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Slovo zastupitele
Milí čtenáři,
vítejte u dalšího čísla Dolckého
občasníku, které bude v mnohém
jiné. První změnu už jste mohli
zaznamenat podle názvu úvodního
článku, který už se nejmenuje
slovo starosty, ale slovo zastupitele. Pevně věříme, že to bude pro
Vás, čtenáře, příjemné zpestření.
A já pevně věřím, že to nedopadne
tak, že už si budu psát celý
občasník sama. O další změnu se
nám nečekaně postarala pandemie
koronaviru Covid-19, která
způsobila zrušení všech plánovaných akcí a uzavření ZŠ i MŠ
Horšice, takže jsme přišli o
část příspěvků. Koronavirus nás
ale nezastaví a my jsme tu,
abychom Vám přinesli, věříme, že
zajímavé informace, a abychom
Vám snad i trochu přispěli ke
zlepšení nálady.
Téměř dva měsíce funguje Česká
republika v nouzovém stavu,
který byl naší vládou vyhlášen
12. března. Tento stav znamená
zásahy do našich životů, které
většina z nás doposud nezažila,
již 11. března byly uzavřeny
školy, 14. března obchody a
hranice s Německem a Rakouskem,
16. března byl zakázán volný pohyb
lidí. Kdo by si byl pomyslel, když
jsme v prosinci slyšeli ve zprávách o dění v čínském Wu-chanu, že
se to za tři měsíce bude týkat
nejen nás, ale celého světa. Je
otázkou, zdali se na tento stav
dalo připravit lépe. Možná dalo,
ale na druhou stranu po bitvě je
každý generál. Důležité je se v
nastalé situaci chovat zodpovědně
a ohleduplně nejen k sobě, ale i
ke svým blízkým, přátelům a
sousedům a dodržovat veškerá
nařízení. Těžké časy pravděpodobně
ještě nastanou a zastavená ekonomika si vybere své daně, ale pevně
věřím, že i to zvládneme. Jak se
říká, všechno zlé je pro něco
dobré. V těžkých časech poznáte
opravdové přátele a charaktery
lidí, zjistíte, co je v životě
důležité a co není, poznáte, kdo
opravdu dává a kdo jen vydělává
nebo slibuje a uvědomíte si, jak
málo stačí a může Vám být zakázán
volný pohyb či podnikání.
A jak se koronavirus dotkl naší

obce? Obecní e-mailová schránka je
denně zaplněna informacemi z
nejrůznějších úřadů. Snažíme se
Vám to podstatné sdělovat místním
rozhlasem nebo na obecních webových stránkách, kde jsme i vytvořili speciální stránku s názvem
Koronavirus Covid-19. Jak už jsem
zmínila v úvodu, došlo ke zrušení
plánovaných akcí, které se bohužel
týkalo posezení seniorů, Fichtl
Cupu a museli jsme zrušit i osobní

gratulace našim jubilantům.
Uvidíme, jak se bude situace
nadále vyvíjet, pokud to bude
možné, pokusíme se některé akce
uspořádat v jiném termínu. Ještě
před vyhlášením povinnosti nosit
ochranné roušky, jsme v naší obci
zorganizovali šití látkových
roušek, za což bychom chtěli
poděkovat starostovi Horšic
Stanislavu Dobrému, který nám
poskytl materiál na roušky, dovezl
dezinfekci pro potřeby úřadu a byl
vždy ochoten pomoci. Největší
poděkování pak zaslouží naše čtyři
švadlenky – Magdalenka Skálová,
Miluška Bradová, Maruška Zieglerová a Alenka Duchková st. Jejich
zásluhou jsme na počátku karantény, kdy byl akutní nedostatek
ochranných prostředků, rozdali v
naší obci 135 roušek. Stále platí
pomoc našim seniorům, pokud
potřebujete s čímkoli pomoci,
neváhejte kontaktovat náš obecní
úřad (tel. 377 986 695).
Co se týká ostatního dění. Je
připravena projektová dokumentace

změny stavby kanalizace, stále ale
čekáme na finální rozpočet a
prováděcí dokumentaci pro výběr
zhotovitele, což je ovlivněno i
současným omezeným fungováním
úřadů, které jsou k tomu potřeba.
Stále bychom rádi realizovali
spolu s kanalizací i vodovod. Po
zvážení několika možností jsme se
vrátili k té původní, tzn. využití
projektu z roku 2006 a vrtu pod
obcí (parc. č. 132/48). Informace
o tom, že kvůli vzdálenosti vrtu
od obce by se stavba výrazně
prodražila, se ukázala jako
mylná. Navíc jsou vykoupeny
pozemky a pokládka potrubí v
lukách je ta nejsnazší možná. V
nejbližší době proběhne čerpací
zkouška tohoto vrtu a kompletní
rozbory vzorků vody. Variantu
vrtu u Rigipsu jsme zavrhli
kvůli ochrannému pásmu 20 m,
který by musel takový vrt mít.
Využití vrtu V Březinkách jsme
zamítli rovněž kvůli ochrannému
pásmu a z důvodu špatné kvality
vody, kdy by byla nákladná její
úprava.
31. 3. 2020 vypršel termín v
pořadí již 4. záměru na provozování výčepu, na který se opět
nikdo nepřihlásil, takže výčep
budou i nadále provozovat hasiči,
kterým prodloužíme nájemní smlouvu
do konce tohoto roku.
Další informace najdete v článcích
uvnitř občasníku. Ráda bych touto
cestou oslovila ty z Vás, kteří by
měli zájem do občasníku přispívat,
ať už článkem, fotografií nebo
alespoň tipem, co by Vás zajímalo,
nebo co Vám v našem občasníku
chybí. Kontaktujte buď mě, nebo
Lenku Szikszayovou. Na závěr jen
připomínám, že od června platí v
čase od 12:00 do 18:00 h obecní
vyhláška o regulaci hlučných
činností.
Držte se, opatrujte se, chraňte
sebe i své blízké a hlavu vzhůru!
Alena Duchková

Vítáme nového občánka Dolců
Kubíčka Zieglera
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ DO
ŽIVOTA.
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Zprávy z Billiard clubu
Vážení čtenáři, po delší
době bych Vás rád seznámil s
činností našeho klubu. Vzhledem
k vládním nařízením, které
zastavili i naše soutěže, se
vrátím trochu do minulosti.
Po senzačním titulu v soutěži
týmů a několika dalších medailích v jednotlivcích v roce
2018 nebyl pro nás rok 2019 tak
úspěšný ve svazových soutěžích
Českomoravského biliardového
svazu. Klíčové hráče trápila
zranění, pracovní a rodinné
povinnosti. Hlavně z těchto
důvodů jsme v soutěži týmů
spadli z extraligy do 1. ligy a
soutěží jednotlivců jsme se
účastnili sporadicky. Přesto
stojí za zmínku 3. místo
Ladislava Hajšmana z mistrovství republiky v soutěži
dvojic. Co se nedařilo ve
svazových soutěžích, dařilo se
v tzv. OPEN turnajích. Nejú-

spěšnější v tomto ohledu byl
Michal Gavenčiak, který vyhrál
i některé velmi dobře obsazené
turnaje v Německu a Rakousku.
Do letošní sezony jsme si dali
za cíl postoupit v soutěži
týmů zpět do extraligy. Po
odehrání dvou kol jsme na 1.
místě a čeká nás
pravděpodobně
rozhodující
baráž o postup.
Doufejme, že se
soutěže
brzy
opět rozběhnou.
V letošním roce
máme
také
na
starosti
ve
spolupráci
s
místními hasiči
pouťové
občerstvení na hřišti
včetně
taneční
zábavy. Snad se
tradiční pouť v
této
nejisté

době uskuteční. Dále máme v
plánu uspořádat v obci opět
nějakou kulečníkovou exhibici
a další sportovní turnaje.
Věřím, že se brzy budeme
potkávat v lepších časech
nejen u sportu.
Luboš Louda

Obecní zdroje vody
Obec Dolce disponuje několi- prozkoumání. Jako první přišla se nachází na pozemku, kde
ka zdroji vody, a to dvěma vrty na řadu studna na louce u stávala obecní stodola. Tato
Rigipsu, kde se v neděli 5. studna je kamenná, má slušnou
a pěti studnami.
První vrt, který se nachází V
Březinkách, slouží k zásobení
obecního úřadu a místního
pohostinství. Druhý se nachází
pod obcí směrem na Kucíny a měl
by sloužit jako zdroj vody pro
veřejný vodovod. Zdali ho k
tomuto účelu bude možno použít,
ukáže čerpací zkouška, která
proběhne na přelomu měsíce
dubna a května.
Co se týče studní, o nich
nemáme bližší informace, proto
jsme se rozhodli pro jejich

dubna sešli J. Staňek, M.
Mráz, P. Jeslínek, I. Chudáček
a M. Holý, kteří provedli
vyčištění a dezinfekci studny.
Bylo vybráno několik desítek
věder bahna a různých nečistot. Studna má průměr dva
metry, hluboká je osm a půl
metru a je v ní proveden vrt o
průměru třicet centimetrů.
Vydatnost se těžko určuje, ale
při kontrole po dvou dnech
byla skoro plná. Dne 10. dubna
se J. Staněk, M. Mráz, M.
Holý, P. Nový, T. Sajdl, J.
Záhořík a P. Kasl
pustili do druhé
studny, která se
nachází
pod
rybníkem u Duchků
(Plasů).
Opět
proběhlo
vybrání
usazenin a dezinfekce. Studna má
průměr dva metry a
hloubku
čtyři
metry.
Vydatnost
(přítok) je cca
jeden metr za den.
Současně
jsme
provedli vyčištění
a
dezinfekci
hasičské cisterny,
aby
bylo
možno
rozvážet vodu po
obci. Další studna

vydatnost a poměrně kvalitní
vodu, proto u ní proběhne jen
dezinfekce. Průměr je dva
metry a hloubka osm metrů. Na
další studny, které se nacházejí v centru obce, se teprve
chystáme. Jedna se nachází u
transformátoru, o té nemáme
žádné bližší informace a druhá
před V. Loudou, z té byl v
minulosti napojen obecní úřad
a nyní je na ni napojen jen
bývalý obchod Jednoty. Studna
má průměr jeden metr a hloubku
osm metrů.
Kontrolu studní provádíme z
důvodu nedostatku vody v
některých domácnostech. Po
domluvě s obecním úřadem bude
možno tyto obecní zdroje vody
využívat.
Míra Mráz

Naši jubilanti
V dubnu oslavila:

Anna Bultasová

81 let

V květnu oslaví:

Anna Šilingová
Zdeňka Matasová

60 let
87 let

B LA H O P Ř E J EM E
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Křížovka
1. Kdo se v současné době stará
o naší kroniku?
2. Jak se jmenuje obec, pod
kterou jsme patřili v období
1964-1990?
3. Jak se jmenuje hasičská
soutěž, pořádaná na Dolcích,
kterou naši hasiči bohužel
doposud nevyhráli?
4. Který svatý je patronem
kapličky v lese Dolcko?
5. Jak se jmenuje náš spolek,

který v roce 2018 získal titul
mistra ČR?
6. Kdo je velitelem naší
jednotky sboru dobrovolných
hasičů?
7. Jaký typ vozidla používají
naši hasiči?
8. Jakou plodinu pěstuje p.
Douděra na Angesu?
9. Kolik má naše obec aktuálně
obyvatel?
10. Jak se jmenovala jedna z
hospod, která se nacházela ve
spodní části obce, dnes čp. 4?
11. Jak se jmenoval horšický

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tip: Neznáte odpovědi
na všechny otázky?
Podívejte se na
obecní webové stránky, většinu odpovědí
tam najdete.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Verše pro zlé časy
Pro spočinutí v moudrosti ať čas nám ustele
a dá nám pojíst mandlového těsta.
Ať vkročíme do sloupu světla, který v kostele
zůstává zářit po nevěstách.
Za všechny útrapy a zrady, jež jsme přestáli,
ať anděl náš nás drží kolem ramen
a vůní skořice a chvojí ať nás pochválí
a tasí za nás svůj špičatý plamen.
Když se nám ve škole života
v prstech roztřese křída,
ať nám ten anděl napovídá.
Když se nám i život zamotá,
ze všech sil ať nás chrání
a přizve k svému láskobraní.
Jitka Badoučková

farář, který nám významnou
měrou přispěl na stavbu kapličky?
12. Jak se lidově říká cestě
kolem Rigipsu (dnešních firem
Stenform a Endelon)?
13. Naše obec byla vyhlášená
jedním řemeslem. Nářadí, které
se v tomto řemesle používá,
máme jako symbol na obecním
znaku. Které to je?
14. V jaké zemi zemřel náš
významný rodák Jiří Tiben?
15. Z jakého slova, dříve
používaného, pochází název
Dolce?
16. Jak se jmenuje nejznámější
rodák z Dolců, který se proslavil ve sportovním světě?
17. Jak se jmenuje zvon v naší
kapličce?
18. Jak se jmenuje pohár, v
rámci kterého se u nás v
loňském roce konaly dva závody
rybářů?
19. Jak se jmenuje vrch v
našem okolí, který je od 3. 5.
1958 nemovitou kulturní památkou?

Datové schránky
Na našem obecním úřadě si mohou
občané i podnikatelé zřizovat
datové schránky na počkání a
bezplatně i v době nouzového
stavu.
Každá nově zřízená datová
schránka bude znamenat efektivní nástroj pro omezení dnes
rizikového přímého fyzického
kontaktu mezi úředníky a
žadateli, ale do budoucna může
v mnohém pomoci v daleko širší
elektronizaci veřejné správy.
Více informací najdete na
www.datovkapomaha.cz.
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Těší nás, že zájem máte. Po
měsíci a půl je nádoba plná.
O tento odpad snížíme množství komunálního odpadu, což
bylo důvodem zavedení, a
ještě za něj dostaneme zaplaceno. Kovový odpad je jednou
z mála komodit, za kterou se
při zpětném odběru zatím
stále platí a zároveň podléhá
bonusům za separaci odpadu,
který dostáváme od společnosti Eko-kom. Když zmiňuji
kovový odpad, vzhledem k
situaci s koronavirem, neproběhl v naší obci sběr kovového šrotu, který probíhal
každoročně kolem Velikonoc.
Od 20. dubna jsou opět otevřeny výkupny surovin, takže
se pokusíme za podmínek
splňujících současná nařízení, sběr šrotu uskutečnit. O
přesném termínu Vás budeme
informovat.

Odpadové hospodářství v naší obci
Po roce přinášíme čísla o
příjmech a výdajích v odpadovém hospodářství a o produkci
jednotlivých odpadů v naší
obci.

tuky a oleje. Jak jsme předpokládali, toto třídění je
důležité především ve městech,
u nás se nádoba za téměř půl
roku naplnila cca z poloviny.
Pro porovnání uvádíme roky Ale i tak jsme rádi, že třídí2018 a 2019. Je pozitivní, že te. Společnost poskytující
nám klesá produkce směsného nádobu a zajišťující odvoz a
komunálního odpadu. V loňském likvidaci změnila od 1. ledna
roce jsme měli 142,27 kg 2020 cenu za tyto služby z
tohoto odpadu v přepočtu na 1 původně bezplatné na 500 Kč
obyvatele. Naším cílem je 100 bez DPH ročně. Důvodem byly
kg, abychom se dostali na stoupající ceny za likvidaci
úroveň ostatních evropských PET lahví, do kterých se olej
zemí a zároveň, abychom tak musí dávat a rovněž každoroční
snížili množství ukládaného stoupající ceny za audit,
který musí tato společnost
odpadu na skládkách.
Již koncem minulého roku jsme mít, aby mohla provozovat
ke kontejnerům na tříděný činnost.
odpad přidali nádobu na jedlé Letos jsme přidali nádobu na
celoroční třídění drobného
Příjmy
2018
2019
kovového odpadu. Nádoba
sice
úplně
neladí
s
Poplatek za
ostatními, ale je to zatím
komunální
186 718 Kč 189 523 Kč dočasné řešení, abychom
odpad
zjistili,
jaký
zájem
budete o toto třídění mít.
Sběr železného
9 480 Kč
15 330 Kč
šrotu
2018
Bonusy za
separaci
odpadu
Eko-kom

40 050 Kč

40 321 Kč

Celkem

236 248 Kč

245 174 Kč

Výdaje

2018

2019

Komunální
193 841 Kč
(směsný) odpad

194 143 Kč

Tříděný odpad

62 850 Kč

61 385 Kč

Bioodpad

45 167 Kč

51 171 Kč

Velkoobjemový
odpad

16 809 Kč

9 319 Kč

5 840,00 Kč

5 920,00 Kč

324 507 Kč

321 938 Kč

Rozdíl výdajů a
příjmů

2018

2019

Doplatek obce
za odpady

88 258 Kč

76 764 Kč

Nebezpečný
odpad
Celkem

Druh odpadu

Produkce
v tunách

Směsný odpad
Papír
Plasty
Sklo
Kovy
Bioodpad
Velkoobjemový
Nebezpečný
Celkem

45,02
3,78
4,77
2,89
3,49
42,78
8,2
1,87
112,8

Alena Duchková

2019

Produkce
Produkce
v kg na 1 Produkce v kg na 1
obyvatele v tunách obyvatele
(296 obyv.)
(300 obyv.)
152,09
12,77
16,11
9,76
11,79
144,53
27,7
6,32
381,08

42,68
3,7
4,66
3,18
5,45
31,32
3,76
1,71
96,46

142,27
12,33
15,53
10,6
18,17
104,4
12,53
5,7
321,53

Očkování psů proti vzteklině
proběhne v neděli 3.5.2020
od 1000 h v hasičárně.
Vzteklina:
120 Kč,
kombinovaná: 300 Kč.
K prodeji budou též antiparazitární přípravky a
bude možnost očipování psa (kdo ještě nestihl).
Žádáme občany o použití ochranných prostředků
dýchacích cest a dodržování min. rozestupu 2-3 m
mezi osobami. V případě nedodržení opatření bude
očkování ihned ukončeno bez náhradního termínu.
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Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu po kraji
Cestující linkovými autobusy
po Plzeňském kraji se od 14.
června mohou těšit na více než
300 nových moderních autobusů v
barvách Plzeňského kraje.

Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní –
vyjma moderního vzhledu a
zvýšeného pohodlí nabídnou i
klimatizaci, USB nabíječky a na
hlavních trasách ve vybraných
spojích bude k dispozici i WiFi připojení.

Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit
i vlastní tarif, který budou
moci lidé využívat jak pro
autobusy, tak i pro vlaky, a
platný bude pro
jednotlivé
jízdy
i
pro
předplatné.
Rozhodnete-li
se
cestovat
veřejnou dopravou
v
rámci
Plzeňského
kraje, bude vám
na cestu stačit
vždy
jedna
j í z d e n k a .
Nebudete
tak
muset komplikovaně řešit, se
kterým dopravcem pojedete, a
u koho to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data
spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat
přestupní vazby na nádražích,
a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink

bude možno objednat také tzv.
spoje na zavolání. Jde o spoje
s nepravidelnou vytížeností,
které jsou místo zrušení
převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede.
Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude
na každém jízdním řádu, či
přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský
kraj, jako provozovatel,
výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to
zhruba 16 milionů ročně. Nový
dopravce bude Plzeňský kraj
obsluhovat deset let, jak
uvádí smlouva s Plzeňským
krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který bude
pobírat příjmy z jízdenek či
naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové
dopravě naleznete na webových
stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

Hurá, je tu karneval!
„Dnes je nejlepší den ve
školce, protože je zábava a ta
je správná.“ Tak to byla slova
jednoho z chlapců z naší
mateřské školy, když jsme si s
dětmi během tanečního a
soutěžního dopoledne povídaly.

A bylo to tak! Na středu 26.2.
2020 se v naší školce prostě
každý těšil. Ráno vešly do
školky děti, ale už po svačině
se proměnily v pohádkové
postavy a hrdiny dětských
filmů. Nejprve náš průvod

masek navštívil žáky ZŠ,
kteří se snažili poznat
každého z nás. Také jsme
nezapomněly na paní kuchařky,
které byly potěšeny naší
návštěvou. Pak už mohla začít
taneční zábava, při které
nechyběly oblíbené
soutěže
jako
tanec
s
balónky
ve
dvojicích,
židličková,
hra
na sochy a na
závěr
výběr
tomboly. Děti si
dopoledne velmi
užily
a samozřejmě i my obě,
vždyť kdy jako
dospělí
máme
příležitost
být
zase
chvilku
dětmi.
Magda a Dana
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Návštěva z knihovny
V úterý 25.2. 2020 k nám do
mateřské školy zavítala paní
knihovnice, Mgr. Jindřiška
Červená z Městské knihovny
Přeštice a představila nám
knihu Jitky Vítové „O Květušce
a tesaříkovi“.
Paní knihovnice nejprve dětem
přiblížila své povolání a

vysvětlila jim, co vlastně
taková knihovna je a jaké
služby nabízí. Děti se zaujetím poslouchaly a některé
přidaly i vlastní zážitky,
protože již na návštěvě v
knihovně byly. Pak už si každý
našel pohodlné místo a poslouchal úryvek z knihy, který nám

paní knihovnice přečetla.
Příběh začal opravdu pohádkově. Dívenka Květuška se
trochu nešťastnou náhodou,
ale zároveň kouzlem, proměnila v malou holčičku a ocitla
se v hmyzí říši ... Ale dál
už
nebudeme
prozrazovat,
protože knihu budeme postupně
dětem předčítat, pracovat s
celým příběhem, a to i výtvarně. Na závěr nás v dubnu
čeká beseda přímo s autorkou
knihy, Jitkou Vítovou v
Městské knihovně Přeštice.
Celá návštěva v naší školce
byla zakončena prohlížením
dětských knih a leporel s
tematikou z hmyzí říše, které
nám paní knihovnice přivezla
na ukázku. Děkujeme paní
knihovnici za představení
knihy a příjemné dopoledne a
těšíme se na návštěvu knihovny.
Magdalena Skálová

Únor v družině
Měsíc únor nám v družině
utekl jako voda. V programu
bylo mnoho aktivit i tvoření.
Chlapci vyráběli autíčka, lodě
a letadélka z papírových
ruliček a z kartonu.
Dívky vyráběly různé druhy
zvířátek z papíru a pletly
náramky přátelství. Vzniklo
mnoho obrázků krajiny a
krásná
sluníčka
pomocí
obkreslené ruky. Jednomu dni
tohoto měsíce byl přidělen
maškarní bál, děti si přály
mít ples se vším všudy a tak
bylo nutné obstarat i občerstvení. Společně připravily
dezert, každý přinesl nějaké
ovoce a zeleninu a poté
spolu servírovaly a zdobily
talíře, což je velice bavilo. Poděkování ještě patří
paní Starkové, která připravila krásné ovocné lodičky,
které byla úplná škoda jíst.
Hlavní aktivitou byl tanec,
nechyběly však ani soutěže,
které tento den zpestřily.
Všichni si tento maškarní
bál velice užili a už se

nemůžou dočkat až si to příští
rok zopakujeme. Nechyběly ani
každodenní procházky po Horšicích a okolí, na rybníce jsme
měli možnost vidět krásné
labutě, které se dětem moc
líbily. Poslední den před
jarními prázdninami se na nás

konečně usmálo štěstí a
napadl sníh, na který se děti
těšily celou zimu. Aspoň na
malou chvilku jsme si užili
zimní atmosféru, dováděli ve
sněhu a stavěli sněhuláky.
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