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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
začalo nám letní období a přineslo
hodně teplé a suché dny, které
prohlubují sucho a nedostatek vody
jak povrchové, tak i té spodní. Ta
trápí nemalou část naší obce v
podobě klesající hladiny vody ve
studnách a jsou tu i případy, že
si lidé musejí nechat vodu dovážet. Tato situace samozřejmě trápí
naše zastupitele, kteří se rozhodují, zda nechat zpracovat projekt
a vybudovat obecní vodovod, který
na dlouhá léta zadluží naši obec.
Pokud vodovod začneme budovat, tak
na základě souhlasu stvrzeného
podpisem od většiny obyvatel obce,
že se na vodovod připojí a budou
vodu odebírat. Plánujeme veřejnou
schůzku pro občany, která bude
zaměřena na obecní vodovod.
Schůzky se zúčastní projektant,
který bude zodpovídat vaše otázky.
O schůzce budete včas informováni

a očekávám účast celé obce.
V minulém občasníku jsem informoval o schválení dotace ve výši
120 000 Kč na rozšíření dětského
hřiště V Březinkách o dva herní
prvky. Firma TR Antoš začátkem
srpna tyto prvky namontuje a
provede kontrolu prvků stávajícího
hřiště. V době realizace prosím
občany, aby dávali v blízkosti
dětského hřiště pozor na své
ratolesti. Budou tam prováděny
výkopové a stavební práce.
Štěstí se na nás usmálo a byli
jsme úspěšní i v dalších dvou
žádostech o poskytnutí dotace. Na
demolici obecní stodoly máme
schváleno 120 000 Kč a na věcné
vybavení jednotky hasičů 29 900
Kč. Pro jednotku zakoupíme ochranné pomůcky a dovybavíme zásahové
vozidlo.

Na základě schválení dotace na
demolici stodoly jsme rozjeli
novou akci a místo stodoly vyroste
nová hasičská zbrojnice. Pokud se
nám tato akce povede a uvolní se
stará hasičská zbrojnice, využijeme toto místo k vybudování obchodu
se smíšeným zbožím, který nám v
obci hodně chybí.
V měsíci květnu a červnu v obci
proběhla velká spousta akcí
pořádaná obcí nebo místním SDH. O
všech se dočtete v následujících
článcích. Děkuji všem, kteří se
podílí na pořádání akcí a tím
přispívají k dění v naší obci. Jen
mě mrzí malá účast našich občanů
na těchto akcích.
Na závěr bych Vám chtěl popřát
příjemné prožití letních dnů a
krásně strávenou dovolenou ať u
moře, nebo českého rybníka.
Míra Mráz, starosta obce

Rok 1379
V letošním roce uplyne 640
let, kdy byla v lexikonu obcí
první zmínka o existenci naší
obce. Psal se rok 1379. Po
celá desetiletí, ba i století,
je u obyvatel naší obce
zakořeněna teorie, že naše
Dolce stávaly v nedalekém lese
Dolcko, ale skutečnost je asi
jiná. Novodobí badatelé mají
na polohu naší obce zcela jiný
názor. Podle místní tradice
ležely původní Dolce v lese
východně od dnešní vsi v místě
zvaném „na staré vsi“, kde
byla nalezena železná sekera a
keramické zlomky z 15. století. Tehdy tady prý zanikla

ves, jejíž jméno se nepodařilo
zjistit. Nová obec byla
založena jako silniční ves
žebříčková
s
pravidelnou
zástavbou,
protože
obcí
probíhala významná obchodní
cesta. Ves Dolce zpustla v 15.
století, kdy se za husitských
válek a následně za třicetileté války (1618-1648) nevyhnula
plenění, týrání a drancování.
Konečná obnova Dolců se datuje
mezi roky 1780 až 1789. Podle
dostupných údajů žilo v roce
1850 v nových Dolcích již 356
obyvatel a stálo zde 49 domků.

Vítáme nové občánky
Dolců
Matyáše Klímu a
Antonína Mareše
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ DO
ŽIVOTA.

Naši jubilanti
V červnu oslavili:
Zdeňka Stieberová Magdalena Frank V červenci oslaví:
Jiří Blacký
Marie Stuchlová -

90 let
60 let

60 let
85 let

Čerpáno ze zápisků J. Macháčka

B L A H O P ŘE J EM E

Stránka 2

DOLCKÝ OBČASNÍK

Informace ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
konaného dne 7. 6. 2019
Zasedání Zastupitelstva obce
Dolce bylo zahájeno v pátek 7.
6. 2019 v 19 h starostou
Miroslavem Mrázem.
V úvodu starosta omluvil pana
Josefa Staňka, který se z
rodinných důvodů nemohl zasedání zúčastnit a přivítal nového
člena zastupitelstva pana Ivo
Chudáčka, který nastoupil, jako
první náhradník z téže volební
strany tzn. Hasiči Dolce, na
uvolněné místo po rezignaci
pana Luboše Loudy. Jelikož se
jednalo o první zasedání,
kterého se Ivo Chudáček zúčastnil, složil slib. Pan Ivo
Chudáček byl původně členem
kulturní komise, tuto funkci
nemohl nadále vykonávat, proto
zastupitelstvo zvolilo novým
členem kulturní komise pana
Michala Holého a pan Ivo
Chudáček byl zvolen předsedou
finančního výboru.
Následovala zpráva starosty
obce, ve které starosta informoval o tom, že čekáme na
konečnou projektovou dokumentaci kanalizace pro výběr zhotovitele. Jakmile ji budeme mít,
budeme
kontaktovat
firmu
zabývající se dotacemi, která
nám vyřídí podání žádosti o
dotaci a následně i výběr
zhotovitele. Informoval o
schůzce se zástupcem firmy
Gekon, která provádí vrty na
vodu a ze které vyplynulo, že
pro případnou realizaci vodovodního řadu potřebujeme, aby
se pokud možno všichni obyvate-

lé na řad připojili a vodu
odebírali. V opačném případně
není v ekonomických možnostech
obce tuto akci realizovat. V
této souvislosti zastupitelstvo připraví dotazník pro
občany, zda by měli o připojení na vodovod zájem. Starosta
dále informoval o kulturních
akcích, které se v uplynulém
období uskutečnily a poděkoval
všem organizátorům i účastníkům. Vyjádřil potěšení, že se
většina z nich stala tradicí a
některé jsou vyhledávány i
lidmi z okolí. Velice úspěšný
byl dětský den, kterého se
zúčastnilo 140 dětí a na který
se prostřednictvím sponzorských darů vybralo 24.000,Kč. Starosta všem sponzorům
poděkoval. Letos poprvé u nás
proběhly rybářské závody,
které měly velký úspěch a v
příštím roce by u nás rybáři
chtěli uspořádat hned 2
závody. Dále starosta informoval, že se spolu s Lenkou
Szikszayovou zúčastnil oslavy
k 15. výročí založení Dobřanských bábinek, kdy si velice
vážil pozvání do dobřanského
kina Káčko, které bylo plné,
ale z obcí tam byly pouze
Dolce a Dobřany, což svědčí o
velmi dobrých vztazích s
Dobřanskými bábinkami. Informoval o námětovém cvičení
místní jednotky sboru dobrovolných hasičů, které proběhlo
18. 5. 2019 v prostoru haly
Rigips. Poděkoval majiteli
Rigipsu za spolupráci a

možnost cvičení uskutečnit a
vyjádřil potěšení, že 5 členů
zvládlo vyjet k zásahu za 7,5
minut. Jako jednotka kategorie
JPO V máme povinnost vyjet k
požáru do 10 minut v min.
počtu 4 členů.
Předsedkyně kontrolního výboru
Alena Duchková informovala o
v ý sl ed cí ch
i nv ent a ri za c e
majetku k 31. 12. 2018, kdy
nebyly zjištěny žádné schodky,
manka
ani
inventarizační
přebytky a seznámila přítomné
s rozpočtovým opatřením č.
1/2019. Nový předseda finančního výboru Ivo Chudáček pak
přítomné seznámil se závěrečným účtem obce za rok 2018 a s
účetní závěrkou za rok 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo
dodatek č. 1 ke Smlouvě o
úhradě neinvestičních výdajů
za žáky navštěvující školní
jídelnu a školní družinu v ZŠ
Josefa Hlávky v Přešticích,
který se týkal snížení částek
za tyto úhrady a schválilo
přijetí finanční dotace z
rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce ve výši 120.000,Kč na rozšíření dětského
hřiště (dotační titul „PSOV PK
2019 – Projekty obcí).
V závěru jednání byla otevřena
diskuze a byl dán prostor po
případné dotazy.
Podrobnější informace naleznete v oficiálním zápise zastupitelstva.
Alena Duchková

Děkujeme sponzorům dětského dne na Dolcích
Musil a synové, topení+voda+plyn, Dolce 61
Zednictví Josef Bultas, Dolce 127
Miroslav Soumar, Dolce 58
Zednictví Michal Fořt, Dolce 58
Pneuservis Michal Holý, Dolce 17
Zdeněk Štěpán – Gastop, Dolce 82
Stanislav Sajdl – Autodoprava, Dolce 115
Václav Procházka – Kamenictví, Dolce 41
Pokrývačské práce, Pavel Šiling, Dolce 27
Radim Havlíček – Elektro, Dolce 81
DENATO v.o.s., Daniel Král, nehtový velkoobchod, Přeštice

CIE consulting s.r.o., Plzeň
Chlumčanská doprava s.r.o., Chlumčany
STENFORM s.r.o., Radkovice 25
D - BETON s.r.o., Chlumčany
Obec Týniště
Topenářství Viktora R – V s.r.o., Přeštice
Cukrárna „ V Háječku“, Přeštice
SDH Dolce
Petr Peštál, výroba kovových konstrukcí,
Dolce 59
Praktik Bory s.r.o., MUDr. Michaela
Bárdy, Plzeň

Č. 3

Stránka 3

Tour de Dolce
Letošní již dvanáctý ročník
Tour de Dolce byl stanoven na
sobotu 4. května.
Celý týden byla předpověď
počasí nepříznivá, až ve
čtvrtek se změnila na přijatelnou, neboť nemělo mrznout a
dešťové přeháňky měly dorazit
až po 15. hodině. V sobotu
před 9 h se sešlo všech 9
účastníků (3 ženy a 6 mužů)
před obecním úřadem. Na start
nás přišel povzbudit Standa
Ziegler, který se tentokrát
nemohl ze zdravotních důvodů
zúčastnit a ve funkci lídra ho
nahradil Véna Duchek. Proběhlo
fotografování a vyrazilo se.
Všichni se hned po ránu
zadýchali, neboť cesta přes
les ke svatému Hubertovi je
velice strmá a kamenitá a za
Hubertem ještě strmější a
kamenitější.
Po
krátkém
vydýchání jsme sjeli do Letin,
kde stavební firma prováděla
práce na místní komunikaci. V
části Lázně jsme odbočili
směrem na Svárkov, kde je
pěkná asfaltka, ale závěrečné
stoupání nás pěkně zapotilo.
Pokračovali jsme směrem k obci
Prádlo malebnou krajinou mezi
poli a lukami, kde na nás z
oblohy zasvítilo i sluníčko. Z
Prádla jsme jeli směrem na
Klášter po pěkné asfaltce
podél řeky Úslavy. A to už
jsme měli do Nepomuku, co by
kamenem dohodil. Ještě jsme
museli
zdolat
krkolomné
stoupání přes náměstí, které
je vydlážděné žulovými kostkami, ale to už jsme měli na

dohled cíl první etapy, kterým
byl Švejk Restaurant U Zeleného stromu. Tam jsme se posilnili dobrým obědem a vyrazili
jsme na zpáteční neméně náročnou cestu, kterou jsme zahájili jízdou proti větru do

Žinkov. Okolí zámku je nepřístupné, tak jsme se nezdržovali a jeli opět do kopců k
Radkovicím. V obci jsme
odbočili na polní cestu,
která vedla přes les a vyústila v zatáčce před Skašovem,
my jsme ale pokračovali na Měčín.
Když jsme v lese
vyjeli na horizont,
dali jsem se doprava na lesní cestu z
kopce dolů do Luhu.
Při
sjezdu
nás
přepadl déšť a před
největším
lijákem
jsme
se
museli
schovat
u
nově
postaveného srubu.
Stále
ještě
poprchávalo, ale my
jsme
se
rozjeli
zdolat
závěrečné
kilometry s vidinou
blízkého domova. Poslední
úsek z Horšic přes Újezd už
nepršelo. Všichni byli rádi,
že jsme dorazili do cíle,
neboť jsme byli prokřehlí,
ale hřálo nás společně ujetých 50 km. A jak pravili
staří cyklističtí bardi: „Bez
toho (deště) by to nebylo
ono
“
Děkuji
Vénovi
Duchkovi za pěkně naplánovanou trasu a doufám, že příští
rok bude větší účast cyklistů. Tak zase za rok AHOJ!
Jitka Vašáková
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Hasiči opět Za Párníkem
Po roční odmlce jsme v
sobotu 11. května na hřišti Za
Párníkem přivítali hasičská
družstva okrsku č. 8 Horšice
při povinném okrskovém cvičení.

Síly přijely změřit družstva z
Újezdu, Horšic, Malince, Vlčí a
domácí hasiči. Za ženskou
kategorii přijely ženy z Vlčí.
Po nástupu a přivítání družstev
starostou okrsku panem Rašpličkou a poradě velitelů družstev,
začala s hodinovým zpožděním
soutěž v běhu na
100 m s překážkami. Z každého
družstva běželi
čtyři borci a
tři
nejlepší
časy se započítávaly
do
k o n e č n é h o
pořadí.
Soutěž
otevřeli hasiči
z
Újezdu
a
následovali

hasiči z Dolců,
Vlčí, Malince a
Horšic.
Za
domácí
se
s
překážkami
popasovali
Z d e n ě k
N o v ý
nejml., Míra Mráz, Pepa
Staněk a Pavel Paluch
ml. s opravným pokusem,
kdy při jeho prvním
pokusu svojí „vervou“
položil
dvoumetrovou
bariéru na zem. Při
opravném pokusu proběhlo
už vše dle pravidel.
Svými časy se naši hoši
v této disciplíně umístili na druhém místě za
družstvem z Malince. Na
dalších místech skončilo Vlčí,
Horšice a Újezd. Ženy z Vlčí
proběhly 100 m bez bariéry.
Počasí se zhoršilo, začalo
pršet a ochladilo se, nic
příjemného. Požární útok,
který proběhl dvoukolově, opět
otevřeli hasiči z Újezdu. Naši
kluci první útok za silného

deště odmítli, takže měli
první pokus neplatný. V prvním
kole zvítězil Malinec časem
19:45 s. Naši v druhém kole
zabojovali a časem 22:76 s
obsadili v konečném pořadí
třetí místo, za hasiči z Vlčí
s časem 22:16 s a vítězným
Malincem s časem 18:43 s. Na
čtvrtém místě skončili hasiči
z Újezdu a pátí skončili
Horšice. Ženy z Vlčí předvedly
dva útoky v časech 41:50 s a
41:47 s. Po 16. hodině přišlo
na řadu vyhodnocení celé
soutěže. Všichni byli dekorováni medailemi, jako družstva
věcnými cenami a ti nejlepší
obdrželi krásné poháry. Počasí
nám nepřálo, ale hlavně, že se
soutěž obešla bez zranění.
Jako každou akci nechyběl
stánek s občerstvením. Tam
pilně pracovali Jiří Louda,
Drahuš Macháčková, Eva Loudová
a u grilu se činili Míra
Macháček a Pavel Šiling. Touto
cestou děkuji všem, kteří se
zasloužili o zdar akce včetně
zajištění překážek, které
dovezli z Dobřan Míra Mráz a
Míra Macháček.
Starosta SDH M. Macháček

Dravci a sovy, které jsme mohli vidět na dětském dnu
Orel stepní - jedná se spíše o mrchožrouta nevhodného k lovu. Na ukázkách se
používá jako náhrada orla skalního, který
je opravdovým lovcem a mohl by ublížit
nějakému divákovi.
Výr velký - největší sova světa, schopná
ulovit i lišku. K lovu se však nepoužívá,
jelikož má dosti pomalé myšlení, a než by
zaútočila, kořist uteče.
Sova pálená - asi nejznámější sova, která
ve volné přírodě dosti ubývá a to zejména
kvůli úbytku přirozených hnízdišť, ale
také kvůli způsobu zemědělského hospodaření.

Puštík obecný - nejběžnější sova v ČR,
velký pomocník zemědělců. Jedna sova
sežere denně 2 myši. Každá myš za rok 2
kg obilí. To znamená, že jedna sova
ročně zachrání 1,5 t obilí.
Káně lesní - nejběžnější druh dravce v
ČR. V sokolnictví se nepoužívá hlavně
kvůli slabým pařátům, které nejsou
schopny udržet požadovanou kořist. Na
ukázkách se může používat ke klasickým
příletům, popřípadě ke kroužení.
Káně Harrisova - nepůvodní dravec
pocházející ze střední Ameriky. V
sokolnictví se používá zhruba posled-

ních 20 let, jako náhrada nedůvěřivého
jestřába lesního. Ačkoliv i proto, že jí
chybí jestřábova agrese, se dá používat
k lovu více jedinců na jednou, nejčastěji pár samec a samice. Na ukázkách je to
nejčastěji viděný pták, poněvadž se s
ním dá létat téměř všude a jeho výcvik
není tolik náročný.
Luňák červený - dravec v ČR vedený jako
kriticky ohrožený, i když jejich stavy
prudce stoupají. V sokolnictví nemá
využití. Při ukázkách se používá ke
krouživému letu, při kterém je schopný
za letu chytat a žrát kousky masa vrhané
sokolníkem.
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Dětský den na Dolcích
Letošní dětský den vyšel
příhodně na 1. června, začínal
od 1400 hodin a těšil se velké
účasti.
Zasoutěžit si
a získat tak
n ě j a k é
d á r e č k y
přišlo okolo
140 dětí, na
které
u
vstupu čekali
Pat a Mat.
Vstupné bylo
dobrovolné a
každý
jistě
p ř i s p ě l
n ě j a k o u
korunou.
Na
dni dětí s
názvem
Naše
řemesla, bylo
pro naše nejmenší připraveno
10 disciplín
–
natěrač,
myslivec, instalatér, číšník,
zahradník, zedník, zdravotní
sestra, švadlena, cukrářka,
hasič. Děti si tak u každého
stanoviště zkusily, co dané
řemeslo obnáší, po absolvování
disciplíny dostaly razítko do
soutěžní kartičky a za odměnu
získaly nějakou sladkost nebo
vlastnoručně zasazenou kytičku. Počasí bylo velmi krásné a
děti si svůj den náležitě
užívaly. Po vyzkoušení všech
řemesel a s řádně vyplněnou
kartičkou si mohlo každé
soutěžící dítko vyzvednout
hamburger a pitíčko. Samozřejmě po celou dobu akce nechybělo ani občerstvení zdarma v
podobě bufetu, který připravily místní hospodyňky. Pro
zpestření
programu
bylo
připraveno
vystoupení
s
dravci, kde jsme viděli třeba
krásnou sovu pálenou, výra
velkého nebo orla stepního.

Děti si mohly na
dravce sáhnout nebo
se s nimi dokonce i
vyfotit.
Pro
ty,
kteří by se snad
začaly nudit, byl
připraven skákací hrad, kde se
mohly dostatečně vydovádět,
dále kovář, u kterého si děti
mohly za jeho pomoci vykovat
například hřebík na památku,

anebo keramická dílna, kde si
mohly vyzkoušet práci s hlínou
na hrnčířském kruhu. Neplánovanou atrakcí byli dva koně,
jejichž majitelky se na hřišti

jen zastavily, ale byly
tak hodné, že zájemce z
řad
dětí
na
koních
povozily. Celý den byl
doprovázen
dětskou
muzikou. Na konci celého
dne si soutěžící děti
vyzvedly
ceny,
mezi
kterými byl míč do vody,
dětský deštník, míček se
slizem a vodní bomby.
Všechny děti měly v očích
radost.
Po
rozdání
dárečků, přijelo další
překvapení
v
podobě
přeštických hasičů, kteří
po několika pokusech začali
na hřiště stříkat pěnu a děti
se tak mohly náležitě vyřádit
a zároveň ochladit. Po odjezdu hasičů, se všichni začali
rozcházet ke svým domovům a
na dětech bylo vidět, že si
svůj den náležitě užily.
Děkujeme organizátorům a všem
pomocníkům za obětování svého
volného času a přípravu

krásného dne pro naše malá
zlatíčka.
Barbora Alblová
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Horšické škole se školní výlet vydařil
V pátek, 31.5. jsme s napětím
očekávali, jaké bude počasí,
neboť nás čekala po mnoha
letech opět ZOO Plzeň.
Volba to byla dobrá, protože
jsme zjistili, že někteří žáci
v této ZOO, která za poslední
léta doznala velkých změn k
lepšímu, ještě nebyli. Také
počasí se během dopoledne
umoudřilo, a tak jsme prožili
krásný den chvíli mezi africkými zvířaty v savaně, chvíli
mezi hady či v nočním světě
různých živočichů, za okamžik
jsme se ocitli v Austrálii mezi
klokany či na Borneu mezi
orangutany.
Zkrátka
jsme
vlastně během jednoho dne
procestovali celý svět. Ale asi
největší zážitek si žáci

odnesli z Dinoparku, ve kterém
se mohli
dosyta vyřádit a
shlédnout panoramatický film ze
života
před
dávnými lety z
období prvohor a
druhohor. Myslím,
že všichni včetně
vyučujících jsme
se
vrátili
s p o k o j e n i ,
obohaceni
o
nevšední zážitky
a poučeni o tom,
že
příroda
v
kterékoli
části
světadílů se musí
chránit,
aby

zůstala zachována pro další generace.
Pavla Nohavcová

Rybářské závody
25. května proběhly na
Dolcích rybářské závody, které
pořádal současný provozovatel
dolckého rybníka Karel Uhlíř.
Jednalo se o páté závody z
celkových třinácti v rámci 12.
ročníku Úslavského poháru.
Závody probíhaly metodou „chyť
a pusť“, což je název pro nový
pohled a přístup k rybaření
jako sportu. Rybáři si při něm
chycené ryby neponechávají na
jídlo, ale vrací je do vody,
často po předchozím fotografování a vážení. Součástí tohoto
přístupu je šetrné zacházení s
rybami, používání háčků bez
protihrotů, které nepoškozují
rybí tlamky apod. V Česku je
popularizátorem tohoto přístupu
k rybaření např. Jakub Vágner.
Že jsou rybáři ranní ptáčata, o
tom nasvědčoval fakt, že se

začali sjíždět již kolem půl
páté ráno. Na Dolce jich
přijelo celkem 44. V pět hodin
proběhlo losování míst, která
byla vyznačena téměř po celém
obvodu rybníka. V šest hodin
zaujali rybáři své pozice a
romantické
duše,
kterými
rybáři jistě také jsou, se
mohly kochat mlhou povalující
se po hladině rybníka a
vycházejícím sluníčkem. Závody
probíhaly na dvě 3hodinová
kola a smyslem závodů bylo
získat co nejvíce bodů. Jeden
bod znamená jeden centimetr
jakékoli chycené ryby. Měření
zajišťovaly 3 dvoučlenné týmy,
které každou rybu přeměřily,
její délku zapsaly příslušnému
rybáři na jeho kartu a rybu
pak pustily zpět do vody. A že
se měly co činit! I rybáři
samotní byli
překvapeni,
kolik
toho
nachytali a
prý
tohle
ještě nezažili. Odpovídaly tomu
i výsledky,
kdy
se
nachytalo 5x
více ryb než
obvykle. Na
prvním místě
se
umístil
Jakub Maršálek se 4 156
body,
na
druhém místě

Marek Vican s 3 960 body a na
třetím místě Jan Kazda s 3 422
body. Dočkali jsme se i několika zajímavých úlovků, tím
největším byl kapr dlouhý 70
cm, kterého chytil Radek
Maršálek. Po celou dobu závodů, od 5. hodiny ranní až do
13. hodiny odpolední, zajišťovali občerstvení s donáškou až
na místo hasiči, kterým patří
velké poděkování od pořadatele. Poděkování patří rovněž
všem, kteří rybník připravili
na závody a prováděli měření.
Rybářům se u nás velice líbilo
a rádi by u nás příští rok
uspořádali hned dva závody.
Tak se budeme těšit!
Karel Uhlíř, Alena Duchková
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Pouťový fotbal v malé kopané
Letošní pouťový fotbal
vyšel na víkend 15. a 16.
června. V sobotu se netradičně
již od 11 h uskutečnil turnaj
dospělých a v neděli pak
turnaj dětí.

Zmiňovaný
čas
byl
stanoven vzhledem k
tomu,
že
několik
fotbalistů mělo odpoledne zápasy klubů, ve
kterých působí. Zasluhují
tedy
hlubokou
poklonu,
že
se
i
p ř es t o
z úč a st ni li
našeho turnaje. Dospěláckého
turnaje se zúčastnilo 6 týmů.
Byly rozlosovány do dvou
skupin. Skupina A: Horšice, FC
Kovárna, SFC Našrot, skupina
B: Blovice, Dolce, Plzeň. V
rámci skupiny hrál každý s
každým. O celkové umístění se
pak hrálo podle pořadí ve
skupinách. Na pátém místě se
umístily
Horšice,
které
porazily Plzeň 5:0. Na třetím
místě se umístil tým FC
Kovárna, který porazil Blovice
5:3. Na prvním místě se
umístil tým SFC Našrot, který
porazil Dolce 4:2, kdy jsme
bohužel
neudrželi
slibné
vedení 0:2. Nejlepším hráčem
turnaje se stal Tomáš Kutka z
týmu FC Kovárna, nejlepším
střelcem Calta z Blovic a
nejlepším gólmanem domácí
Marek Regner.
V neděli se od 14 h uskutečnil
turnaj mladších a starších
dětí z Dolců a z Radkovic.
Trávník byl pokropen ranním
deštěm, a tak měla děcka
podmínky skoro jako na plzeňské Viktorce. V nasazení si
děti nezadaly s dospělými,

padaly krásné góly a gólmani
se zase předvedli skvělými
zákroky. O výsledky tady až
tolik nešlo, šlo především o
to, zahrát si fotbal.
Poděkování patří organizátorům

Karlu Veitovi, Milanu
Pavlátkovi, SDH Dolce
a rovněž všem u občerstvení.
Strávit celý den, a v sobotu i
večer, na nohou se dá také
považovat za sportovní výkon.
Takže
děkujeme
našim
„sportovcům“ Oli a Zdeňkovi
Bultasových, Zdeňkovi ml. a
Pavlovi Nových a Pavlu Paluchovi ml.
Závěrem mi dovolte jako velké
sportovní fanynce malý osobní
poznatek. Byla jsem velice
příjemně překvapena, jak se
děti chovaly sportovně a

dokonce ani při vstřeleném
gólu
nepotřebovaly
dělat
žádné teatrální oslavy, tak
jak to často vidíme v naší
nejvyšší lize, ale i v těch
světových. Fotbalisté nemají
v poslední době úplně nejlepší pověst, a tak pro mě bylo
příjemným zjištěním, že u
našich dětí (a musím uznat,
že i u dospělých) tomu tak
není a že se „předváděly“
především na hřišti. Předpokládám, že zásluhu na tom
mají trenéři, kteří se o děti
starají. A bylo vidět, že
především na jejich názoru
dětem záleží, ať už to bylo
při vstřeleném gólu, kdy
první pohledy dětí směřovaly
právě k trenérovi, nebo skoro
slzičky, když byly za něco

pokárány. A víte, co by se mi
líbilo? Kdybychom se byli
schopni, jako za starých
časů, alespoň jednou za týden
sejít na hřišti a zahrát si
fotbálek jen tak. Mladí,
staří, holky, kluci, vždyť je
to jedno. Ono by i to pivo
pak více chutnalo
A třeba
bychom pak mohli příští rok
postavit ještě jeden tým. Co
Vy na to?
Alena Duchková
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Malá vzpomínka

Pozvánka

V měsíci srpnu tomu bude 25 let, kdy naši
občané dostali do ruky první vydání Dolckého
občasníku. Hlavním iniciátorem vzniku občasníku
byl bývalý starosta obce Josef Macháček. Stal
se hlavním, a mnohdy i jediným, dodavatelem
článků. Na jeho zajímavosti z časů minulých se
mnozí těšili. Po jeho odchodu ho plně zastoupil
Standa Ziegler se stejně zajímavými články. Za
25 let prošel občasník proměnou z černobílého
na barevné vydání a počet autorů přispívajících
do občasníku se rozšířil, z čehož mám velkou
radost. Na závěr krátké vzpomínky přeji Dolckému občasníku hodně čtenářů a alespoň dalších 25
let trvání.

SDH Dolce srdečně zve všechny
občany na

Míra Macháček

SDH Dolce pořádá

autobusový zájezd do Českých Budějovic
na mezinárodní
agrosalon Země živitelka,
který se uskuteční

v sobotu 24. 8. 2019.

19. ročník
soutěže v požárním
sportu
„Pohár starosty obce“,
který se uskuteční

v sobotu 17. 8. 2019
od 1300 h na hřišti Za
Párníkem.
Od 1200 h prezentace družstev.
Od 2000 h taneční zábava, kde
zahraje skupina

Čendaband.
Přijďte podpořit domácí
hasiče.
Základní škola a Mateřská škola
Horšice, příspěvková
organizace, Horšice 39, 334 01
Přeštice

přijme ihned
vychovatelku do školní
družiny,
nástup 26. 8. 2019 na
částečný úvazek 0,750.

Bližší informace budou včas zveřejněny.
V případě zájmu se nahlaste v kanceláři obecního
úřadu.

Bližší informace na

tel. 377 986 680,
zshorsice@volny.cz

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Dolce
konaných ve dnech 24. - 25. 5. 2019
Celkový počet voličů zapsaných ve výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet občanů, kteří se zúčastnili hlasování
Počet odevzdaných platných hlasů celkem
Voleb do Evropského parlamentu se zúčastnilo
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

5
6
7
9
11
12
16
22
26
27
28
30
36
39

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

28,40 % voličů.

Občanská demokratická strana
ANO, vytrolíme europarlament
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Sdružení pro republiku – Republ.str.Českosl.M.Sládka
ROZUMNÍ a ND – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO
Vědci pro Českou republiku
Česká Suverenita
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
ANO 2011
Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prof. spol.
Křesťan.a demokrat.unie – Českosl.strana lidová
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69
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