
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od Mikuláše dostaly, přednesly nacvičenou básničku
a zazpívaly písničku. Na závěr sme pořídily s touhle partou
fotografii a rozloučily se. Tak Mikuláši, andílci, čerti
a čertice, zase za rok na viděnou!
Dana a Magda
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Jsem laskavec
ZŠ v Horšicích se dne 26. 10. 2021 zapojila do projektu
„Jsem laskavec“. Projekt oslavuje den laskavosti (13. 11.)
a snaží se podnítit školy a jejich žáky k tomu být laskavý.
V rámci této akce žáci uklízeli odpad v okolí školy a na
návsi obce. Dále pomáhali shrabat listí, spadané větvičky
a šišky na školní zahradě. Žáci měli z celé akce dobrý pocit
a troufám si říci, že si ji i užili. Laskavost je často vnímána
jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je
ale nevíce prospěšná nám samotným. Před samotným
úklidem školního okolí jsme si s dětmi povídali o tom, co je
to být laskavý, jak si můžeme vzájemně dělat radost a co
nás k tomu vede. Žáci 4. a 5. ročníku se dokonce pokouší
během měsíců září, říjen a listopad plnit různé laskavosti.
Tyto laskavosti si žáci zaznamenávají do kalendáře.
Jana Štychová

Základní škola Horšice

Pozor, Zorro!
Žáci ZŠ v Horšicích se dne 3. 11. 2021 vydali do divadla
Alfa v Plzni na loutkové představení „Pozor, Zorro!“.
Příběhem nás prováděl maskovaný předchůdce dnešních
superhrdinů, Zoro mstitel. Hlavní hrdina se zde utkal
s padoušským mocipánem a zachránil vesničany před jeho
útiskem. Všechny děti byly nadšené z příběhu loutek
a byly vhodně vtaženy do příběhu. Příběh moderním
způsobem přibližuje dětem prastarý archetyp souboje
dobra se zlem, kdy proti zápornému zloduchovi musí
povstat hodný a dobrý hrdina, aby podobně jako Jánošík,
Robin Hood, Harry Potter či Superman dal své schopnosti
do služeb dobra a udělal svět lepším.
Jana Štychová

Vánoce se blíží
Pro většinu z nás vánoční trhy či jarmarky zahajují Vánoce.
Původně vánoční trhy sloužily k tomu, aby se lidé na
začátku studeného období zásobili před zimním obdobím
potravinami, teplým oblečeníma dalšími potřebami
nutnými pro přežití zimy. V dnešní době jsou to převážně
stánky, kde si lidé mohou koupit nějaké občerstvení nebo
vánoční dekoraci. Samozřejmě je velice důležité, aby se
prodavači na tuto akci poctivě a dobře připravili, protože
jinak nebudou mít žádný zisk. Tak tomu však nebylo ve
Vitouni, kde po roční odmlce opět v plné parádě vypukl
nádherný vánoční jarmark. Nikdo z nás nevěřil, že se po
nepříznivé situaci, která v posledních dnech vyvstala,
jarmark uskuteční. Organizátorky Jana Plášilová a Lenka
Krejčí se ale nevzdaly a šly za svým cílem. Ve venkovním
prostoru vitouňského mlýna připravily prodejní stánek
s přístřeškem a rozdělaným ohněm, který vnesl do
stávajícího prostoru příjemné teplo. Nesměl chybět ani
vánoční čaj, který usrkávali převážně příchozí a děti,
kterým byla chvílemi zima. K zakoupení byly opravdu
nádherné výrobky, které vytvořily šikovné ruce z Horšic,
Újezda a Vitouně. Nemalou měrou přispěla i naše MŠ a ZŠ.

Musím vyjádřit obrovský obdiv všem, kteří se na této akci
nejvíce
podíleli,
vytvořili
krásnou
atmosféru
a věnovali svůj volný čas. To nebyla pouze sobota, kdy
jarmark proběhl, ale i mnoho hodin, které strávili
pokračování na stránce 10…
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…pokračování ze stránky 9
nad nápady, jak celý jarmark připravit. Vánoční jarmark však
nebyl pouze jedinou akcí tohoto víkendu. V neděli 28. 11.
jsme se aktivně podíleli na vánočním zpívání u stromečku,
který se rozsvítil přesně v 17:00 hod. Po příjemném

rozjímání byl našim dětem a žákům předán Lenkou Krejčí
a
Janou
Plášilovou
šek
v
hodnotě
20 206 Kč. Výtěžek bude věnován na hry, výukové
programy, pomůcky pro naše děti a žáky. Chtěla bych moc
poděkovat celé rodině Janečkových, celé rodině Krejčí
a samozřejmě všem, kteří se na této akci podíleli.
Jana Tolarová

SVČ Slunečnice – vzdělávací program „Domácí mazlíček a péče o něj“
S žáky ZŠ v Horšicích
jsme navštívili dne
10. 12. 2021 SVČ
Slunečnice, kde jsme
se
účastnili
vzdělávacího
programu
„Domácí
mazlíček
a
péče
o něj“. Program byl
zaměřen na rozšíření
povědomí o chovu
domácích
mazlíčků
a péči o ně. Žáci se
dozvěděli,
jaká
drobná zvířata mohou
chovat doma, jak o ně

pečovat a čím je krmit. 1. až 3. ročník probíral rozdíly mezi
užitkovým zvířetem a domácím mazlíčkem. Učili se k čemu
jsou užitková zvířata užitečná. Žáci starších ročníků
zpracovávali ve skupinách projekt na určité zvíře. Žáci měli
k dispozici prospekty i další literaturu, z nichž v rámci
kolektivní spolupráce vyhledávali zajímavé údaje
a informace. Pro exotičnost si žáci zvolili plazy, konkrétně
gekončíka nočního, agamu vousatou a korálovku sedlatou.
Děti měly také možnost si prohlédnou, pohladit i nakrmit
živá zvířata (morče, králíka, agamu, rybičky, papoušky,
hada…). Držet živého hada a dotknout se agamy byl pro
žáky obrovský zážitek a zkušenost. Dětem se akce velice
líbila. Odnesli si mnoho nových poznatků a jistě se v tu
chvíli zrodil nejeden dětský drobný chovatel.
Jana Tolarová

Křížem krážem pohádkou
Většina z nás ví, že lidové pohádky jsou žánrem lidové
slovesnosti a patří k nejstarším a nejrozšířenějším formám
ústní slovesnosti. Jsou to příběhy, které odrážejí vztahy
dobra a zla, kde hrdinové překonávají bídu a chudobu
a svou dobrosrdečností a mravností vítězí nad zlem. Pohádka
rozvíjí a vychovává osobnost dítěte. Prostřednictvím
pohádky dítě poznává svět, dostává se do jiného prostředí
a do jiného historického období. Děti totiž chápou svým
myšlením svět jinak než dospělí. Pohádka jim nabízí úlevu
od všech tlaků, navrhuje pro ně řešení problémů a dokonce
jim slibuje, že dobře dopadne, tedy šťastný konec.
K mému údivu jsem však v průběhu své praxe zjistila, že
v poslední době upadá zájem o lidové pohádky a hlavně
o klasické české pohádky. Mým záměrem bylo tedy vytvořit
pro děti projektové vyučování, které by jim přiblížilo svět
pohádek a připomnělo, jaké krásné české pohádky máme.
V pondělí 20. 12. jsme se tedy ocitli v pohádkové říši.
Čaroděj Dobroděj kouzlil a čaroval, přivolával všelijakou
havěť, hady a pavouky. Děti se proměnily v krásné
princezny, strašidelné tvory, hloupého Honzu.
Úkoly, které musely bytosti plnit, nebyly vůbec jednoduché.
Naučit se básničku o perníkové chaloupce, najít cestu lesem,
vytvořit krásnou střechu s taškami. Nejnáročnější však pro
děti bylo poznávání úryvků a znělek z pohádek. I klasická
pohádka Zlatovláska jim dala zabrat v rozpoznání. Pohádka
Sůl nad zlato, Krkonošské pohádky, to už bylo pro mnohé

opravdu oříškem. Děti v průběhu projektu pracovaly
s nadšením, poslouchaly úryvky ze známých pohádek,
hádaly kvízy a hádanky. Celé projektové vyučování jsme
zakončili druhý den společně s vyhodnocením a odměnou
za vykonanou práci.
A co dodat na závěr?
Ve svém každodenním spěchu bychom si měli najít chvilku,
kterou můžeme strávit se svými dětmi, vnoučaty na určitý
čas v pohádkovém světě. S dětmi se pohádky musí prožívat
společně. Nic nám, ani dětem nemůže nahradit předčítání
pohádek.
„A zazvonil zvonec a pohádky je konec.“ Tak opravdu
skončilo naše projektové vyučování.
Jana Tolarová
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