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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok utekl zase jako voda a je to
již počtvrté, co píši slovo do
vánočního občasníku.
Počasí je
jako každý rok někde mezi podzimem
a zimou, chvíli nás
konejší
krásnou
sněhovou pokrývkou,
lehkým mrazíkem a
vyvolává v nás tu
správnou
vánoční
náladu, pak nás z
toho zase rychle
vyvede oteplením na
několik stupňů nad
nulou,
deštěm,
nepříjemným větrem a spoustou
bláta. Ale nekažme si vánoční
svátky špatnou náladou, protože ta
správná zima určitě přijde, budou
mrazy a i sněhu se dočkáme. Ale
uznávám, že představa Ladovských

Vánoc na sněhu se zamrzlým rybníkem Opravdu musíme mít sedm nebo
je více než lákavá.
dokonce deset druhů cukroví, musíme
Konec roku je pro mnoho z nás mít pod stromečkem každý dárky za
nejnáročnějším obdobím. V práci se mnoho tisíc korun, musíme v práci
dokončuje řada akcí, všechno stihnout a nejde to vyřešit
posílají se reporty, v lednu? V mnoha případech to lze a
zprávy, ukončuje se třeba díky tomu nebudeme muset po
finanční rok a doma Vánocích hubnout. A pokud si do
musíme
nakoupit nového roku dáte předsevzetí,
dárky, napéct cukro- zkuste přesvědčit sami sebe, že to
ví, sehnat kapra a vydržíte, budete v roce 2018
naplánovat
dětem bojovat a to předsevzetí naplníte.
zábavu na dny volna. Vzdát to, to přeci dokáže každý.
Abychom stihli toto Vážení spoluobčané, přeji vám
všechno
a
ještě příjemné prožití Vánoc, mnoho
spoustu
dalšího, radosti s vašimi nejbližšími u
stávají se Vánoce pro řadu z nás rozsvíceného stromečku, a abyste
nejhektičtějším a nejstresovějším všechna svá předsevzetí v roce 2018
obdobím roku. Ale Vánoce jsou přeci naplnili.
chápány jako svátky klidu a pohody. Přeji vám krásné svátky a úspěšný
Pokusme se si takové Vánoce letos rok 2018.
udělat a na něco se třeba vykašlat.
Michal Šimon, starosta obce

Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 1. 12. 2017
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v pátek
1.12.2017 v 19 00 hodin starostou obce Michalem Šimonem.
V
úvodu
svého
vystoupení
zhodnotil starosta obce průběh
celého roku 2017, pochválil
kulturní akce, které v obci
proběhly a které se těší velké
návštěvnosti. Zároveň apeloval
na všechny, kdo mají chuť
pomáhat, aby se do jejich
organizace
zapojili.
Vedle
kultury se starosta dotkl také
výsledků voleb v obci a
upozornil také na blížící se
volby prezidenta republiky. Ty
proběhnou v lednu 2018.
Pozornost byla věnována také
„akci rybník“, která dospěla
do
zdárného
konce.
Akce
představovala pro obec značnou

administrativní zátěž a obec
se nevyhnula ani několika
kontrolám.
Co se týče prodejny COOP,
zastupitelstvo
se
rozhodlo
prodejnu prozatím nekupovat, a
to především s ohledem na
skutečnost, že nabízená částka
je vzhledem k tomu, že objekt
vyžaduje
další
investice,
příliš vysoká.
V závěru svého vystoupení
věnoval starosta obce pozornost
opravě
silnice,
kdy
informoval o jejím dokončování
a plánovaných uzavírkách v
předvánočním
období.
Jeho
posledním bodem pak bylo přání
úspěšného roku všem přítomným.
Předsedkyně kontrolního výboru
paní
Jeslínková
seznámila
přítomné s plány inventur.
Předsedající
zároveň
při

nepřítomnosti předsedy finančního výboru seznámil přítomné
se
stavem
hospodaření
a
plněním rozpočtu obce ke dni
30.10.2017 a zároveň předložil
návrh rozpočtu obce Dolce na
rok 2018. Rozpočet pro rok
2018 je rozpočtem vyrovnaným.
Současně s tím byla pozornost
věnována prezentaci rozpočtového výhledu obce na období
2019–2020.
Přítomní byli také seznámeni s
tím, že zastupitelstvo obce se
rozhodlo
odkoupit
pozemky
ležící
v
těsné
blízkosti
rybníku. Cílem je, aby byl
celý rybník obchozí.
V závěru jednání byl dán
prostor pro diskusi s přítomnými občany.
Markéta Jeslínková
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HASIČI BILANCOVALI
Rok utekl jako voda, nastal
předvánoční shon a to je čas,
kdy místní hasiči bilancují
pomalu končící rok 2017.

Letošní Výroční valná hromada
připadla na sobotu 16. 12. od
1700 hod. V sobotu dopoledne se
připravovala zasedačka, kdy
nesměl chybět prapor našeho
sboru a občerstvení na slavnostní jednání. Výbor hasičů rozhodl
obeslat na letošní výroční
valnou hromadu své členy pozvánkou. Toho se ujali Pepa Staněk a
Jiří Louda,za což jim děkuji.
Bohužel se tato aktivita minula
účinkem a účast členů byla
nejslabší za posledních dvacet
let, škoda.
Krátce po sedmnácté hodině
starosta sboru zahájil slavnost-

ní jednání, přivítal přítomné. Z
hostů člena Výkonného výboru OSH
PJ, vedoucího Okresní organizační rady a starostu okrsku č. 8
Horšice p. Josefa
Rašpličku, zástupce
z okolních sborů z
Horšic,
Týniště,
Dnešic a za obec
místostarostu
p.
Miroslava Mráze. Po
minutě
ticha
k
uctění
památky
našich
zemřelých
členů
seznámil
předsedající přítomné
s
programem
jednání.Po nezbytném
schválení programu,
mandátové a návrhové
komise dostal slovo
jednatel sboru Pavel
Stuchl.
Ten
už
tradičně ve svém 22
letém působení
ve
funkci
jednatele
obsáhle přiblížil
činnost
našeho sboru. Po zprávě
jednatele vystoupil velitel
sboru a velitel zásahové
jednotky Jaroslav Louda,
který zhodnotil činnost
chlapců, kteří se podílejí
na hasičské činnosti v
rámci ostrých výjezdů a
různých potřebných školení
odbornosti. I mladí členové
cvičícího
družstva
se
pochlubili svou sportovní
činností. Hospodář Zdeněk
Nový ml. nás seznámil s
finančními
prostředky.Nemohla chybět zpráva

revizní rady, která celkově
zhodnotila činnost našeho sboru.
Jako každým rokem, tak i letos,
se snažíme ocenit naše členy.
Josef Hika obdržel věrnostní
medaili za 10 let práce u sboru
a Zdeněk Nový ml.věrnostní
stužku za 30 let u sboru.
Dalším bodem byl plán činnosti
na r. 2018. Jednou z mnoha akcí
v příštím roce bude připomenutí
si 95.výročí založení našeho
sboru. Po přednesení usnesení
Martinem Macháčkem následovalo
malé občerstvení a volná zábava.
Závěrem mi dovolte, abych
poděkoval všem členům za práci
pro sbor, ale i nečlenům, kteří
nám při našich akcích pomáhají.
Přeji nám všem do nového roku
pevné zdraví a pohodu v příštím
roce.
Za SDH

Míra Macháček

Naši jubilanti
V lednu 2018 oslaví:
Václav Blacký
- 90 let
Marie Balvínová
- 87 let
V únoru 2018 oslaví:
Karel Kutílek
- 88 let
Josef Bultas
- 82 let
Stanislava Matasová - 60 let

B L A H O P Ř E J E ME
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Mikuláš na Dolcích opět naděloval
Rok se s rokem sešel a je
tu opět čert, anděl a Mikuláš
se svou nadílkou. Neopomene
žádné hodné ani zlobivé děti
a ani naší obci se nevyhnul.

V neděli 3. prosince se
okolo půl páté v podvečer
všichni rodiče s dětmi a
místní obyvatelé sešli na
návsi u obecního úřadu,
aby proběhlo
převážení
ratolestí na
pekelné váze
a ty si pak
po písničce
či básničce
mohly
zas l o u ž i t
sladkou odměnu.
Díky
místostarostovi Miroslavu
Mrázovi
všechny zúčastněné přivítaly vánoční koledy,
které navodily tu správnou
vánoční
atmosféru.
Markéta
Jeslínková pohostila všechny
přítomné svým výborným horkým
svařákem. Rozsvítil se vánoční
stromeček, který pro obec
dodal Ivo Chudáček, a čekalo
se
na
pekelnou
návštěvu,
kterou ztvárnila jako každý
minulý rok místní mládež v
čele s hlavním pekelníkem
Pavlem Jeslínkem.

Byla skvělá nálada, a i když
byl v každých dětských očích
vidět strach a napětí, po
odzpívané písni a dárečku se
z něj rázem stala radost a
další zážitek plný dojmů.
Rodiče mohli být právem hrdi
na své statečné ratolesti.
Účast byla opravdu hojná.
Dětí bylo 40 a rozdaly se jim
dárečky zakoupené obcí a
místními hasiči. Tímto můžeme, myslím za všechny zúčastněné rodiče a nejmenší účastníky, velmi poděkovat za
zpestření prvního adventního
nedělního podvečera.
Veronika Fořtová

Vánoční jarmark
Nastal adventní čas a v
rodinách se začaly rozsvěcovat
první adventní svíčky, ve
městech i na venkově se rozzářily vánoční stromečky a konají
se vánoční jarmarky. Ten, o
kterém chci napsat já, byl
první a pro mě, jako učitelku
mateřské školy, výjimečný.
Ptáte se čím? Protože se jednalo o první vánoční jarmark za
posledních 20 let na Horšicku.
Uspořádali ho sami rodiče dětí
ze školky a výtěžek jim chtějí
věnovat.
Konal se v bývalém mlýně ve
Vitouni.
Majitelé JUDr. Petr
Kodl a Ing. Stanislav Bobřík,
kteří byli hlavními sponzory
akce, poskytli rodičům tyto
nádherné prostory zcela zdarma.
V krbových kamnech praskal
oheň, z reproduktorů byly
slyšet vánoční koledy, venku se
prodávalo něco na zahřátí a
uvnitř bylo takových věcí,
které maminky, ale i babičky
samy vyráběly, až oči přecháze-

ly.
Jedním
slovem – nádhera. Po nákupu si
návštěvníci
mohli dát kávu
nebo
čaj
a
k tomu
zakousnout
něco
sladkého.
Pro
děti
byly
připravené
koutky, kde si
mohly stříhat,
kreslit nebo se
jinak zabavit.
Vánoční atmosféra
dýchla
opravdu
na
každého, kdo se
přišel podívat.
Ani slovy nedokážu vyjádřit,
jak velké DĚKUJI patří všem,
kteří se podíleli na tak nádherné akci. Vůbec si netroufnu
je všechny jmenovat, protože
bych mohla někoho opomenout a
to by mě moc mrzelo. Kdyby se
tato akce stala tradicí, bylo
by to moc fajn.

Je vůbec úžasné, že v dnešní
uspěchané době se najdou lidé,
kteří chtějí pomáhat. MOC
DĚKUJI za děti z Mateřské školy
v Horšicích.
Učitelka mateřské školy
Jarka Jeslínková
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Pozvánka
SDH Dolce
zve všechny příznivce
výšlapů na
4. ročník
novoročního pochodu,
tentokrát
„směr Černá skála“,
který se uskuteční
v sobotu 6. 1. 2018.
Sraz účastníků je
v 9 30 hod.
před OÚ.

Zastupitelstvo obce a redakce
Dolckého občasníku
přejí všem čtenářům
krásné a poklidné prožití
vánočních svátků a do roku 2018
hodně štěstí, pevné zdraví,
osobní i pracovní úspěchy.

Těšíme se na vás!

Ceník služeb
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu odvozu a odstranění směsného komunálního
odpadu

1.1.2018 - 31.12.2018
obec Dolce

Typ a objem nádoby

Cena služby
[ Kč bez
DPH ]

Cena služby
[ Kč vč. 15 %
DPH ]

1 x týdně (52)

2303,-

2648,-

Kombinovaný (40)

1961,-

2255,-

1 x 14 dní (26)

1531,-

1761,-

1 x měsíc (12)

855,-

983,-

1 x týdně (52)

4335,-

4985,-

Kombinovaný (40)

3622,-

4165,-

1 x 14 dní (26)

2742,-

3153,-

1 x měsíc (12)

1485,-

1708,-

Četnost svozů
ročně

Popelnice 110, 120 l

Popelnice 240 l

Výše uvedené ceny jsou stanoveny při vynášce nádoby na vzdálenost do 10 m.
Pytlový svoz: 81 Kč/ks bez 15 % DPH 93 Kč/ks vč. DPH
plastový pytel objemu 110 l označený logem společnosti (cena včetně pytle, svozu a skládkovného)
Jednorázový odvoz:87 Kč/ks bez 15 % DPH 100 Kč/ks vč. DPH
Dolcký občasník
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