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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu po
několika
nepříznivých
měsících přivítat u slova
zastupitele, tentokrát z
místa kulturní komise.
Sami nejlépe víte, že jsme
byli nuceni zrušit některé
již
tradiční
kulturní
akce.
V
měsíci
březnu
nebylo
možné
uskutečnit
setkání důchodců. V červnu
byl zrušen velmi oblíbený
dětský den, což si myslím,
že mrzelo nejen všechny
děti, ale určitě i značnou
část nás dospělých.
Pozitivním se stal právě
měsíc červen, kdy vláda
přistoupila k postupnému
uvolňování opatření spojených s Covid-19.V naší
obci bylo možné uspořádat
pouť a s ní spojené pouťové atrakce pro nejmenší,

fotbalový turnaj i večerní
zábavu.
V
sobotu
i
v
neděli si děti užívaly
atrakce plnými doušky a
bylo vidět, že jsou opravdu
n a d še n é .
So b o t n í m
odpolednem se po obci nesl
pískot píšťalky signalizující pouťový turnaj, který
byl v letošním roce hrán
jako „srandamač“. Turnaje
se
zúčastnila
družstva
mužů, dívek a dětí. Z
pohledu diváka to byly
výjimečné
výkony
hodné
draftu slavných velkoklubů. Při večerní zábavě
hrála k poslechu i k tanci
hudební skupina Band.
Celý víkend nám tentokrát
zajišťoval
občerstvení
spolek Billiard Stars a
nutno dodat, že se s tím
vypořádal na výbornou.

Červen nás tedy všechny
potěšil a události následujících měsíců není třeba
zdlouhavě
popisovat,
čekají nás prázdniny a čas
dovolených. Zastupitelstvo
obce Dolce se těší na
s h l e d á ní
při
dalších
plánovaných
kulturních
akcích, které snad již
proběhnou bez omezení.
Závěrem mi dovolte Vám
všem
popřát
krásné
a
pohodové léto.
Josef Staněk

Naši jubilanti
V červnu oslavila:

Zdeňka Stieberová 91 let
V červenci oslaví:

Marie Stuchlová

86 let
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Informace ze zápisu
9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 29. 4. 2020

Zasedání
Zastupitelstva
obce Dolce bylo zahájeno v
19 00 hod. starostou obce
panem Miroslavem Mrázem.
V souvislosti se situací
ohledně pandemie koronaviru
se
zasedání
konalo
za
ochranných opatření vyplývajících z nařízení vlády, a i
proto dorazilo z veřejnosti
pouhých 5 občanů. Ve své
zprávě starosta informoval,
že se rozbíhá žádost o
získání dotace pro vybudování ČOV a kanalizace, a že se
zastupitelstvo snaží spojit
s touto výstavbou i vybudování
vodovodu.
S
malými
úpravami půjde využít původní projekt z roku 2006,
který uvažoval s vrtem pod
obcí. Na tomto vrtu začala
29.
4.
čerpací
zkouška.
Starosta dále informoval, že
si občané můžou na našem
obecním úřadě zdarma zřídit
datovou
schránku,
která
slouží k elektronické komunikaci s úřady a znamená
efektivní nástroj pro omezení dnes rizikového přímého

fyzického
kontaktu
mezi
úředníky a žadateli. Dalším
užitečným
nástrojem
je
aplikace
„V
obraze“
na
našich webových stránkách,
pomocí které můžou občané
dostávat aktuální informace
z obecních webových stránek
do svých mobilů. Starosta
dále připomněl informaci o
nových
nízkopodlažních
autobusech,
vybavených
klimatizací, USB nabíječkami či Wi-Fi připojením,
které se budou zavádět v
Plzeňském kraji. Zastupitelstvo
obce
schválilo
nájemní smlouvu se SH ČMS
– S bor dobrovolných hasičů
Dolce na pronájem výčepu na
dobu od 1. 5. 2020 do 31.
12. 2020; schválilo smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení
v ě c n é h o
b ř e m e n e
(služebnosti) a dohodu o
umístění stavby č. IV-120015959 – akce „Dolce, PJ,
parc.č. 113/90
–
kNN“;
schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
na
zajištění
dopravní
obslužnosti v roce 2020 ve

výši 9 768 Kč; schválilo
poskytnutí
finančního
příspěvku pro rok 2020 ve
výši 41 000 Kč pro SDH
Dolce a 12 000 Kč pro
Billiard Stars; schválilo
nákup
pozemku
parc.
č.
189/2 o výměře 630 m 2 v k.
ú. Dolce od Lesů ČR ve výši
48 400 Kč vč. DPH; zvýšilo
v souladu s § 72 zákona
12 8/20 00,
o
obcíc h,
a
nařízením vlády č. 338/2019
Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, měsíční odměnu člena
zastupitelstva
za
výkon
funkce starosty obce Dolce
ode dne 1. 5. 2020; schválilo rozpočtové opatření č.
1/2020; schválilo smlouvu
č. 6L/2020 s firmou GPLINVEST s.r.o, která zajišťuje činnosti spojené s
podáním žádosti o dotaci,
výběr zhotovitele a závěrečné
vyhodnocení
dle
podmínek MZe.
Podrobnější
informace
najdete v oficiálním zápisu
zastupitelstva.
Alena Duchková

Hasiči v místním výčepu
Tento článek píši v době,
kdy účinkování hasičů v
místním výčepu pomalu končí.
V loňském roce, po opětovném
nezájmu o pronájem místního
výčepu, nás oslovil starosta
obce, zda bychom se na dobu
než se někdo najde výčepu
neujali. Po výborové schůzi,
kde padlo kladné rozhodnutí,
nás čekalo spoustu práce.
Zajistit povolení na Živnostenském úřadě, nasmlouvat
dodavatele a hospodu po

několika měsíční odmlce opět
uvést do provozu. To vše se
během měsíce října povedlo a
1. listopadu 2019 jsme mohli
přivítat první návštěvníky.
Otevírací dobu zajišťovalo
tři dny v týdnu (úterý,
pátek a sobotu) šest dvojic,
které se střídaly po týdnu.
Myslím, že kdo přišel, byl s
námi spokojen a měl vždy
dobré pivko a popřípadě i
něco na zub.
Zvládli jsme
hasičský i dětský bál a
karetní
turnaj
v
prší.

Zvládli jsme i nelehké časy
v
době
pandemie.
Tímto
děkuji všem, kteří se uvolili a stoupli si ve svém
volném čase za „pípu“, ale
díky patří i Vám, kteří jste
nás
navštěvovali.
Děkuji
Pavlu Jeslínkovi, který si
vzal na svá bedra veškeré
zásobování výčepu ke spokojenosti všech.
Od 1. července 2020 převezme
provoz výčepu nová šenkýřka,
které přeji: „Ať se daří!“
Starosta hasičů Miroslav Macháček

Č. 3

Stránka 3

Pouťový fotbal
V sobotu 13. června se
konal v naší obci tradiční
pouťový fotbal.

A
přestože
nás
všechny
stále trápí několik omezení
v rámci pandemie Covid 19,
sešlo se nás na hřišti Za
Párníkem hodně. Ke slušnému
počasí se přidala i dobrá
nálada, podpořená převlekem
brankáře týmu Dolckých žen
– Červenou Karkulkou.
Po
domluvě
organizátorů
byly
sestaveny
čtyři
reprezentační
týmy:
Dolce
mládež,
Dolce
ženy, Dolce muži mladší

(do 30 let ± 10
let)
a
nakonec
Dolce muži starší,
čili muži v nejlepších letech. Turnaj se
odehrál systémem každý s
každým.
Úvod
turnaje
nenechal
nikoho na pochybách, že
ani
jedno
mužstvo
se
nevzdá bez boje. Předpokládaný outsider turnaje,
tým žen, sice ze začátku s
týmem muži mladší prohrá-

mládež se do nich pustila
s vervou. Po pár minutách
bylo jisté, že vítězství
má v kapse tým mládeže, a
že je jen otázkou kolik
gólů soupeř inkasuje.
Jak se mládež rozjela ve
svém prvním zápase, tak
pokračovala dále a sázela
ostatním týmům jeden gól
za druhým. O vítězi turnaje už nemohlo být pochyb.
Zato o druhé místo začal
boj. Ženy opět zabojovaly

val, ale soustavným tlakem
a
n a v y šo v a n ým
počtem
hráček
n a k o ne c
stihl
vyrovnat, čímž dosáhl na
důležitou remízu.
Další zápas ukázal, kdo
letošní turnaj chce nejvíce vyhrát. Zatímco starší
a
zkušenější
tým
mužů
vsadil
na
vyčkávací
a
obrannou taktiku, dolcká

a vydřely další cennou
remízu, po níž doufaly, že
poslední zápas mezi staršími
a
mladšími
muži
neskončí remízou, která by
je odsunula na poslední
místo.
Poslední zápas tedy rozhodoval o tom, kdo nakonec
skončí jako druhý a kdo si
(Pokračování na stránce 4)
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(Pokračování ze stránky 3)

letos odnese pověstného
černého
Petra.
Lepší
výkon
v
tomto
duelu
podalo zkušenější mužstvo
starších
mužů,
kterému
se
podařilo
soupeři vsítit dvě branky
a
inkasovat
pouze
jedinou.
Tímto
se
v
konečném pořadí vyhoupli

na druhou příčku a svého
soupeře připevnili na dno
tabulky.
Po
vyhlášení
konečného
pořadí týmů byly vyhlášeny
individuální ceny. Nejlepším střelcem turnaje (za
největší snahu o dosažení
gólu)
se
stal
Vojtěch
Regner, nejlepším branká-

Pouťový fotbal — výsledky
1.
2.
3.
4.

Konečné pořadí:
DOLCE MLÁDEŽ
DOLCE STARŠÍ MUŽI
DOLCE ŽENY
DOLCE MLADŠÍ MUŽI

9 b.
4 b.
2 b.
1 b.

22 – 4
5–7
10 – 18
10 – 18

řem
turnaje
„Červená
Karkulka“ David Stieber a
nejlepším hráčem turnaje
(za
neutuchající
chuť
hrát) Daniel Fořt.
Závěrem chci poděkovat
Karlu Veitovi za to, že
se letos opět postaral o
organizaci turnaje.
Michal Pavlátka

Souhrn zápasů
Mladší muži vs. Ženy

7:07

Starší muži vs. Mládež

1:07

Mladší muži vs. Mládež

2:09

Ženy vs. Starší muži
Ženy vs. Mládež
Mladší muži vs. Starší muži

2:02
1:09
1:02

Pouť na Dolcích
O víkendu 13. - 14. aka a předseBilliard
června se u nás na Dolcích dy
Stars Luboše
konala tradiční pouť.
Tentokrát
ve
spolupráci
obce a obou našich spolků hasičů a Billiard Stars.
Program byl velice pestrý,
v sobotu od 14:00 h se
konal fotbalový turnaj (o
něm
více
v
předchozím
článku) a večer zahrála pro
velmi
početné
publikum
skupina Band. V přístřešku
byl po celý víkend k dispozici kulečníkový stůl, na
kterém se v neděli konal
exhibiční zápas 20násobného
mistra ČR Michala Gavenči-

Loudy.
Pro
p ř ih lí že jí c í
i se zasvěceným komentářem kapitána
našeho
týmu
Lukáše Bergmana. Následovala divácká soutěž pro
kategorie
dětí a dospělých, které se
z ú č a s t ni l o
20
hráčů.
Vítězům Tomáši Sajdlovi a
Andrejce Bultasové ještě
jednou gratulujeme. Stůl
bychom rádi
n e c h a l i
zpřístupněný
veřejnosti
až do konce
prázdnin
a
pro
děti
b u d e m e
p o ř á d a t
tréninkový
v í k e n d ,
který vyvrcholí turnajem.
Rádi bychom

poděkovali všem, kdo se
podíleli jak na organizaci,
tak
na
přípravách
pouti. I díky jejich úsilí
se celý víkend vydařil po
všech stránkách.
S novým
mobilním
pódiem,
které
poskytl Mikroregion Přešticko, jehož je naše obec
členem,
přístřešku
s
kulečníkem a dvěma stanům
jsme
měli
k
dispozici
parádní zázemí pro každé
počasí a věříme, že všichni od těch nejmenších po
rodiče
a
prarodiče
si
dolckou pouť skvěle užili!
Billiard Stars
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Rybářské závody
23. května proběhly na
našem rybníce v pořadí již 3.
závody v rámci Úslavského
poháru v rybářském sportu.
Organizaci zajišťoval provozovatel rybníka Karel Uhlíř
spolu s místními hasiči,
kteří měli na starost občerstvení.
Ačkoli
předpověď
počasí nebyla úplně příznivá,

sjel se k nám rekordní počet
64 rybářů. Již od 6 hodin
byli připraveni na svých
stanovištích. Závody probíhaly opět dvoukolově, první
kolo trvalo od 6 do 9 hodin
a druhé kolo od 10 do 13
hodin. Mimochodem, jednotlivá stanoviště, která jsou
označena čísly, si rybáři
nevybírají,
ale
losují při prezentaci a to jak pro
první, tak pro druhé
kolo. Oproti předchozím dvěma závodům
byly celkové výsledky
slabší.
Podle
rybářů
proto,
že
když se mění počasí,
tak ryby neberou,
což byl náš případ,
kdy ráno pršelo a
pak
se
udělalo
hezky.
Na
prvním
místě
se
umístil
Jiří Vrabec s 1488
body.
Jen
pro
srovnání, v přede-

Upozornění
„Svoboda

tam, kde
druhého “ ,
citát.

jednoho končí
začíná svoboda
tak zní známý

Nejedná se jen o svobodu
jako takovou, ale i o chování vůči ostatním a s tím má
bohužel
část
společnosti
včetně
několika
našich
spoluobčanů občas problémy.
Jak jinak si vysvětlit, proč
někteří porušují vyhlášku č.
1/2019 o regulaci hlučných
činností a nedokážou část
jednoho dne ze sedmi dodržovat klid a nerušit ostatní?
A proč páníčkové neuklízí

exkrementy po svých psech,
ačkoli je na to pořád
upozorňováno?
Pořídili
jsme dva koše na psí
exkrementy,
které
jsme
umístili na nejvíce znečištěná místa na hrázi
rybníka a věříme, že už
nebudeme muset kličkovat
mezi
psími
hromádkami.
Zkusme být ohleduplní ke
svým spoluobčanům a udržujme naši obec čistou.
Děkujeme.
Zastupitelstvo obce Dolce

šlých závodech byl počet bodů
na prvním místě přes 4000. Na
druhém místě se s těsným
rozdílem
umístil
Vilém
Janouškovec s 1463 body a na
třetím místě Jakub Maršálek s
1288 body. Co se nepodařilo
na celkovém výsledku, to se
podařilo na největším úlovku.
Ladislav Kagánek ulovil kapra
dlouhého 95 cm a vážícího 18
kg, což je zatím nejlepší
výsledek v rámci závodů na
našem rybníce. Pro větší
motivaci
rybářů
uvádím
informaci od Karla Uhlíře, že
rybník ukrývá i větší kusy.
Děkujeme
všem,
kteří
se
podíleli na organizaci vč.
měření ryb, sčítání výsledků
či přípravě rybníka před
závody. Tak Petrův zdar! Pro
nerybáře vysvětlení, Petrův
zdar je rybářský pozdrav a je
odkazem na sv. Petra, který
je patronem rybářů.
Alena Duchková
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Informace o nové integrované dopravě Plzeňského kraje
14. června vyjelo 315 nových
modrých autobusů Plzeňského kraje.
Přinášíme souhrnné informace o
novinkách a odpovědi na nejčastější
dotazy o nové dopravě.
Nové modré autobusy a benefity
Všechny budou částečně nízkopodlažní, s plošinou pro vozíčkáře či pro
kočárky. Uvnitř bude pro tyto
cestující vyhrazené dostatečné
bezpečné místo.
K rychlejší odbavení ve všech
nových autobusech pomůže možnost
bezkontaktní platby kartou přes
terminál u řidiče.
V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve všech vozech na
klimatizaci, která v kombinaci s
dvojitými skly zaručí příjemnou
cestu. Tato skla naopak v zimě zase
pomohou udržet autobusy příjemně
vytopené.
Obzvláště na delších trasách
cestující v nových modrých autobusech jistě ocení prodloužené
sedačky a větší rozteč mezi nimi.
Ty zajistí vyšší komfort během
cesty a více prostoru pro nohy.
Všechny vozy nabídnout také USB
nabíječky na mobily a tablety, a na
vybraných linkách bude k dispozici
i Wi-Fi připojení. Pro snadnou
orientaci a přehled při cestě
poslouží ve všech autobusech LCD
displeje s hlášením zastávek.
Novinky v autobusové dopravě
Novinkou bude fungující dopravní
dispečink, který díky aktuálním
informacím o zpoždění na trasách
zajistí garanci návaznosti spojů.
Informace o zpoždění se budou mimo
jiné zobrazovat cestujícím na LCD
obrazovkách přímo ve vozech.
Od 1.7. bude k dispozici mobilní
aplikace Virtuální Plzeňská karta,
ve které si bude možné zakoupit
jednotlivé přestupní jízdné
dopředu, v klidu domova, nebo
například až na zastávce. Jízdné se
bude v rámci aplikace kontrolovat u
řidiče přes QR kód, který je
obsažený přímo v jízdence. Časem
pak do aplikace přibude další
příjemný bonus, a to zobrazování
informací o volných místech v
autobusech pro jízdní kola. Tato
místa si v daném vozidle bude možné
přes aplikaci i rezervovat.
Jak si mohu koupit jízdenku na
autobus v rámci IDPK?
Jízdenku lze zakoupit několika
způsoby:
- v rámci předplatného na Plzeňské,
Mariánské a Karlovarské kartě

- přímo u řidiče - možno platit
kreditní či debetní kartou, mobilem
pomocí Google Pay a Apple Pay,
elektronickou peněženkou na Plzeňské, Mariánské a Karlovarské kartě,
nebo hotově
- od 1.7. v mobilní aplikaci
Virtuální Plzeňská karta- jízdenku
poté ověříte při nástupu přímo u
řidiče přes QR kód na jízdence
Aktuálně platné jízdní řády IDPK
S novým tarifem se změní také
některé jízdní řády. Aktuálně platné
jízdní řády naleznete online na webu
idpk.cz, idos.cz, a na jezdimepokraji.cz. Tištěné jízdní řády budou k
dispozici na všech zastávkách.
Nový tarif IDPK od 1.7. - jedna
jízdenka pro vlak, autobus i vybrané
MHD
Od 1. července pak začne v celém
kraji platit nový přestupní tarif
IDPK. Jedna jízdenka bude platit na
autobus, vlak i vybrané MHD (a to
včetně MHD Plzeň). Nový tarif
sjednotí ceny jízdného v autobusech
i vlacích. „Maximální cena základní
přestupní nezlevněné jízdenky bude
72 Kč, např. ze Železné Rudy nebo
Sušice do Plzně. Z Rokycan, Třemošné, Dobřan nebo Nýřan do Plzně bude
jízdenka stát 26 Kč, z Plas, Blovic
nebo Přeštic do Plzně 36 Kč, ze
Zbiroha nebo Stříbra do Plzně 46 Kč,
z Klatov či Žihle do Plzně 56 Kč, z
Domažlic nebo Tachova do Plzně za 66
Kč,“ uvádí příklady Zdeňka Kmochová
ze společnosti POVED, organizátora
veřejné dopravy v Plzeňském kraji a
dodává: „Všechny uvedené jízdenky
platí současně na MHD v Plzni. I
jednotlivá jízdenka bude zónová,
stejně jako předplatné. Cestující si
ale nemusí pamatovat názvy ani čísla
zón, stačí znát správný název
zastávky, do které cestuje,“ dodává
Kmochová.
I nadále bude v platnosti předplatné
a také slevy Plzeňského kraje.
Určité výjimky budou na mezikrajských relacích do ostatních krajů, nicméně v
rámci Plzeňského kraje,
resp. obvodu IDPK, bude
prakticky vždy platit
tarif Plzeňského kraje.
„Ve vlacích bude platit
tarif dopravců na mezikrajských či mezistátních
relacích, v rámci Plzeňského kraje v plném
rozsahu pouze v rychlících a expresech objednávaných
Ministerstvem
dopravy,“ upřesňuje Pavel

Purkart, specialista na železniční
dopravu. V případě Českých drah
bude možné jejich tarif využít do
značné míry i pro cesty uvnitř
kraje, ale cestující je povinen si
takovou jízdenku zakoupit si v eshopu ČD či aplikaci Můj vlak,
jinak bude odbaven novým krajským
tarifem. Jízdenky ČD jsou však v
IDPK nepřestupné.
Akční předplatné
Akční předplatné je možné využívat
v celém Plzeňském kraji, ve všech
zónách IDPK (Integrované dopravy
Plzeňského kraje), včetně těch
přeshraničních. Neplatí ale přímo
v Plzni. Cestující pro jízdu do
Plzně mohou využít zlevněného
předplatného pro vnější zónu, v
samotné Plzni pak ale už zaplatí
běžnou cenu.
Akční předplatné je vždy svázané s
Plzeňskou kartou a je nutné mít ho
dobité vždy alespoň tři dny před
požadovaným termínem. Je možné ho
zakoupit online přes e-shop
Plzeňské karty, na prodejních
místech Plzeňské karty nebo v
bankomatech České spořitelny.
Pro zjištění a porovnání cen
předplatného naleznete na webových
stránkách www.idpk.cz aktualizovaný online kalkulátor, ve kterém
půjde snadno a rychle vypočítat
cena potřebného předplatného pro
dané zóny, přes které cestující
jezdí.
Spoje na zavolání
Spoje na zavolání pojedou až do
odvolání bez nutnosti spoj objednat. O změně budeme včas informovat.
Veškeré aktuální informace naleznete na www.idpk.cz nebo na
sociálních sítích Facebook a
Instagram
IDPK.cz
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