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Na Dolcích se umíme bavit

Dolcká pouť
Měsíc červen ukrajuje své
poslední dny, děti mají už
plnou hlavu prázdnin a my
dospěláci se těšíme na nějakou
tu dovolenou, abychom na pár
dní vypnuli po celoročním
spěchu. Červen neznamená jen
konec školního roku, ale patří
také pouti na sv. Antonína 13.
června.
Letošní pouť připadla na víkend
17. a 18. června. Už řadu let
připravují fotbaloví nadšenci v
čele s Karlem Veitem v sobotu
pouťový turnaj v malé kopané.
Ani letos tomu
nebylo jinak a
zúčastnilo
se
pět družstev z
okolních
obcí.
Pro zpestření se
od
10 30 hod.
utkal „fotbalový
potěr“ Radkovic
a Dolců. První
zápas mužů začal
výkopem v 1300
hod., hrálo se
každý s každým a končilo se až
krátce
před
devatenáctou
hodinou vyhodnocením celého
turnaje. Letošním vítězem se
stalo družstvo domácích, na
druhém místě skončily Radkovice, třetí Našrot, čtvrté místo

o b s a d i l y
Horšice a FC
Buldoci skončili pátí.
Večer samozřejmě
nemohla
chybět pouťová
zábava. Kapela
TELEFON
ROCK
hrála převážně
pro mladé, ale
účast byla i přes chladné počasí
dobrá. Občerstvení ve stánku „Za
Párníkem“ po celý víkend opět
zajišťovali hasiči pod vedením
manželů Nových.
Letos
k
nám
zavítal malý i
velký
řetízák,
kolotoč pro ty
nejmenší, houpačky
a
samozřejmě
střelnice. Nedělní
počasí bylo krásné
a už od dopoledních
hodin
se
houpalo a točilo.
Žízeň
účastníků
pouti uspokojil stánek s občerstvením. Nedělní pouťové odpoledne Za Párníkem bylo, dle mého
názoru, za poslední roky, co se
týče návštěvnosti, nejlepší. Kdo
chtěl dopřát svým ratolestem
nějakou tu atrakci,nemohl se
dívat na cedulky s cenami, ale co

Na louce nad Dolcemi se soutěžilo
Dne 27. května změřili naši
hasiči svoje síly se sousedními
sbory v rámci okrsku č.8 Horšice.

V letošním roce měl okrskové
cvičení zajišťovat Skašov, ale z
důvodu příprav srazu rodáků jsme
vyšli žádosti starosty okrsku
vstříc a soutěž slíbili zabezpečit. Ale chybička se vloudila,
hřiště nebylo volné na daný
termín a jiný nebyl možný. Byli
jsme nuceni veškeré naše zázemí
opět stěhovat, tentokráte na
louku směrem k Újezdu.
Od rána se připravovala trať na

požární útok a na běh na sto
metrů s překážkami. Ve 1300 hodin
se sjelo pět družstev a jedno
družstvo dětí z Vlčí. Ve 14 00
hodin začal běh na sto
metrů, kdy z každého
družstva
běželi
čtyři
závodníci, nejhorší čas
se
škrtal.
Nejlepší
výsledek z našich měl na
čtvrtém místě Pavel Nový
s
časem
24,47s.
Po
překážkách na sto metrů
ukázaly svoje hasičské
umění děti z Vlčí. Při
vyhodnocování byly děti
odměněny
medailí
a
drobnými dárky, které poskytl OÚ
Dolce. Pak přišly na řadu
požární útoky, kdy měla družstva
dva pokusy.
Po celý den bylo krásné
počasí, takže u občerstvení
to bylo znát. Dosoutěžilo se
kolem 1700 hodin, po sečtení
časů a bodů přistoupil
starosta okrsku p. Rašplička
k vyhodnocení soutěže. Jako
první skončili hasiči z

bychom pro své miláčky neudělali, vždyť je pouť jednou za rok.
Na závěr mi dovolte, abych
poděkoval všem hasičů i nehasičům, kteří se zasloužili o to,
aby návštěvníci dolcké pouti
byli
spokojeni.
V
sobotu
19. srpna vás všechny zvu na
17. ročník soutěže v požárním
sportu „O pohár starosty obce“ a
večer na taneční zábavu.
Za SDH Míra Macháček

Malince s časem 17,16, druzí
skončili domácí s časem 18,13 a
na třetím místě skončili Horšice
s časem 23,62. Oceňoval se i
nejrychleji nastříkaný terč. Za
pravý proud byl oceněný domácí
Nový Zd. nejml. Starosta okrsku
závěrem všem poděkoval za
sportovní chování. Po skončení
soutěže bylo nutno zase vše
odvézt na hřiště a louku po sobě
řádně uklidit. Kolem devatenácté
hodiny jsme byli všichni utahaní, ale rádi, že to máme za
sebou.
Závěrem děkuji všem, kteří celou
akci zabezpečili a svými dopravními prostředky pomohli vše
přestěhovat. Myslím, že jsme
ostatním ukázali, že soutěž lze
zabezpečit kdekoli na louce za
kteroukoli obcí. Ještě jednou
všem děkuji.
Starosta SDH Míra Macháček
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Dolce se proměnily v Divoký západ
V sobotu 3. června se
konečně dolcké i okolní děti
opět po roce dočkaly. Všichni
už se těšili na tradiční
Pohádkový dětský den tentokrát
s kovboji, indiány, mexičany i
barovými tanečnicemi.

Před třetí hodinou odpoledne
bylo vše připravené, nedočkavost
vrcholila
jak
u
pořadatelů, tak u dětí. A
najednou......slejvák. Jeden
mráček se usadil nad Dolcemi
a vydatně nám zalil hřiště,
bohužel i s připravenými
stanovišti pro děti. V půl
čtvrté se konečně počasí
umoudřilo a umožnilo dětičkám
prožít
krásné
soutěžní odpoledne.
Každé dítě dostalo u
vstupu
kartičku
a
postupně, jak zdolávalo
jednotlivé
úkoly, dostávalo do
této kartičky razítka. Za splnění všech
úkolů
dostalo
10
razítek, nějakou tu
mlsnotu a mohlo si
dojít do „Dárečkova“ pro
koníka, indiánskou čelenku,
flétničku
a
perníkovou
podkovu. A také si mohlo
dojít pro pravého hamburgera,
kterého
připravovali

krásné barové tanečnice.
A
jaké
vlastně
byly
soutěže?
Rejžování
zlata, házení podkovou
na cíl, nalévání whisky,
slalom
na
dřevěném
koníkovi mezi kaktusy,
stavění ohníčků,
běh
v
kovbojských
botách,
plížení vyznačenou
tratí,
poznávání
stop
zvířátek, střelba z
luku i kuše a chytání koníka do lasa.
Kovbojové, indiáni i
mexičané
dohlíželi
na správný postup
z d ol á v á n í
v š e ch
úkolů.
Jako doprovodný program se
mohly dětičky svézt na bílé
kobylce jménem Monty, nebo
si zaskákat na skákacím
hradu. Nechybělo ani výborné
občerstvení.
Velké
překvapení
pro
všechny
bylo, když k nám zavítal
„Jimmy“
(Miroslav
kovboj
Magura)
se
svým
koněm
„Marsem“. Ukázal nám, jak

dokáže člověk a kůň spolupracovat
a
navzájem
si
věřit. Jimmy nám předvedl
ovládání
koně,
práci
s
bičem i lasem a také neuvě-

řitelnou důvěru, kterou k
Marsovi má.
Na závěr tohoto odpoledne
umožnili hasiči dětem (a
musíme podotknout, že se
vyřádily nejen děti) stříkat vodu z děla i proudnice
a děti mohly zalévat vodou
hřiště i sebe navzájem. Pak
ještě zakončující indiánský
tanec a děti se spokojeně
vydávaly ke svým domovům.
Chtěla bych na závěr poděkovat pořadatelům akce a
všem, kteří se podíleli na
krásném dětském odpoledni,
stejně tak Kobylce Monty a
jejímu doprovodu a samozřejmě Jimmymu a Marsovi za
krásné vystoupení. Rozzářené dětské oči byly pro nás
tou nejlepší odměnou. Dále
patří
velké
poděkování
„Cukrárně
v
přeštické
Háječku“,
která
poskytla
jako
sponzorský
dar
na
dětský den 100 ks perníkových podkov.
Tohoto
nakonec
slunného
odpoledne se celkem zúčastnilo 90 dětí a s nimi je
přišli
podpořit
rodiče,
prarodiče i plno diváků.
Děkujeme za krásnou atmosféru a příští rok se na
vás zase budeme těšit.
Štěpka Mrázová

Dolcemi projel konvoj
Celý Plzeňský kraj žil i v
letošním roce v úvodu měsíce
května Slavnostmi svobody,
které
trvaly
až
do
8.
května.
Od
roku 1990 se
kraj každoročně
v
květnu
pomyslně vrací
do roku 1945,
kdy osvobozením Československa spoje-

neckými
vojsky
skončily
boje druhé světové války v
Evropě. I letos na oslavy
přijeli
lidé
z
celého
světa,
aby
společně
s
obyvateli města,
vojens kými
veterány
a
jejich rodinnými
příslušníky
oslavili osvobození
americkou
armádou. A také

Dolce se dočkaly zpestření
v podobě průjezdu vojenského konvoje obcí.
Redakce

