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Slovo zastupitele
Vážení čtenáři,
brzy nastane čas prázdnin a letních
dovolených, kdy si každý z nás chce
odpočinout a užít si sluníčka. V létě
bude finišovat budování kanalizace
v hlavní silnici. Jistě jsme všichni
zaznamenali velké omezení při
průjezdu obcí, které je právě
s budováním hlavní stoky v silnici
spojené. I když je pro cizí průjezd obcí
zakázán, je tento zákaz neustále
porušován, a to i přes kontroly
policie, která byla z naší strany
opakovaně urgována. O víkendech,
kdy se dělají překopy silnice, bývají
často zacpané místní komunikace,
kde navíc auta jezdí nebezpečně
rychle. Věřte, není nám to jedno.
Prosíme vás o toleranci, ohleduplnost
a hlavně trpělivost.
Máme za sebou také několik
kulturních akcí, které se konečně po
dvou letech nejistoty a kompromisů
mohly uskutečnit bez omezení.
Nejprve v dubnu proběhlo posezení
seniorů. Byť je určené pro všechny 60
plus, mělo letos velmi malou účast.
I tak si ale myslím, že všichni, kdo
přišli, si večer náležitě užili. V květnu
proběhl tradiční „Pohádkový dětský
den“, tentokrát na téma piráti. Pro
všechny, kdo se na přípravách
podíleli, byla účast sedmdesáti
místních i přespolních dětí krásnou
odměnou. Všem, kdo pomáhali na

stanovištích, ve stáncích anebo vozili
malé piráty po rybníku na lodičce,
patří velké díky. Bohatý byl tradičně
i dětský raut, kam spoustu dobrot
přinesly maminky a babičky a děti si
tak opravdu přišly na své. Obrovské
díky patří také všem sponzorům, kteří
ukázali svou štědrost, a děti si tak
mohly odnést krásné dárečky.
O víkendu 18.–19. června se
uskutečnila, netradičně o týden
později, než je zvykem, pouť.
Důvodem tohoto posunu byla snaha
zajistit pro děti alespoň nějaké
kolotoče. V sobotu proběhl tradiční
fotbálek a večer pouťová zábava.
Počasí nám opravdu přálo a stánek
s pitím, který zajišťovali hasiči, byl
opravdu v permanenci. V srpnu máme
před sebou ještě hasičskou soutěž
o Pohár starosty, kde budou děvčata
obhajovat loňské vítězství.
V září nás čekají volby do místního
zastupitelstva. Chtěla bych tímto
apelovat na všechny, kdo mají chuť
a myslí si, že by obci mohli věnovat
svůj čas a schopnosti, aby se dlouho
nerozmýšleli a vyplnili svou kandidátní
listinu. Letos poprvé bude kandidovat
každý sám za sebe. Je nesmírně
důležité, aby se sešlo alespoň šest
kandidátek a obec tak neztratila svou
samostatnost. Zamyslete se, a pokud
si myslíte, že máte co nabídnout,
pokračování na stránce 2…

Naši jubilanti
V květnu oslavil

Bohuslav Kučera

80 let

V červnu oslavili

Zdeněk Bultas
Zdeňka Stieberová
Václav Duchek
Karel Palounek
BLAHOPŘEJEME

60 let
93 let
70 let
70 let

Vítání občánka

Ve středu 4. května jsme na Dolcích
oficiálně přivítali Tomáška Jeslínka.
Tomášek nám sice trochu vyrostl,
protože jsme ho nemohli kvůli situaci
způsobené covidem přivítat po jeho
narození, ale bylo vidět, že se má čile
k světu, když nám prozkoumal celou
zasedací místnost. Přejeme jemu
i rodičům pevné zdraví a spokojený
život plný radosti a lásky.

Narození občánka
Vítáme nového občánka Dolců

Kubíčka Klímu
Přejeme hodně štěstí do
života
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…pokračování z úvodní stránky
neváhejte. Neboť právě tady platí: „Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít“. Já osobně bych se tímto článkem
chtěla rozloučit, ale 8 let strávených v zastupitelstvu

rozhodně nelituji. Přeji hodně štěstí všem,
kandidovat v září!
Přeji vám krásné léto plné sluníčka.

kteří budou

Markéta Jeslínková

Informace z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 16. 5. 2022
Zasedání Zastupitelstva obce Dolce bylo zahájeno v 19:00
hod. starostou obce panem Miroslavem Mrázem,
předsedajícím, za účasti 6 občanů obce. Z účasti na zasedání
byl omluven Ivo Chudáček. Zastupitelstvo bylo
i v počtu 4 členů usnášeníschopné, protože byla přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
Ve své zprávě starosta informoval o průběhu výstavby
kanalizace a ČOV; o hasičárně, kvůli jejíž výstavbě je nutná
změna zařazení plochy v ÚP; o vodovodu, kde se výběr
projektanta zastavil kvůli tomu, že je nutné znát zdroje vody
a mít je vyzkoušené, což Horšice jako druhý člen
dobrovolného svazku obcí nemají, ale pracují na tom;
o proběhlých akcích, kterými bylo posezení seniorů, májka
a sběr želeného šrotu.
Místostarostka Markéta Jeslínková seznámila přítomné se
stavem finančních prostředků k 30. 4. 2022, který v součtu
všech účtů činil 14 487 239,77 Kč.
Zastupitelstvo obce Dolce
• schválilo po projednání Zprávu o uplatňování územního
plánu Dolce v uplynulém období 2018–2022, jejíž součástí je
zadání změny č. 1 ÚP Dolce,
• schválilo inventarizační zprávu za rok 2021,

• projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2021
a souhlasilo s celoročním hospodařením za rok 2021 bez
výhrad,
• schválilo účetní závěrku za rok 2021,
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022,
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2022 ve
výši 48 000 Kč pro SDH Dolce a 12 000 Kč pro Billiard Stars,
• schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu
obce ve výši 200 00 Kč na výměnu oplocení na
víceúčelovém hřišti (dotační titul „PSOV PK 2022 – Projekty
obcí“),
• schválilo Milana Krabce, IČ 16730968 jako smluvního
pověřence pro výkon GDPR pro obec Dolce od 1. 7. 2022,
• schválilo dle § 67 a § 68, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, šestičlenné zastupitelstvo pro následující volební
období.
Podrobnější informace ze zasedání najdete v oficiálním
zápisu zastupitelstva.
Alena Duchková

Sponzoři dětského dne na Dolcích
D - BETON s.r.o., Chlumčany
DEKAKOM plus s.r.o., Rokycany
DENATO s.r.o., Daniel Král, Přeštice
Dobřanské pekařství s.r.o., Dobřany
Chlumčanská doprava s.r.o., Chlumčany
Ivo Chudáček, instalatérství, Dolce 125
Josef Bultas ml., zednictví, Dolce 127
Josef Bultas st., zednictví, Dolce 39
Kamila Hajžmanová, výčep, Dolce 78
Luděk Musil, instalatérství, Dolce 61
Michal Čagánek, kovovýroba, Kucíny
Michal Fořt, zednictví, Dolce 58
Michal Holý, pneuservis, Dolce 17
Miroslav Soumar, Klatovy
Dolcký občasník/č. 3/červen 2022

Obec Týniště
Pavel Jeslínek, Dolce 40
Pavel Šiling, pokrývačské práce, Dolce 27
Petr Peštál, výroba kov.konstrukcí, Dolce 59
Radim Havlíček, elektro, Dolce 81
ROADFIN STAVBY s.r.o., Vejprnice
SDH Dolce
Stanislav Sajdl, autodoprava, Dolce 115
Topenářství R – V s.r.o., Přeštice
Václav Procházka, kamenictví, Dolce 41
XR Institute s.r.o., Plzeň
Zdeněk Štěpán, Gastop, Dolce 82
DĚKUJEME
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Informace z průběhu výstavby kanalizace a ČOV
→ Stoka A je hotová v úseku šachet →
Š3 – Š18. Rovněž je hotová stoka A-E.
Došlo k napojení stok A-C, A-D a A-E na
stoku A. Na stoce A jsou o víkendech
realizovány veřejné části přípojek,
které znamenají překopy ve druhé
polovině vozovky, která se tak stává
neprůjezdnou a v daném úseku je
potřeba
použít
objížďky.
Při
zahlubování do hloubky větší než 3 m
se objevují kameny, jejichž rozbíjení
zpožďuje práce (pikování u čp. 25
trvalo celý den). Naštěstí v úsecích, kde
nejsou takové hloubky, pokračují práce
zase
rychleji,
takže se
stále
pohybujeme dle harmonogramu.

Na nádržích ČOV bylo osazeno
nerezové zábradlí s pochozími
kompozitovými rošty a do nádrží byla
namontována
část
technologie.
Bohužel opět jsme museli řešit vady
projektu, ve kterém dle dodavatele
technologie
chybí
některé
komponenty. Po dohodě dodavatele
technologie
a
budoucího
provozovatele
byla
zpracována
nabídka chybějících, ale nutných,
komponentů technologie ČOV, která
činí 379 091,33 Kč. V této nabídce je
zahrnuta i změna rozvaděče, jelikož
naprojektovaný by výkonnostně
nestačil, a doplnění chybějícího
elektra a komponentů technologie
čerpací stanice v obci. Pro obec to
znamená další vícenáklady.

→ U čp. 65 byl osazen elektroměrový
pilíř, do kterého bude osazen rozvaděč.
Z tohoto rozvaděče bude zemním
kabelem napojen rozvaděč v provozní
budově ČOV. Zemní kabel byl uložen
vlevo od silnice II/230 ve směru od
Přeštic.
→ Na provozní budově ČOV je
hotová venkovní fasáda, konečný
nátěr bude proveden až po zemních
pracích. Uvnitř budovy jsou hotové
sádrokartonové
stropy,
omítky,
malby, obklady a dlažby, sociální
zařízení a jsou zde připravena
dmychadla, která budou sloužit
k zajištění dodávek vzduchu v nádržích
ČOV.

→ V prostoru ČOV a v obci před čp.
87 byly osazeny prefabrikované
šachty čerpacích stanic o pr. 2 m a
výšce 5 m. Tyto dvě čerpací stanice
musely být použity, jelikož v daných
místech není možná gravitační

kanalizace.

→

Od začátku stavby do května
2022 bylo prostavěno 18 183 832,38
Kč vč. DPH z toho 740 949,24 Kč vč.
DPH dělají veřejné části kanalizačních
přípojek, které nelze hradit z dotací.
Celková hodnota přípojek, které
musíme hradit ze svých zdrojů, činí
3 250 952,23 Kč. Pro čerpání úvěru
musíme doložit, že jsme uhradili 4 mil.
Kč ze svých zdrojů, lze do toho
započítat i náklady za technický dozor,
BOZP či projekt, dále musíme doložit
vyčerpanou dotaci z PK a z MZe.
V současné chvíli víme, že určitě
nevyčerpáme celý úvěr 21 mil. Kč,
který máme schválený, ale zároveň
neznáme konečnou částku za
vícepráce. Počítáme také s určitými
výdaji
na
místní
komunikace
a chodníky, které bychom rádi opravili
tak, aby nebyla zaasfaltovaná pouze
část po výkopu, což říká projekt,
a zbytek zůstal hrbolatý a prašný. Tyto
opravy však musí hradit obec a je
otázkou, zda použijeme peníze z účtu
anebo úvěru. Po dohodě s SÚSPK,
která je správcem silnice II/230, se po
dokončení kanalizace dočkáme nové
silnice bez vyjetých kolejí a výmolů.
Dohodli jsme se, že bude opravená
silnice v celé šířce a ne pouze část po
výkopu. Náklady budou poměrnou
částí rozděleny mezi naší obec
a SÚSPK. S těmito náklady z pohledu
obce je počítáno v projektu
i v dotaci. Dotaci z PK ve výši 5 mil. Kč
máme
kompletně
vyčerpanou.
Z dotace MZe nám zbývá vyčerpat
11 576 088,11 Kč.

→

Ohledně dopravní situace nejen
v naší obci u nás natáčela TV ZAK.
Reportáž vč. rozhovoru s naším
starostou najdete v pořadu Zprávy
z 22. 6. 2022 (internetový odkaz:
www.zaktv.cz/archiv/zpravy/6968.html).
Zastupitelstvo obce Dolce
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Dětský den na Dolcích
V sobotu 29. května proběhl na hřišti Za Párníkem dětský
den, tentokrát na téma piráti, a tak se to na hřišti jen
hemžilo piráty, pirátkami a malými pirátčaty. Děti musely
projít celkem 11 disciplínami – chytání rybiček, zatloukání
hřebíků, ručkování na laně, střelba ze vzduchovky, hledání
pokladu, plavba pod pirátskou vlajkou, přechod přes vodu,
dobývání lodě, oprava rybářské sítě, vázání uzlů. Obzvlášť
oblíbenou disciplínou byl páreček v rohlíku. Během plnění
disciplín měly děti k dispozici nejrůznější dobroty od
místních hospodyněk, kterým tímto mnohokrát děkujeme.
Pro zpestření, a to doslova, nás přijel navštívit pan Jindřich
Papoušek se svými papoušky. Bylo jich celkem 9 ve stáří od
3 měsíců po 13 let. Pokaždé, když pan Papoušek vytáhl
dalšího papouška z klícky, ozvalo se sborové: „Jéééé!“ Každý
papoušek byl totiž jiný, respektive jinak barevný, ale všichni
byli krásní a dětem se moc líbili. Dozvěděli jsme se, že
papoušci, když se zamilují, tak na celý život, když je jim
smutno, tak se dokážou tak oškubat, že vypadají jako kuře
v supermarketu, a když se nudí, tak toho dokážou hodně
zničit. Jsou ale také velice šikovní, což nám názorně
předvedli. Jeden zamával křídly, ale jen když ho jedno z dětí
poprosilo, ležel na zádech nebo dokonce válel sudy. Další
ukázal, jak umí způsobně jíst ze lžičky, další předvedl živou
kravatu a další dva papoušci akrobati se udrželi na jedné
obruči, i když s ní pan Papoušek točil. Všichni papoušci byli
na volno a žádný neuletěl. Prý jsou vždycky rádi, když mají
možnost se zúčastnit nějaké akce jako třeba dětského dne,
alespoň se prý nenudí. A u nás se rozhodně nenudili.
V průběhu dětského dne se bylo možné s papoušky vyfotit.
Každému, kdo se odvážil, si sedli na ruku a zapózovali před
fotoaparátem nebo se nechali i pohladit. Po splnění všech
disciplín čekaly na děti dárečky v pirátském stylu – vak na
záda, který obsahoval fixy a děcka si ho mohla vybarvit,
dřevěná truhlička s pokladem, bublifukový meč a balonek.
S balonky byla trochu potíž, stačilo jen trochu nepozornosti
a byl fuč, prostě uletěl. Na závěr přijeli dobrovolní hasiči
z Přeštic, děti i dospělí si mohli prohlédnout zásahové
vozidlo nebo si vyzkoušet pozici řidiče. Ale hasiči hlavně
přivezli tolik oblíbenou pěnu. Počasí sice nebylo zrovna
koupací, ale to dětem říkejte, když se můžou ponořit do bílé
pěny, že v ní nejsou ani vidět! Neodolali ani někteří dospělí.

Dolcký občasník/č. 3/červen 2022

Na pozvání našeho starosty se dětského dne zúčastnil,
samozřejmě po pracovní době☺, i bagrista z firmy Dekakom
s rodinou, který poznal Dolce také trochu jinak než jen
z bagru. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci,
hasičům za obsluhu ve stánku a poděkování patří rovněž
všem sponzorům, kteří nám v podstatě celý dětský den
zaplatili. Někteří z nich nejsou místní, a přesto přispěli.
Děkujeme!
Alena Duchková

Pouťový fotbálek
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Rok se s rokem sešel, na Dolce se nám vrátily kolotoče, což
znamená, že se opět odehrála pouťová fotbalová klání již
tradičních týmů – a to muži „starší“, muži „mladší“, ženy
a děti.
Sraz byl stanoven na 13:30 hodin. Jako první se dostavil tým
doleckých žen, a to v počtu, který převyšoval součet hráčů
ostatních týmů. Chvíli to dokonce vypadalo, že se místo
turnaje odehraje pouze jeden zápas, ale s přibývajícím
časem se počet hráčů navýšil na dostatečný počet, aby bylo
možno vytvořit čtyři tradiční týmy. A tak po lehkém
rozcvičení mohl Karel Veit, hlavní pořadatel a současně
jeden ze dvou rozhodčích, písknout do píšťalky a tím zahájit
turnaj Pouťový fotbálek DOLCE 2022.
Turnaj byl zahájen za tropického počasí, což, jak se později
ukázalo, postupně snižovalo bojovnost a nasazení hráčů.
I přes toto vedro však panovala na hřišti a střídačce skvělá
atmosféra a hráči se předvedenými výkony bavili a hecovali
k ještě lepším výkonům.
Zápasy byly plné tvrdých střetů a silných emocí, ale také
humoru a veselých situací. Oba hlavní rozhodčí drželi hru
v duchu fair play a všemi možnými způsoby, v rámci
pravidel, dovedli zápasy k remízám.
K vyhlašování výsledků došlo již za prořídlého stavu
zúčastněných, hlavně z důvodu únavy a velkého vedra, jež
provázelo celý turnaj.
A jak to nakonec vše dopadlo? No přece jako vždy. Vedení
turnaje rozhodlo, že vítězem se stal tým dětí, těsně
následován týmem žen. Třetí místo obsadili hráči z týmu
muži ,,mladší“ a na posledním místě, i přes velkou
bojovnost, se umístili muži ,,starší“.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Vojtěch Regner, jako
nejlepší brankář byl vybrán Daniel Fořt a nejlepší hráčkou
turnaje byla vyhlášena Kamila Malíková.
Na závěr už mohu pouze konstatovat, že se turnaj opět
vydařil a všechny čtyři týmy se kvalifikovaly do příštího
ročníku turnaje, tedy Pouťový fotbálek DOLCE 2023.
Milan Pavlátka

Nová nádoba na plasty
K nádobám na tříděný odpad V Březinkách přibyla
v polovině června nádoba na plasty o objemu 1 100 l. Obec
chce pořízením další sběrné nádoby přispět k většímu
třídění a zároveň snižování množství komunálního odpadu.
V obci je nyní k dispozici 5 sběrných nádob na plasty z toho
3 s možností vhazovat nápojové kartony, 2 sběrné nádoby
na papír, 1 sběrná nádoba na sklo a 1 sběrná nádoba
na kovový odpad. Ačkoli jsou jednotlivé nádoby rozlišeny
barvou i označením, co do které vhazovat, stává se, že
v plastech nacházíme plechovky a v kovových odpadech
jističe, žárovky nebo skleničky. Rovněž sešlapávání nám
pořád nejde. Děkujeme tímto pánům Zieglerovi, Machuldovi
a Duchkovi, že napravují to, co někteří naši občané stále
nechápou. Kvůli nárůstu cen pohonných hmot navyšují
Západočeské komunální služby od 1. července ceny svozů
o 5,3 %. Občanů se toto navýšení netýká, jelikož platí

vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, kterou nelze v průběhu roku
měnit. Pro obec to však znamená náklady za odpadové
hospodářství navíc.
Alena Duchková

Dolcký občasník/č. 3/červen 2022
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Rybářské závody
V sobotu 21. května proběhly na našem rybníku další
rybářské závody v rámci Úslavského poháru. Tyto závody
u nás probíhají již čtvrtým rokem. Přijelo celkem 38 rybářů.
Na prvním místě se umístil Jiří Šimůnek s 2 066 body, na
druhém místě Roman Vican s 2 053 body a na třetím místě
Jiří Vrabec s 1 990 body. Připomínám, že 1 bod znamená
1 cm chycené ryby. Největší rybou závodů byl kapr dlouhý
70 cm, kterého ulovil Andrei Cobur. Největším úlovkem
letošního roku je však úlovek Míry Palucha, kterému se
v dubnu podařil kapitální úlovek, a to jeseter dlouhý 141
cm. Další závody jsou naplánovány na 10. září.
Alena Duchková

Výměna oplocení na víceúčelovém hřišti
Ve dnech 13.–15. června s doděláním sítí 20.–21. června
proběhla dlouho plánovaná výměna oplocení na
víceúčelovém hřišti. Hřiště bylo vybudováno v roce 2000.
Oplocení bylo již několikrát svépomocí opravováno,
a přesto byly ocelové dráty sítí na několika místech
zprohýbané nebo vytrhané, některé plotové díly byly
prasklé a ve spodní části oplocení vznikla mezera, kde
často končívaly zaklíněné nohy sportovců. Proto jsme již
delší dobu plánovali oplocení vyměnit, jen jsme čekali na
vhodný dotační titul. Ten se objevil letos, a tak jsme
10. února podali žádost o dotaci, která nám byla ve výši
200 000 Kč schválena 4. dubna. Konkrétně se jedná
o dotační titul „PSOV PK 2022 - Projekty obcí“ od
Plzeňského kraje. O nabídky jsme požádali 4 firmy – Gold
Return Praha, Vysspa Plzeň, A-Z Sportservis Plzeň (odkázal
nás na Technology Service Plzeň), Trisport Havel Plzeň
(odkázal nás na Ploty Kodl Rokycany). Nabídku poslala
pouze firma Technology Service. Jejich nabídku v hodnotě
317 528,20 Kč vč. DPH jsme použili při žádosti o dotaci.
Bohužel, vzhledem k současnému vývoji cen, se původní
nabídka během 2,5 měsíce zvýšila o 43 tis. Kč na

360 304,20 Kč vč. DPH.
Došlo k demontáži 108 plotových dílů, které jsou v případě
zájmu k dispozici v místě, kde stávala stodola u hřiště.
28 sloupů bylo upraveno a natřeno. Horní část konstrukce
byla vyztužena formou ocelových jeklů. Ocelové plotové díly
byly ve spodní části nahrazeny dřevěnými mantinely do
výšky 1 m v celkové délce 57 m vč. zpevňujících příček
a v horní části polypropylenovými ochrannými sítěmi.
Alena Duchková

Pozvánka na charitativní pochod
Chcete se projít a zároveň přispět na dobrou věc? Tak se k nám přidejte v sobotu
2. července 2022. Bude se vybírat startovné 100 Kč. Vybrané peníze pošleme Nadačnímu
fondu Šance onkoláčkům. Tento fond vznikl v roce 2014 se záměrem materiálně a finančně
pomáhat dětem s vrozenými vadami, dětem s jiným závažným onemocněním, dětem
v onkologické léčbě a 2 roky po jejím ukončení. Bohužel i v naší obci tato závažná onemocnění
řádila, a tak Kamilu Hajžmanovou napadla myšlenka pomoci tímto způsobem. V minulosti již
pochod proběhl neoficiálně, nyní se připojila i obec a hasiči. Sraz v 9:30 hod. před OÚ,
občerstvení a pití zajištěno, jen si vezměte nějaké batůžky. Trasa bude dlouhá cca 9 km ve
směru Štíhlov – vrch Hájek – část stezky Čertovo břemeno – kaple sv. Huberta (opékání buřtů).
Věříme, že vás přijde co nejvíce. Těšíme se na vás!
Dolcký občasník/č. 3/červen 2022
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Hasiči opět Za Párníkem
V sobotu 4. června jsme po třech letech opět přivítali na
Dolcích hasiče z okrsku č. 8 Horšice. Okrsková soutěž
v požárním útoku a běhu na 100 m překážek se potýká už
léta s malou účastí sborů našeho okrsku. To se ale netýká
našich hasičů, kteří obsadili obě kategorie – muži a ženy.
Naši hasiči svým zázemím na hřišti opět vytáhli
představeným okrsku trn z paty ohledně prostoru na soutěž.
Jako pořádající sbor jsme museli vše připravit pro zdárný
průběh soutěže. Hlavním problémem bylo zajištění
překážek, jelikož okresní nebylo možné si zapůjčit. Ale naši
hasiči si poradili a oprášili a opravili naše staré překážky.
Aby nebylo problémů málo, rozbila se obecní sekačka, ale
Pepa Staněk posekal hřiště svým strojem, za což mu patří
poděkování. Vše jsme tedy zvládli a dráhy pro obě disciplíny
byly připraveny.
V sobotu se sjela tři družstva mužů z Vlčí, Horšic, Dolců
a žen z Horšic a Dolců. Po nezbytné administrativě,
s hodinovým zpožděním, zavelel velitel okrsku nástup
a starosta okrsku přítomné přivítal a popřál soutěžícím
mnoho sportovních úspěchů. Pak přišel na řadu běh na
100 m překážek, který zahájily ženy, následovali muži. Tato
disciplína se běžela na dva pokusy. Z každého družstva
běželi čtyři členové a pro konečný výsledný čas se počítaly
tří nejlepší časy. Tuto disciplínu zaběhla nejrychleji naše
závodnice Štěpánka Jeslínková a za muže obsadil první
místo závodník z družstva Vlčí. Po krátké přestávce se začalo
soutěžit v požárním útoku se dvěma pokusy. Po skončení
útoků a spočítání časů přišlo na řadu závěrečné
vyhodnocení celé soutěže. První místo v kategorii ženy
s časy 23:76 s v požárním útoku a 88:43 s na 100 m
překážek obsadily domácí závodnice. V mužích zvítězili
hasiči z Vlčí s časy 21:66 s v požárním útoku a 60:37 s na
100 m překážek. Naši muži obsadili v požárním útoku třetí
místo a v běhu na 100 m místo druhé. Vítězové v družstvech
a nejrychlejší jednotlivci byli oceněni poháry, drobnými
dárky byli obdarováni i ostatní soutěžící. Celou akci ukončil
starosta okrsku, který na závěr všem poděkoval za účast.
Míra Macháček

Napřímení silnice mezi Týništěm a Újezdem
Práce pokračují i na stavbě „II/230 Nepomuk – Přeštice –
2. část – napřímení
silnice II/230 mezi Týništěm
a Újezdem“. Od 1. června do 4. září je zde rovněž uzavírka.
Řidiči, kteří i přes zákaz projíždí naší obcí, touto stavbou
opravdu neprojedou. Původní silnice už není a pomalu se
začíná rýsovat silnice nová. Objízdná trasa ve směru na
Nepomuk je vedena přes Lužany – Borovy – Kbel – Měčín –
Skašov. Opačný směr je pak veden přes Skašov – Letiny –
Libákovice – Plevňov. Jak pro řidiče, tak pro obce na
objízdných trasách to teď asi není nic příjemného, ale
nejsou to dlouhodobé uzavírky a odměnou budou nové
a bezpečnější silnice jak u nás, tak za Újezdem.
Alena Duchková
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Dolcký rodák prvoligovým rozhodčím
Po čase se mi podařilo ulovit pro náš
občasník někoho na rozhovor. Jsem
moc ráda, že s rozhovorem souhlasil
a že vám můžeme společně přiblížit
jistě zajímavou činnost prvoligového
rozhodčího. V naší hlavní fotbalové
soutěži FORTUNA:LIGA (nebo také
1. česká fotbalová liga) odpískal jako
hlavní rozhodčí v sezóně 2021/2022
celkem 17 zápasů, čímž se umístil na
6. místě mezi rozhodčími z celkového počtu 26. Pískal semifinále MOL
Cupu
mezi
Hradcem
Králové
a Slováckem i finále MOL Cupu mezi
Slováckem a Spartou. MOL Cup je
národní pohár nebo také Pohár FAČR,
kde nastupují týmy ze všech českých
fotbalových soutěží a je zde uplatněn
vyřazovací systém. Začátkem června
byl na kvalifikaci o Mistrovství Evropy
U21 na Faerských ostrovech, kde
působil jako 4. rozhodčí při zápase
Faerské ostrovy vs. Srbsko. Je to
dolcký rodák a bývalý zastupitel. Už
víte, o koho se jedná? Ano, je to Láďa
Szikszay. O jeho postupných krocích
v roli rozhodčího jsme se občas bavily
s Lenkou, duší obecního úřadu
a Láďovo pyšnou maminkou, která mi
vždycky, jako sportovnímu fanouškovi, hlásila každý jeho úspěch. Když
vloni na podzim Láďa pískal zápas
Slavie vs. Olomouc jako hlavní
rozhodčí, uvědomila jsem si, jaký je to
pro něj jistě úspěch, a tak mě
napadlo, že ho zkusím vyzpovídat.
Pozice rozhodčího bývá někdy
nevděčná, obzvlášť v zemi, kde je tolik
lidí, kteří by všechno dělali lépe. Já
osobně jsem nikdy nějak zásadně roli
rozhodčího nevnímala, až v případě
Ládi a Lenky jsem si uvědomila, že jak
rozhodčí, tak jeho rodina prožívají
zápas podobně jako hráči a jejich
rodiny či fanouškové. Musím říct, že
i já jsem byla nervózní, když jsem
sledovala
finále
MOL
Cupu
v televizi. Přála jsem Láďovi, aby se
mu takto významný zápas povedl, a
zjistila jsem, že jsem ten zápas
vnímala úplně jinak. Tak pojďme na ty
otázky!
A. D.: Předpokládám, že jsi začínal
spíše s fotbalem. Kdy tě poprvé
napadla myšlenka zkusit to jako

Dolcký občasník/č. 3/červen 2022

fotbalový rozhodčí? Myslím si, že
většinu lidí pozice fotbalového
rozhodčího zrovna neláká.
L. S.: Na začátek bych chtěl moc
poděkovat za pozvání. A ano,
předpokládáš správně, fotbal jsem hrál
od svých 6 let a většinu kariéry, jestli se
tomu tak dá říkat☺, jsem odehrál
v Přešticích. Strávil jsem také nějaký
ten rok v dorostu Viktorie Plzeň, ale
zde jsem poznal, že na vrcholový
fotbal, jako hráč, mít nebudu. A jelikož
jsem u fotbalu, mého životního
koníčka, chtěl zůstat, přemýšlel jsem,
co dále. V 18 letech jsem dohrával
okresní přebor v Radkovicích, kde mě
po zápase oslovil Lukáš Langmajer,
jestli nechci zkusit funkci rozhodčího,
že by potřebovali v Přešticích pomoci
s jedním turnajem minižáků. Tak jsem
si řekl proč ne. Zde se zrodila ta první
myšlenka, když ne trenér, rozhodčího
bych přece mohl zvládnout☺
A. D.: Kolik ti bylo let? A kolik ti je
nyní?
L. S.: V té době, když jsem začínal, mi
bylo 18 let. A čas letí☺ Nyní je mi 33
let.
A. D.: Co všechno pak následovalo,
aby ses mohl stát rozhodčím?
L. S.: Nejdříve jsem si to zkusil na hřišti
při turnaji minižáků v Přešticích, abych
poznal, jak fotbal vypadá z té „druhé“
strany. Musím říci, že mě to od začátku
chytlo. Z počátku jsem si jako rozhodčí
i nabíhal na přihrávky a pletl jsem se
hráčům pod nohy, než jsem zjistil, že
tam jsem od něčeho jiného☺ Ale
časem se to zlepšilo. Dále jsem se
musel zúčastnit úvodního semináře
rozhodčích na okrese Plzeň-jih, splnit
pravidlové testy a nakoupit si sadu pro
fotbalového rozhodčího. A poté to
začalo…☺
A. D.: Byla tvým cílem od začátku
1. liga? Nebo máš ještě vyšší cíle?
L. S.: Jelikož jsem v tomto cílevědomý,
od začátku jsem věřil, že jednou si
fotbalovou ligu zapískám. Ale vůbec by
mě nenapadlo, že se jednou podívám
na mezinárodní soutěže UEFA – to je
splněný sen☺ Není to ale jednoduchá
cesta. Jako rozhodčí musíš projít všemi
soutěžemi od okresu, po I. B, I. A třídu
a krajský přebor, následují české divize

a ČFL, kde si v těchto soutěžích
vyslechneš spoustu nadávek. A když se
ti daří, můžeš být potom nominována
na listinu profesionálních soutěží. Co se
týče cílů, mým velkým snem je zapískat
si zápas Ligy mistrů. Ale vše se musí
postupně, musím nejdříve podávat
stabilně kvalitní výkony v naší nejvyšší
soutěži.
A. D.: Vím, že roli rozhodčího
provozuješ na živnostenský list. Jak se
to dá vůbec skloubit s civilním
zaměstnáním? A mají to tak všichni
rozhodčí?
L. S.: Ano, v České republice nejsou
profesionální rozhodčí. Proto všichni
provozujeme tento druh sportu na
živnostenský list a většina rozhodčích
má i svá civilní zaměstnání nebo
podnikání. Skloubit se to přes velkou
podporu
zaměstnavatele
dá.
Samozřejmě nejvíce tím trpí ale rodina,
jelikož pro nás neexistují volné víkendy
a přes týden jsem v práci. Ale jelikož
jsem si vzal za ženu fotbalistku, mám to
trochu ulehčené☺
pokračování na stránce 9…
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…pokračování ze stránky 8
A. D.: Můžeš nám prozradit, kolik bere
hlavní rozhodčí za zápas?
L. S.: Je to veřejně dostupná informace.
Za zápas Fortuna:Ligy má rozhodčí
25 000 Kč. Za zápas Fortuna:Národní
Ligy pak rozhodčí dostává 15 000 Kč.
Určitě je to také motivace pro mladé
rozhodčí, aby na sobě makali a dostali
se na nejvyšší úroveň.
A. D.: Co tě na roli rozhodčího baví? A
změnil se nějak tvůj pohled od dob,
kdy jsi začínal?
L. S.: Co mě baví?☺ Naprosto vše, dá se
říci, že tím žiju. Rozhodčím se říká, že je
to ten „třetí tým“ na hřišti. Kdybych měl
ale něco vypíchnout, tak je to určitě
komunikace s hráči. Vyznávám se tím,
že hru rád pouštím, aby měla spád
a aby to fanoušky bavilo. Věřím, že to
vždy ocení i samotní fotbalisté. Ale je to
ode mě určitý risk, aby to hráči na hřišti
pochopili správně a hráli fotbal. Můj
pohled se od dob začátků značně
změnil, teď to beru určitě s větším
nadhledem.
A. D.: Je něco, co tě na roli rozhodčího
naopak nebaví?
L. S.: Právě proto, že mám rád plynulost
hry, tak mě nebaví a nemám rád, když
hráči ten fotbal nehrají, válí se po hřišti
a zdržují, aniž k tomu mají důvod.
A. D.: Jsi před zápasem nervózní?
L. S: Samozřejmě☺ Před zápasem se
vám honí hlavou spousta věcí. Ale když
poprvé písknu do píšťalky, tak to ze mě
ihned spadne.
A. D.: Jak probíhá den, když pískáš?
L. S.: V den zápasu už manželka ví, že na
mě moc nesmí mluvit☺ Soustředím se
už prakticky od doby, kdy vstanu.
Musím se dobře vyspat, dát si vydatnou
snídani a poté si ještě chvilku odpočinu.
Projdu si předpokládané sestavy týmů
a vytipuji problémové hráče. Zkontroluji
si, jestli mám nabité elektronické
praporky a komunikátory s porty.
Připravím si tašku s věcmi a čekám, až
mě vyzvednou kolegové asistenti (když
nejsou poblíž, jedu na utkání sám
a sejdeme se s kolegy až na stadionu).
Následuje polibek s ženou a „pěstička“
se synem Danielkem pro štěstí. Na
utkání máme být cca 2 hodiny před
úředním začátkem. Přijedeme na
stadion, následuje prohlídka hřiště,
zkouška komunikace s VAR, technická
porada s vedoucími obou družstev,

pořadatelem a Policií ČR. Potom se
jdeme převléci a rozcvičit se na hrací
plochu. Vrátíme se z rozcvičky,
dostrojíme se a jde se na to!☺ Po
utkání se koná hodnocení zápasu
s delegátem a poté se vracíme zpět
domů.
A. D.: Vím, že existuje komise
rozhodčích. Ta rozebírá každý zápas
nebo jen ty kontroverzní?
L. S.: Přesně tak. Existuje komise
rozhodčích profesionálního fotbalu.
Rozebírá všechny zápasy uplynulého
kola v 1. i 2. lize. Poté vydají stanovisko
a posílají ho přes náš interní systém,
kde nám dávají zpětnou vazbu, co bylo
v daném zápase dobře a v čem je třeba
se zlepšit.

A. D.: Jaký zápas z uplynulé sezony
považuješ
ty
osobně
za
nejvýznamnější? Pro naše čtenáře jich
pár uvádím – mimo zmiňovaných
zápasů v MOL Cupu to byly v 1. lize
např. zápasy Slavia vs. Olomouc,
Hradec Králové vs. Slavia, Baník vs.
Karviná, Bohemians vs. Jablonec,
Teplice vs. Slovácko, Sparta vs.
Pardubice či Sparta vs. Slovácko.
L. S.: Za nejvýznamnější zápas určitě
považuji finále MOL Cupu mezi
Slováckem a Spartou. Byl plný stadion,
hrál se pěkný fotbal a pro mě byla čest
toto utkání řídit v mé, dá se říci, první
sezoně v profesionálních soutěžích.
A. D.: A který byl pro tebe
nejnáročnější?
L. S.: To byly z mého pohledu dva.
Určitě utkání Jablonec – Bohemians ve
skupině o záchranu a zápas Hradce
Králové – Slavia Praha ve skupině
o titul.
A. D.: Kolik toho naběháš za jeden
zápas? Určitě musíš trénovat podobně
jako fotbalisti. Co děláš pro udržení
fyzické kondice?
L. S.: Všeobecně rozhodčí naběhá při
zápase od 10 do 12,5 km v různých
intenzitách běhu. Trénujeme 5x v týdnu
+ zápas. Já osobně mám atletického

trenéra, se kterým trénuji 3x v týdnu.
Dále mám ještě fitness trenérku 1x
v týdnu. Fyzická kondice je pro
rozhodčího velmi důležitá, protože na
konci zápasu může přijít složitá situace
na vyhodnocení a hlava musí být na
tuto situaci připravená.
A. D.: Jsi si opravdu jistý každým
rozhodnutím, které uděláš? Já osobně
si to nedovedu představit, během
několika sekund se rozhodnout.
Každopádně to musí být strašně
vyčerpávající. Dá se tohle nějak
trénovat?
L. S.: Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem
si každým rozhodnutím jistý. Nejsem.
Ale na hřišti to tak alespoň musí
vypadat, že si jistý jsem☺ Stejně tak
jako fotbalisti za zápas několikrát
špatně nahrají, tak i rozhodčí udělá
nějakou tu chybu. Proto se musí
trénovat i ta fyzická kondice, aby to
nebylo
tak
vyčerpávající.
Ale
rozhodnout se prostě musím☺ Jestli se
to dá trénovat? Řekl bych, že
s přibývajícími zápasy jsem si jistější.
Takže určitá zkušenost hraje velkou roli.
A. D.: Jaké jsou tvé další plány?
L. S.: Mé další plány směřují na
nadcházející sezónu. Teď se plně věnuji
fyzické přípravě a piluji angličtinu.
Soutěže nám začínají na konci července.
Přál
bych
si
být
pravidelně
delegován na zápasy v nejvyšší soutěži,
a co bude dál, to uvidíme…☺
Přejme Láďovi, ať se při zápasech
dokáže vždy rozhodnout správně. Do
fotbalového povědomí v české lize už se
dostal, komentátoři ČT už umí
vyslovovat i jeho jméno, tak mu držme
palce v jeho další kariéře. Já mu moc
děkuji za odpovědi na všechny otázky
a že si na mě udělal čas i na své
dovolené. No, a já už abych rozšířila
naše webové stránky o dalšího
významného rodáka☺
Alena Duchková

Dolcký občasník/č. 3/červen 2022

10

Den dětí
Ve středu 1. června jsme se pustily do radostných hrátek,
protože v tento den mají všechny děti svátek. Naše cesta
ranním autobusem vedla do Příchovic, kam nás pozvali
kamarádi z místní mateřské školy. Paní učitelky si pro nás
připravily stopovanou s hledáním pokladu. Po srdečném
přivítání si děti společně pohrály a také zatančily na
skladby Míši Růžičkové. Posilnily jsme se svačinkou, kterou
pro nás připravila naše paní kuchařka Lenka a pak už
čekaly, co bude následovat. Zazněla znělka Večerníčku
a v autě přijížděla nám známá postavička v podání paní
učitelky. Přijel mezi nás Večerníček a zjišťoval u dětí, jaké
pohádky mají rády. Poté prozradil, že cesta za pokladem
povede pohádkovou říší. Touto motivací byla stopovaná
zahájena. U prvního úkolu si děti procvičily jemnou
motoriku při skládání Večerníčkovy čepice. Všem to šlo
pěkně od ruky a my se tak brzy mohly vydat vstříc novým
zážitkům. Trasa byla značena fáborky a šipkami, ať už
napsané křídou či vytvořené z přírodních materiálů. Na
hřišti jsme se ocitly v pohádce O Locice. Zde jsme zdolávaly
překážkovou dráhu plnou nástrah v cestě za Locikou. Další
stanoviště u zámku nás dovedlo k Popelce. Nemusely jsme
přebírat hrách a popel, ale naším úkolem bylo roztřídit
plastová víčka podle barev. A šly jsme dále po značené
trase, až jsme došly do mraveniště, kde si děti měřily síly
s Ferdou mravencem. Přecházely kládu s ping-pongovým
míčkem na lžíci. Od Ferdy už to bylo kousek ke kamarádce
včelce Máje. U včelařů Sedláčkových jsme se dozvěděly
spoustu zajímavostí ze života včel a hledaly včelí královnu.
Další značení nás zavedlo k lesu Řáholci - k Rumcajsovi,

Mateřská škola Horšice

Mance a Cipískovi. Tahle loupežnická rodinka nás
seznámila s okolní přírodou a naším úkolem bylo natrhat
Mance květiny pro radost. Z lesa, přes louku jsme došly
opět k obydlím a směřovaly k další pohádce. Byly jsme
skoro u konce, ale musely jsme ještě zachránit Šípkovou
Růženku, která se píchla o trn a usnula na sto let. Polibkem
to nebylo, jak píše pohádka, ale zazpívaly jsme jí písničku,
která zněla celou školní zahradou. Byly jsme v cíli! Teď už
zbývalo jen najít poklad. A protože děti z naší horšické
školky jsou moc šikovné, tak hledaly, hledaly, až našly…
Děkujeme paní ředitelce a paním učitelkám MŠ Příchovice
za pěkně strávené dopoledne v pohádkovém světě
a provozním zaměstnancům za občerstvení a péči o nás.
Příští rok se budeme na Vás těšit u nás v Horšicích!
Dana a Magda

Den matek
Druhou neděli v květnu se slaví Den matek. Tento
významný den je mezinárodním a obvykle se maminkám
dávají květiny, přáníčka nebo drobné dárky. A jaké
překvapení jsme pro maminky přichystaly v naší mateřské
škole? Uspořádaly jsme pro ně oslavu. Předcházely tomu
velké přípravy - nacvičit básně, píseň, připravit dárečky
a pohoštění. Společně s dětmi jsme vymýšlely program,
úvodní řeč, pilovaly říkanky, píseň a vyráběly přáníčka.
Mezi tím vším jsme stihly upéci sušenky a přichystat
chuťovky. Měly jsme plné ruce práce, abychom vše zvládly
do oslavy. Děti se snažily a bylo vidět, s jakou radostí to
všechno připravují. Bylo to naše velké tajemství a pro
maminky překvapení. Ve čtvrtek 5. 5. 2022 jsme se sešly
v naší mateřské škole. Sice nám počasí nepřálo, musely
jsme se přesunout do vnitřních prostor, podle původně
plánovaného pobytu vnitřních prostor, podle původně
plánovaného pobytu na zahradě, ale náladu nám to
nezkazilo. Po přivítání jsme se pustily do soutěžení. V první
disciplíně musely maminky hledat své dítě podle hmatu.
Následoval slalom maminek a jejich ratolestí, při kterém
měly vždy ve dvojici svázané nohy a třetím úkolem bylo
dovést si svoji maminku, která měla zavázané oči, od mety
k cíli. Všechny maminky byly statečné a právem jim byla
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udělena medaile s nápisem „Nejlepší maminka na světě“.
A po takovém výkonu si zasloužily masáž od svých dětí. Pak
už se oslavenkyně posadily ke stolu a poslechly si přednes
básní a písně. Na závěr každý předal své mamince
přáníčko, sladkou pusu a pohoštění, které pro ně bylo
přichystáno.
Rády bychom poděkovaly paní Babkové za napečení
muffinů a všem maminkám za jejich účast. Věříme, že jste
si to užily!
Dana a Magda
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Školní olympiáda
Mateřská a základní škola Horšice

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhl v naší horšické škole
projekt „Olympiáda“, kterého se zúčastnili nejen žáci ZŠ,
ale také děti z MŠ. Ráno jsme se společně sešli
v tělocvičně, kde jsme byli seznámeni s pravidly
a organizací celého sportovního dopoledne. Před
samotným zahájením se děti a žáci rozdělili do družstev.
Celkem soutěžila čtyři družstva, která reprezentovala čtyři
státy – Itálii, Rakousko, Francii a Německo. Takto
připraveni, s vytvořenou vlajkou svého státu, jsme
nastoupili na slavnostní zahájení Olympiády. Zazněla
hymna sportovních her a naši atleti se mohli pustit do
sportovních výkonů. Olympionici si měřili své síly v běhu
na krátkou trať, v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do
dálky a v porážení kuželek. Vše bylo důkladně zapisováno
do tabulek za asistence žáků 5. ročníku. Závodníci se
snažili ze všech sil, byla vidět zdravá soutěživost a radost
z pohybu. Žáci pomáhali svým kamarádům ze školky a ti
se snažili, aby dosáhli co nejlepších výkonů. Všechny
disciplíny byly zdolány, výsledky uzavřeny, mohlo se přejít
k vyhlášení. Skóre bylo velmi těsné, čokoládové medaile
si ale nakonec odnesli všichni! Zasloužili si je za hru fair
play - za krásné sportovní zápolení, za spolupráci a pomoc
mladším kamarádům.
Dana a Magda, učitelky MŠ

Ukliďme Česko
Žáci naší základní školy i školy mateřské se zapojili do
dobrovolnické akce Ukliďme Česko.
Tato úklidová akce probíhá na území celé České
republiky. Do akce se zapojují lidé ze všech koutů Čech.
Celorepublikově byl den jarního úklidu naplánován na
sobotu 2. dubna 2022. My jsme ale úklidový den
zorganizovali z důvodu nepříznivého počasí až 29. dubna
2022.
Před zahájením akce jsme se rozdělili na dvě skupiny.
1. skupinu tvořili žáci mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku.
V druhé skupině spolupracovali žáci 3. - 5. ročníku. Mladší
žáci uklízeli krajinu ve směru k vesnici Luh, aby se
nenacházeli na rušných a méně bezpečných místech
v blízkosti hlavních silnic. Se staršími žáky jsme nejprve
uklízeli v bezprostřední blízkosti školy a poté jsme šli
směrem na hřiště. Nakonec jsme procházeli různá místa
přímo v obci Horšice.
Celá akce se velice vydařila, podařilo se nám sesbírat
přibližně 20 kg různého odpadu, včetně starých
rybářských bot nebo hrnce. Akci jsme s žáky zakončili
v pondělí 2. 5. 2022, kdy jsme vše shrnuli a žáci obdrželi
diplom za nejlepšího sběrače/sběračku.
Jana Štychová
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Předplavecký výcvik (MŠ)
V uplynulých týdnech, po několikaleté odmlce, děti opět
absolvovaly oblíbený předplavecký výcvik. Tentokrát kurzy
probíhaly v bazénu v Plzni a výuka byla rozdělena do tří
lekcí. Děti se seznamovaly s vodním prostředím,
překonávaly strach z vody, osvojovaly si a zdokonalovaly se
v předplaveckých dovednostech. Ve všech lekcích, pod
profesionálním vedením instruktorek, děti využívaly různé
barevné plavecké pomůcky, které měly také k dispozici při
volné hře. Všechny děti si tuto zdravou pohybovou aktivitu
velmi užívaly. Odměnou jim byla radost z pohybu a „mokré
vysvědčení“, které na konci výcviku všechny zúčastněné
děti obdržely.
Magda a Dana

Plavecká škola (ZŠ)
Tak jsme se konečně dočkali!!!
…po dvou letech, kdy naše školní aktivity narušila
pandemie covidu, jsme se mohli radovat z výuky plavání…
Po několika letech, kdy naše škola jezdila na bazén do
Klatov, jsme letos vyzkoušeli novinku, a sice Plavecký
bazén Lochotín, který spadá pod plzeňskou ZČU.
S menšími obavami a nejistotou jsme se vydali na první
hodinu plavání, která proběhla 18. 11. 2021.
Ráno pro nás před školu přijel autobus, my do něj nasedli,
někteří se šimráním v břiše, z nervozity, jak dopadnou jeho
první plavecké pokusy. Po převlečení do plavek v šatně,
osprchování se, jsme společně vyrazili přímo k bazénu.
Zde na nás již čekaly paní plavčice, které nám vysvětlily, jak
budou naše příští, budoucí hodiny plavání vypadat, co
všechno máme před sebou.
Po absolvování přeplavání bazénu na šířku, jsme se podle
svých výkonů rozdělili na tři skupiny. Neplavce, plavce
začátečníky a plavce zkušenější☺
První hodinka a půl nám rychle uběhla, a naše největší
obavy se trošinku rozplynuly. Většina z nás se již těšila na
příští plavčo.
Další hodiny výuky plavání proběhly v prosinci
(9. a 16. 12. 2021), jelikož nás zastihlo období podzimních
viróz. Díky ochotě plavecké školy a uvolněným termínům
hodin plavání jinými školami, byly domluveny náhradní
termíny pro naši další výuku. Ta proběhla poměrně
intenzivně v měsíci lednu, kdy jsme absolvovali sedm
plaveckých lekcí.
S každou další hodinou se nám podařilo za pomoci, velké
ochotě a vlídného přístupu všech paní plavčic, zlepšovat
naše dovednosti.
Družstvo s nejmladšími dětmi z 1. a 2. třídy, se učilo dýchat
do vody, plavat za pomoci destiček, žížal a dalších
plaveckých pomůcek. Později se děti pokoušely i potopit
pod vodu, pro kroužek. Většině dětí se i tato „kulišárna“
povedla a měly z ní velkou radost. Největší úspěch vždy
měla poslední 15minutovka, kdy probíhalo volné plavání.
2. a 3. družstvo se zdokonalovalo nejenom v pohybu ve
vodě různými plaveckými styly (prsa, kraul, znak), ale vždy
se velmi těšilo na další, vyšší „level“ v podobě skoků do

Dolcký občasník/č. 3/červen 2022

vody ze závodních bloků. Ať již skoků pouze do vody, nebo
i do kruhů. Zábava byla, když se pokoušela obě družstva
„chodit“ po vodě, po plaveckých destičkách.
A o volném plavání, to teprve bylo žůžo☺
Návrat z bazénu do šaten byl vždy doprovázen sdělováním
si zážitků, co se komu líbilo, co se komu povedlo. Malá
svačinka od maminek děti osvěžila a dodala nové síly.
Nenašel se žádný škarohlíd, který by si stěžoval na plavání
a přístup plavčic k dětem.
I my, paní učitelky, jsme velmi vřele oceňovaly přístup
personálu k dětem, ochotu a vždy dobrou náladu na
plaveckých hodinách. Takže, pokud se nám podaří i příští
rok domluvit termíny pro výuku plavání, určitě bychom
byly rády, kdyby nám to vyšlo právě sem, do plaveckého
bazénu v Plzni na Lochotíně.
Co říci závěrem? Pějeme pouze ódu na přístup lidiček
plavecké školy, na děti, které byly ukázněné po celou dobu
výuky a jejich šikovnost a přístup k plavání.
Chválily nás i paní plavčice, čehož si velmi vážíme.
Naše děti byly prostě úžasné, hodinu od hodiny se
zlepšovaly a zdokonalovaly v dovednosti, která snad patří
mezi základní, které by měl člověk zvládnout.
Příští rok, hurááá, do plavecké školy znovu☺
Jana Richterová
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Výlet na vodní hrad Švihov
Ve čtvrtek 9. 6. 2022 jsme společně s žáky ZŠ a MŠ navštívili
vodní hrad Švihov. Nejprve jsme zde zhlédli divadelní
představení „Ulhaná princezna”. Pohádka byla vyprávěna za
pomoci velkých marionet a doprovázena veselými
písničkami. Představení se nám velice líbilo. Především
menší žáci chvílemi propadali záchvatům nezvladatelného
smíchu. Pohádka byla o princezně, které se ale vůbec
nechtělo pracovat a pomáhat rodičům, a tak si vymýšlela
a lhala. V jednu chvíli tvrdila, že jí utekly nohy a ve druhé
chvíli už měla místo nohou ploutev jako mořská panna. No
zkrátka a dobře, její rodiče si mysleli, že je velmi těžce
nemocná, a tak hledali doktora, který by jejich milovanou
princeznu vyléčil… A jak to skončilo? Přece jako každá
správná pohádka. Princezna se nakonec polepšila a rodiče,
za pomoci prince, ji z jejího lhaní vyléčili.
Po divadelním představení jsme se posilnili svačinou na
následující prohlídku hradu Švihov. Po hradě nás provázela
paní průvodkyně, která velmi pěkně popisovala, jak se žilo
na hradě, odpovídala na naše zvídavé otázky a na konci
prohlídky nám za odměnu dovolila potěžkat si velké hradní
klíče.
Celý výlet se velice vydařil a ani mírné poprchávání nám
náladu nepokazilo. Z výletu si žáci odnesli poučení, že lhát se
nemá, a že i ze zdánlivě nevinné lži mohou vyrůst velké
problémy, tak jako se to přihodilo princezně. A co se týče
návštěvy hradu? Děti byly hradem nadšené a mnohé by tam
i rády bydlely, ale jak jim paní průvodkyně vysvětlila, byl by
to život ve studených kamenných zdech, bez mobilů,
ústředního topení, televize a mikrovlnky. A tak se děti
opravdu rády vrátily do svých útulných bytečků a domků

s elektronikou i dalšími vymoženostmi dnešní doby.
Jana Štychlová

Dopravní hřiště Blovice
V úterý 19. 4. 2022, hned po velikonočních svátcích, nás
čekala další již několikrát odkládaná akce pro děti všech
ročníků naší školy, a to Dopravní hřiště v Blovicích.
Podobně, jako tomu bylo s výukou plavání, jsme se dva roky
nedostali na dopravní hřiště v Blovicích, abychom si
teoreticky i prakticky vyzkoušeli, jak ovládáme - neovládáme
dopravní předpisy, nejen jako cyklisté, ale i jako chodci.
Celí nedočkaví jsme v ono úterní ráno čekali na příjezd
autobusu, který pro nás zajistila ZŠ v Blovicích. V 7:50 hod.
jsme všichni společně odjížděli směrem na dopravní hřiště.
Pro starší děti celkem nic nového, pro prvňáčky s druháky
nová zkušenost.
Třeťáčci si matně vzpomínali, že v 1. třídě něco podobného
již na naší škole proběhlo a zúčastnili se této akce☺
Po příjezdu do Blovic a po příchodu od autobusu k ZŠ
Blovice, jsme se rozdělili na dvě party, starší děti (4. a 5.
ročník) a mladší děti (1. - 3. ročník).
Ti starší se vzdálili na nedaleké improvizované dopravní
hřiště, menší školáci se před chladnem uchýlili do budovy,
která jinak funguje jako družina pro zdejší žáky 1. stupně.
My malí jsme společně shlédli několik videí o tom, jak se na
silnici jako cyklisté máme zachovat. Jak správně vjíždět na
silnici, jak se na ní pohybovat, abychom se vyhnuli kolizi

Základní škola Horšice
s ostatními účastníky silničního provozu. Zopakovali jsme
si, jaká je povinná a jaká doporučená výbava cyklisty,
poznali a poznávali jsme dopravní značky, se kterými se
nejčastěji jako cyklisté a chodci můžeme setkat v silničním
provozu.
Kolem půl desáté jsme se všichni společně nasvačili,
pojedli to, co nám naše maminky nachystaly s sebou do
batůžků. Po svačince a krátkém odpočinku jsme si naše
místa – v učebně a na hřišti, prohodili. Velcí zůstali ve třídě
a malí, někteří poprvé ve svém životě, se přemístili ke
kolům, koloběžkám na dopravní hřiště. Na některé z nás
nevyzbyl žádný dopravní prostředek, a tak se z nás na
chvíli stali obyčejní chodci.
Většina z nás se snažila jezdit bezpečně, ale našli se i tací
borci, co neubrzdili kolo, nebo koloběžku, i když semafor
ukazoval červenou. Někteří chodci byli také nadměrně čilí,
že měli co dělat, aby vstoupili na přechod ve správný
okamžik!
Velmi jsme si to užívali na improvizovaném železničním
přejezdu, kde jsme se většinou všichni sjeli, a na kruhovém
pokračování na stránce 14…
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…pokračování ze stránky 13
objezdu, kde jsme naopak tápali, jak ho bezpečně, beze
srážky, projet.
Celé dopoledne nám velice rychle uběhlo. Po jedenácté
hodině nás vyzvedl autobus, a my se vraceli plní dojmů zpět
k naší škole. Každý z nás tento den prožil jinak, každý si ho
užil svým způsobem, který mu vyhovoval. Nu a v červnu se
ukáže, kdo si co z úterního dopoledne zapamatoval.
Takže, v červnu hurááá, tady nás opět máte!!!
Jana Richterová

Mléko do škol
Mléko, základní potravina, dokonalý a přitom
nejpřirozenější nápoj, který je nezbytnou součástí výživy.
Díky svému složení je mléko důležité pro zdraví člověka
v jakémkoli věku, ale především u dětí je důležité pro jejich
růst. Víte kolik mléčných porcí byste měli zkonzumovat
každý den? Tak schválně, počítejte… Pro zdraví růst by měl
každý zkonzumovat 3 mléčné porce denně, přičemž za
jednu porci se považuje vypít hrnek mléka, kakaa či bílé
kávy, sníst jeden jogurt, sníst 30 g taveného sýra, nebo 50 g
žervé či tvrdého sýra.
Naše škola se účastní celostátního projektu Mléko do škol.
Cílem projektu je především snížení deficitu vápníku
u dětské populace a zlepšení stravovacích návyků dětí. Žáci
proto pravidelně dostávají mléčné výrobky.
V pátek dne 20. 5. 2022 jsme s žáky pořádali menší
projektové vyučování, při kterém jsme si povídali o tom, co
jsou vůbec mléčné výrobky, z čeho se vyrábějí a jaké
mléčné výrobky známe. Povídali jsme si i o tom, co
obsahuje mléko, které je základní přísada mléčných výrobků
a snažili jsem se rozdělit výrobky do jednotlivých kategorií,
popřípadě určit, který mléčný výrobek bude zdravější než
jiný a proč.

Po úvodní diskuzi jsme pořádali ochutnávku různých
mléčných výrobků. Každý z žáků přinesl z domova jiný
výrobek. Ochutnávka byla velmi zábavná, každý žák se
zavázanýma očima hádal podle chuti, o jaký výrobek se
jedná. Musím říci, že někdy to bylo velmi náročné. Mohli
jsme tak například ochutnat různé druhy mléčných dezertů
(Lipánek, Kostík, ovocné jogurty,...), sýrů (tvrdé, tavené,
romadúr i hermelín), tvaroh nebo ochucená mléka.
Věřím, že celá akce rozšířila povědomí žáků o zdravém
stravování i inspirovala celou řadu dětí ke zvýšenému
konzumování mléčných výrobků.
Jana Štychová

Ovoce a zelenina do škol
Podobně, jako ochutnávka mléčných výrobků (viz.
předchozí článek), probíhala ochutnávka ovoce a zeleniny.
Ochutnávka probíhala v rámci projektu Ovoce a zelenina do
škol. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je
přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím
zároveň bojovat proti dětské obezitě. Žáci naší školy proto
pravidelně dostávají čerstvé ovoce.
Ochutnávka ovoce a zeleniny v naší škole probíhala ve
středu 1. 6. 2022. Nejprve jsme s žáky ve zkratce hovořili
o tom, jaké známe druhy zeleniny a ovoce. Zjistili jsme, že
rajče nebo meloun nelze přesně zařadit do jedné nebo
druhé skupiny. Ani odborníci se nemohou dohodnout. Po
úvodu proběhla již samotná ochutnávka. Někteří žáci
zkoušeli se zavázanýma očima tipovat, jiní rovnou
ochutnávali. Degustovali jsme například kiwi, hroznové
víno, borůvky, mango či cukrový meloun. Ochutnali jsme
také polníček nebo bílou ředkev. Tady už se někteří nad
nezvyklou chutí ošklíbali - pro mnohé to byla premiéra☺

Přesto bylo vidět, že ochutnávka žáky baví a je pro ně
příjemným oživením vyučování.
Opět doufám, že i tato akce inspirovala žáky k větší
konzumaci ovoce a zeleniny.
Jana Štychová
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