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číslo 1/2018

slovo na úvod
Slovo starosty
Obec přes zimu nespí
Začíná jaro, probouzí se příroda ze zimního spánku. Venku začíná hřát sluníčko, na zahrádkách a polích začínají jarní práce.
Sníh už roztál a my si ani nepamatujeme, že tu nějaký byl. Pro
obec zimní spánek neexistuje, takže se nemáme z čeho probouzet. Stále se něco tvoří a opravuje, i když tato činnost není na
první pohled vidět. Mimo jiné proběhly úpravy suterénu školní
kuchyně. Vznikla nová místnost, odpovídající hygienickým požadavkům pro čištění zeleniny /škrabka/. Dále byl proveden
nový obklad schodiště do knihovny včetně úpravy podhledů.
Zaměstnanci prořezávali stromy kolem účelových a místních komunikací, na pozemcích ve vlastnictví obce.
Velký dík patří dobře pracujícím zaměstnancům obce, kteří
se i v nepříznivém a mrazivém
počasí snaží práci vykonávat
svědomitě. Dík patří rovněž
obyvatelům, udržujícím pořádek před svými nemovitostmi. Chtěl bych vyzdvihnout
aktivitu svinišťanských občanů, kteří uklízeli okolí vesnice. Úklidu se zúčastnily i děti,

kterým byli rodiče příkladem.
Byli také inspirací pro rodinu
Procházkových z Krabčic, která uklidila příkopy z Krabčic
do Dolan.
V souvislosti s pořádkem
v obcích, upozorňuji občany,
že do kontejneru na papír NEPATŘÍ obaly TETRAPACK /
krabice od mléka, vína, džusů atd./. Tyto obaly patří do

kontejneru na plasty nebo do
oranžových pytlů, které obdržíte zdarma na obecním úřadě!!! Také moc prosím o sešlapování pet lahví, vejde se jich
do kontejneru více.

Co nás čeká v letošním roce?
V letošním roce nás čeká ještě spousta práce, z toho vybírám ty
největší nebo nejdůležitější:
vybudování nové kanalizace ve Svinišťanech
příprava a zasíťování stavebních parcel v Dolanech
výsadba stromů ve sportovním areálu Dolany
dobudování veřejného osvětlení
projektová příprava ke zvýšení bezpečnosti
(přechody) na komunikaci I/33
a k tomu stálá údržba zeleně a veřejného

Tak doufám, že se nám vše podaří dotáhnout do zdárného
konce.
Přeji všem občanům radostné a krásné velikonoční svátky
a spousta sluníčka a pohody.
Jiří Plšek - starosta obce
Dolany

prostranství a mnoho dalšího
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slovo na úvod
Slovo šéfredaktorky časopisu
Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou první číslo Časáčku tohoto kalendářního roku. Děkujeme vám všem za pozitivní ohlasy na jeho obsah
a nové zpracování třech čísel předcházejícího roku. Jsme rádi, že
se vám Časáček líbí a vynasnažíme se, abyste byli i nadále našimi
příznivci, těšili se na vydání dalšího čísla a rozšířili jste řady jeho
dopisovatelů.
Jménem redakční rady vám všem přeji příjemné prožití nejen
veliknočních svátků, ale i nadcházejících všedních jarních dnů
plných slunečních hřejivých paprsků, které zahřejí i vaše srdce.
Blanka Dvořáčková

Našim čtenářům - kam a kdy zasílat své příspěvky
Vážení čtenáři a příznivci Časáčku,
své příspěvky o dění v obci či
akci můžete zasílat na adresu:
zpravodaj@dolany-na.cz
nebo psané rukou předat šéfredaktorce časopisu.
Pro dodání příspěvků dodržujte níže uvedené termíny.
Uzávěrka příspěvků pro číslo 2/2018 je 20. 6., pro číslo

Redakce časopisu

Čáslavky

Krabčice

3/2018 se jedná o temín 20. 9.
a číslo 4/ 2018 se bude uzavírat 20. 12.
Jménem redakční rady vám děkuje
Blanka Dvořáčková a Lenka Piechová.

2 / 2018 = 20. 6.
uzávěrka
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informace
Dolanská knihovna láká nové čtenáře

Dolany mají už řadu let veřejnou knihovnu. Přístupná je každé pondělí v době od 16:30 do
17:30. Zázemí pro čtenáře dříve
fungovalo v budově tehdejšího Místního národního výboru
(v dnešním sídle autobazaru),
dnes ho najdeme v suterénu
Obecního úřadu. „Tenkrát se
mě zeptali, jestli bych to nechtěla vést. Knížky jsem vždy
milovala, a tak jsem souhlasila,“ vzpomíná na své knihov-

nické začátky Jaroslava Culková, která provoz dolanské
knihovny zajišťuje nepřetržitě
od roku 1977.
Knihy a časopisy se v Dolanech půjčují v bývalém skladu
uhlí, díky zdařilé rekonstrukci se ale tento prostor změnil
k nepoznání. V hezkém a příjemném prostředí jsou aktuálně
stovky titulů, které se zhruba
jednou za čtvrt roku částečně obměňují. „Máme výměnný střediskový fond, obec ho financuje. Spolupracujeme přitom
s naší zaštiťující organizací,
Městskou knihovnou Jaroměř.
Zaměření knih je u nás různé,
od detektivek přes odbornou
literaturu až po kroniky,“ vysvětluje Jaroslava Culková,
podle které si v Dolanech přijdou na své malí i velcí čtená-

ři. Nechybí tady ani časopisy,
například Vlasta, Květy nebo
legendární Čtyřlístek.
Dolanská knihovna slouží
zároveň i jako místo pro setkávání lidí, kteří si sem občas
přijdou také pro radu. Čtení
se tu více půjčuje v zimě, kdy
lidé nemají tolik práce na zahrádkách.
O dolanské knihovně možná spousta lidí neví. Pomoci
by mohla lepší propagace, například umístění viditelného
poutače v prostoru před objektem. „Pravidelně sem chodí asi sedm dospělých a čtyři
děti. S mladšími je to obecně
horší, všechno najdou na internetu, i povinnou četbu. Budu
každopádně ráda, když k nám
dorazí více lidí. Registrace
nových čtenářů je jednoduchá, zájemce vyplní přihlášku
a obdrží kartičku s evidencí vypůjčených knih. Za registraci
ani za půjčování knížek se nic
neplatí, provoz hradí obec,“
uzavírá dolanská knihovnice
Jaroslava Culková.
Petr Záliš
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informace
Dolany v Dolanech roku 2018
Dne 27. 3. 2018 proběhla v Dolanech nad Vltavou pracovní schůzka starostů obcí Dolan. Schůzky se zúčastnili zástupci osmi obcí
Dolany včetně starosty z Dol‘an u Levoče. Na programu byla příprava 17. ročníku setkání obcí Dolany v Dolanech, které se bude
konat 15. – 16. 6. 2018 v Dolanech nad Vltavou /u Kralup/.
Dolany nad Vltavou si letos připomínají 700 let založení obce.
Setkání bude proto výjimečné. Byl předložen velmi zajímavý
program, ze kterého si jistě vyberou všichni - sportovci, rodiče
s dětmi i milovníci kulturních akcí. Z toho nejzajímavějšího bychom chtěli vyzdvihnout vystoupení skupiny Ivana Mládka či
QUEEN REVIVAL. Zástupci obcí se budou moci utkat v malé kopané a různých dalších sportovních disciplínách nebo zúčastnit
souboje dračích lodí. Čeká nás krásný a bohatý program.
Pevně věřím, že se této akce zúčastní občané naší obce v hojném
počtu.
Jiří Plšek - starosta obce
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informace

Letní přívesnický tábor 2018

Liga Lesní Moudrosti
The Woodcraft League of Czech Republic
Kmen Tate Osmaka

Přívesnický tábor
„Stroj času“
(určený pro školní děti)

Termíny táborů:

23. 7. – 27. 7. 2018
13. 8. – 17. 8. 2018
vždy od 7 do 16 hodin
dětské hřiště a chaloupka Svinišťany
Jídlo a pitný režim zajištěn

Cena: 1350 Kč / týden
Přihlášky jsou k vyzvednutí na OÚ Dolany
(zde se přihlášky i odevzdávají)
Případné dotazy zasílejte
na email: anamikulkova@seznam.cz
nebo na tel. 720 165 107

Tábor se koná pod záštitou Obce Dolany
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životní jubilea a noví občánci

Naši oslavenci
I v zimním čase oslavili někteří naši občané
velká životní jubilea. Upřímně jim všem pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho spokojenosti.
V lednu oslavili své krásné 80. narozeniny:
pan Jindřich Matěna ze Svinišťan, paní Jaroslava Borůvková z Dolan, paní Hana Eflerová
ze Svinišťan a paní Marta Matušová ze Sebuče. Své 85. narozeniny oslavila paní Dagmar
Ottová z Dolan.
Nejen uvedeným jubilantům, ale vám všem,
kteří jste v měsících leden až březen oslavili své
narozeniny, přejeme hodně zdraví, elánu do
života, klidu, lásky, štěstí a pohody.

Noví občánci
Během přelomu jaro/ léto pro nově narozená miminka a jejich rodiče připravujeme Vítání občánků. Všichni, jež se
tato milá akce týká, budou co nejdříve
informováni.
Těšíme se na vás.

Veronika Lemberková a Blanka Dvořáčková

o ss ll a
a vv e
en
n cc ii
o
Významné životní jubileum manželů Eflerových
7. prosince 2017 manželé Hana
a Zdeněk Eflerovi ze Svinišťan
oslavili diamantovou svatbu.
K tomuto významnému životnímu jubileu jim upřímně blahopřejí starosta obce Jiří Plšek,
členové redakční rady Časáčku a svinišťanští spoluobčané.
Současně přejeme hodně krásných dalších společných let
prožitých ve zdraví.
Blanka Dvořáčková
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zpátky do lavic
Co nového v MŠ a ZŠ Dolany
Měsíce listopad a prosinec jsou pro naše děti ve školce a žáky
naší školy nejen obdobím těšení se na Vánoce, ale také obdobím
plným „práce“ a akcí. Mezi již tradiční akce patří vánoční tvoření
pro rodiče a děti, které se již několik let těší velké oblibě a v obou
zařízeních se ho účastní většina dětí. Každoročně si také naše děti
vyrábějí dárky z keramiky. S těmito dárky jim pomáhají pracovnice Střediska volného času Bájo v České Skalici. Nezapomínáme ani na kulturu, takže jsme se zúčastnili hudebního programu
v divadle v Jaroměři.
Vrcholem předvánočních příprav je společná vánoční besídka
pro rodiče a další zájemce. V letošním roce se poprvé uskutečnila
v Kulturním domě v Dolanech. Zpočátku jsme měli obavy, zda
pro nás toto prostředí nebude moc veliké, ale moc se nám tam
líbilo. Samotná besídka byla, podle ohlasů, snad velice zdařilá.
Vše bylo odměněno velkým uznáním a potleskem, ať pro děti
z MŠ, které se v rolích čertů proháněly po jevišti, zpívaly „čertovské“ písničky a tančily „čertovské“ tanečky nebo pro žáky ZŠ,
kteří sehráli pohádku O dvanácti měsíčkách. Snad jsme přispěli
k prožití příjemného předvánočního času.
A ani v lednu není čas na zahálení. Žáci školy dokončili každoroční kurz bruslení a v MŠ se děti věnovaly zimním olympijským hrám a vyzkoušely si na vlastní kůži některé disciplíny.
Nezapomněli jsme ani na rodiče. Škola je zapojena do projektu
Šablony a jejím úkolem je připravit zajímavé besedy pro rodiče.
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Už máme za sebou 3 setkání
– v lednu se uskutečnila zatím asi nejzajímavější beseda
o vlivu rodiny na vzniku nejen
drogových závislostí u dětí.
Mgr. Marie Matějková
ředitelka školy

zpátky do lavic
Zimní olympijské hry 2018 očima dětí
Letošní zimní olympijské hry zaujaly nejen
dospělé fanoušky všech zimních sportů, ale
i malé diváky, kteří se výtvarného zpracování nezalekli. Naopak se jej zhostili s velkým
odhodláním a nadšením, což dokazují krásné práce žáků Základní školy v Dolanech.
Ať ladně zachycená mladá krasobruslařka či
hokejový hráč, všechny práce v sobě snoubí
šikovnost dětí a jejich dokonalý smysl pro
zachycení základních charakteristik jednotlivých sportovních disciplín.
Lenka Piechová
foto výtvarných prací Bc. Alžběta Pokorná

autoři výtvarných prací:
„Krasobruslařka“ - Nikol Ságnerová
„Hokejista“ - Vojtěch Erban
„Biatlon“ - Tereza Kábrtová

„Curling“ - Sofie Kábrtová
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život v obcích
Ve Svinišťanech se 29. prosince rozloučili se starým rokem ...
Již potřetí se sešli svinišťanští spoluobčané ve své „chaloupce,“ aby se rozloučili s končícím rokem 2017. Podmínku, kterou
byla recitace básničky a k ochutnávce donesení domácího cukroví, splnili všichni. Vtipné říkanky, krátké básničky a hrátky se
slovy (čtené i z mobilu, ale to se také počítalo) byly vystřídány
i klasickou poezií, kterou představovala Erbenova balada „Štědrý den.“ Součástí večera byla i degustace sedmi vzorků pálenky
oficiálně vypálené z ovocných výpěstků vlastních zahrad.
Všichni přítomní hodnotitelé tohoto lahodného léčivého
moku složili nejprve slib a byli seznámeni s tabulkou senzorického hodnocení:
Slib
Na své nejlepší svědomí a vědomí slibujeme, že jako aktivní hodnotitelé tohoto koštu ovocných pálenek budeme
přistupovat ke vzorkům čestně, odpovědně a s chutí. Vzorky posoudíme
až po vypití, nejsme rozhodnutí zvýhodňovat vlastní vzorky, ani poškozovat lepší než svoje. Zavazujeme se, že
v žádném případě nepoškodíme tuto
akci řečmi oplzlými, skutky nemravnými ani zvratky osobními. Nedopustíme, aby vyhynuly naše oblíbené
ovocné stromy. K tomu nám dopomáhej muška octová, kvasinka vinná
a všichni páleničáři.
Byla hodnocena chuť a vůně
jednotlivých vzorků pálenky.
Po regulérním sčítání hlasů
byli slavnostně vyhlášeni vítězové:
1. místo: Pavel Andrejs
2. místo : Zdeněk Efler
3. místo: Jan Vít

V dobré náladě a zábavě večer
pokračoval do pozdních hodin.
Vítězům blahopřejeme a těšíme
se na košt v tomto roce!
Blanka Dvořáčková
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život v obcích
Tradice masopustu ožívá i v naší obci
Tradice masopustu a veselý rej masek včetně pohřbení basy slavili naši předkové již ve středověku. Z nejstarších písemných
zpráv ze 13. století se dozvídáme, že si lidé masopustní zábavu
vesele, rozpustile, nevázaně a hlučně užívali. Bohatí i chudí, úctyhodní měšťané, žáci darebáci (od založení Karlovy univerzity ve
14. století), šlechta i král. Masopust znamenal rituální oslavu přechodu konce zimy v jarní měsíce. Masopustní oslavy byly přerušeny v období 2. světové války. V polovině 20. století tato tradice opět ožila např. na Valašsku. Od 90. let 20. století se objevují
veselé masky i na mnoha místech naší republiky. Součástí Masopustu je nejen roztančený průvod masek a pečené masopustní koblihy, ale i pravá vesnická zabijačka. Ta se konala v sobotu
3. února ve Svinišťanech. Byla prvním krokem k masopustní lido-

vé veselici a tradici? Věřím, že
v dalších letech vedle již uvedené zabijačky nebudou na stolech v chaloupce chybět smažené koblihy a vesnicí se bude
rozléhat výskot rozveselených
masek.
Blanka Dvořáčková
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Masopustní zabíjačka ve Svinišťanech
se za všeobecného veselí a dobrého apetitu 76 hodujících konala v sobotu 3. února. První zabíjačkové lahůdky mohli hosté
ochutnat již v 11:00 hodin – a to
typickou polévku „prdelačku“
s kroupami (nebo bez nich) a výtečný ovárek s čerstvě nastrouhaným křenem nebo hořčicí.
V průběhu odpoledne si místní
i přespolní mohli pochutnat
na prejtu, guláši, pečených
žebrech a uzeném špeku. Dob-

roty zapili chlazeným pivem,
nechybělo však ani nealko. Mistr řeznický se svými dospělými dobrovolnými pomocníky
(ženy i muži) vyráběli jitrnice
a tlačenky. U masopustního
hodování někteří hosté v dobré náladě vydrželi v chaloupce
do večerních hodin.
Za zorganizování této masopustní akce děkujeme místním hasičům, poděkování patří
i nečlenům svinišťanské dobro-
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volné organizace a paní Veronice Morávkové za poskytnutí
fotografií a základních informací.
Blanka Dvořáčková

život v obcích
Březen, za kamna vlezem…
Moudrost našich předků je obzvláště po třetím březnovém víkendu víc než pravdivá. A aby
svinišťanští neseděli jen doma
v teple za kamny a u televize,
sešli se ve velkém počtu v sobotu 17. března večer v místním
společenském stánku obecně
zvaném Chaloupka. Konalo se
zde již tradiční „Svinišťanské
řízkobraní.“
Pořadatelem a organizátorem byl místní sbor dobrovolných hasičů, ruce k dílu přiložili hasiči i nehasiči, hasičky
i nehasičky. V pátek večer totiž společným silami připravili
30 kg vynikajícího bramborového salátu, ke kterému se
v sobotu upeklo 100 vepřových
řízků. Nechybělo ani točené
pivo, a tak osmdesáti přítomným hodujícím návštěvníkům

nevadil mráz a vítr, který řádil
nad vesnicí. Nálada byla výborná, řeči se vedly…
Poděkování patří všem, jejichž zásluhou hostům chutnalo.

A co přát nám všem do dalšího měsíce? Přejme si příchod
skutečného jara a pranostika
„Duben, ještě tam budem“ ať
se nám obloukem vyhne.
Blanka Dvořáčková

Vynášení Smrtky ze vsi
Bábu zimu neboli Smrťačku vynášely děti z Čáslavek v neděli 18.
března. Že se zima nechtěla vzdát své vlády nad přírodou dokládá silný ledový vítr a mráz -10 °C. Ale ani děti svůj zápas se zimou nevzdaly a tak se ono nedělní dopoledne sešly na dvorečku
u Karbanů a Smrtku ustrojily a ozdobily namalovanými vajíčky.
Odpoledne s ní za zpěvu a v doprovodu dospělých dívek z Čáslavek a Dolan obešly vesnici, aby ji pak na poli spálily. Matýsku
a Sofinko Ropických, Anno a Káťo Karbanová a Aneto Helbichová, děkujeme vám, že jste se se za nás za všechny se zimou vypořádali a že do našich vsí přijde konečně opravdové jaro!
Blanka Dvořáčková a Andrea Karbanová

http://evinatelier.cz/category/
lidova-tvorba/page/4/

12

život v obcích
Za čistou vesnici
Ukliďme si kolem sebe, aneb
chceme mít čistou vesnici – to
zajisté znělo v hlavách několika mladých ze Svinišťan. První myšlenky zorganizovat akci
na úklid vesnice se zrodily při
procházce, kdy co krok, to věc,
která do přírody nepatří. Pak
už se daly věci do pohybu,
k prvním nadšencům se přidali další a jedné krásné neděle
se všichni, vyzbrojeni rukavi-

cemi, vydali na „úklidovou“
procházku. Tentokrát směrem
k místnímu letišti, cestě do Miskolez, k Ovčínu a cestě k Rozárce. Člověk sám neuvěří, kolik
odpadu se během chvíle může
nasbírat. Do úklidu se mimo
jiné pustili nejen dospělí, ale
i děti, které můžeme jen a jen
pochválit. A aby se očisty dostalo i spodní části vesnice, týden na to se uskutečnila druhá

procházka za čistou vesnici.
Tentokrát směrem k autobusovým zastávkám, spodní cesty
do Dolan, kolem hájovny, čističky, rybníka a Říček. Přidali
se další dobrovolníci z řad obyvatel a pomohli tak uklidit místní krajinu od použitých pneumatik, plastu, papíru a dalších
věcí, které jen dokazují lidskou
lhostejnost k přírodě. Zkusme
se nad tím zamyslet a na příští rok si udělat opět chvíli pro
čistou vesnici. Co vy na to? Půjdete do toho ostatní vesnice
s námi?
Josef Cipra a Lenka Piechová
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život v obcích
Za čistotu našich obcí
Nezávisle na velké úklidové
akci nadšených občanů Svinišťan se 27. března manželé
Procházkovi z Krabčic rozhodli uklidit příkopy ve směru
od Matušků až ke křižovatce
na váze. Nasbírali čtyři velké

pytle odpadu. Zajímá nás: Kdo
a proč zanechává po sobě nepořádek a ničí přírodu? Bude
úklidová štafeta ze Svinišťan
a Krabčic předána i do dalších
našich obcí?

eko koutek

Sběr starého železa
SDH Dolany bude v sobotu 7. dubna od 8:00 hod. pořádat sběr
starého železa. Kdo má zájem zbavit se železného odpadu, může
ho dát před dům a zbytek zařídíme. V případě něčeho těžkého
pomůžeme s vynesením, vystěhováním. Pro jistotu žádáme občany, aby železo připravili v pátek večer nebo v sobotu ráno, aby
nedošlo k odcizení.
Kontaktní osoba: Jiří Fendrych, tel: 728938060
Za SHD Miroslav Všetečka
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Děkujeme manželům Procházkovým a partě ze Svinišťan,
kteří se zhostili toho úkolu!
Blanka Dvořáčková

eko koutek
Sběr oděvů a textilních materiálů
Obec Dolany ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístilo u OU v Dolanech již před několika lety pro naše občany kontejner na sběr
použitých oděvů a textilních materiálů. Tento sběr slouží k další
separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy
a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro
výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije
jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Nepoužitelné, resp. poškozené a nenositelné oděvy se dále zpracovávají na výrobu čistících hadrů.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte
do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil
se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky. Do těchto kontejnerů
nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie.
Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování
ručně manipulováno.
Jiří Plšek - starosta obce
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ohlédnutí za kulturou
Premiéra nových mladých herců z dolanského divadelního souboru
Bára Ludvíková a Matěj Lemberk se poprvé diváckému
publiku představili 22. prosince 2017 v čertovské pohádce
„O Bětušce a Kleofáškovi.“
Svých rolí se zhostili výborně
a byli oceněni velkým upřímným potleskem všech diváků, kteří právě v předvánoční
adventní čas přišli prožít do
divadla příjemný poklidný večer. Báře a Matějovi přejeme
do budoucna hodně hezkých
rolí a radosti, kterou budou
rozdávat „na prknech, které
znamenají svět!“
Blanka Dvořáčková
/zdroj: Věra Nepokojová/

Masky se líbily, zaujaly a opět překvapily
Maškarní ples dolanského divadelního spolku se
stal již tradicí. 10. března se v dolanském kulturním domě na parketě objevil rej masek a to masek
opět nevídaných a originálních. Jejich nápaditost
byla svědectvím pečlivé dlouhodobé přípravy
na tento veselý večer. Žádný, kdo pod maskou
skrýval svoji identitu, nechtěl zůstat pozadu
a opět „vyšel v novém“, jak se ostatně na maškarní ples sluší. Po sále se do rytmu hudby skupiny „VOSA-BAND“ proháněla tlupa dalmatinů.
Trempové si je sice nejprve chtěli opéct na ohýnku, ale nakonec se jim psíků zželelo a obdarovali je špekáčky. Obdivovat bylo možno jamajský
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ohlédnutí za kulturou
Maškarní ples Dolany 2018
bob s posádkou v národních barvách či robota
- samotáře. Nechyběly skvělé masky jeptišek,
mnichů, vandráků, vojáků, trollů, gejši, anděla,
selky a další, jejichž příprava stála jistě spoustu
času. Večer byl zpestřen vystoupením šesti „statečných“ se scénkou večerní hygieny. O půlnoci
všechny přítomné pak pobavili pěkným vystoupením pštrosi ze Zvole. Končilo se až k ránu po
příjemně a vesele strávené noci.
Věra Nepokojová a Blanka Dvořáčková
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ohlédnutí za kulturou
Dětský karneval byl pro děti i dospělé velkým zážitkem
11. března byli malí účastníci karnevalu se
svými rodiči přivítáni organizátory v kulturním domě v Dolanech ve stylu mořského
světa. Na pódiu stálo obří akvárium, ze kterého byly řízeny hry pro děti. Dětští účastníci karnevalu obdrželi pěkné ceny. Poděkování patří jejich rodičům nejen za výrobu
hezkých a nápaditých masek, ale i za vytvoření radostné atmosféry na tanečním parketu. Organizátoři oceňují úžasnou spolupráci
s rodiči, kteří tančili spolu s dětmi. Březnové
nedělní odpoledne bylo pro děti i dospělé
opravdu velkým zážitkem.
Blanka Dvořáčková
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pozvánka
Čarodějnice 2018 v Dolanech
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sportovní dění
Malí Dolaňáci sportovali mezi svátky v Jezbinách
TJ Sokol Jezbiny a TJ Dolany uspořádaly ve čtvrtek
28. prosince 2017 v jezbinské tělocvičně Vánoční florbalový turnaj. Zúčastnily se
ho děti z obou obcí. Nejprve
se hrálo „zahřívací“ kolo, které vyhrály Jezbiny před Třasákovci a týmem Dolan. Pořadatelé pak účastníky znovu
rozlosovali, nové tříčlenné
týmy se utkaly „každý s každým“. K vidění byly vyrovnané bitvy, několik zápasů
skončilo nerozhodně. První
místo nakonec vybojovali Lachtani (Damián Krátký, Milan Čapek, Dan Vozobule),
stříbro brali Lvíčci (David
Lhotský, Honza Čapek, Radim Smetana) a bronzovou příčku obsadili Poníci (Petr Záliš, Jaroslav Horčička, Petr Čižmář). Nejmladším hráčem turnaje byl vyhlášen devítiletý Péťa
Záliš. Tři nejmenovaní borci si dali během turnaje vlastní gól
a převzali za to veselou cenu „Dřevák turnaje“. Pro účastníky
byly zdarma k mání párky v rohlíku a další občerstvení, při závěrečném předávání zajímavých cen z rukou organizátorů Jirky
Podolníka a Davida Kulta se dostalo na každého. Hlavní cíl – dostat děti mezi svátky od počítačů, mobilů a televizí – byl splněn.
Petr Záliš

Dolanští fotbalisté ladí formu na jaro

Fotbalisté Tělovýchovné jednoty Dolany se připravují na
jarní část okresního přeboru
Náchodska. Trénují každý čtvrtek na umělé trávě v Jaroměři,
v sobotu pak absolvují běžeckou přípravu v Dolanech. Sestava bohužel není kompletní,

na marodce jsou už delší dobu
Kašpar, Dax, Kroka, Všetečka,
Šrajbr a Semanišin. Dlouholetý tahoun týmu Petr Cejnar
musel ze zdravotních důvodů
dokonce pověsit kopačky na
hřebík. Z hostování se naopak
vrací Jaroslav Kulang, novými
tvářemi v týmu jsou Petr Vokál
mladší a místní naděje Tonda
Ott. První domácí mistrovské
utkání sehrají Dolaňáci v sobotu 7. dubna proti Stárkovu, celkem se svým fanouškům představí šestkrát. Atraktivní bude
hlavně derby s Velichovkami.
Tělovýchovná jednota Dolany nezahálela ani v zimní pau-
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ze. Uspořádala oblíbené turnaje stolních tenistů a premiérově
zorganizovala Vinobraní s řízenou degustací vín, kterou obstaral ředitel společnosti Vinné sklepy Kutná Hora Lukáš
Rudolfský. Bohaté občerstvení
zajistil šikovný kulinářský tým
pod vedením Pepy Cipry.
Největším podporovatelem
TJ Dolany je dlouhodobě obec.
Tělovýchova se ale snaží získávat peníze i z jiných zdrojů,
přes granty a dotace získala
v loňském roce celkem 58 639
Kč. Například Královéhradecký kraj výrazně zafinancoval
moderní přenosné ozvučení

sportovní dění
TJ Dolany v roce 2018
dolanského sportovního areálu ve výši 13 000 Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přispělo částkou
30 000 Kč a Fotbalová asociace
České republiky částkou 15 639
Kč. Čerpání z některých z těchto
fondů ale v letošním roce bohužel možné nebude.
Bližší informace jsou na webových stránkách obce:
www.tjdolany.net.
Petr Záliš

pozvánka
Fotbalová utkání v Dolanech – jaro 2018

sobota 7. 4. Dolany – Stárkov 16:00
sobota 21. 4. Dolany – Velichovky 16:00
sobota 5. 5. Dolany – Babí 16:00
úterý 8. 5. Dolany – Machov 16:00
sobota 26. 5. Dolany – Červený Kostelec B 16:00
sobota 9. 6. Dolany - Hejtmánkovice 16:00
sobota 30. 6. Turnaj starých gard 8:30
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velikonoční čas
Velikonoce jsou nejen svátkem křesťanským…
…ale i svátkem spojeným s lidovými tradicemi vítání jara
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, neboť
oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kristus byl ukřižován na
hoře Golgotě kolem roku 30 nebo 33 našeho letopočtu. Velikonoce jsou ale také svátky jara, spojené s pohanskými slavnostmi
jara, oslavujícím probuzení přírody ze zimního spánku. A tak se
v současných lidových oslavách promítají staré pohanské slovanské a germánské zvyky, aniž si toho jsme vědomi. „Historicky lze symboly Velikonoc vystopovat jako univerzální symboly
jara a plodnosti například až do starověkého Egypta, kde zelený
Chonsu, syn beraního Amona, stvořitelsky oplodní Kosmické
vejce.“ 1) Ve starověkém Egyptě a Persii se o svátcích jara barvila
vajíčka červeně. Vajíčko je symbolem nového života, symbolem
plodnosti.
Velikonoce jsou úzce spojeny s lidovými tradicemi našich
předků. V naší zemi je prastarou tradicí hodování a pomlázka.
Ta je zpravidla pletena ze 6–12 vrbových proutků. S pomlázkou
chodí chlapci a muži již tradičně o Velikonočním pondělí na koledu za děvčaty a vdanými ženami. Při šlehání koledníci odříkávají veselé kolední říkanky. Dospělí koledníci jsou odměněni
„štamprličkou,“ barevný vajíčkem, pentlí na pomlázku. Chlapci
si vykoledují spolu s vajíčkem i sladkosti. Koledu si malí i velcí
koledníci zaslouží, neboť vyšleháním dívek jim je předána jarní
svěžest vrbového proutí.
Na velikonočním stole nechybí pečený mazanec nebo piškotový beránek. Pečení beránka je také dávnou židovskou tradicí.
Beránek totiž představoval boží stádo, které vede Jahve neboli
Hospodin. V křesťanství beránek symbolizuje Ježíše Krista, neboť on je beránkem obětovaným za spásu světa.
Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem a lidovým svátkem jara. Ale i ony jako Vánoce se staly předmětem komerce a mnohdy ztrácí svoji poetičnost a význam. Přejme si, aby
i ty letošní Velikonoce měly v našich obcích své kouzlo a i nadále
se u nás udržovaly zvyky našich předků.

ilustrace Velikonoce:
https://i.pinimg.com/originals/a6/a2/d8/a6a2d8278c8e7626c9652e26232dd2d8.jpg
https://im.novinky.cz/558/
265587-original1-u4cxp.jpg
http://pomlazkaavelikonoce.
sweb.cz/stuhy.jpg

Blanka Dvořáčková
1) https://cs.m.Wikipedia.org.0´ Connell,M., Aifrey,R.: Znaky a symboly.Praha 2008,str.256
foto k receptům:http://www.
czechcuisine.net/cs/tradicni
-velikonocni-bozi-milosti/
http://www.ceskatelevize.cz/
porady/10084897100-kluci-v
-akci/1137-recepty/1227-velikonocni-svecenik-neboli-mazanec/
http://2.bp.blogspot.
com/_50YZa52qNYs/S7NdrXQ_ewI/AAAAAAAAAn0/
EUmhLT6vy7Q/s1600/
P1070481.JPG
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velikonoční čas
Vyzkoušejte upéci velikonoční pochoutku

(recepty ze staročeské kuchařky)

Boží milosti
28 dkg hladké mouky, 2 žloutky, 1 celé vejce,
3 lžíce vína, 3 lžíce mléka
Těsto se pečlivě vypracuje do hladka a lesku. Potom
se rozválí na tloušťku 2–3 mm a nožem nebo rádýlkem se vykrajují čtverečky, obdélníky, trojúhelníky
a proužky, také kolečka a hvězdice. Mohou se libovolně spojovat a stáčet. Smaží se na rozpáleném oleji.
Po usmažení se mohou posypat skořicí a cukrem.

Svěceník (bochánek, mazanec)
50 dkg polohrubé mouky, 5 velkých lžic
cukru, 5 lžic rozpuštěného másla,
2,5 mléka, špetka soli
špetka vanilky, 5 dkg droždí
2 lžíce hrozinek
2 lžíce mandlí
citronová kůra
Těsto se nechá vykynout, potom se přeloží
do uzavřeného a oblého bochánku, který
se nahoře nakrojí do kříže a nechá se opět
kynout. Povrch se potírá rozšlehaným vejcem, při pečení také bohatě máslem. Může
se posypat mandlemi.

Jidáše
1 kg vyhřáté polohrubé mouky
kvásek ze 4 dkg droždí
12 dkg rozpuštěného másla nebo jiného tuku
10 dkg cukru
1 lžička soli
Podle potřeby přilít teplé mléko, aby těsto bylo
vláčné. Po zpracování se těsto nechalo vykynout na
teplém místě. Z vykynutého těsta se vyválely 20 cm
dlouhé válečky, z nichž se tvarovaly Jidáše, které se
pokládaly na pomaštěný plech. Na plechu se nechaly opět mírně vykynout. Před pečením se potřely
rozšlehaným vejcem a pak se v troubě pekly do zlatova. Podávaly se pokapané medem.

Zdroj: Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje, Dona, 1991

23

Blanka Dvořáčková

velikonoční čas
Naučte se s námi úsměvnou velikonoční koledu

Já jsem malý chocholáč,
přišel jsem si pro koláč.
Koláček mi dejte,
jen se mně nesmějte.
Jestli mně ho nedáte,
vaši dcerku nevdáte.
Ona bude v koutku sedět
a škaredě bude hledět,
pak se na to podíváte,
že už ji víc nevdáte.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
(z Moravy)

(z Vysočiny)

Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nemáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
Jakpak se vám,
panímámo,
koledníček líbí?

Já jsem malý koledníček,
tetičko
Přišel jsem si pro červený
vajíčko.
Vajíčko je červený a koláče
bílý,
Jakpak se vám, panímámo,
koledníček líbí?

(z Čech )

(z Čech)

Hody, hody, doprovody,
běží zajíc kolem vody.
Na zádech má mošničku,
v té mošničce krasličku.
Utíká s ní ke své milé,
zaječici roztomilé.
(z Moravy)

zdroj: www.vasedeti.cz.tradice -a-zvyky

ilustrace k tématu: http://www.
kon.brnods.cz/getattachment/Zezivota-domova/Aktuality/Povelikonocni-posezeni/velikonoce198.
jpg.aspx
https://img.blesk.cz/img/1/
normal690/1974937_velikonoce-pomlazka-velikonocni-pondeli-cechy-morava-srovnani-v0.
jpg?v=0
http://www.dama.cz/zabava/
velikonocni-zajicek-pochazi-z-nemecka-14798

Blanka Dvořáčková
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velikonoční čas
Když jsem chodila koledovat…vzpomínky z dětství
Sice věkem ještě nejsem žádný pamětník, ale z dětského světa už
jsem vyrostla, a tak si ráda vzpomenu na dobu, když jsem chodila
jako děvče koledovat. Ve Svinišťanech bylo pro děvčata tradicí,
tedy alespoň v době, když jsem byla malá, koledovat týden před
Velikonocemi. Nikdy jsme nechodily společně s chlapci, jako
v jiných vesnicích. Koledování pro nás bylo svátkem. Ať byla
zima nebo teplo, vydávaly jsme se společně se všemi děvčaty od
domu k domu a za zpívání velikonočních koled nás všichni obdarovávali malovanými vajíčky, ovocem a dobrotami. Vzpomínám
si, že jsme téměř vždy začínaly na horním konci vesnice – tedy
u Ovčína, a pak už se naše cesta ubírala jen z kopce dolů. Teď už
vím, že jsme byly prozíravé. Je lepší chodit s prázdnou taškou
nahoru a nikoliv obráceně. Poslední zastávka byla buď směrem
k „Říčkám“ nebo směrem k „Rozárce“. Nikdy jsme nevynechaly
jediný domek. Jako děti nás lákala vidina dobrot a domů jsme
se také vraceli s plnými taškami. Od rodičů vím, že při návratu
z koledy jsem vyprázdnila tašku a chtěla jít znovu, i když jsem
už únavou sotva pletla nohama. Teď už jsem dospělá a vidím
Velikonoce jinýma očima, dnes už i očima rodiče. A vím, že bych
chtěla vnést do těchto dnů i kousek tradice a nezapomenout na
barvení vajíček s babičkou a maminkou. Na pletení pomlázky
– což bylo doménou dědečka
a mého tatínka, dnes i mého
muže. Je stokrát jednodušší si
zajít do obchodu – koupit „pomlázku“ a čokoládové vajíčko,
ale je o to krásnější si pomlázku uplést vlastníma rukama
a zašpinit se od barvení vajíček
v rodinném kruhu.

ilustrativní koláže z fotografií
na téma Velikonoce - Lenka
Piechová
foto zdobení vajíček voskem
https://www.mimibazar.cz/
rodinne_foto.php?id=4017745

A jak na koledu vzpomíná maminka?
Asi více vzpomínám na dobu,
kdy už jsem byla trochu
odrostlejší a koleda pro nás
byla ve znamení „vyšlehání“
chlapců z vesnice. Jak píšeš ty,
i za nás děvčata chodila koledovat o týden dříve, ale než
jsme se vydaly na samotnou
koledu do vesnice, ještě nás
čekal jeden úkol. Chlapci nám
před samotnou koledou vyrobili panáka ze slámy (dědka)
a schovali nám jej. Většinou
byl zavěšený někde na stromě
kolem vesnice. Naším úkolem
bylo dědka nalézt a u rybníka
spálit. Poté jsme mohly začít
s koledou. My jsme na oplátku
na velikonoční pondělí vyráběly pro chlapce babku.

Také si pamatuji, že u nás
doma se zdobily vajíčka dvěma
způsoby. Při prvním se k nám
přidával i tvůj dědeček – a jednalo se o zdobení vajíček voskem. Využíval se včelí vosk,
který se nahřál nad svíčkou
a pomocí špendlíkové hlavičky
zapíchnuté v dřívku či tužce se
na vajíčka nanášely velikonoční motivy. Potom jsme všechny vajíčka obarvili a nakonec
krásně vyleštili kouskem špeku.
A u druhého zdobení jsme
využívali bylinku zvanou řebříček. Na vajíčko se tato bylinka přiložila a pomocí obvazu
přichytila. Po obarvení vajíčka
vznikaly krásné otisky jak by-
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linky, tak samotného obvazu.
Ale na to si jistě také pamatuješ.
Lenka Piechová
a Milena Tojnarová

osobnost z historie
Vzpomínka na Josefa Františka Smetanu, rodáka ze Svinišťan
11. březen je dnem narození významného svinišťanského rodáka, národního buditele a obrozence PhDr. Josefa Františka Smetany. Narodil se v roce 1801 v malém zahradním domku čp. 11
v rodině panského zahradníka. Matka Valburga a otec Josef netušili, jak bohatá a obětavá bude životní dráha malého chlapce ve
prospěch národa. Třebaže je Smetanova vlastenecká, politická,
pedagogická, vědecká a básnická činnost spojena se západočeskou Plzní, rodná obec na něho nezapomíná. O úpravu květinových záhonů a zeleně u pomníku s bustou rodáka (odhalena
v roce 1935), o travnatou plochu u Smetanovy lípy (zasazena
v roce 2001) na návsi pečují zaměstnanci obecního úřadu. Pamětní deska na domě čp. 16, odhalená v roce 1883 a zrestaurovaná v roce 2001, je také vyjádřením úcty svému rodákovi.
Josef František Smetana zemřel 18. února 1861. Odkaz jeho
činnosti pro vzdělání a budoucnost národa je ale stále živý.
Blanka Dvořáčková
Slavnostní průvod při smetanovských slavnostech (rok 1935)
Vzpomínková slavnost k 200. výročí narození J. F. Smetany
(rok 2001)
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z pověstí našich obcí
O posvěcené lípě v Dolanech
Majestátní lípa je již od dob středověkého Přemyslovského království považována za strom Čechů. Spolu s lýkovými střevíci
bájného Přemysla Oráče, přilbicí a praporcem svatého Václava
patří mezi atributy našeho národa. Na konci 19. století se stává
symbolem nejen české politické scény, ale i umělecké a vlastenecké fronty v bojích s Vídní za národní svébytnost. Lípa je náš
národní strom a v naší zemi se k ní váže hodně pověstí.
Lípa roste nejen na návsích vesnic a v parcích měst, ale také
před mnoha staveními. Naši předkové měli lípu v úctě. Věřili, že
je chrání před vším zlým, které může člověka postihnout. Ať to
již byla nemoc postihnuvší člověka či dobytek. Lípa byla ochranou lidí před nenechavým zlodějem, bleskem a další přírodní
kalamitou.
Mohutná staletá lípa rostla od nepaměti i na návsi v Dolanech.
Nikdo z obyvatel nepamatoval, kdo a kdy lípu zasadil. Vlastně
to nebylo tak důležité. Mnohem významnější byl na lípě zavěšený zvonek, kterým se zvonilo klekání. V její blízkosti stál křížek,
u kterého se Dolanští modlili.
Pak ale přišlo rozhodnutí, že
místo křížku bude postavena
kaplička, u ní zvonice a klekání se bude zvonit z ní. A tak
letitá dolanská lípa, která byla
mlčenlivým svědkem lidských
příběhů a osudů, byla prodána ve veřejné dražbě. Dnes již
neznáme jméno sedláka, který lípu vydražil. Pověst však
vypráví, že sedlák padl mrtvý
na zem ve chvíli, kdy zaťal sekyru do kmene a lípu skácel!
Vypráví se, že byl potrestán za
to, že porazil posvěcený strom,
který chránil všechny obyvatele Dolan.
V Dolanech pak obec založila hřbitov, na kterém byly
vysázeny lípy na památku pokácené lipové zvoničky.
Blanka Dvořáčková
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http://www.gplc.cz/
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