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Slovo starosty
Vážení občané,
je zde prvé číslo Dolckého občasníku v roce 2017 a zajímavé je, že i
dnes při psaní úvodního slova není
po zimě ani památky. Stejné to bylo
i před koncem roku, bylo teplo,
pršelo a po sněhu ani památky.
Ovšem téměř dva měsíce mezi čísly
občasníku byl trvale sníh, zamrzl
rybník, kde se po několika letech
zase bruslilo, a užili jsme si té
pravé zimy. Teď se, myslím, všichni
už začínáme těšit na jaro.
Spolu s tím se nám blíží i vše, co
je spojeno s jarem, tedy úklidy
zahrad, stříhání stromů, příprava

sekaček a nezapomínejme ani na
veselí a jarní akce, jako jsou
Velikonoce, Masopust a maškarní,
který u nás v obci pořádáme
4. března 2017 a na který jste
všichni srdečně zváni. Rád bych
také pozval všechny seniory na
Setkání seniorů na obecním úřadu
dne 7. dubna 2017, kdy jsme po
velkém úspěchu v předchozích letech
opět pozvali Dobřanské bábinky,
které celou akci zahájí.
V tomto roce budeme krom kulturních
akcí pracovat dále i na rozvoji
obce a pokračovat v již zahájených
akcích, kterými jsou především

příprava projektové dokumentace na
kanalizaci a dokončení prací kolem
rybníku. Již dnes máme také podány
žádosti o dotace na stromořadí v
Březinkách a na obnovu části cesty
na Štíhlov. Budeme věřit, že nám
prostředky v rámci dotací budou
přiděleny a ušetříme tak rozpočet
obce.
Vážení občané, budu se těšit na
setkání s vámi, kdy příležitost
budeme mít na některé z pořádaných
kulturních akcí, případně na
březnovém zastupitelstvu.
Michal Šimon, starosta obce

Novoroční výšlap do Vodokrt
Ukrojili jsme první týden
nového roku a přišel čas na
Novoroční výšlap. V sobotu
7. ledna 2017 se sešlo v deset
hodin před obecním úřadem
sedmnáct příznivců procházek,
které neodradil ani desetistupňový mráz.
Nechyběla společná fotografie a
mohlo se pod vedením Standy
Zieglera vyrazit. V rámci

přibližně devadesátiminutového
pochodu za krásného počasí,
kdy sníh pod nohama krásně
chroupal, jsme přes Agnes a
Plevňov zamířili k vytyčenému
cíli, restauraci v obci
Vodokrty. Tam na nás čekal
příjemně vytopený výčep.
Účastníci si objednali pití v
podobě svařáku, grogu či kávy,
ale ani pivko nebylo na škodu.

Obsluha výčepu připravila
chutný guláš, který objednali
a zafinancovali hasiči. Družná
zábava naznačovala, že se
turistům v příjemném prostředí
líbí.
Po čtrnácté hodině nastal čas
k návratu a před šestnáctou
hodinou se účastníci blížili k
zasněženým Dolcům, kdy kouř z
komínů připomínal Ladovy zimní
obrázky. Myslím, že
kdo s námi šel,
neprohloupil
a
strávili jsme spolu
příjemný den.
Děkuji
vzorné
a
příjemné
obsluze
vodokrtské hospody,
všem účastníkům a
těším se, že si za
rok zase společně
někam vyšlápneme.
Za SDH Míra Macháček
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Informace z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 27. 12. 2016
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v úterý 27.
prosince v 19 00 hodin starostou
obce Michalem Šimonem.
V úvodu svého vystoupení poděkoval starosta obce všem, kteří se
zúčastnili a pomohli s organizací akcí, které v obci proběhly,
přičemž vyjádřil uspokojení nad
tím, že se společenské akce
uskutečnily v takové míře.
Starosta
rovněž
poděkoval
hasičům, kteří se společně s
obcí na těchto akcích podílí, a
též
ekonomce
obce
paní
Szikszayové za plnění úkolů
během roku 2016. Vedle připomenutí si proběhlých akcí byly
nastíněny též akce nadcházející,
jejichž dílčí přehled naleznete
v samostatném článku. Zhodnocen
byl též Dolcký občasník a
poděkování bylo vysloveno všem
pravidelným autorům příspěvků,
přičemž starosta vyzval i
ostatní občany ke spolupráci v
tomto směru.

Co se dotačních titulů v obci
týče, k těm úspěšným patřila v
roce 2016 zejména oprava kapličky. I nadále probíhá příprava
realizace kanalizace, nyní se
obec nachází ve fázi dokončování
dokumentace a v roce 2017 bude
podána žádost o stavební povolení a žádost o dotace. V rámci
této problematiky bylo znovu
polemizováno nad vodovodem a
možnou přípravou v rámci prováděných výkopových prací.
Dílčím tématem bylo i zhodnocení
provozování rybníku. Zde vzhledem k počasí došlo ke zhruba
půlročnímu posunu.
Přítomní občané byli dále
seznámeni s plánem rozvoje obce.
Předseda
finančního
výboru
Ladislav Szikszay předložil
návrh rozpočtu obce Dolce na rok
2017, který je rozpočtem vyrovnaným. Při prezentaci seznámil
přítomné s
příjmy a výdaji
obce. Dále též přítomné seznámil
s rozpočtovým výhledem obce na
roky 2018 – 2020.

Místostarosta obce Miroslav Mráz
seznámil přítomné s projektem
„Studie odtokových poměrů“.
Pozemkové úpravy jsou chápány
jako nástroj k vytváření podmínek pro uspořádání vlastnických
vztahů k pozemkům s ohledem na
potřeby krajiny. Významem pro
obec je vyřešení vlastnických
vztahů k pozemkům, zvýšení
ekologické stability krajiny a
především vše je financováno
státem. Pro vlastníky pozemků
mají tyto pozemkové úpravy
význam především tím, že je zde
možnost scelení pozemků, vyšší
efektivita
využití
těchto
pozemků, zpřístupnění pozemků
vytvořením polních cest apod. K
zahájení těchto pozemkových
úprav je potřeba souhlasu 50 %
majitelů pozemků. V následujících měsících budou zajišťovány
potřebné souhlasy.
V závěru jednání byl dán prostor
pro diskusi s přítomnými občany.
Markéta Jeslínková

Plán kulturních akcí na první pololetí roku 2017
Stejně jako tomu bylo v letech
předchozích, také pro rok 2017 je
plánována celá řada kulturních
akcí.
V lednu nechyběl Novoroční výšlap
ani tradiční Hasičský bál,
místními velmi oblíbená zábava. Na
co se můžete těšit v následujícím
pololetí?
Březen – Ani letos nebude chybět
Maškarní dětský ples. Na nejrůznější dětské masky se můžete těšit
v sobotu 4. března od 15 00 hodin.
Duben – V pátek 7. dubna proběhne
Setkání seniorů. Program začíná od
17 00 hodin. Setkání seniorů je na
Dolcích již dlouholetou akcí, při
níž se sejdou lidé, kteří se v
mnoha případech celý rok nevidí.Akci
zpestří
doprovodný
program,chybět
nebude
malé
občerstvení a hudba. V neděli
16. dubna proběhne akce Hledání
velikonočních
vajíček.Akce
odstartuje ve 14 00 hodin a zváni
jsou především ti nejmenší.Na
čtvrtek 30. dubna je od 17 00 hodin
naplánováno tradiční Stavění
májky.Každoroční akce opět začne
výběrem vhodného stromu, který se
nejdříve ozdobí, a když se sejde
dostatečný počet lidí, tak se

májka postaví. Navečer je
plánován táborák s opékáním
buřtů a chybět nebude ani
naražený soudek.
Květen
V
sobotu
6. května se chystá Fichtl
Cup. Start zajímavé a hojně
navštěvované
akce
je
plánován na 9 00 hodin.
Následovat bude v neděli
8. května vyjížďka na kole
Tour de Dolce. Dopředu bude
nap lán ová na
tr a sa
s
několika
zastávkami.
Start akce je plánován na
9 30 hodin.
Červen
–
V
sobotu
3. června proběhne od 13 00
hodin Dětský den. Připraveny budou různé soutěže a
stanoviště, kde si děti
budou moci vyzkoušet své
dovednosti.Pouťovému veselí
bude patřit víkend 17. 18. června. Na sobotu
17. června je od 20 00 hodin
naplánována Pouťová zábava,
následující den bude celý
den probíhat Dolcká pouť.
Těšíme se na setkání s vámi
při těchto akcích. Dobře se
bavte!
Alena Lochmannová

Pozvánka
obec Dolce

Zastupitelstvo obce Dolce srdečně zve všechny seniory naší obce
na
„Přátelské posezení při muzice“,
které se koná v pátek
7. dubna 2017 od 17 00 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu.
od 17 hodin vystoupení pěveckého sboru „Dobřanské bábinky“
k tanci a poslechu hraje
skupina „ORIENT“
Občerstvení zajištěno.

Veřejné zasedání
Zastupitelstva obce
Dolce
se koná ve
středu 08.03.2017 od 19 00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Zastupitelstvo
obce
Dolce
srdečně zve na toto zasedání
všechny občany naší obce.
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Na Dolcích se bálovalo
Závěr měsíce ledna už tradičně patří hasičskému bálu. Ani
letos tomu nebylo jinak. Už
letitá tradice připadla na
sobotu 28. ledna.

RYTMŮ“.
Před
půlnocí
nemohla
chybět
dámská
volenka, kdy dámy volí a
páni solí. Letošní novinkou bylo, že se v zasedačce nekouřilo, což
se
ukázalo
pro
některé jako velký
problém. Poslední
bálovníci
se
rozcházeli
po
třetí
hodině
ranní.
Když nastane čas
hasičského
bálu,
vždy si vzpomenu
na chlapecká léta
a první roky u
hasičů, na atmosféru
bálů v sále U Valdeků.
Od rána se topilo do
kamen, chlapi vyráběli
chuťovky, připravovali
tombolu
a
vyhlášené
preclíky,
na
které

V týdnu před bálem se jako vždy
prodávaly vstupenky u pana Zd.
Bultase v prodejně nábytku. Už
od 9 00 hod. hasiči připravovali
zasedačku, pytlíkovali preclíky, nechyběly ani chuťovky,
které darovali hasiči i nehasiči, aby účastníci měli co
zakousnout. Počasí, které nás
trápilo koncem ledna, a marodka
osvědčených a věrných bálovníků
ovlivnily počet zúčastněných.
Sál byl obsazen ze dvou třetin,
to ale nebránilo dobré náladě,
které ve velké míře napomáhala
pro nás už známá kapela „LOVCI

každoročně věnoval p. Fr.
Bambruk domácí sádlo. Bývalo
povinností, že přišli hasiče
podpořit ze sousedních obcí a
Dolčáci jim to samozřejmě
oplatili. Jak se říká, je jiná
doba, ale buďme rádi, že hasiči
společně
s
obecním úřadem
pro nás pořádají
různé
společenské
akce.
Závěrem děkuji
všem za pomoc
při přípravě a
průběhu bálu.

Za SDH Míra
Macháček

Barevné roční období
Tak zněl název našeho tematického bloku od 6. 2. do 9. 2.
2017. V těchto dnech se to v
naší mateřské škole hemžilo
barvami.
Vše jsme zahájili barvou bílou,
typickou pro právě vládnoucí
období.
Následovala
barva
zelená, barva jara, horkému
létu dominovala žlutá barva a
končili jsme podzimem, barvou
červenou. Každé roční období s
sebou přináší charakteristické
činnosti, které jsme si zábavnou formou vyzkoušeli. Každý
den děti přiřazovaly k danému
období obrázky, jmenovaly a
kreslily znaky příznačné k dané
době, zpívaly, pohybově se
vyjadřovaly a tvořily.

Protože se všechny děti moc
snažily, dočkaly se odměny medaile sluníčka, jehož paprsky
si
každý
den
doplnily o jednu
barvu,
a
to
zelenou, žlutou,
červenou
a
bílou. Toto téma
jsme
zakončili
pokřikem: „Jaro,
léto,
podzim,
zima - ve školce
je
vždycky
prima!“
Poděkování patří
maminkám, které
každý
den
poctivě
ladily

dětem oblečení
barev.

do

určených

Dana Řihošková

Č. 1

Stránka 4

DOLCKÝ OBČASNÍK

Družina má talent
Na letošní soutěž „Družina
má talent“ se nejvíce těšily
dívky ze čtvrtého a pátého
ročníku a také se na soutěž
řádně připravily.
Na uvítanou předvedly scénku se
zpěvem, aby mladším kamarádům
dodaly do soutěžení odvahu.
Chlapci si většinou připravili
kouzelnické vystoupení, žáci z
druhého
ročníku
předvedli
divadlo „O zmrzlém králi“.
Sonička Dobrá s Alicí Holou nám
předvedly
rozpočítávadlo
„Karamela Gustafela“, které se
nám tak líbilo, že ho musely
zopakovat. Nejvíc se nám všem
líbilo
vystoupení
Klárky
Boříkové,
která
překrásně

zahrála tři skladby na
klavír, a tak celou soutěž
vyhrála.
Jako
druhé
skončily Evička Polanská a
Terezka Farkašová, které
nám předváděly triky s
chemickou
laboratoří.
Třetí se umístila Verunka
Hrubá, ta se ukázala se
svým vystoupením v karate.
Závěr soutěže nás všechny
překvapil, protože Evička,
Terezka a Klárka zpívaly
píseň „My máme rádi víno“,
přitom nalévaly do skleniček dětské šumivé víno, se
kterým jsme si nakonec
všichni připili.
Sylva Seidenglanzová

Výtvarná soutěž
Na měsíc prosinec 2016
vyhlásil
OÚ
Příchovice

výtvarnou soutěž na téma
Betlém. Do této soutěže se
zapojila dvě děvčata z naší
mateřské školy, jmenovitě
Anetka Mrázová a Pavlinka
Dobrá.
Výtvarná
díla
z
různých
školek i škol byla k nahlédnutí
na
výstavě
„Domácí
betlémy“ v zasedací místnosti
OÚ Příchovice po celý vánoční
čas. O umístění malých autorů
rozhodli návštěvníci výstavy

Tato pohádka nás zavedla do
jednoho
malého
městečka.
Všichni se tam měli rádi a
pomáhali si. A tak všem bylo
líto, že v pekárně stále
nemají
děti.
To
trápilo
především pekaře a pekařku.
Jednoho dne se přece jen na
ně usmálo štěstí a narodilo
se jim děťátko. Byl to kluk
jako buk a dostal jméno
Vendelínek. Rostl jako z
vody, a tak přišel den, kdy
Venda chtěl jít do světa.

Dana Řihošková

Vítáme nového
občánka Dolců
Annu Záhoříkovou
čp. 78

Jak šel Venda do světa
V pátek 10. 2. 2017 si
vyjely děti z mateřské školy
za kulturou. V KKC Přeštice
sehrála divadelní společnost
Kapsa pohádku „Jak šel Venda
do světa“.

svým hlasováním.
Tímto bych chtěla poděkovat
děvčatům za účast v této
výtvarné soutěži a Anetce
Mrázové
pogratulovat
ke
krásnému druhému místu.

Cestou potkal hodně zvířátek
a také hodně nových kamarádů.
Poznal hodně řemesel, která
se i naučil. Nakonec si našel
ve světě i nevěstu a vrátil
se zpátky domů. Celé představení bylo protkané písničkami, děti měly možnost zapojit
se do příběhu a také trochu
protáhnout své tělo.
Po kulturním zážitku jsme se
nasvačili a pokračovali směr
Dům dětí a mládeže, kde si
děti zadováděly v herně a
měly
možnost
pozorovat
zvířátka, která tady chovají.
Páteční dopoledne si děti
jistě pěkně užily a budou se
těšit na další pohádku.

Přejeme hodně
štěstí do života

Naši jubilanti
V březnu 2017 oslaví:
Božena Šilingová
- 80 let
V dubnu 2017 oslaví:
Jana Boříková
- 70 let
Miloslava Loudová
- 75 let
Jiřina Loudová
- 94 let

B L A H OP Ř E J EM E

Dana Řihošková
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