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slovo na úvod
Slovo starosty
V roce 2010 jsem vstupoval do starostování s velkou motivací, plným elánem, nadšením podílet se na rozvoji obce. To tak
na počátku bývá a většinou to první nadšení po několika měsících vyprchá, jako zamilovanost. I když děláte od roku 2006
místostarostu. Zjistíte až jako starosta, že k zvelebování obce je
třeba hodně času a studia zákonů, nařízení, předpisů. Super,
zaběhl jsem se v legislativě, v administrativě, ochraně přírody,
odpadovém hospodářství a převzal jsem na sebe i odpovědnost
za obecní kanalizaci a KČOV atd. Pokud se cokoli v obci děje,
jsem tu a řeším to. Od pobíhajícího prasete po silnici, sousedské
vztahy až po pomoc s úředním šimlem občanům. Když vím, poradím, když nevím, zjistím. Tak by to mělo, myslím, být. Co mě
tedy ubíjí, jsou nová a nová nařízení, která časově vyčerpávají
a demotivují. Za dodržování
zákonů předpisů a nařízení
ručíme my, starostové, především. Pod pohrůžkou vysokých pokut, sankcí pro obce
i pro nás, jsme čím dál více svazováni. Jsem z toho nervózní
až bezradný, když to vše nejde
tak, jak bych si představoval
a díky tomu všemu vrčím na
svoje nejbližší. Někdy si říkám,
jestli by mi nebylo lépe někde
"hákovat" v kolbence a mít čistou hlavu. Naštěstí u mne stále
převažuje motivace a nadšení
pro naše vesnice. Ano, častěji
mě bolí žaludek a přemýšlím,
na co jsem proboha zapomněl,
ale to už k tomu asi patří. Studium materiálů nechávám převážně na brzy ráno, kdy se moje
rodina věnuje spánku a odpočinku. Vím, že mě nikdo nebude rušit v soustředění, neruší
mě vyzvánění telefonu, abych
pochopil text, ujasnil si, co mám
za další povinnost a co k tomu
ještě potřebuji zjistit. Absolvuji
školení, ze kterých se vracím
mírně řečeno přehlcen a dozvíte se, že i když budete mít lidičky, kteří vám provádí výbě-

rové řízení, nebo administrují
dotace a hlídají předepsané.
Tak pokud se stane chyba, nesu
odpovědnost stejně já. A hned
se mi uleví, že? Při slově dotace
se mně udělá mdlo z představy neskutečného papírování,
dokládání, transparentnosti
a veškerých metodických pokynů, splnění podmínek, razítek, rozhodnutí a čestných
prohlášení potvrzující správnost. Ale jestli to je skutečně správně vám nepotvrzují.
Tak pokud se za pár let najde chyba, nesu odpovědnost
zase já. Nejlepší bude, když
si zajdu koupit tepláky, pro
případ, že něco neuhlídám.
No, a pak si jednu nedej. Nechápu, jak někteří starostové
k tomu všemu mohou navíc
dělat senátory, krajské radní
a členy ve výborech zastupitelstva kraje, nebo poslance. Nechápu, jak to můžou všechno
stihnout, něco se musí odfláknout a to se mně nelíbí. Nebo
je to reprezentativní starosta
a má na všechno lidi, nebo že
by vykonával funkci starosty
o víkendech a ve volném čase
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jako koníček? Raději už nepočítám, kolik hodin trávím na
obci a starostmi kolem a nedovedu si představit, že bych
dělal současně vyšší funkce
v politice. I když tento článek je
tak trochu negativní, tak stále
beru starostování jako službu
občanům a místu, kde žijeme,
kde žijí naše děti a vnoučata.
Budou Vánoce a mám radost z akcí, kde se lidé scházejí
a tráví společné chvíle. Třeba
při rozsvěcení stromů, besídkách, vinobraní, adventním
koncertě, bruslení a uvědomuji si, že bez fungující obce by
tyto akce nikdy nebyly. Je dobře, že je stále spousta dobrých
a slušných lidiček, pro které
má tato moje práce smysl. Přeji
Vám všem krásné svátky a do
nového roku hlavně zdraví,
pohodu, radosti a co nejméně
„starostí“.
Jiří Plšek - starosta obce Dolany

slovo na úvod
Slovo šéfredaktorky časopisu
Vážení a milí spoluobčané,
před několika dny jste zapálili první svíci na adventním věnci, na
jednotlivých návsích katastrálních částí obce se rozsvítily vánoční
stromy. Přichází čas Vánoc. Čas neobyčejného poetického kouzla,
čas vzpomínek na dětství, na blízké, kteří s námi již nejsou nebo
nemohou být. Přichází čas hlubokých citových prožitků, které se
nám do srdce a mysli zapíší natrvalo.
Dovolte mi, abych vám jménem redakční rady Časáčku poděkovala za vaši čtenářskou přízeň, podporu a příspěvky.
Přejeme vám všem klidné prožití adventních dní, hřejivý pocit
štěstí u rozsvíceného vánočního stromku a hodně pevného zdraví
v roce nadcházejícím – v roce 2018.
Blanka Dvořáčková

Redakce časopisu

Čáslavky

Krabčice
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informace

Ceny pro svoz odpadu 2018

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o změnách, ke
kterým dojde v průběhu roku 2018 na trhu se separovanými
odpady. Skutečnosti, jako je zvyšování minimální mzdy a situace na trhu práce, mají nevyhnutelný dopad do cen zajišťovaných služeb.
Po několik uplynulých let byly ceny služeb poměrně stabilní. Buď se nezvyšovaly vůbec, v případě separovaných
odpadů, nebo velmi pozvolně, v případě svozu a odstranění
směsného komunálního odpadu (SKO).

Pro rok 2018 dochází k navýšení ceny svozu a odstranění
SKO o cca 7 %.
Navýšení ceny za svoz separovaných odpadů činí cca
4,1 % a dále zavedení recyklačního poplatku u komodit
plast, ve výši 490 Kč/t. Toto
jsou informace předané od
firmy Marius Pedersen.
Obci Dolany je fakturováno
za SKO 280 000 Kč/r. Občané
uhradí 190 000 Kč/r.
Doplatek obce činí 93 000 Kč.
Plasty, sklo, papír 140 000 Kč.
Nebezpečný odpad 33 000 Kč.
266 000 Kč.

Odměna od firmy EKOKOM
za třídění odpadu 114 000 Kč.
Obec dotuje odpady částkou
cca 152 000 Kč.
Z těchto čísel vychází, že
příspěvek obce za sběr, svoz
a odstranění odpadu za rok
2017 je 224 Kč na občana. Tento příspěvek občanům byl odsouhlasen na zastupitelstvu
obce 6. 11. 2017 i pro rok 2018.
Poplatky za svoz komunálního odpadu (popelnice 120 l) pro rok 2018:
Měsíční

500 Kč

Čtrnáctidenní 1000 Kč
Kombinovaný 1500 Kč
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Známka 2017 platí do 28. února
2018. Po tomto datu musí být
vylepena známka nová. Známky na rok 2018 lze zakoupit na
OU Dolany vždy v úřední dny
v pondělí a středu 8.00 – 11.00
a 13.00 – 17.00 hod. Platnost
známky 2017 je do konce února 2018
To znamená, že popelnici
se známkou 2017 Vám vyvezou naposledy 27. 2. 2018. Pokud máte čtrnáctidenní svoz,
tak 20. 2. 2018 a pokud máte
měsíční svoz, tak 6. 2. 2017.
Svozový den zůstává úterý od
6.00 do 22.00 hod, nejlépe je
dávat popelnici ven v pondělí
večer.
Jiří Škvrna - místostarosta obce

pozvánka na akci

Povánoční dolanské bruslení pro veřejnost

Obec Dolany pořádá

VI. DOLANSKÉ BRUSLENÍ
pro občany z Dolan, Čáslavek, Krabčic, Sebuče
a Svinišťan, a jejich rodiny a známé.
Bruslení se uskuteční na Zimním stadionu
v Jaroměři

v úterý 26. 12. 2016 od 15:30 do 18 hodin
Program:
Od 15:30 bude probíhat zápas mezi vesnicemi (sranda
mač), tak si přijďte zahrát nebo povzbudit své borce.
Bude se hrát, jako za starých časů na rybníku
– to jest tenisákem –
Zápasu se mohou zúčastnit muži či ženy od 13 do 100 let
věku. Hokejka a rukavice (jakékoliv) podmínkou.
U dětí i přilba (jakákoliv)
Od 16:00 do 18:00. - Veřejné bruslení pro naše občany,
jejich rodiny a známé.Všichni, kteří přijdou bruslit, musí
mít při bruslení na ledě rukavice !!!
V zájmu bezpečnosti doporučujeme
pro děti přilbu !!!!
Teplé nápoje všeho druhu zajištěny.

Přijďte se sejít, zasportovat nebo se podělit
o vánoční zážitky.

bruslaři: https://cz.depositphotos.
com/69107409/stock-illustration-children
-skating-winter-activities.html
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životní jubilea a noví občánci

Omluva

Naši oslavenci

V minulém čísle našeho „Časáčku“
jsem chybně uveřejnila, že v měsíci
srpnu 2017 oslavila své narozeniny
paní Věra Martincová. Tímto se moc
omlouvám a uvádím vše na pravou
míru. Své krásné 80. narozeniny oslavila paní Věra Marcinová z Dolan.
Přeji pevné zdraví, štěstí a pohodu.

V říjnu oslavila své nádherné životní jubileum 95
roků paní Věra Hofmanová z Krabčic. Přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí. V prosinci oslaví též své životní jubileum 95 roků paní Anna Hlušičková z Dolan
a pan Milan Všetečka z Krabčic, který oslaví své
krásné 80. narozeniny. S předstihem přejeme hlavně
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Veronika Lemberková

Vítání občánků
Letošní vítání občánků jsme
uspořádali poprvé v podzimním čase.
Na čtvrtek 19. října 2017 jsme
pozvali sedm těch nejmladších
človíčků z Dolan, Čáslavek, Svinišťan a Krabčic i s jejich nejbližšími, abychom je mohli uvítat do života v naší obci.
Děťátek nakonec dorazilo
šest a mohlo se začít. Hned na
začátku čtyři žačky zdejší školy
přednesly nejen dětem krásné
básničky. Skoro to vypadalo, že

holčičky jsou sudičky, které dětem přejí do života jen to nejlepší a nejkrásnější. Děvčatům moc
děkujeme.
Poté se ujal slova pan starosta, který v obecní kolébce
uvítal nejprve Josefa Matyka,
potom postupně Denise Koníčka, Jakuba Ludvíka, Kryštofa Hoška, Alexandra Mašína
a na závěr Terezku Voříškovou.
Všem miminkům pan starosta popřál hodně zdraví, štěstí,
málo křiku a rodičům hod-
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ně radosti a štěstí. Maminky
dostaly kytičku a děťátka do
kolébky nějakou korunu. Odpoledne pokračovalo v duchu
sousedského posezení u menšího občerstvení. Vše nám fotila
paní Mladá, které též děkuji.
S přáním všeho nejlepšího
rodičům i dětem se připojuji
a těším se na další vítání občánků.
Za obec Dolany
Veronika Lemberková

spolky obce
Svinišťanský pahorek
III. ročník soutěže Svinišťanský
pahorek proběhl 16. září 2017,
zúčastnilo se 19 družstev. Zájem o soutěž byl opravdu veliký, účastnilo se i několik sborů,
které obvykle nejsou k vidění
na zdejších soutěžích v našem
okrsku. Účastníkům se u nás
líbilo, prasátko a klobásky se
hned snědly, což byla známka
toho, že všem chutnalo.

Též děkujeme všem sponzorům: Obec Dolany, Primátor,
OZ Ducháč Karel, Skaličan
a.s. - bez nich by tato soutěž
nebyla. Po soutěži večer následovala posvícenská zábava
s hojnou účastí. Hudba hrála
pěkně, užili jsme si spousty zábavy až do ranních hodin.
Tímto se i občanům omlouváme za rušení nočního klidu,
vždyť posvícení je jen jednou
za rok :-)

Draci nad vesnicí
V pátek 13. října se za příznivého počasí nad hřištěm
v Dolanech vznášeli veselí papíroví draci. Síla větru byla
optimální, slunce posílalo na zem podzimní hřejivé paprsky a spolu s dětmi se jako by těšilo na pestrý rej rozesmátých draků. Konečně, na tuto zábavu se těšili i rodiče, kteří nejen že doprovázeli své děti, ale s chutí se také
pustili do pouštění draků. Nejprve byly vyzkoušeny
techniky letu. Ty se při předvádění samozřejmě uplatnily. Přehlídka draků byla rozdělena do kategorií podle věku dětí. Do výšek vzlétli nejen draci různých tvarů
a zajímavých výrazů ve tvářích, ale nechyběli draci originální. Vedle zemědělských strojů se ve výšce třepotali
slavní super hrdinové. Speciálními prvními místy byli
ohodnoceni všichni majitelé draků. Ti si také domů odnesli zajímavé ceny. Naše dolanská drakiáda se vydařila
a tak se již těšíme na příští podzim!
Sabina Mistrová a Blanka Dvořáčková
Celou akci pořádal kmen LLM Tate Osmaka
a ZŠ Dolany.
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Všem soutěžícím a sousedům děkuje SDH Svinišťany. (za SHD
Ladislav Fűgner)

spolky obce
Dolanští ochotníci v Dolanech u Olomouce
V rámci mezi obecní spolupráce hostoval 11. listopadu 2017 Divadelní spolek v Dolanech u Olomouce. Dle dohody, která proběhla v červnu na 16. ročníku setkání dolaňáků, přivezl s sebou
divadelní hru Švestka Járy Cimrmana v úpravě pánů Svěráka
a Smoljaka. Divadelníky vřele přivítal pan tajemník Miroslav
Brückner. Zavedl nás do prostor sokolovny, kde se hrálo. Hra
sklidila úspěch. Po představení přišel do šatny i osobně poděkovat pan starosta Rudolf Pečínka. Se slovy, že byl velmi mile
překvapen úrovní celého představení a poděkoval za spokojené „dolanské“ obecenstvo. Odměnou všem zúčastněným divadelníkům byla svatomartinská „kachna“, kterou pro nás naši
hostitelé připravili.
Jiří Plšek
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život v obcích
Na jaře zasel...

Na dolanském hřišti proběhla
podzimní brigáda
Ve Sportovním areálu v Dolanech proběhla
poslední listopadovou sobotu tradiční podzimní brigáda. Členové Tělovýchovné jednoty Dolany zazimovali kabiny, vyčistili okapy
sokolovny, shrabali a odvezli listí a také opravili plot poničený nedávnou vichřicí. Během
sobotního dopoledne přiložilo ruku k dílu
celkem deset členů dolanské tělovýchovy.
Petr Záliš

… a na podzim sklidil ze svého políčka až osmi
kilové řepy pan Pavel Andrejs ze Svinišťan čp.6.
Přejeme pěkné a kvalitní výpěstky i v příštím kalendářním roce!
Blanka Dvořáčková

Adventní strom v Krabčicích a ještě jeden papírový
O první adventní sobotě se
i v Krabčicích na návsi rozsvítil slavnostní strom. Sešlo
se u něho celkem 49 malých
i velkých sousedů. Při vzájemné ochutnávce cukroví, popíjení voňavého punče a svařáčku (kdo chtěl, mohl si opéci
i „adventní“ špekáček) jsme si
ozdobili papírový stromeček.
Zavěšený v autobusové čekárně bude krabčickým připomínat příjemné společné chvíle
adventní soboty 2. prosince.
Těšíme se na společné setkání
v příštím roce!
Olga Procházková a Blanka
Dvořáčková
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život v obcích
Než se rozsvítil adventní strom na svinišťanské návsi…
…předcházelo tomu plánování, rokování, ale hlavě nadšení a ochota přiložit ruku ke
společnému dílu, touha vidět
rozzářené oči dětí a úsměvy
na tvářích sousedů. Kde jinde,
než v „chaloupce“ u dobrého
pivka se hasiči i „nehasiči“ dohodli na jednotlivých krocích
a strom je na světě! Krásný vysoký smrk ze své zahrady k této
příležitosti věnoval pan Dvořáček. Spolu s panem Andrejsem strom pokáceli a na svinišťanskou náves ho dopravil
„po staročesku“ Pavel Andrejs
na dřevěném voze, do kterého
zapřáhl koně Bubíka! Za velké
účasti občanů a malých dětí

byl strom na návsi usazen, ozdoben a v sobotu 2. prosince
v 18.00 hodin pak slavnostně
rozsvícen! Nechyběly koledy,
svařáček, voňavý punč a přání
od srdce k srdci mezi 100 přítomných dospělých a 25 dětí.
Byla to přání klidného adventu, příjemného prožití Vánoc
a pevného zdraví v dalších měsících příštího roku. Hezkou
chvíli první adventní soboty
svinišťanští i hosté potom prožili při posezení a dobrého občerstvení (klobásky z udírny,
pivo, káva, čaj, grog, svařáček)
v kulturním prostředí „chalupky.“ Občerstvení vzorně zajistil místní SDH. Děkujeme
všem, kteří se na tomto již tradičním adventním rozsvěcení stromu podíleli, děkujeme
i Bubíkovi!
Blanka Dvořáčková
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život v obcích
V Čáslavkách se také rozsvítil vánoční strom
Jako každý rok i letos jsme se sešli v Čáslavkách
na rozsvěcení vánočního stromku na 1. adventní neděli. Tentokrát už popáté. I když nám letos
v létě náš krásný a statný strom zničil vítr a zbyl
z něj jen pahýl, stejně jsme se sešli v hojném počtu a za popíjení vánočního svařáčku a sousedského klábosení. Nálada byla krásná, pohodová
a vánoční. Za zpěvu koled jsme rozsvítili nejdříve betlém, poté malý nově vysazený stříbrný
smrček a nakonec za úžasu všech přítomných
smrk. Ve dne je chudý, ale osvětlený je krásný
a bohatý.
Chceme poděkovat všem, kteří přišli, měli
dobrou náladu a donesli i nějaké dobré občerstvení. Děkujeme Láďovi Káchovi, který pro
všechny udělal na grilu výborné palačinky
a bramboráčky. Děkujeme klukům Plškovým,
že ozdobili betlém a malý stromeček, SDH Čáslavky za pomoc a zázemí a všem patří dík za
přispění a pomoc. Těšíme se za rok na příští setkání.
Andrea Karbanová
a Vlasta Malá
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život v obcích
Vánoční kaple v Dolanech
I Dolany se mohou pochlubit vánočním stromečkem, který stojí vedle kapličky. Dalo to trošku práce: to máte stromek – najít,
vybrat, uříznout, přivézt, usadit, ozdobit, kuličky, osvětlení, prodlužky, štafle, klíče od kaple aj. Ale když se chce, tak to jde. Sice
jsme stromeček rozsvítili až v pondělí, ale o to větší mi dělá radost.
Tak díky všem, kdo jste se podíleli na vánoční výzdobě v Dolanech. V druhou adventní neděli se sejdeme v kapli na adventním koncertě. A pak už se budeme těšit na Štědrý večer.
Přeji všem krásný adventní čas. A pohodový rok 2018.
Veronika Lemberková

zimní pozvánka
Dolany se staly rájem běžkařů
Loňská zima bohatá na sníh potěšila i běžkaře. V Dolanech se jim dařilo náramně. Na
začátku všeho byl nápad projet stopy na pláních v okolí obce. Se zástupci Mushers klubu Metuje se podařilo dohodnout zapůjčení
skútru. Velkou práci odvedl Jirka Fendrych,
který vyrobil speciální „žehličku“ na výrobu
bílých stop. Sám pak v okolí naší obce stihl připravit přibližně padesát kilometrů běžeckých
tratí. Sportovní nadšenci se tak mohli skoro
měsíc prohánět ve stopách směrem k řece Úpě
nebo naopak na polích pod krábčickým lesem.
Pokud nám bude počasí přát a sněhu se dočkáme také letos, není problém stopy kolem
Dolan zase projet.
Petr Záliš
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život v obcích
Mikuláš, čert a anděl v Dolanech a Čáslavkách
Již tradičně v předvečer svého svátku sv. Mikuláš navštívil spolu s čerty a nebeskými
anděly domácnosti v Čáslavkách a Dolanech. Přišli do
rodin, ke mají děti. Bylo strachu, slz, básniček a písniček.

Děti, které jste spatřily v čertech
povědomou tvář, mějte se na
pozoru! Každý z nás má v pekle
svého dvojníka.
Jiří Plšek
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pozvánka na akci
Vinobraní v Dolanech
Sokolovna v Dolanech bude v sobotu 9. prosince 2017
hostit Vinobraní. Mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou bude probíhat řízená degustace vín s ředitelem
společnosti Vinné sklepy Kutná Hora Lukášem Rudolfským, předvedeno bude deset vzorků vín. Od devatenácti hodin bude následovat volná zábava s hudební
produkcí Ivana Lanka, kvalitním vínem a lákavými
gastrospecialitami. „Náš kulinářský tým připraví čtyřchodové menu, objednat bude možné samozřejmě
i po jednotlivých chodech. Těšit se můžete na francouzskou cibulačku, domácí paštiku z kachních jater s brusinkovou omáčkou, pečený bůček s cibulovým chutney
a bramborovou plackou nebo na kachní prsa s batátovým pyré a ratatouille. Jako sladkou tečku připravíme
čokoládové suflé,“ slibuje šéfkuchař – samouk Pepa Cipra, podle kterého se může menu z organizačních důvodů měnit. Vstupné na celý program Vinobraní včetně ochutnávky vín činí stovku, od devatenácti hodin
se bude platit jen 50 korun. Akci pořádá Tělovýchovná
jednota Dolany, široká veřejnost je srdečně zvána!
Petr Záliš

Tradiční adventní koncert
Mikuláš ve Svinišťanech
Pojďte si s námi zase po roce užít Mikuláše, čerta a anděla. Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče.
Mikuláš, anděl a čert
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pozvánka na akci
Předvánoční divadélko v Dolanech
Dolanští divadelníci srdečně zvou
všechny dospělé a děti, co se nebojí
čertíků na pohádku o Bětušce a čertíkovi Kleofáškovi. Pojďte si s námi
vychutnat tu správnou poklidnou
vánoční atmosféru. Pohádku hrajeme dva dny před Vánocemi...
Těšíme se na Vás, divadelníci.
Věra Nepokojová

obrázky čertíků: https://i.pinimg.
com/736x/ea/9c/a2/ea9ca22d80522d179ae8ab2f735a1df0--advent.jpg

srnka: http://www.bmtypo.cz/photobank/8476.jpg

Myslivecký ples roku 2018
Myslivecký spolek Dolany si
Vás dovoluje pozvat na tradiční Myslivecký ples, který se
bude konat v sobotu 13. ledna
2017 od 20 hodin v Kulturním
domě Dolany.
Těšit se můžete na mysliveckou kuchyni, soutěž o hodnotné ceny...
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sportovní dění
Dolanským fotbalistům se podzim nevydařil
Dolanským fotbalistům se letošní podzim moc nepovedl.
V okresním přeboru Náchodska si připsali tři výhry, dvě
remízy a šest proher a kalendářní rok zakončili na průběžném jedenáctém místě tabulky soutěže. „Podzimní část
sezony nám bodově nevyšla
podle představ, ale vzhledem
k okolnostem to možná mohlo být i horší,“ hodnotí dolanský trenér Pavel Martínek. Po
nevydařeném začátku sezony
dokázali fotbalisté Dolan čtyři-

krát za sebou bodovat. Zejména derby s Velkou Jesenicí se
Dolaňákům povedlo, po jejich
návratu do soutěží na Náchodsku porazili jesenického rivala
vůbec poprvé v mistrovském
zápase! Prestižnímu duelu
a výhře „červenožlutých“ přihlížela slušná divácká kulisa,
do dolanského sportovního
areálu dorazil například také
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar.
„Škoda, že od té doby se nám
až na vydřenou remízu s Vel-

kým Poříčím bodovat nepodařilo. I proto, že se potýkáme
s nedostatkem hráčů a docházka některých borců na tréninky i na zápasy je mizerná“,
nebere si servítky šéf dolanské
lavičky Pavel Martínek.
Fotbalisté Dolan teď musí
každopádně zlepšit přístup
a poctivě odmakat zimní přípravu.
Petr Záliš

Dolanský talent řádí pod Ještědem
Šikovné ruce, výborné čtení hry
i čich na góly. To jsou jen některé z předností Jakuba Kopeckého, který ve svých devatenácti
letech patří mezi největší české
florbalové naděje. Talentovaný
Dolaňák pravidelně hraje nejvyšší soutěž dospělých, v Tipsport
Superlize obléká dres týmu FBC
Liberec. Hráč s pětkou na zádech patří v týmu k nejlepším,
trenér Zdeněk Skružný mu dává
velký prostor. Kuba se prosazuje i střelecky, góly sázel také
v zápasech Liberce vysílaných
v přímém přenosu na ČT Sport.
S florbalem začínal v deseti
letech v Jaroměři. V dorosteneckém věku oblékl dres Mla-
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dé Boleslavi. Díky svému nadání a tréninkové píli se pak
dostal i do širšího kádru juniorské reprezentace. Jeho velkým
idolem je švédský reprezentant
Martin Östholm. „Potkal jsem
se s ním na Rookie Campu. Dal
mi dokonce malý odznak, byl
to velký zážitek,“ vypráví sympatický sportovec, který hrál
závodně také fotbal za Dolany
nebo hokej v Jaroměři a Opočně. V jaroměřském hokejovém
dresu minulou sezonu vybojoval titul juniorského přeborníka Královéhradeckého kraje.
„Už se to ale nedalo zvládat,
bylo to dost náročné. Tak jsem
se rozhodl, že se budu naplno

sportovní dění
Florbalista Jakub Kopecký
věnovat florbalu, kde mám asi největší
šanci se prosadit,“ přiznává Kuba Kopecký. V současné době studuje poslední ročník hradecké stavebky. Spoustu
času tráví cestováním, dvakrát týdně
se musí hlásit na tréninku v Liberci. Od
klubu má navíc individuální tréninkový
plán. Po maturitě chce jít na vysokou
školu. Pokud by mu liberecký klub nabídl bydlení, asi by ve studiu pokračoval právě ve městě pod Ještědem.
Petr Záliš

Turnaj stolních tenistů zase ovládli Kubinovi
Sokolovna v Dolanech hostila
jubilejní 10. ročník turnaje stolních tenistů. Účast byla tentokrát velmi slušná, do dvouher
zasáhlo dvacet borců. Hrálo se
nejprve ve čtyřech skupinách
systémem „každý s každým“.
První dva ze základních skupin postoupili do další fáze,
v níž se hrálo ve dvou skupinách po čtyřech. Ti nejlepší se
pak probojovali do play off.
Boj o bronz zvládl lépe Karel
Fähnrich, který porazil jasně
3:0 na sety Petra Ludvíka. Loň-

ské prvenství nakonec obhájil
Dan Kubina, který se ve finále opět utkal s tátou Lubošem
a tentokrát vyhrál 3:1. Pro krotitele celuloidového míčku byly
připraveny hodnotné ceny. Poděkování patří všem účastníkům i obětavým pořadatelům
z oddílu stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Dolany. Všichni se už teď těší na turnaj ve
čtyřhrách, který se v dolanské
sokolovně bude hrát 3. února
2018.
Petr Záliš
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osobnost z historie
Podzimní návraty...nejen do sebučského lesa (malá reportáž)
Podzimní teplé dopoledne. Je
svátek patrona naší země, sv.
Václava. Jako by právě tento
světec nám po dnech dešťů padajících ze smutné šedivé oblohy poslal svůj vzkaz. Vzkaz
v podobě krás slunečních pozdravů.
Je svátek sv. Václava. Václava mučedníka, Václava ochránce, Václava přímluvce za nás
Čechy. Je jedno, u koho a za co
se někdejší kníže Přemyslovec
(později svatořečený) přimlouvá. Svatý Václav je prostě náš,
našeho národa. Den jeho svátku
28. září je i svátkem nás všech.
A tak, v tomto krásném slunečním svátečním dopoledni,
se vydávám do ticha sebučského lesa. U lesní pěšiny se na mě
usměje ve svém voňavém tmavě hnědém kloboučku rozkošný „slaďáček.“A koukám, o pár
kroků dál rostou jeho bratříčci.
Vida, pomyslím si, hub chtiví
houbaři vás přehlédli! Jen si
spokojeně sušte své kloboučky
ve stínu jehličnanů. Za malou
chvíli přicházím k jednodu-

ché dřevěné lavičce v blízkosti
proudící Běluňky, dříve také
nazývané Černý potok. Usedám a nechám své myšlenky
plynout pomalu spolu s vodou, jejíž hladina odráží stíny větví lesa. A sebučský les
spolu s potokem mi vyprávějí… O minulosti, o současnosti, o lidech, kteří v tato místa
chodí, aby načerpali pozitivní
energii do dalších dní.
Je čas návratu. Vracím se
polní cestou a míjím sochu
sv. Jana Nepomuckého. Stojí
v blízkosti studánky nad loukou táhnoucí se k zátočině potoka. Hvězdy na jeho svatozáři se zdají ve slunečním svitu
opravdu zlaté. Připadá mi, že
se sv. Jan z Nepomuku na mě
dívá. Chce mi vyprávět o tragédii, která v polovině 19. století postihla rodinu žijící v čp.1?
Z poutě na Hořičkách se vracel
i syn Alžběty a Václava Karlových. Ledová voda ve studánce
namísto osvěžení a občerstvení
zapříčinila jeho smrt. 11. května 1854 byla v těchto místech

postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Nešťastní rodiče objednali sochu na památku nečekaného synova úmrtí u sochaře
Františka Matouše z Hořic. Pomník pak postavil kamenický
mistr Josef Jelínek z nedalekých
Miskolez. Socha byla pořízena
z nadací 35 zl. rakouské měny.
Tvář sv. Jana navzdory utrpení nešťastných rodičů Karlových a navzdory vlastnímu
prožitému mučení v pozemském životě je klidná, lidsky
přívětivá, chápající a odpouštějící. I on je patronem Čechů.
A já pociťuji tichou radost.
Radost z toho, že si zde sv. Jan
Nepomucký nerušeně stojí, dohlíží na vody stříbřitého potoka
a vítá každého příchozího. Pociťuji radost z toho, že příroda
a les tady u nás jsou krásné.
Mám radost z toho, že si sv. Jan
Nepomucký na Sebuči po celé
generace stojí v blízkosti vody
nikým nerušený a neponičený.
Blanka Dvořáčková

Jan z Pomuku neboli Jan Nepomucký zastával úřad generálního vikáře pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Mezi arcibiskupem a králem Václavem IV. docházelo k častým sporům,
např. o jmenování biskupů a vysokých církevních úřadníků.
V březnu 1393 nechal Václav IV. Jana spolu s dalšími třemi
církevními představiteli uvěznit a mučit. Jan mučení nepřežil
a jeho tělo bylo z dnešního Karlova mostu svrženo do Vltavy. Po staletí lidé věřili, že Jan z Pomuku zemřel utonutím
ve Vltavě. Tento mýtus ve 20. století vyvrátil až antropolog
Emanuel Vlček.
V období baroka ve 2.polovině 17.století je Jan uctíván
a následně svatořečen. Je uctíván jako mučedník zpovědního
tajemství (královny Johanny) a patron při přírodních katastrofách – povodních.
Sv. Jana Nepomuckého poznáme podle atributů: Svatozář nad hlavou je doplněna pěti hvězdami. Ty představují
legendu o utonutí Jana ve Vltavě. V ruce drží kříž a palmovou ratolest, která je symbolem vítězství. Někdy má v ruce
i knihu. Prst přes ústa symbolizuje zachování zpovědního
tajemství. Sochy sv. Jana Nepomuckého se nacházejí u řek,
potoků a vodních struh.V chrámu Svatovítské katedrály stojí
jeho stříbrné mauzoleum.
Blanka Dvořáčková
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předvánoční čas
Advent (Doba předvánoční, doba přípravná, doba blízkosti lidských srdcí)
„Hvězdičky…třpytí se nad tichým, mrazivým ránem. S věže zazněl zvon, probouzí dřímající osadu.
V oknech probleskují světýlka a je vidět, jak jizbou
klání se rozdřímané postavy, rychle berou na sebe
teplý šat a oblečeny staví se k oknu, aby se pomodlily ranní své Zdrávas. Hned po klekání velký zvon
znovu se rozburácel a za ním v prospěšném chvatu
zajásal druhý i třetí a všecky zvony teď tvrdým akordem hlaholí do tichého rána, svolávajíce lid do chrámu Páně. Je advent.“
(Mrštíkové A. a V., Rok na vsi I. Praha 1949, str.269)
Adventní čas byl pro naše
předky neoddělitelnou součástí života. Jejich život byl
těžký, a tak čas přicházejícího
adventu prožívali v očekávání
…. Zázraku? Lásky? Smíření
a pokory? Byl to čas probouzející v jejich myslích touhu
po spatření a naplnění nadpozemské krásy a jakéhosi naplnění.
Advent je podle křesťanské
liturgie doba přípravná, která
předchází vánočním svátkům.
Začíná čtyři neděle před Vánocemi. Nový církevní rok začíná právě první adventní nedělí. Slovo advent je odvozeno
z latinského názvu adventus,
tj. příchod.
Věřící křesťané žijí v očekávání dvojího příchodu. Narození Syna Božího v Betlémě
a zároveň očekáváním druhého Kristova příchodu (tzv.parusie) a Posledního soudu.

Chápání adventního času v jeho
prvotním významu, času důležitého liturgického období církevního roku, z myslí lidí, zdá
se, vymizelo. Doba adventního ticha, rozjímání a radostného očekávání je nahrazena
stresem, který přináší honba
za luxusním dárkem, velkým
vánočním stromem (nejlépe
kanadskou jedlí) a nejlepším
kaprem na štědrovečerním
stole. Ale adventní tradice
a zvyky našich předků máme
zakódovány někde hluboko
v sobě. A tak začínáme čtyři týdny před Vánoci péct to
křehké vánoční cukroví. Ve
vázách čekají „barborky,“
aby v ten správný čas rozkvetly. Svatá Barbora v noci
naplní punčochu pověšenou
na klice dveří. Svatý Mikuláš
v předvečer svého svátku spolu s nadpozemsky krásným
andělem a brblajícím rohatým

čertem obcházejí domácnosti
a obdarovávají děti sladkostmi
a jižním ovocem. Nechybí ovšem ani výchovný prvek!
Na svátečně prostřených
stolech domácností se vyjímá
adventní věnec. Jeho vytváření a strojení patří relativně
k mladým, ale oblíbeným vánočním zvykům. Čtyři hořící
svíce na adventním věnci připomínají brzký příchod božského dítěte v časovém rozmezí od první do čtvrté adventní
neděle. Postupné zapalování
adventních svící se stalo slavnostním rituálem v našich rodinách. Zvyk zapalování svící
na adventním věnci pochází
teprve z 19. století a k nám do
Čech se dostal z protestantské části dnešního Německa.
Liturgická barva období adventu je barva fialová. Svíce
na adventním věnci jsou tedy
také převážně fialové. Některé

← Adventní věnec v podobě navržené Johannem Hinrichem Wichernem (19. století)

linoryt: http://www.knihovnamost.cz/resize/1/2000/500/linoryt.jpg
adventní věnec: CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=366190
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předvánoční čas
Očekávání Štědrého večera
věnce mají alespoň jednu svíci
růžovou. Ta se zapaluje o třetí
adventní neděli, neboť růžová
barva je barvou roucha, oblékaného při mši o třetí adventní neděli. Symbolizuje radost
z blízkého příchodu Spasitele.
Jsou i adventní věnce s červenými svíčkami. Symbolizují lidový folklór. V jeho duchu jsou
také věnce zdobeny.
V posledních letech je poslíčkem blížících se Vánoc adventní kalendář. Děti od prvního adventního dne otevírají
okénka se sladkou čokoládou
a odpočítávají tak dny, které
zbývají do toužebně očekávaného Štědrého večera. Již
v roce 1908 majitel tiskárny
v Mnichově přišel s nápadem,
jak zabavit malé nedočkavé
děti během čtyř adventních
týdnů. Vytiskl na vlastní náklady dětský dvoulistový vystřihovací kalendář s názvem
V zemi Ježíškově. Na prvním
listě bylo 24 okének s 24 básničkami. Na druhém listě potom obrázek, který si děti vystřihly a nalepily k básničce.
O Štědrém večeru se před
nimi objevila nádherná vánoční krajinka. Adventní kalendáře zmizely z pultů ob-

chodů za 1. světové války.
V období nacistického Německa byly pro svůj náboženský obsah zakázány. O to velkolepější
a radostnější návrat adventních
kalendářů do obchodů a do
dětských rukou byl po ukončení 2. světové války! Dnes obchodní řetězce doslova zaplavují předvánoční trh dětskými
adventními kalendáři s kvalitní, ale i méně kvalitní čokoládou. Adventním kalendářem
můžeme obdarovat i dospělé.
Okénka skrývají např. vzorky
kosmetiky.
V období adventu se v českých domácnostech sestavuje
betlém. Ti, kteří nemají to štěstí
a nevlastní po svých předcích
betlém dnes již historický,
mohou si betlém pořídit podle svých finančních možností,
a to od papírové vystřihovánky po betlém vyřezávaný současným mistrem řezbářem.
Betlémská hvězda zvěstuje tu
nejradostnější událost! Zvěstuje narození Ježíše, Syna Božího. Za hvězdou se vydali
„mudrci od východu,“ aby se
poklonili novému králi. Někteří astronomové vysvětluji fakt,
že „hvězda se ukázala na východě,“ jako termín čistě astro-

https://chocolissimo.cz/images/_popup_multi_00002/
Adventni-kalendar-Cube.jpg
Betlém v zimě - Josef Lada:
http://www.joseflada.cz/postovni-znamka-a-pohlednice/

nomický. Ať již ta hvězda nad
Betlémem byla novou nebo
vlasaticí či konjunkcí planet,
stala se symbolem nové víry,
symbolem Ježíše Krista, symbolem lásky, symbolem lidskosti a Vánoc.
Staří mudrcové z východu
se přišli poklonit malému dítěti a přinesli mu dary. Poklonili
se nevinnému dítěti. Poklonili
se čistotě, lásce a pokoře. Přejme si, aby betlémská hvězda
zářila nejen na obloze o Štědrém večeru, ale i v našich srdcích po celý nový liturgický
rok začínající právě první adventní nedělí.
Blanka Dvořáčková
Betlém v zimě - Josef Lada
(1942)
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předvánoční čas
Vánoční muzika (Návrat k tradičnímu vánočnímu pokrmu našich předků)
Muzika, tradiční vánoční jídlo, nechyběla ještě před
sto lety na žádném vánočním stole. Tento vynikající
dezert hospodyně připravovaly z kousků sušených
švestek, jablek, hrušek nebo meruněk. Sušené ovoce
rozvařily se skořicí, badyánem, hřebíčkem, vanilkou
a kouskem citronové kůry. Rozvařenou ovocnou směs
prolisovaly přes cedník nebo přes jemné plátýnko
a do ní přidaly lžíci švestkových povidel, hrozinky,
vlašské ořechy nebo loupané mandle a nastrouhaný
perník. Vše chvilku povařily na mírném ohni, dochutily cukrem nebo medem a několika lžičkami rumu.
Tuto pochoutku servírovaly na stůl horkou ve vyhřátých miskách.
Určitě stojí za zkoušku připravit tento dezert
i dnes! Dobrou chuť!
Blanka Dvořáčková
ilustrativní obrázek: https://st2.depositphotos.
com/3628939/7457/v/950/depositphotos_74570733-stock
-illustration-seamless-cinnamon-and-star-anise.jpg

Tříkrálová voda (V lidové magii našich předků)
Voda spolu se sluncem a teplem vždy představovala symbol života. Voda byla nejen symbolem čistoty,
ale i symbolem zkázy a smrti. V křesťanském výkladu
je voda příslibem věčného života. V lidové magii měl
vodní živel významné místo. Jako voda čarovná byla
považována i tzv. tříkrálová voda, posvěcená v kostele
o svátku Tří králů. Hospodáři a hospodyně si ji tajně odnášeli domů a kropili jí stromy, aby byla hojná úroda, stáje
a obydlí, aby se jim vyhnul oheň a jiné neštěstí. Vykropili i úly, neboť podle pověry svěcená voda chránila včelstvo před nemocemi a zaručovala dobrou sklizeň sladkého medu. Pár kapkami byla obdarována i studna.
Před spaním každý člen rodiny vypil pár kapek tříkrálové vody pro zdraví a dlouhá léta. V malé lahvičce ji
pak lidé uchovávali po celý rok. Rodiče touto vodou
kropili své děti v den sňatku nebo před dalekou cestou.
Blanka Dvořáčková
Tři králové: https://d1cgjqlm0c3ucg.cloudfront.
net/wp-content/
uploads/2014/10/17_33_21.
jpg

Tři králové - Josef Lada
(1953)
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předvánoční čas
Vánoční cukroví
Pracny
(p.Hana Eflerová)
20 dkg másla
20 dkg hladké mouky
10 dkg moučkového cukru
18 dkg mletých ořechů
2 dkg kakaa
1vejce vanilka, skořice
hřebíček
Vypracujeme těsto, plníme do formiček a upečené
obalujeme v cukru.

Čokoládové tyčky (špeldovky) strojkové
(p. Iva Fűgnerová)
20 dkg hl. mouky
14 dkg másla
7 dkg moučkového cukru
2 dkg mletých oříšků
2 dkg kakaa
krém:1/2 másla, cukr, rum
Z ingrediencí vypracujeme
těsto a strojkem vytlačujeme tyčinky. Již upečené je
spojíme krémem a polejeme
čokoládou. Poté dozdobíme
čtvrtkou vlašského ořechu.

Škebličky
(p.Růžena Krákorová)
10 dkg másla
25 dkg hladké mouky
10 dkg cukru
1vejce
1 lžíci vody
náplň: 20 dkg mletých
ořechů
10 dkg cukru
1 vejce
Z výše uvedených ingrediencí vytvoříme těsto,
rozválíme a vykrojíme
kolečka. Náplň dáme na
půlku kolečka, přehneme – vytvoříme tak tvar
škebličky a dáme upéct do
vyhřáté trouby.
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Oříško-čokoládové
tyčinky
(p.Marta Valášková)
13 dkg strouhanky
13 dkg mletých ořechů
24 dkg moučkového cukru
1 vejce, 1 bílek
krém: 2 dcl mléka
2,5 dkg škrobu
2 lžíce hladké mouky
20 dkg másla
vanilka
kakao
cukr
rum (dle chuti)
Vypracujeme těsto, vyválíme válečky (cca. 6 cm), lehce zmáčkneme a upečeme.
Na krém uvaříme mléko,
škrob a mouku, do vychladlé hmoty zašleháme máslo,
vanilku, cukr a rum.

předvánoční čas
Sladká inspirace ze Svinišťan
Masarykovo cukroví
(p.Milena Tojnarová)
20 dkg lískový oříšků
30 dkg hladké mouky
10 dkg cukru
1 žloutek
1 lžíce kakaa

Chrousti
(p.Jaroslava Linhartová)
3 bílky
4 lžíce cukru
20 dkg mletých ořechů
3 rohlíky

Ušleháme bílky s cukrem,
pak přidáme mleté ořechy
a kostičky z rohlíků. Lžičkou děláme na pečící papír
hrudky a pečeme 40 min.
při 100 °C.

Přes noc si namočíme
lískové oříšky a osušíme,
ze zbylých ingrediencí
vytvoříme těsto a poté do
něj zapracujeme ořechy.
Z těsta vyválíme válec asi
3 cm široký a necháme
ztuhnout, pak nakrájíme
na 1cm široká kolečka,
upečeme a obalujeme
v cukru.

Sádlové koláčky
(p.Lenka Řeháková)
20 dkg cukru
15 dkg sádla
5 dkg mletých ořechů
18 dkg hladké mouky
3 dkg kakaa
Sádlo, cukr a kakao
utřeme, přidáme mouku
a vytvoříme těsto. Vytvarujeme kuličky, trošku
zmáčkneme, ozdobíme
lískovým ořechem nebo
marmeládou a dáme péct.

c
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cukroví
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pohádka
Kde nakupuje dárky Ježíšek
Mrzlo a bába Meluzína tančila svůj divoký tanec po polích od Dolan ke Svinišťanům. U sochy sv. Rozalie se
zatočila, hvízdla tak hlasitě, že byla slyšet v komínech
svinšťanského ovčína. Přelétla kaštanovou alej a Sebučí
húúúú ke Krabčicím. Na chvilku se zastavila nad potokem Běluňkou, aby zkontrolovala práci starého dědy
Mráze. Spokojeně se rozesmála, když zjistila, že zimní
sluneční paprsky nemají v dlaních tolik tepla, aby rozehřály silný led. Nafoukla se jako pávice, opřela se do
oken krabčických stavení a honem přes cestu a polem
k Čáslavkám. Na návsi zde stojí dva sněhuláci a tomu
menšímu z mrkvového nosu visí rampouch. Franta, nejvíce zlobivý kluk v dolanské škole, polil sněhulákovi
nos malinovkou, která mu zbyla od svačiny. Sněhulák je
sněhulák, proto nenaříká, na zimu je zvyklý, sníh je jeho
peřina, ale lítostivý, lítostivý tedy byl. Věděl, že budou
brzy Vánoce a děti a dospělí by neměli nikomu ubližovat.
A jak ti dva sněhuláci stáli nehnutě a uhelnýma očima
koukali tu nalevo, tu zase napravo za hlasem Meluzíny,
najednou zpozorněli. Přes náves šli dva tátové a každý nesl
v ruce jedličku. Opřeli stromky
o plot a zmizeli v teple domovů.
„Už jsou tady? Už je ten správný čas?“ vyhrkl menší sněhulák s malinovou nudlí u nosu.
„A jako kdo?“ zabručel rozmrzele větší sněhulák. Zrovna si
chtěl trošku zdřímnout, neboť
té protivné bábě Meluzíně na
chvíli došel dech.
„ No, kdo, no, kdo asi? No přeci Vánoce! Ptám se Tě, jsou už
tady? Už je ten správný čas?“
„Jo, jo,“ pokýval ten druhý hlavou „zítra, brachu, je Štědrý
den!“
„ Júúú, Vánoce! Budou Vánoce!“ raduje se malý sněhulák
s rampouchem u mrkvového
nosu.
Návsí se roztančily sněhové
vločky a uprostřed hebké bílé
cukrové peřiny stojí sněhová
víla. Otevřely se dveře a ven
vyběhla Alenka, Kačenka a zlobivý kluk Franta.
„Kačenko, pojď, zatančíme si
s vločkami! Budou Vánoce!“
„ Alenko, budou, zítra budou
Vánoce!“ raduje se Alenka.
Jen ten Franta se škaredí. Jaképak Vánoce, když nebude

mít pod stromečkem žádný
dárek. Právě dnes dostal pětku z počtů a poznámku do žákovské knížky,protože Andule
nakreslil do sešitu sprostý obrázek. Paní učitelka se velmi
zlobila!
„Fííííí, júúúúú, fíííííí!“ prozpěvuje znovu Meluzína a rozhání
hedvábné sněhové vločky. Ty
prchají do všech stran, z divoké babizny mají strach. Děti se
rozhlíží bezradně kolem sebe
a…přeci se jim to nezdá, vždyť
ten větší ze sněhuláků na ně
mrkl!
Děvčátka utíkají domů, jen
Franta smutně pravou botou
udupává sníh kolem sněhuláků. Potom natáhne ruku, ulomí
křehký rampouch ze sněhulákova nosu, popotáhne a sám si
nos utře do rukavice. Ještě jednou popotáhne a vykročí domů.
Velký sněhulák se pozorně za
Frantou dívá svýma černýma
očima z uhlí… Potom mrkne
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na menšího kamaráda a malinko kývne hlavou k Jaroměři.
„Takhle to přeci nenecháme,“
povídá, „Franta je sice rošťák
a průšvihář, ale alespoň jeden
dárek by měl pod stromeček
dostat.“
„Ty myslíš?“ zeptal se sněhuláček.
„Myslím,“ na to ten větší. Rozhlédl se návsí, nikde ani živáčka. Meluzína přestala kvílet
a zvědavě poslouchá: „Co ti
dva mají v plánu?“
Auta troubí, blikají, děti
z oken mávají, řidiči málem
havarují. Kdo to kdy viděl!
Krajnicí se koulí dva sněhuláci!
„Máš rozum!“ hudrá ten menší.
„Zítra jsou Vánoce. O Vánocích nesmí být nikdo smutný.
Pod stromečkem musí mít dárek každý!“
„I Franta?“ zakňourá malý.
„I Franta,“ na to velký.

pohádka
Vánoční pohádka pro malé i dospěláky, kteří stále podléhají kouzlu Vánoc
Tak se spolu kouleli a kouleli
směrem k Jaroměři. Auta brzdila a na silnici se tvořily kolony. Řidiči přestali troubit,
přestali spěchat, usmívali se.
Někteří vytáhli mobilní telefon a sněhové chodce si vyfotili. „Pro jednou se to nezblázní,
když dojedu pozdě,“ říkali si.
„Jsou přeci Vánoce!“
Konečně se oba sněhoví
kluci dokouleli na jaroměřské
náměstí. Uprostřed zářil veliký
vánoční strom, výlohy obchodů poblikávaly veselými světélky. Větší sněhulák se koulí
podloubím, za ním ten menší.
Velký přitlačí ke dveřím jednoho obchodu, dveře zavřené.
Přitlačí na druhé, třetí, ani ty
však nejdou otevřít. Společnou
silou svých kulatých sněhových bříšek oba tlačí do dveří

hračkárny. Marně. Sněhuláci
se smutně na sebe dívají. Kde
jen objednají Ježíškův dárek
pro kluka Frantu? A náhle…
Na konci podloubí svítí veselá
světýlka a sněhuláčci slyší písničku o rolničkách. Jsou sice
unaveni, takových kilogramů
sněhového těla kouleli z Čáslavek až do Jaroměře, ale tam,
tam na konci,… Sněhuláci pozorně poslouchají: „Rolničky,
rolničky, kdopak vám dal hlas
…“Jakoby jim kynula nádherná víla…Sní nebo nesní? Myslí
si sněhuláci. A tak se začnou
kutálet podloubím směrem za
vílou, světélky a zpěvem. Co
na tom, že ztrácejí trochu sněhu a tvrdá dlažba je tlačí, oba
se koulí a koulí a koulí a najednou: Na samém konci podloubí spatří venku malý krámek!

Barevná světýlka blikají, z CD
přehrávače se linou koledy a za
pultem stojí drobná stará paní
v krátkém huňatém kožíšku
a s čepicí na hlavě.
„To není bílá sněhová víla,“
řekne si zklamaně ten menší sněhulák,“ to je …“ Nestačí
domyslet, babička se usmívá
a rukou ukazuje na vystavené báječné hračky pro malé
i velké holky a pro malé a velké
kluky.
„Ahoj kluci,“ řekne jim mile,
co si budete přát?“
„My, my, my jsme chtěli objednat dárek pro Frantu od nás
z Čáslavek…“koktá malý sněhulák
„Ale všude už je zavřeno…“
špitne smutně ten větší.
„U mě se vám nic nelíbí? Nic
si nevyberete?“ usměje se na
ně babička.

„A můžeme si u vás objednat dárek pro Frantu z Čáslavek?“
„Samozřejmě. Víte, kamarádi, já mám tady svůj krámek otevřený dlouho do večera , vždyť zítra je Štědrý den. „
„A to vám není zima, stát tady v tom mrazu?“ ptá se ten malý.
„Kdepak zima,“ usměje se paní. „Ne nadarmo se jmenuji Mrázková. Víte, chlapci,“ zatváří se babička Mrázková tajemně, „když
děti neposlouchají a rodiče na ně slyší jen samé stížnosti, tak maminka s tatínkem vzkáží Ježíškovi: „Ježíšku, žádný dárek naší
holce nebo klukovi nenos. Vůbec nic si nezaslouží! Jenže, jak se,
páni sněhuláci, blíží Štědrý den, zlobivá holka nebo kluk jsou
smutní a slibují, že budou poslouchat, nebudou kreslit ošklivé
obrázky, nebudou se smát spolužákům, vzorně napíší domácí
úlohy a určitě si zlepší známku z počtů a vlastivědy… A tak se
rodičům dětí zželí a večer prosí Ježíška: „Ježíšku, víš, ta naše holka, ten náš kluk slibují, že se polepší… Prosím tě, mohl bys jim
nějaký dáreček donést?“
Babička Mrázková se podívá na oba sněhuláky, kteří jí napjatě poslouchají. „No jo, páni sněhuláci, ale Ježíšek s dárkem pro
ty zlobivce již nepočítal. Kde má dáreček nyní koupit? A proto, „ babička zvedla prst v pletené rukavici, zatvářila se tajemně
a ještě tajemněji řekla:
„ mám, vašnostové, dlouho otevřeno i na Štědrý večer . Protože,
abyste věděli, u mně nakupuje dárky sám Ježíšek!“
Blanka Dvořáčková

koláže z ilustrací: meluzína: http://www.zlatastuha.cz/meluzina-severyna#prettyPhoto[]/1/
sněhulák: http://cz.clipart.me/holiday-seasonal/vector-snowman-illustration-28643
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z pověstí našich obcí
Kterak Krakonoš škodolibého sedláka v dolanské hospodě ztrestal
Bylo po vánočních svátcích, mráz štípal a pálil, venku práce nebylo a tak se dolanští hospodáři scházeli v místní hospodě, aby
se zahřáli nejen u kamen, ale i štamprličkou dobré kořaličky.
V zadním rohu hospody seděl sám a stranou jakýsi cizí člověk.
Mlčel, popíjel sklenku borovičky a zpod hustého obočí pozoroval
družné sedláky a bedlivě naslouchal jejich moudrům. Byl zrovna den Mláďátek a dovnitř vešla chudá rodina, která představovala „svatou rodinu“ prchající před Herodem. Tento obyčej
byl rozšířen v celém Podkrkonoší a jen ti nejchudší měli právo
svatou rodinu na útěku představovat. Nikdo v Dolanech před
nimi nezavřel dveře, naopak, hospodyně byly štědré a prosebníky obdarovaly potravinami. Josef s Marií a děťátkem poprosili
o podporu na svém útěku. Hostinská nabídla svaté rodině místo
u stolu a během chvilky přinášela hrnec pravého kysela. U vedlejšího stolu seděl mezi místními sedlák, prý se jmenoval Měcháč. Dělal čest svému jménu, blahobyt na něm bylo vidět. Měcháč byl člověk škodolibý
a začal se svaté rodině vysmívat: „Co jste to za svatou rodinu, ani osla nemáte! Takhle nedojdete ani do Čáslavek, natož
pak do Jaroměře!“ A dál se nebohým prosebníkům vysmíval.
Nic nepomohlo napomínání
hostinské a sousedů. Naopak,
Měcháč se chudákům vysmíval
čím dál víc. Chudá žena měla
slzy v očích a nemohla samou
hořkostí ani kyselo polknout.
Měcháč se zvedl z lavice a ve
chvíli, kdy pronesl: „Dokud
nebudete mít osla, nedostanete
nic!“ mu začaly narůstat dlouhé šedivé uši, prodloužil se mu
nos a ústa, jeho hlava se proměnila v oslí. Na rukou a nohou se mu objevila kopyta, tělo
porostlo šedivou srstí a k úžasu
všech přítomných uprostřed
hospody stál osel!

„Jen si sedni, Marie, i se svým
děťátkem! Ať tě tento osel donese do Čáslavek! Beztak Tě
nohy bolí a jsi celá prokřehlá
z toho, jak ses závějemi od domu
k domu brouzdala!“ Všichni se
překvapeně otočili na cizince
v rohu místnosti. Ten pokračoval: „To je trest tomuto sedlákovi, který má plné břicho, necítí
s chudákem a ještě si z něho
žerty tropí! Je tedy proměněn
v osla! „Osel Měcháč stál uprostřed hospody s hlavou sklopenou. „Tomuto muži se vrátí
opět jeho podoba, až tebe, sv.
Marie, s tvým děťátkem donese na koledu do Čáslavek,
Jaroměře a pak domů na Nouzín. Je to trest za to, že se vysmívá chudým, jako byl sám
Spasitel!“ Marie váhala. Přece
ji, chudou z nejchudších, neponese bohatý sedlák na zádech!

Ale vtom Měcháč promluvil:
„Prosím, Marie, udělej, jak ti
cizinec nařizuje, vysvoboď
mě!“
Svatá rodina s oslem vyšla
před hospodu. Žena s děťátkem
v náručí si sedla na osla a putovali do Čáslavek, Jaroměře a pak
domů na Nouzín. Před chudým
stavením žena z osla slezla. Ten
vděčně zahýkal a rychle cvalem
pryč! A hle! Po několika skocích
se osel proměnil zpět v sedláka.
Ten se vydal na cestu domů,
kam dorazil již pozdě v noci.
Dlouho se styděl za svoji proměnu v osla. Trest však to byl
spravedlivý. Lidé tuto příhodu
dávno zapomněli. Zapomněli
i na to, že cizinec, který hrubého posměvačného sedláka
ztrestal, byl Krakonoš. Kdo ví,
kdy zase z hor přijde v přestrojení sem do nížiny mezi nás.
Blanka Dvořáčková

ilustrace Krakonoše: http://
www.veselyvylet.cz/foto/vf6/
vf64/vf6450/vf645004.jpg
http://artillusion.mypage.cz/
menu/galerie-gallery/pohlednice-2-postcards-2

26

z pověstí našich obcí
Svátek svatých Mláďátek
28. prosinec je svátkem sv. Mláďátek (nebo také neviňátek) betlémských. Podle Matoušova evangelia nechal král Herodes v Betlémě povraždit všechny chlapce ve věku do dvou let poté, co se
dozvěděl o narození židovského krále. Tito nevinní chlapci podle
církve dosáhli nebeské slávy, neboť zemřeli místo malého Ježíše.
Svatým neviňátkům je v Praze zasvěcena Betlémská kaple.
K tomuto dni se váží pověry a tradice, které nejsou veřejnosti již tak známé. Pokud v tento den hodně prší nebo sněží, lidé
v příštím kalendářním roce budou často nemocní. O svátku Barbory se má uříznout proutek, aby se v den Mláďátek zelenal.
Proutkem potom muži vyplácejí ženy a děti rodiče. Ti se mohou
vykoupit penězi nebo sladkou kořalkou.
Blanka Dvořáčková
král Herodes: https://cs.wikipedia.
org/wiki/Herodes_Veliký#/media/
File:HerodtheGreat2.jpg
Vraždění neviňátek Notre Dame:
http://convolvulus.blog.cz/
galerie/fotogalerie/pariz/obrazek/14145739
obraz Vraždění neviňátek: http://
www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/76742/vrazdeni-nevinatek-svatek-na-ktery-se-skoro-zapomnelo.
html
Vraždění neviňátek v Notre
Dame
Vraždění neviňátek - Giotto
di Bondone

27

pf 2018
©
2017
Obec Dolany

