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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
je září a většina z vás má po dovolených, děti po prázdninách  
a pro většinu je měsíc září určitým synonymem začátku, i když 
je v průběhu roku. Začal nám nový školní rok. I nám se podařilo 
něco nového vybudovat.

Během prázdnin se podařilo zcela zrekonstruovat školní ku-
chyň, včetně příslušenství, tak, aby vyhovovala všem hygienic-
ký a technickým požadavkům. Nebylo to vůbec jednoduché. 
Nejdříve to vypadalo, že se koupí nový konvektomat a sporák 
a udělají se nové obklady včetně dlažby. Jakmile se začne se sta-
vebními úpravami, musí se to udělat komletně dle všech před-
pisů. Museli jsme si nechat vypracovat projekt na rozmístění 
gastro-technologie. A bylo jasné, že tak, jak jsme si to představo-

vali, to nepůjde. Během dvou 
měsíců tedy došlo k celkové 
rekonstrukci elektroinstalace, 
odpadů a vody. Byly opraveny 
prostory pro sociálky, šatnu  
a denní místnost, kancelář pro 
ŠJ a účetní. Po vybourání sta-
rého zázemí pro kuchyň se 
rozšířil sklad potravin. Velký 
dík patří pracovnímu nasa-
zení zaměstnanců obce, kteří 
svou prací přispěli ke zdárné-
mu dokončení celé akce. Tak 
se mohlo dne 4. 9. 2017 uvařit  
v novém prostředí školní ku-
chyně první jídlo.

Dále bych mimo jiné zmínil, že 
se během prázdnin začalo:

s realizací projektu „Revita-
lizace a výsadba zeleně v obci 
Dolany“. Provedl se bezpeč-
nostní a zdravotní prořez to-
polové aleje Čáslavky a Dola-
ny. V říjnu se bude pokračovat  
s výsadbou 74 ovocných dřevin 
(švestky a třešně) podél spod-
ní polní cesty mezi Dolany  
a Čáslavky. Na břeh, kde vy-
úsťuje odvod dešťových vod  
Čáslavek, se budou vysazo-
vat keřové skupiny složené  
ze 170 ks, sloužících jako meli-
orační dřeviny neregulované-
ho místního drobného vodní-
ho toku.

s budovaním kontejnero-
vých stání včetně montáže pří-
střešků.

s restaurátorskými pracemi 
na sloupu se sochou Pany Ma-
rie (Rozárka) ve Svinišťanech.

a byly opraveny největší vý-
tluky na místních komunika-
cích tryskovou metodou.

Mám radost, že i během konce 
školního roku a o prázdninách 
to v obcích žije. Jsem rád, když 
mají lidé radost a nacházejí 
si čas na společné setkávání  
a akce pro ostatní občany. Tím 
bych chtěl vyjádřit velkou úctu 
všem, kteří se na těchto akcích 
podílejí organizačně. Mám ra-
dost z Pohádkového pochodu 
v Krabčicích,  z přívesnického 
tábora. Mám radost z krabčic-
kého a čáslavského posezení. 
Mám radost z Rybářských zá-

vodů ve Svinišťanech. Važte si 
těch, kteří tyto akce organizu-
jí a podporujte je svou účastí 
na těchto akcích. Věřte mi, že 
i já bych chtěl na všech těchto 
akcích být, ale ne vždy mi to  
v mém, už takto plném diáři 
vyjde.
Přeji všem krásné babí léto, 
pohodový podzim a mějte ra-
dost ….

Jiří Plšek - starosta obce Dolany
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Slovo šéfredaktorky časopisu

Vážení občané, 
redakční rada Časáčku děkuje za 
všechny pozitivní ohlasy k vydá-
ní našeho prvního čísla. Měli jsme  
z nich opravdu radost. Doufáme, 
že vy, občané, budete i nadále za-
sílat co nejvíce příspěvků. Prosí-
me, abyste v nich uváděli přesněj-
ší a úplné informace. Předejde se 
tím zbytečným připomínkám ze 
strany čtenářů. 

Blanka Dvořáčková

 o d   n a š i c h   č t e n á ř ů

Z čeho? Z toho, že obec Dola-
ny u Jaroměře s přidruženými 
obcemi začala znovu vydávat 
svůj zpravodaj Časáček, jehož 
č.1/2017 už ve sličné podobě 
vyšlo. Vyšlo pod redakcí Dr. 
Blanky Dvořáčkové, zkušené 
autorky a pedagožky. Dr. Dvo-
řáčková má zásluhu na ožive-
ní paměti na svinišťanského 
rodáka a národního buditele  
F. J. Smetanu, jemuž Svinišťan-
ští postavili v r. 1935 pomník  
a v r. 2001 připravili vzpomín-

Mám radost

kovou slavnost. Kronikářka 
Svinišťan je emeritní profe-
sorkou historie a češtiny na 
náchodském gymnáziu, řadu 
svých studentů připravila pro 
oborové soutěže a vysoko-
školské studium. Připravuje  
i mladé ochotníky z řad stu-
dentů pro náchodskou diva-
delní scénu Beránek. 

Práce obecního kronikáře 
je prací velmi náročnou na čas, 
znalosti i formální stránku kro-
niky. Jestliže Dolany získaly 

pozn. redakce: Pan Vladi-
mír Wolf je historik, archi-
vář, vysokoškolský profesor 
a editor.

tak kvalifikovanou kronikářku, 
je to nesporně výhra. Přejeme 
nové kronikářce i redaktorce 
hodně sil a hlavně pochopení 
pro její práci. Ocení ji jistě bu-
doucnost

prof. PhDr. Vladimír Wolf



V případě jakýchkoliv dota-
zů se můžete obrátit na naši 
paní poštmistrovou 
Svatavu Horákovou 
tel: 734 559 657
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Pošta Partner Dolany

Vážení občané - uživatelé poš-
ty v Dolanech

Pošta Partner Dolany, kterou 
provozuje Obec Dolany, pro-
vádí od 1. 9. 2017 změnu  ote-
vírací doby:

PO  11.00 - 12.00

       14.00 - 16.00

ÚT     9.00 - 13.00

ST, ČT, PÁ jako PO

Kdo jste nezaznamenal, tak 
poštovní schránka od bývalé 
prodejny potravin v Dolanech 
je opět přestěhována na budo-
vu pošty.

Na naší poště je možné:
• podávat veškeré dopisy  
a balíky (balíky do váhy 15kg)
• zřídit si výběr důchodu na 
poště
• v případě nepřítomnosti dů-
chodce v místě bydliště ve vý-
platní den, si můžete vyzved-
nout důchod na poště do tří 
měsíců
• dobíjení kreditu na mobilní 
telefony
• platit složenky, SIPO
• výplaty poš. poukázek (pod-
pora, Úřad práce, pojišťovna 
atd.)
• provádíme veškeré služby 
z účtu ČSOB Poštovní spoři-
telna - výplaty vyšších částek 

je potřeba zavolat nejlépe den 
předem.
• možno provádět bezhoto-
vosní platby kartou ČSOB - 
například při vyzvedávání do-
bírkových zásilek
• zakoupit poštovní známky, 
obálky pohlednice, obaly na 
balíky, losy
Z důvodu častých dotazů na 
PSČ obcí spadajících pod Obec 
Dolany - platí všechna směro-
vací čísla 552 01, 552 03 a 552 
04 v případě nemožnosti do-
ručení dopisů nebo balíků na 
vaší adresu jsou automaticky 
uloženy na poště v Dolanech, 
pokud nemáte již z minulos-
ti zařízenou změnu ukládací 
pošty, třeba do České Skalice 
nebo Jaroměře.

Nemáte -li možnost v této době 
vyzvednout si vaše uložené do-
pisy a balíky, je možné se do-
hodnout na vyzvednutí mimo 
výdejní dobu na tel: 734 559 
657.

Povinné očkování psů proti vzteklině - rok 2017

Ve spolupráci s Obcí Dolany proběhne ve vaší obci dne 
26. 9. 2017 povinné očkování psů.

Čáslavky  - na návsi                        17.20 – 17.40 hod.
Dolany – před zem. družstvem     17.45 – 18.00 hod.
Svinišťany – u rybníka                   18.05 – 18.20 hod.
Sebuč –  u Kultů                              18.25 – 18.30 hod.
Krabčice – u zastávky                     18.35 - 18.50 hod. 

Vakcinace psů je povinná ze zákona a bude prováděna za 
úplatu 100 Kč přímo při úkonu. Kombinovaná vakcína 330 
Kč.

Očkování se provádí u psů starších tří měsíců. Nezapomeň-
te s sebou očkovací průkaz psa!!!

Vakcinaci provede MVDr. Votava Zdeněk, Náchod
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Povinná roční kontrola komínu a spalinových cest

v úterý 3. a ve středu 4. 10. 2017 ve spolupráci s Obcí Dolany 
proběhne ve vaší obci kontrola a čištění komínů prováděna 
firmou 3-K Roman Zasadil, Hřibsko
 
Na základě Vyhlášky č. 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole  
a revizi spalinové cesty

             Cena za komín na tuhá paliva    400,- Kč
             Cena za komín na plynná paliva  300,- Kč

V ceně je zahrnuto čištění, kontrola a na místě vystavení písemné 
zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty. Vzhledem 
ke sdružení kontrol se neúčtuje dopravné.

Prosíme zájemce, aby se objednali osobně nebo telefonicky na OÚ 
Dolany tel. 491 813 657. Nahlaste jméno, č. popisné, čas kdy budete 
k zastižení a telefon.

Zajistěte prosím, volný a bezpečný přístupu ke spalinové cestě  
a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím ot-
vorům.

Vše bude provedeno dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty.

§1 Způsob čištění spalinové cesty

1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, 
usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a vý-
běrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového 
průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

§ 2 Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpo-
vídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta 
navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech 
provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny 
bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k je-
jím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od 
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spa-
linové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními kon-
strukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvo-
dovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu 
g) a toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému 
při minulé kontrole nebo revizi.

fotografie: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/56/Nuohous-
ta.jpg

http://www.denik.cz/
galerie/foto.html?mm=ko-
minik-pri-pra-
ci&back=1042042351 
-6354-1
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Přívesnický tábor 2017 ve Svinišťanech

O letních prázdninách se děti 
mohly zapojit do aktivit jedno-
ho ze dvou přívesnických tá-
borů, které organizovala Obec 
Dolany spolu s kmenem Tate 
Osmaka u dětského a sportov-
ního areálu „chaloupky“ ve 
Svinišťanech. Byl samozřejmě 
zajištěn pitný režim, svačina 
a oběd. V průběhu pěti dnů 
vždy od rána do odpoledních 

hodin měly děti zajímavý pro-
gram pod vedením zkušených 
vedoucích. Ten se samozřej-
mě přizpůsobil počasí. A tak 
v horkých dnech nechyběl ba-
zén ani „sprcha“ z hadice SDH 
Chvalkovice. Účastníci první-
ho tábora vyjeli vlakem na ce-
lodenní výlet do Adršpachu. 
Děti druhého tábora vyrazily 
na koloběžkách do Ratibořic. 
Osvěžení jim poskytla pod 
Viktorčiným splavem plynou-
cí řeka Úpa. Že byly děti zdat-
nými sportovci dokazuje fakt, 
že 23 km zvládly až na jedno 
odřené koleno bez úrazu!

Společné dny byly věnová-
ny také hrám a tvůrčím akti-
vitám. Tak vznikla hra Mega 
aktivity. V poslední den příves-
nických táborů probíhaly míst-
ní olympijské hry. Závodilo se 

v disciplínách  běh, hod, kop 
a vrh. Předání cen samozřej-
mě nechybělo.

Oba tábory měly pozitivní 
ohlasy u dětí i u rodičů. A tak 
se o příštích letních prázdni-
nách těšíme na 2.ročník příves-
nického tábora.

Aneta, Klára a Blanka  
Dvořáčková

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Firma Marius Pedersen provede v úte-
rý dne 3. 10. 2017 ve vaší obci mobilní 
svoz nebezpečných a objemných od-
padů.

Stanoviště:
 
Čáslavky (náves)              16.00 – 16.15 hod.
Dolany (před č.p. 61 a 65) 16.20 – 16.35 hod. 
(křižovatka ve vsi u kontejner)
Krabčice (náves)              16.45 – 17.00 hod.
Sebuč (u Kultů čp. 14)    17.10 – 17.20  hod.
Svinišťany (u obchodu)  17.25 – 17.40 hod.

Vybírané nebezpečné odpady: 

oleje   nebo   tuky, barvy, lepidla, pryskyři-
ce, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, foto-
chemikálie, detergenty, odmašťovací pro-
středky, staré léky, pesticidy, akumulátory  
(i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:

pneumatiky (osobní automobil), monočlánky, 
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporá-
ky, atd., ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, 
výbojky    

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, 
ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky 
budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte 
žádné součásti. 

Mobilní svoz objemných odpadů:

nábytek, matrace, linolea, koberce, dřevotříska, 
kočárky, objemné hračky, sportovní potřeby (lyže…)

Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozo-
ru! Vyčkejte našeho příjezdu! Odložené odpa-
dy nebudou odvezeny, ale budou ponechány 
na místě!

tel.: 494 629 050    fax: 494 629 070 
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 ž i v o t n í   j u b i l e a   a   n o v í  o b č á n c i 

Veronika Lemberková 

Cesta kolem světa a z pohádky do pohádky

V měsíci červenci oslavila své krásné 
narozeniny - 80 let paní Zdena Brus-
nická z Čáslavek.

A měsíc srpen se nesl ve znamení oslav. 
Svá krásná životní jubilea oslavili: paní  
Irena Ježková (Sebuč) 93 let, paní Věra 
Martincová (Dolany) 80 let, paní Jarmi-
la Ševlová (Dolany)75 let, paní Alenka 
Rathouská (Svinišťany) 75 let a pan Vác-
lav Čáp (Svinišťany) 75 let. 

Všem oslavencům ještě jednou přeje-
me pevné zdraví, štěstí a hodně elánu 
do dalších let.

V měsíci říjnu chystáme Vítání občánků.

Nejnovější občánci, kteří se narodili od června, 
jistě dělají radost nejen svým rodičům, ale všem 
kolem. 

26. června 2017 se narodil mamince Kristýně  
a tatínkovi Zdeňkovi synek Kryštof Hošek, a mů-
žeme je potkávat v Čáslavkách. V Krabčicích se 
maminka Romana a tatínek Lukáš radují z prvo-
rozeného synka Alexandra Mašína, který se na-
rodil 5. července 2017. A v Dolanech dělá radost 
mamince, tatínkovi a sestřičce Terezka Voříško-
vá, která se narodila 24. srpna 2017. 

Rodičům moc gratulujeme, přejeme hodně rados-
ti a málo starostí se svými dítky.
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Tak jako každoročně, ani mi-
nulý školní rok jsme se v naší 
škole a školce nenudili. Pro 
všech 25 dětí v MŠ a 24 žáků 
v ZŠ se paní učitelky snažily 
vymyslet a realizovat spous-
tu akcí, které by podpořily  
a zpříjemnily výuku a vzdělá-
vání. Některé akce byly spo-
lečné jako např. vánoční be-
sídka pro rodiče, přednáška  
o dravcích s ukázkami, lout-
ková divadelní představení, 
soutěže a hry, ukázky agility. 
Mezi pravidelné akce v obou 
zařízeních patří také keramic-
ké dílny s Bájem z České Ska-

Ohlédnutí za minulým školním rokem

lice. Budoucí školáci každý 
měsíc navštěvují ZŠ, v rámci 
tzv.„předškoličky“(příprava 
na vstup do školy), aby si do-
vedli představit, co je čeká. 
Součástí výuky je i plavecký 
výcvik. Tradiční jsou také be-
sídky ke Dni matek.

Příjemným zpestřením v MŠ 
byl pro všechny děti „ barevný 
týden“, vycházky do okolí škol-
ky, návštěva městské policie, 
výlet do Farmaparku Mucho-
můrka. Již druhým rokem na-
vštěvovaly děti solnou jeskyni. 
Závěr školního roku a rozlou-
čení s předškoláky byl dopl-

něn animačním programem 
agentury Vosa, který se všem 
velice líbil.

Ani žáci ZŠ nezahálejí. 
Mezi sportovní aktivity pat-
ří každoročně kurz bruslení 
pod vedením trenérky kra-
sobruslení, plavecký výcvik 
a olympiádka málotřídních 
škol, kde měří své síly s žáky 
okolních málotřídních škol. 
Mezi oblíbené akce patří zapo-
jení do celorepublikové Noci  
s Andersenem, v letošním roce 
věnované časopisu Čtyřlístek. 
Žáci 3. – 5. ročníků mají výu-
ku na dopravním hřišti, která 
je zakončená dopravními testy  
a ziskem průkazu cyklisty. 
Školní výlet byl směřován do 
Fajnparku v Chlumci nad Cid-
linou. Obě zařízení připravují 
nejen pro rodiče, ale i pro veřej-
nost „vánoční a jarní tvoření“, 
kde si všichni vyrobí spoustu 
krásných drobností. 

Co nás čeká?
V letošním školním roce dopl-
nily pedagogický sbor 3 asis-
tentky, které budou pomáhat 
pedagogům ve škole i školce 
s integrovanými žáky. Finanč-
ní prostředky jsme na ně zís-
kali nejen z MŠMT, ale také 
z evropských grantů. Chtěli 
bychom se více zaměřit na 

fotografie z akcí   
(archiv ZŠ a MŠ Dolany)
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spolupráci s rodiči a připravit 
pro ně zajímavé programy. 
Opět budeme plavat, jezdit na 
kole a bruslit – možná, že kurz 
bruslení absolvují i naši „škol-
káčci“.  Určitě nezapomeneme 
na pravidelná vánoční a jarní 
tvoření, na které všechny zve-
me, stejně jako na společnou 
vánoční besídku.

A co bude dál, to zatím 
neprozradíme, ale budeme se 
snažit, aby se to všem dětem  
a žákům líbilo.

A na co se těšíme?
Díky panu starostovi a zastupi-
telstvu obce se o prázdninách 
uskutečnila rekonstrukce škol-
ní kuchyně. A tak se již všichni 
těšíme, jak se tam naší paní ku-
chařce bude dobře vařit a bude 
pro nás i „cizí“ strávníky z řad 
obyvatel obce připravovat samá 
dobrá jídla. 

Mgr. Marie Matějková  
ředitelka  školy 

Jaký bude nový školní rok?

 š k o l a š k o l a
 d o l a n y d o l a n y
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S příchodem nového školního roku vzpomínáme na bývalou ředitelku
Janu Láškovou

…bývalá učitelka dolanské 
školy p. uč. Borůvková vzpo-
míná na kolegyni a pozdější 
ředitelku Janu Láškovou

Paní Jana Lášková se narodila 
v obci Libošovice u Sobotky. 
Do školy chodila v Libošovi-
cích, Sobotce a v Mladé Bo-
leslavi. Po složení maturitní 
zkoušky nastoupila na mís-
to učitelky v Heřmanicích ve 
Frýdlantském výběžku.  Prov-
dala se za Josefa Láška z Dolan 
a svůj život natrvalo spojila  
s místní malotřídní školou.  

Za třicet šest let kantorování 
v naší obci vychovala několik 
generací žáků, kteří se v životě 
vždy dobře uplatnili.

Byla velmi otevřená, pří-
má a důsledná jak ve vyučo-
vacím procesu, tak v jednání  
s kolegyněmi a rodiči. Za svě-
domitou a odpovědnou práci 
byla náchodským školským 
úřadem jmenována vzornou 
učitelkou.

Po odchodu do důchodu se 
se stejnou pečlivostí věnovala 
práci na zahradě a chovu do-
mácích zvířat.

Paní Jana Lášková vychovala 
dvě děti – Libora a Janu.

Třebaže na ni těžce doleh-
la smrt jejího manžela a vlast-
ní těžká choroba, její odchod 
krátce po dožitých 80. naroze-
ninách byl pro všechny náhlý 
a nečekaný.

Zvonek v dolanské škole 
opět ohlašuje začátek a ko-
nec vyučovací hodiny. Nastal 
nový školní rok. Věnujme paní 
učitelce a ředitelce Janě Láško-
vé tichou vzpomínku…

p. uč. Borůvková a Blanka 
 Dvořáčková

Archivní fotografie - školní rok 1989/1990
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Milí sousedé a sousedské vztahy

Rozcestník a zvonička u pana Pozdílka v Krabčicích

Sousedské vztahy jsou v dneš-
ní době předmětem nejedno-
ho zamyšlení. Náš rod Čap-
ků (potomci Františka Čapka) 
pochází z Brzic. Životní dráha 
mě zavedla do Prahy, kde za-
kotvila i moje rodová větev.   
A tak se Brzice a venkov, to 
obojí, pro mě stalo pojmem snů 
a snem návratů…Návratů do 
míst, kde má naše početná ro-
dina kořeny. Před lety se nám 
poštěstilo zakoupit ve Sviniš-
ťanech „prázdninový domek.“ 
Sousedé nás přijali dobře (až 
na občasné problémy). Pravé 
krásno venkova a sousedské-
ho soužití přišlo po nastěho-
vání se nové mladé rodiny do 
vedlejšího domu. Rázem zmi-
zel plot mezi našimi „used-
lostmi.“ To jen kvůli zvěda-
vým kačkám Honza během 

chvilky vytvořil téměř umělec-
kou branku, kterou můžeme 
kdykoliv vstoupit na zahradu 
druhého. Krásný vztah s naši-
mi novými sousedy trvá stále.  
A tak nás Honza první čer-
vencovou sobotu pozval na 
posezení do místní chaloupky. 
Měla bych vlastně napsat vel-
ké Ch. Hezké prostředí svini-
šťanského kulturního zařízení, 
u kterého nechybí ani sportov-
ní areál pro děti a dospělé, mě 
i moji dceru doslova nadchlo. 
Pod pergolu nás mezi sebe při-
jali milí lidé z vesnice a během 
krátké chvilky jsme obě byly 
jednou z nich! Společně jsme 
poklábosily s někdejšími zná-
mými a co je úžasné? Během 
povídání jsme zde objevily  
i další příbuzné z rozvětve-
né brzické rodiny! A protože 

nejen vyprávěním je člověk 
živ, žaludek jsme obě nasytily 
(samozřejmě i ostatní) úžasně 
chutným masem se zeleninou 
připraveným na lorně (kuli-
nářské umění pana Dvořáčka) 
a to vše zapily lahodným mo-
kem zvaným pivo! Co napsat 
na závěr? Vážím si pěkných 
sousedských vztahů, vážím 
si lidí, kteří své volné chvilky 
tráví pospolu. Jakoby se mezi 
svinišťanské vrátil čas, kdy se 
lidé sešli, vyprávěli si a bylo 
jim dobře. Je vidět, že ve Svi-
nišťanech to tak je, že se mají 
rádi, tolerují se a vycházejí si 
vstříc! Sousedé, děkujeme a tě-
šíme se na další posezení!
                                                                       

Zora a Zora z Říček a Blanka 
Dvořáčková

Nevšední a úžasný nápad pana Petra Pozdílka! Až budete mít 
cestu Krabčicemi nebo chuť si jen tak „vyrazit ven, „vyjděte si 
cestou k domku pana Pozdílka. Stojí zde krásný rozcestník (po-
pisky jsou z dílny paní Věry Nepokojové) a zvonička. Cyklisté  
i pěší turisté se mohou zastavit, zazvonit si jen tak pro radost,  
napsat milý vzkaz, popřípadě se občerstvit nabízenými chlaze-
nými nápoji. Ti poctiví nechají pár drobných a dobrý pocit. Ale – 
bohužel – najdou se i ti nepoctiví. Zamrzí to. Ale takoví jsou lidé! 
Přejeme panu Pozdílkovi, aby i nadále jeho zvonek na zvoničce 
a rozcestník působil turistům obyčejnou lidskou radost. Přejeme 
mu, aby měl štěstí jen na lidi poctivé a slušné! 

Pane Pozdílku, děkujeme! A vy, kteří jste do Krabčic v tato 
místa ještě nenašli nebo neměli cestu, přijďte se podívat a zazvo-
nit si jen tak pro štěstí!

Olga Procházková a Blanka Dvořáčková
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Dne 22. 6. 2017 se okolo 19. hodiny prohnal silný poryv větru, 
který za sebou zanechal spoušť. Nejdříve se přehnal přes hřiště  
v Dolanech, kde poničil pódium, rozházel složené palety přes 
plot, a pak nabral směr náves Čáslavky. Kde ukázal svoji sílu. 
Cestou zlomil několik stromů a zlikvidoval skleník. Na návsi pak 
přelomil napůl "vánoční" stříbrný smrk, položil velkou lípu a jed-
nu rozlomil. Dále vytrhal část střechy rodinného domu. Místní, 
kteří to viděli, říkali, že to bylo malé tornádo, ale meteorologové 
to nepotvrdili. 

Jiří Plšek

Vítr napáchal velké škody

Obec Dolany si nechala udě-
lat posudek na tyto stromy  
Z důvodu jejich bezpečnosti. 
Podnětem pro toto hodnocení 
bylo vyvrácení jedné z lip při 
větru dne 22. 6. 2017.

Závěr hodnocení:

O celé skupině stromů lze sou-
hrnně říci: Jedná se o stromy, 
které byly v minulosti sesaze-
ny řezem v oblasti nasazení 
kosterních větví. Jejich koru-
ny tvoří sekundární výhony, 
které se díky své velikosti za-
čínají vylamovat. Řezné rány 
jsou příliš velké na to, aby se 
zavalily kalusem. Na jejich po-
vrchu byly v době hodnocení 
nalezeny plodnice klanolíst-
ky obecné. Klanolístka obecná 
(Schizophyllum commune) je 

Na návsi v Čáslavkách dojde k pokácení všech lip a jednoho kaštanu

ranový parazit, způsobující bí-
lou hnilobu bělového dřeva. 
Kmeny stromů a jejich koře-
nové náběhy jsou mechanicky 
poškozené. Příčinou pádu jed-
né z lip byla naprostá absen-
ce jejího kořenového systému 
způsobená dřevomorem ko-
řenovým (Ustulina deusta). Je 
tedy nanejvýš pravděpodobné, 
že takto oslabeny jsou i ostatní 
hodnocené stromy. Stromy lze 
charakterizovat jako jedince se 
silně zhoršeným zdravotním 
stavem. Stromy jsou na daném 
stanovišti neperspektivní.

Návrh opatření:

Hodnocené stromy vzhledem 
k jejich malé estetické hodnotě, 
špatnému zdravotnímu stavu 
a silně oslabené statice dopo-
ručuji pokácet a nahradit no-
vou výsadbou.

Věřte, že mi je těch stromů 
velice líto, ale nic není věčné. 
Pevně věřím, že nově vysaze-
né stromy budou tvořit pří-
jemné prostředí na naší návsi.

Jiří Plšek - starosta obce Dolany

ilustrace stromu - Martin 
Čech (http://www.czgrafik.
cz/kresba/)
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Parkoviště na návsi ve Svinišťanech

Komu vadí? Aneb konec „kešek“ 
ve Svinišťanech? 

Ve Svinišťanech na návsi u zdi hospodářského 
dvora bylo zbudováno parkoviště a vedle něho 
upravena plocha pro umístění kontejnerů na tří-
děný odpad (papír, plast,sklo). Svinišťanská ná-
ves bude nyní upravenější, krásnější a prostorněj-
ší.

Blanka Dvořáčková

Dovolte mi, abych nejprve těm 
z vás, kteří možná o „keškách“ 
ve Svinišťanech neslyšeli, struč-
ně pověděla, o čem budete číst. 
„Keška“ znamená poklad. Mož-
ná, že jste někdy potkali osa-
moceného neznámého člověka 
v prostorách luk u řeky Úpy, 

na letišti ve Svinišťanech nebo v sebučském 
lese. Tento cizí člověk vás vůbec nevnímá. Zdá 
se vám jako šílenec, hledí upřeně do GPS pří-
stroje nebo do mobilu. Ano, je to sběrač pokladů 
neboli kešek a zapálený nadšenec do nové hry 
zvané geocaching. Pomocí zeměpisných souřad-
nic hledá skrytou schránku s pokladem. V naší 
republice takových nadšenců jsou desetitisíce.  
O víkendech i s celými rodinami cestují a hledají po-
klady, aby ze schránky, ve kterém kešku objeví, si 
jednu vybrali, vložili do ní poklad nový a zapsali se 
do geocachingového deníčku. Do této hry jsou za-
pojeny miliony lidí celého světa. Lidí, kteří vezmou 
své děti a přátele prostě ven od civilizačních her,  
z prachu a hluku měst, lidí, kteří předávají a pozná-
vají. Cestují za pokladem stovky kilometrů, hledají  
i v zahraničí. Zde jim jsou radou ochotni pomoci  
i policisté. 

g e o c a c h i n gg e o c a c h i n g

Ve Sviništanech byly kešky několikrát 
neznámými vandaly zničeny. Zeptejte se, 
prosím, se mnou: Komu vadí? Jedná se  
o zlomyslnost?  Hloupost? Projev nudy? 
Nevím. Odpověď neznám. Geocaching je 
prima. Ten nebo ti, kteří si ničením práce  
a radosti jiných něco dokazují, považujme 
za ubožáky. Doufám jen, že tito anonymní 
vandalové nezapříčiní konec kešek ve Svini-
šťanech. Byla by to škoda. 

Blanka Dvořáčková

Profesionální hasiči z Jaroměře byli v ne-
děli 20. 8. v 15:08 hodin přivoláni k do-
pravní nehodě dvou osobních automobilů, 
která se stala ve Svinišťanech. Jedno z vo-
zidel skončilo po nárazu do lampy veřej-
ného osvětlení na střeše. Hasiči provedli 
na vozech protipožární opatření a uklidili 
místo nehody. Došlo k úniku provozních 
kapalin, který jednotka zasypala sorbentem. 
Lampa byla odpojena od elektrické energie  
a byla zajištěna proti pádu. Komunikace byla 
po přibližně jedné hodině zprůjezdněna.

Alena Kuthanová, DiS.
HZS Královéhradeckého kraje

Dopravní nehoda v obci

https://www.pozary.cz/clanek/170666-pro-
fesionalni-hasici-z-jaromere-byli-privola-
ni-k-dopravni-nehode/
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Dolany v Dolanech u Olomouce

Super cyklovýlet!  Odkud? Z Dolan u Jaroměře do Dolan u Olomouce …. Pouhých 187 kilometrů!

Také vám to, čtenářům Časáčku, 
přijde jako bláznivý nápad? Při-
znám se, že mně nejdříve taky, 
ale nápad Jirky - starosty se na-
konec opravdu zrealizoval. Je 
čtvrtek 15. června, ráno 8.00 ho-
din a nadšenci kol a koloběžek 
(koloběžky: starosta, Martin B., 
kola: Šárka P., Tereza B., a Klára 
R.) stojí před Obecním úřadem  
v Dolanech u Jaroměře. Tam 
nás místní paní kuchařky při-
vítaly v duchu lidové tradice, 
totiž chlebem a solí.  Obdaro-
váni vynikajícími koláčky jsme 
vyrazili na cestu na nádraží  
v Jaroměři. Možná si říkáte, co 
že je to za cyklovýlet, když je-
jich první cesta vede na nádra-
ží? Ano, jeli jsme do Pardubic 
vlakem. Trasa z Pardubic byla 
paradoxně malinko delší než  
z Dolan u Jaroměře, ale dali 
jsme na dobré rady přátel (díky 
Karle H.), kteří nám poradili 
méně kopcovitou cestu....

Počasí nám opravdu přá-
lo a my v 10.00 hodin vyrazili  
z Pardubic. Vybaveni zelený-
mi triky se znakem naší obce  
a s mapou ČR na zádech (ve kte-
ré je tečka s umístěním Dolan  

                                                         
Klára Riegerová a Blanka 

Dvořáčková

u Jaroměře), jsme šlápli do pedá-
lů! Vlastně koloběžkáři ne :-)). 
Jirka zvolil pohodovou trasu 
vedoucí po cyklotrasách, pro-
stě krásnou přírodou. Cestou 
jsme navštívili několik kostelů, 
ve kterých jsme nezapomněli 
vyzpívat své prosby, aby cesta 
dopadla dobře. Zastavili jsme 
se v Holicích u Dr. Emila Ho-
luba. Projížděli jsme krásnými 
vesničkami, jeli přes pole, lesy, 
louky, kolem Lanškrounských 
rybníků, proti proudu Tiché 
Orlice, nezapomněli  se posilnit 
dobrým obědem a po malin-
kém zabloudění a zbytečnou 
cestou přes Kančí vrch (na kte-
rý určitě nikdo z nás nezapo-
mene) jsme po 127 kilometrech 
při západu slunce dorazili do 
Svojanova. Zde nás čekal "uví-
tací cateringový tým" - Marek 
P. a Ivan C. (i s doprovodným 
vozidlem). I přes velkou úna-
vu jsme zvládli náš výkon za-
pít šampaňským a k večeři se 
podávalo vynikající grilované 
uzené. Příjemně znaveni jsme 
se zachumlali do spacáků  
a v pěkných chatičkách ulehli 
ke spánku. Ráno nás všechny 

probudil pořádný déšť, ale-
než jsme se stačili rozkoukat, 
dorazili Lemberkovi a ti nám 
přivezli sluníčko. A tak posí-
leni o další sportovce (David, 
Veronika, Matěj) jsme vyrazili 
na druhou část cesty. A opět 
cestou necestou, polem nepo-
lem....se sluníčkem nad hla-
vou. Mírov jsme si prohlédli 
jen zvenčí, ale cukrárničku  
v Mohelnici i zevnitř. Káva 
se zákuskem bylo příjemné 
posilnění (tam jsme přečkali 
i krátký deštík) a pokračovali 
do Litovle. Zde jsme se setka-
li s další cyklovýpravou, která 
vyrazila z Dolan nad Vltavou. 
Po dobrém obědě a s mra-
kem v zádech ujíždíme dál. 
Mrak nás dohnal u Sluňákova 
a Ekocentrum nám poskytlo 
přístřeší. Hurá! Zase v suchu! 
Opět jsme měli štěstí! Nebo že 
by to bylo tou dokonalou pří-
pravou trasy? Nechám na zvá-
žení. A zase polem nepolem 
jedeme kolem 440 let starého 
stromu jménem Hromův dub 
u Hlušovic. Tento velikán se 
stal stromem roku 2010. Ale to 
nám už do Dolan zbývá ujet  
7 km. A po 60 kilometrech nás 
už všech osm "účastníků zájez-
du" vítězoslavně stálo u cedule 
DOLANY u Olomouce!!! Ano, 
zvládli jsme to :-)! Dorazili jsme 
znaveni, ale s velkou pýchou 
a šťastní. Parta byla úžasná  
a všichni, kteří jste nejeli, mů-
žete jen litovat, protože tato 
akce byla prostě dokonalá!

A co říci závěrem? Vyrazte  
s námi příští rok na další se-
tkání Dolan do Dolan nad Vl-
tavou.  Jak jinak než na kolech 
či na koloběžkách. Těšíme se 
na vás!
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Naše reprezentace na akci Dolany v Dolanech

Cestou necestou po krásách naší země
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Konec školního roku byl za dveřmi a Divadelní spolek Dolany 
spolu s kmenem Ligy lesní moudrosti zpříjemnil čekání dětí na 
vytoužené prázdniny báječnou akcí - Cestou pohádkovým le-
sem. 25. června ve 13.00 hodin se na krabčické návsi sešly děti 
a spolu se svými rodiči se vydaly na odpolední dobrodružnou 
cestu za pohádkovými bytostmi. Čekala je soutěž s Karkulkou 
a vlkem nebo se Čtyřlístkem. Zastřílely si s loupežníky, v lese 
potkaly  Pánaboha a Lucifera. Oslovil je i Asterix a Mimoň. Una-
veni pochodem a dojmy si odpočinuly při opékání špekáčků  
a pití limonády. Krásné sluneční nedělní odpoledne se vydařilo. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci akce, 
která přinesla dětem radost.

        Olga Procházková a Blanka Dvořáčková

Cesta pohádkovým lesem

Dětský den v Čáslavkách

V sobotu 26. 8. 2017 se konal již tradiční dětský 
den v Čáslavkách na návsi. Připravili ho hasiči  
a děvčata z Čáslavek, která se ujala přípra-
vy her pro děti. Soutěžilo se v různých hrách 
o drobné ceny, děti stříkaly ze džberovky, 
střílely z luku a mohly se projet na koloběž-
kách. Účast dětí byla veliká od nejmladších 
s plínkami až po školáky. Odpoledne byla 
ukázka historického hasičského automobi-
lu Mercedes Benz z Vlčkovic v Podkrkonoší  
a ukázka výškové techniky hasičů ze stanice 
Jaroměř. Největší úspěch měly koloběžky, 
které byly k zapůjčení celý den a na kterých 
se projely děti i dospělí a někteří si je půjčili 
vícekrát.
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o h l é d n u t í   z a   k u l t u r o u  

V Krabčicích se stalo již tradicí, 
že poslední srpnový víkend se 
malí i velcí, mladí i staří, sou-
sedé a přátelé sešli na místní 
návsi, aby se rozloučili s prázd-
ninami a s blížícím se koncem 
léta. Zkrátka takové milé sou-
sedské posezení. A tak i v sobo-
tu 26. srpna za krásného počasí 
se na návsi pilo, hodovalo, sou-
těžilo na téma: „Znáš pohád-
ku?“ „Určíš ukázku z filmu?“ 
Velikou radost přivezli dětem 
hasiči z jaroměřských Jezbin. 
To byl pane zážitek! Děvčata 
i kluci se svezli v hasičském 
autě! 

Jen zajímavost pro čtenáře: 
Pobavit se přišlo celkem 75 sou-
sedů a přátel, snědlo se 20 kg 

Tradiční sousedské posezení v Krabčicích

uzeného masa, 5 bochníků vo-
ňavého chleba, vypil se sud li-
monády, 5 l medoviny, 5 l bílého  
a 2 litry červeného vína a 200 
piv. Díky perfektní přípravě 
a obsluze manželů Červe-

ných mnozí vydrželi posedět 
navzdory bouřce do nočních 
hodin! Manželé Červení, patří 
vám velký dík! A příští rok se 
těšíme na shledanou!

Olga Procházková a Blanka 
Dvořáčková

Pro dospělé bylo připravené 
posezení, něco dobrého k jíd-
lu a pití, aby si nejen souse-
dé mohli posedět, popovídat, 
ale hlavně si užít pěkné počasí.
Velké poděkování patří  Obci 
Dolany za podporu a ceny pro 
děti, firmě Kostka - kolobka za 
půjčení koloběžek, panu Maťát-
kovi z Vlčkovic v Podkrkono-
ší za ukázku hasičského vozu, 
panu Káchovi za lukostřelbu  
a všem kteří pomáhali uspořá-
dat tuto pěknou akci. Děkujeme.

Za SDH Čáslavky Láďa Karban

Krásně prožitý konec prázdnin
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s p o r t o v n í   d ě n í   

Fotbalisté Dolan dosáhli v mi-
nulé sezoně historického úspě-
chu. Na podzim dlouho vedli 
tabulku okresního přeboru Ná-
chodska, navíc výrazně překo-
nali klubový rekord v počtu 
bodů získaných v jedné sezo-
ně – celkem jich nastřádali 42  
a obsadili pěknou pátou příč-
ku. Pod úspěchy dolanských 
borců je podepsaný trenér Pa-
vel Martínek, kterého jsme vy-
zpovídali. 

Pavle, kdy jsi k nám do Dolan 
přišel a kolikátým rokem ve-
deš dolanskou lavičku?
Dolanský fotbal mně na chvil-
ku přilákal v roce 1992 a o de-
set let později jsem zde zakot-
vil jako hráč definitivně. Na 
trenérské židli začínám jede-
náctou sezonu.

Co se týče uplynulé sezony 
okresního přeboru Náchod-
ska - s čím jsme do ní šli, spl-
nila se Tvá očekávání?
Uplynulá sezona byla nad oče-
kávání dobrá. V okresním pře-
boru Náchodska jsme vždy pa-
třili spíše k týmům ze spodní 
části tabulky a do poslední-
ho kola se strachovali, aby-
chom nesestoupili „do prale-
sa“. Minulou sezonu tomu bylo 
úplně jinak a záchrana byla jistá 

Dolanští fotbalisté dosáhli historického úspěchu

prakticky v půlce sezony. Pře-
vážnou část podzimu jsme do-
konce vedli tabulku, což v Do-
lanech určitě nikdo nepamatuje 
a klubový kronikář, myslím, 
popsal spoustu stránek.

Na jaké zápasy nejraději vzpo-
mínáš a které bys ze své pamě-
ti raději vymazal?
Nerad vzpomínám především 
na prohrané zápasy. Těch ale 
naštěstí v poslední době moc 
nebylo. Jeden zápas ale z hla-
vy vyhnat nejde. Jednalo se  
o domácí utkání v předminu-
lé sezoně s týmem Červeného 
Kostelce B, kdy jsme v poloča-
se vedli 4:0 a nakonec prohráli 
4:5. Naopak výhry se asi nikdy 
neomrzí a ani remíza občas 
není k zahození, například ta 
nedávná v Hronově byla do-
slova vydřená a mám opravdu 
radost, když vidím, jak hráči 
makají v dolanských barvách.

Co tréninkový proces, jaká 
byla letní příprava?
Citlivá otázka pro prakticky 
všechny oddíly. Hráčů je ne-
dostatek, logicky upřednost-
ňují zaměstnání, rodinu a na 
fotbal moc času nezbývá. Let-
ní příprava byla hodně slabá, 
protože chodilo málo kluků 
a v těch vedrech ani pořádně 
trénovat nešlo. Co bude v se-
zoně, uvidíme, samozřejmě 
se budeme snažit připravit co 
nejlépe.

V minulé sezoně jsme si hrou 
i rekordním bodovým ziskem 
nastavili pomyslnou laťku 
hodně vysoko. Myslíš, že mů-
žeme být i v nové sezoně stej-
ně úspěšní?
Vzhledem k mnoha odcho-
dům hráčů nebo s ukončením 
hráčské kariéry některých 
dalších to bude hodně těžké. 
Uvidíme, jak na tom budou 
ostatní oddíly. O postup bude 
určitě usilovat Hronov a u nás 

bude důležité, aby se nás na 
každý zápas sešlo potřebných 
alespoň 11 hráčů.

Důležitou podmínkou úspě-
chu je dobrá parta, zdá se, že 
v Dolanech s tím není pro-
blém. Jak to vidíš?
No, bývalo to i lepší. Po domá-
cích zápasech se do ranních ho-
din utužovala parta, a to už se 
děje celkem výjimečně. Hodně 
kluků si prostě odehraje své  
a mizí pryč. Čest ale výjimkám. 
:-) Naštěstí v kabině je všechno 
v nejlepším pořádku.

Přibliž nám změny, které v po-
slední době v kádru nastaly. 
Přišli jsme například o zraně-
ného kanonýra Kroku, na dru-
hou stranu jsme získali posily 
z Jaroměře…
Radek Kroka nám určitě chybí 
citelně a vypadá to, že asi ješ-
tě dlouho bude, pokud ještě 
někdy vůbec fotbal hrát bude. 
Zmiňované posily z Jaromě-
ře (Ameti, Klíž, Ulrych) jsou 
pouze na hostování do konce 
sezony, pak bude třeba jednat 
znovu. Z České Skalice proje-
vil zájem u nás hrát mladič-
ký Štěpán Prušinovský, jeho 
přestup nyní dolaďuji. Konec 
kariéry ohlásili Žďárský, Du-
ben, Tokar, Kašajík a  Kulang 
odešel prozatím do konce roku 
hrát do Dobrušky, takže bude-
me muset hráče hledat. Pokud 
tyto řádky čte potencionální 
zájemce o dolanský fotbal, ur-
čitě ho rád uvidím na tréninku, 
rozhodně nikoho nevyženu, 
naopak budu rád za každého, 
kdo projeví zájem.

Daří se do sestavy zapracová-
vat mladé hráče? Třeba Kuba 
Kopecký šanci „chytil za pa-
česy“…
Kéž bychom měli takovýchto 
Kubů více… Noví mladí kluci 
ale prostě nejsou.

Trenér TJ Dolany Pavel Martínek
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s p o r t o v n í   d ě n í   
Rozhovor s trenérem Pavlem Martínkem

Výrazně pomáháš i s údržbou 
hrací plochy v Dolanech. Jak 
jsme na tom v tomto směru v po-
rovnání s dalšími oddíly v okre-
se?
Zde je třeba především podě-
kovat Obci Dolany, bez jejíž 
zejména finanční pomoci by-
chom se určitě neobešli. Vzhle-
dem k mému zaměstnání jsem 
v centru dění ohledně údržby 
a péče o sportovní trávníky. 
V Dolanech nás nejvíce trá-
pí závlaha. Jsme asi jediným 
hřištěm v okresním přeboru, 
kde se trávník nezalévá a jsme 
odkázáni na přírodu, bohužel. 

Tropická léta dávají trávníku 
zabrat. Děláme ale maximum 
a určitě nemáme hřiště nej-
horší. Samozřejmě nemůžeme 
konkurovat kvalitou hřištím  
v České Skalici, Červeném Kos-
telci, Jaroměři nebo Hronově.

Co říci na závěr?
Je třeba určitě ocenit pomoc od 
Obce Dolany, bez její přízně 
by náš fotbal hrát nešel. Dále 
děkuji všem členům výboru TJ 
za spolupráci, ale bohužel i po-
čet členů výboru se stejně jako 
počet hráčů neustále snižuje 
a lidí je prostě málo na všech 

postech. Samozřejmě je třeba 
zmínit i sponzory, kterým ve-
lice děkujeme za finanční pod-
poru. 

Petr Záliš

p o z v á n k a  

SO        2. 9. Dolany – Mezilesí     výhra 5:2
SO      16. 9. Dolany – Zábrodí  16.00
SO      30. 9. Dolany – Velká Jesenice 16.00
SO    14. 10. Dolany – Velké Poříčí B 16.00
SO    21. 10. Dolany – Hronov  15.30
SO      4. 11. Dolany – Meziměstí 14.00

Domácí zápasy dolanského týmu - podzim 2017

f o t b a lf o t b a l
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s p o r t o v n í   d ě n í   
Nohejbalový turnaj ve Svinišťanech vyhráli domácí

Moderní kurt s umělým povr-
chem ve Svinišťanech hostil  
v sobotu 19. srpna 2017 premi-
érový „mezivesnický“ turnaj  
trojic v nohejbale. Amatérské-
ho měření sil se celkem zúčast-
nilo šest týmů v tomto složení: 
Svinišťany A (Kábrt, Přibyl, 
Praslička), Svinišťany B (Res-
ler, Hochman, Cipra), Dolany 
A (Kejzlar, Najman, Bednář), 
Dolany B (Rieger, Kudrna, Er-
ban), Chvalkovice (Bureš, Švec, 
Špička) a tým pojmenovaný 
jako Mix (Veinfurter, Hylmar, 
a střídající se Cipra / Najman). 
Borci z Miskolez tým nakonec 
dohromady nedali. 

Základní skupina, která se 
odehrála stylem „každý s kaž-
dým“, se vyvíjela podle před-
pokladů. Celkem bez problé-
mů ji ovládl druhý tým z Dolan 
pod vedením zkušeného Radi-

ma Riegera, který ztratil pouze 
jeden set. Po základní skupině 
následovala vyřazovací část, 
do které postupovaly první  
4 týmy a která se hrála na jeden 
set do patnácti bodů. Hned  
v prvním zápase se zrodilo 
velké překvapení. Rozdaly si 
to mezi sebou týmy z Dolan, 
jelikož obsadily 1. a 4. místo. 
Dolanské „áčko“ se síťařem 
Tomášem Najmanem se pře-
kvapivě dostalo do vedení pro-
ti dosud suverénnímu týmu 
Radima Riegera a vedení si po-
hlídalo až do konce. V druhém 
semifinále se střetly týmy Svi-
nišťany B a Chvalkovice, kte-
ré ve skupině hrály proti sobě 
sety nerozhodně 10:9 a 9:10. Se-
mifinálový duel ale vyšel dale-
ko lépe pořadatelskému týmu 
ze Svinišťan, který vyhrál 15:9. 
V boji o třetí místo se tedy 

utkaly Chvalkovice s týmem 
Dolany B. I když se očekávalo 
opět hladké vítězství Dolaňá-
ků, k neskutečnému výkonu 
se na síti rozehrál Jirka Špička 
a nejvíce se podílel na vítězství 
svého týmu. Finále mezi týmy 
Svinišťany B a Dolany A bylo 
zpočátku celkem vyrovnané, 
potom se však dostali dolan-
ští do vedení 10:8. Nakonec se 
vše otočilo a po napínavém zá-
věru vyhrál domácí tým 15:12  
a mohl se tak radovat, že zů-
stal první pohár tohoto turnaje 
v „domácím držení“. Nejlep-
ším hráčem turnaje byl zvolen 
a cenu si převzal Radim Rie-
ger. Poděkování patří všem 
pořadatelům, účastníkům, ale 
i divákům turnaje. 

Josef Cipra, Petr Záliš
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 s p o l k y  o b c e
Ve Svinišťanech se opět konaly závody malých rybářů

V sobotu 2. září SDH Svinišťa-
ny pořádal V. ročník dětských 
rybářských závodů. Účastnilo 
se 17 malých rybářů, 31 dospě-
lých a 1 pes. Děti u rybářských 
prutů přišel povzbudit i pan 
místostarosta Jiří Škvrna. Malí 
rybáři ulovili 17 ryb o celko-
vé délce 619 cm. Na 1. místě se  
s největším úlovkem umístila 
Jolanka Hamplová, 2. místo ob-
sadil Jáchym Rychter a jako třetí 
se umístil Jonáš Rychter. Všich-
ni dětští účastníci získali hod-
notné ceny. Pochutnali si také 
na párku v rohlíku a limonádě 
od pivovaru Primátor, který 
byl spolu s OÚ Dolany a SDH 

Svinišťany sponzorem celé 
akce. Hezký sobotní den urče-
ný malým i dospělým pokra-
čoval odpoledne „v chaloupce“  
v družné zábavě při pečené kýtě 
a chlazeném pivu.

Děkujeme organizátorům 
a pořadatelům dětských ry-
bářských závodů a těm do-
spělým, kteří se starali do ve-
černích hodin o naše žaludky 
a dobrou náladu! 

Blanka Dvořáčková

 p o z v á n k a    
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z p á t k y   d o   k r o n i k   
Po naučné stezce bojištěm šestašedesáté aneb cestička k domovu

Vjíždíte-li do Svinišťan od Ja-
roměře, nepřehlédnete u silni-
ce sochu sv. Rozálie. Přejdete 
silnici a vydáte se polní ces-
tou alejí hrušní a jabloní, kte-
rá vede mezi poli okolo domu 
čp.52 k rozcestí. Vlevo odbočí-
te směrem k ovčínu, na kterém 
se nachází votivní deska dělo-
střeleckého nápředníka Josefa 
Langera ve Svinišťanech, e.č.11 
a dále pokračujete kaštanovou 

alejí na Sebuč, kde se nacháze-
jí dva pomníky, připomínající 
památku padlých 3 pruských 
vojáků, e.č.15 a pruského po-
ručíka Johana Seidla v Sebuči, 
e.č.13.

Odbočíte-li na rozcestí vpra-
vo, dojdete na náves. Zde stojí 
Pomník c.k. pěšího pluku č.37 
ve Svinišťanech, e.č.1. Podle 
rozcestníku se vydáte vzhůru  
k letišti, kde se nacházejí dal-
ší památníky na tragický střet 
obou armád 28. června 1866.

Malebný pohled na rozkvetlé 
řady stromů aleje inspiroval 
dolanského rodáka a čestného 
občana Dolan, akademického 
malíře Josefa Pioreckého. Sedá-
val u „Rozárky“ a maloval, jak 
mi vyprávěl, „cestičku k domo-
vu a vzhůru k ovčinci.“

O tuto cestu pečují zaměst-
nanci obecního úřadu. Cesta je 
vzorně udržovaná a využívají 
ji k procházkám obyvatelé na-
šich obcí, cyklisté i sportovci. 
A tak všem zaměstnancům, 
kteří udržují tuto travnatou 
cestičku k domovům sviniš-
ťanských, patří poděkování.

Blanka Dvořáčková

foto sv. Rozálie - Addvisor 
– Vlastní dílo, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?cu-
rid=18923805
foto Ovčína - archiv obec 
Dolany (firma CBS)

autor obrazu Josef Piorecký, 1979 
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 z   p o v ě s t í   n a š i c h   o b c í
Bludičky, žhavý muž a spropadenec v lukách u řeky Úpy a Hofmanovy studánky

Před více než sto lety se v zá-
točinách řeky Úpy rozkláda-
ly tzv. dubiny s hlubokými 
tůněmi. Tato místa byla od 
nepaměti spojena s nebezpe-
čím a velkými obavami o ži-
vot obyčejných vandrovníků, 
sedláků s povozy i panstva  
v kočárech. Dubiny se v lukách 
rozkládaly od Čáslavek ke Svi-
nišťanům. Žily v nich křehké 
nadpozemské bludičky, které 
hlavně v noci svým tancem 
pomocí světélek zlákaly nejed-
noho chudáka do záhuby.

Nejobávanějším místem 
byly vrbiny u Hofmanovy 
studánky v Čáslavkách. Tam 
se prý bludičkám velmi líbilo. 
Doubravické panstvo chtě ne-
chtě cestou do Josefova přes 
luka muselo. Nebála se jen 
vrchnost, ale i samotný kočí. 
Proslýchalo se totiž, že bludič-
ky jsou spravedlivé, chudým 
poctivým lidem neublíží, ale 
hamižným sedlákům, pan-
ským drábům a šafářům včet-
ně vrchnosti ano! Není proto 
divu, že vrchnost z Doubra-
vice nařídila nad tůněmi na-
vršit hráze z písku, klád a ka-
mení tak široké a pevné, že se 
po nich mohlo jezdit koňmo 

s vozy z Doubravice až k Ja-
roměři. O posvícenské neděli 
jelo panstvo z Doubravice na 
oběd do Jaroměře. Těšili se 
na dobře propečenou husičku  
a křehké koláče tak, že nevní-
mali zvon nedalekého kostela 
ve Zvoli a nepokřižovali se. 
Sotva dozněl hlas zvonu, za lo-
mozného praskání hráze se ko-
čár s vrchností, kočím i koňmi 
propadli do hloubky dubiny. 
Ta se nad nimi zavřela a nikdo 
je více nespatřil. Tomuto místo 
se po celé generace říkalo „U 
spropadenky.“ Lidé se báli di-
vého žhavého muže, který se 
nad spropadenkou prochází  
a doprovázejí ho v tanečním 
reji bludičky.

Tato pověst se ve Svinišťanech 
traduje od roku 1860, kdy ji dě-
tem vyprávěl místní krejčí Jo-
sef Mervart z čp.6. Tu také jako 
první písemně zaznamenal Jo-
sef Kafka v roce 1900.

K Hofmanově studánce 
podle pověsti uprostřed noci 
doklopýtal chudý chalupník. 
V Jaroměři prodal krávu, aby 
zbavil rodinu bídy. Za utrže-
né peníze nakoupil prý trochu 
masa, léků, hřebíků, necky  

a potřebných věcí do domác-
nosti. Cestou se zastavil v krč-
mě a pro pití zapomněl na ná-
vrat.  U Hofmanovy studánky 
okolo něho zavířil rej bludiček. 
Chalupník se boří v bahně, už 
jen kousíček a navždy bude 
ztracen! V poslední chvíli ze 
strachu před bludičkami šup 
pod necky! Strachy se klepe, 
zuby mu drkotají, v duchu 
prosí všechny svaté o smilová-
ní!  Přečkal do rána! Slíbil sobě 
a ženě, že se již nikdy v krčmě 
do noci nezdrží a penízky pro-
píjet nebude.

Kde jsou dnes nadpozem-
ské bludičky od Hofmanovy 
studánky? Ve snech dětí, které 
o nich slyší vyprávět před spa-
ním… Hofmanova studánka, 
vrbiny, hluboké tůně s dubina-
mi v lukách byly před desetile-
tími vysušeny, náhody sceleny 
a všude jen samá pole…I ten 
žhavý muž od spropadenky se 
odstěhoval do míst, kde se mu 
daří lépe. Spolu s bludičkami 
našel domov tam, kde je voda 
ještě silně železitá a bohatá na 
kyselinu uhličitou jako kdysi 
bývala u nás v lukách u Úpy…

Blanka Dvořáčková

obrazy k tématu: https://
upload.wikimedia.org/wi-
kipedia/commons/5/5f/
Will-o-the-wisp_and_sna-
ke_by_Hermann_Hen-
drich_1823.jpg

http://www.berounskyre-
gion.cz/clanek/grafika-v-
duslove-vile.html
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