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slovo na úvod
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou léto, prázdniny, dovolené a odpočinek. Ale ani
v tomto období obec nezahálela. Stále se něco buduje, opravuje
a udržuje. Hřiště v Dolanech má nový plot. Ve Svinišťanech je
dokončená oprava chodníku u rybníka a probíhá oprava střechy
studny na návsi. Největší akcí léta byla oprava místních komunikací v Čáslavkách a Svinišťanech. Obec žádala na tuto akci
dotaci přes ministerstvo pro místní rozvoj, kde stát sliboval velkou finanční podporu. Bohužel jsme nebyli s žádostí o podporu
úspěšní. Zastupitelstvo se tedy muselo rozhodnout, zda bude
v plánované akci pokračovat i bez dotace. Vše bylo připraveno.
Bylo vyřízené nezbytné povolení opravy, včetně přechodného dopravního značení. Rozhodli jsme se tedy akci dokončit s prioritou
na intravilány obcí. Zaměstnanci obce vyčistili a odstranili
nárůsty na krajnicích tak, aby
firma Reacom mohla provést
emulzní dvouvrstvý kalový
nástřik - Slurry seal.
Jen počasí si s námi hrálo.
V Čáslavkách nám dělalo problém teplo, ve Svinišťanech
zase posunul harmonogram
déšť. Jinak vše proběhlo dle
dohody. Děkuji proto občanům za pochopení a spolupráci při uzavírkách. Výsledek je
vidět na první pohled.

Mimo tuto hlavní akci probíhala i příprava dalších projektů k realizaci. Po několika letech je vše připraveno pro akci
„Zvýšení bezpečnosti na kom.
I/33 v lokalitách Svinišťany, Dolany, Čáslavky“. Obec
bude na tuto akci žádat dotaci
na státním fondu dopravní infrastruktury. Máme za sebou
konzultaci projektu na SFDI,
tak pevně věřím, že to vše vyjde. Celá realizace bude trvat
tři roky. Každá obec jeden rok.
Budou upraveny bezpečnostní
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prvky na chodnících. Vzniknou
také nové chodníky tak, aby se
dalo bezpečně přecházet a pohybovat. Autobusové zastávky
se upraví tak, aby odpovídaly
normám.
Dále bych se chtěl zmínit
o dolanském rybníku. Jedná
se o problém, který mě velmi
trápí. Nedostatek vody a současný vzhled není dobrou vizitkou. Na tento stav jsem byl
upozorňován, jak od obyvatel,
tak zastupitelů. Co s tím udělat? Existuje několik možností. Nejčastěji slyším: zahrnout,
zrušit nebo prohloubit. Ale
přitom nesmíme opomenout to
hlavní, že se jedná o zdroj požární vody a spodní vody jako
takové, které mají vliv na okolní
studny. Podařilo se mi sehnat
stanovisko hydrologa, který
zvážil všechny možné následky
jednotlivých řešení. V otevřené
nádrži může docházet ke zhoršení kvality vody, což se může
projevit u nejbližších studní.

slovo na úvod
Obec nezahálí ani o prázdninách
Bude docházet k výparu, především v letním období, kdy je vody
potřeba nejvíce. Pokud bude do budoucna stále sušší období,
bude hladina v terase dále zaklesávat a není tedy jisté, zda se i do
prohloubené nádrže nějaká voda dostane. V dané situaci by bylo
řešením provést v prostoru nádrže širokoprofilové studny s akumulačním prostorem pro požární vodu, alespoň v požadovaném
objemu požární vody. Zamezeno by tak bylo ztrátě vody výparem
a kvalitativní hledisko by bylo taktéž zachováno. Tak jen doufám, že to vše dobře dopadne ke vší spokojenosti. Vše budeme ještě konzultovat s projektantem. Další otázkou bude co
s nově vzniklým prostorem?
Z údajů uvedených v článku výše je vidět, že i o prázdninách
opět panoval čilý pracovní ruch. Možná se ne všechno daří dle

představ každého z nás, občas
se vyskytnou potíže, s nimiž se
nepočítalo a které komplikují ať
již vyřízení nezbytných povolení nebo vytváření projektových
dokumentací.
Ale přichází čas podzimu, dny
se pomalu krátí, tak vám přeji, abyste si tento čas užili dle
svých představ.
text Jiří Plšek - starosta obce
Dolany
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slovo na úvod
Slovo šéfredaktorky časopisu
Vážení čtenáři,
otevíráte třetí číslo Časáčku v tomto kalendářním roce. Přinášíme
vám nejen informace o dění v našich obcích během letních prázdnin, ale i novinku na stránce „Zpátky do kronik.“ Poprvé jsem
měla možnost nahlédnout do soukromé Pamětní knihy rodiny
Hofmanovy ze Sebuče. Pan Josef Hofman pečlivě vedl kroniku
nejen jejich rodu a rodu Láškových, ale zaznamenal události rodné Sebuče tak, jak je sám zažil a jak je slyšel z vyprávění starší generace. Pan Hofman psal tyto Paměti s velkou láskou a ve svých
poselstvích nejen svým potomkům, ale i obyvatelům Sebuče
a našich obcí odhaluje, jak sám píše, „děje minulosti nenávratných roků…“.
Važme si Pamětí, které svým potomkům zanechal pan Josef
Hofman. Poučme se z vyprávění, jak se dříve na našich vesnicích
žilo. Na odkaz našich předků nezapomínejme. Děkujeme panu
M. Hofmanovi a panu J. Kašparovi, kteří nám umožnili seznámit
se s obsahem této významné rodinné písemné památky.

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
4 je 10. 12. 2019.

Jménem redakční rady vám děkuje Blanka Dvořáčková a Lenka
Piechová.

uzávěrka
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4 / 2019 = 10. 12.

Redakce časopisu

Čáslavky

Časopis vydává obec Dolany. Čtvrtletník. Zdarma. Šéfredaktor: PaedDr. Blanka Dvořáčková.

Krabčice

Redakční rada: Věra Nepokojová, Olga Procházková,Veronika Lemberková, Mgr. Petr Záliš.
Grafické zpracování: Mgr. Lenka Piechová

Dolany
Sebuč

Kontakt: zpravodaj@dolany-na.cz nebo adresa:
Obec Dolany, Dolany 32, Dolany 552 01.
Tisk: Losenický polygrafický závod, s. r. o,

Svinišťany

Nové Město nad Metují

4

informace
Letošní přívesnický tábor je úspěšně za námi
Letos se již potřetí konal přívesnický tábor ve
svinišťanské chaloupce. Na rozdíl od minulého
roku byly tábory tři. Letošní program byl opět
velmi pestrý. Hravou formou jsme se vzdělávali například v liberecké ZOO nebo v Cyklomuzeu v Žirči. Na jiných výletech jsme se naopak
pořádně vydováděli, například v hradeckém
bazénu, Tongu nebo Baldově světě. Zažili jsme
i pár adrenalinových výletů jako například sjíždění řeky Úpy na raftech, jízdu se psím spřežením nebo airsoft. Stejně jako minulý rok jsme se
často přesouvali na potřebná místa na koloběžkách.
Doufáme, že příští rok bude opět hojná účast
a že si spolu s dětmi budeme moci zpříjemnit
letní prázdniny.
text Sabina Mistrová, foto Jiří Plšek
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informace
Povinné čipování psů (hromadné očkování letos nebude)
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti
vzteklině je povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli
veterinární zákon. Obec Dolany prováděla
tuto vakcinaci hromadně a vycházela vstříc
občanům. Letos očkování psů proti vzteklině obec zařizovat nebude, protože od
1. 1. 2020 musí být každý pes, který se
k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný.
Jinými slovy, veterinární lékař již od roku
2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině
neočipovaného psa. „I když pes podstoupí
očkování třeba letos v září a mělo by mu tím
pádem platit až do devátého měsíce příštího
roku, pokud někoho kousne už v dubnu 2020
a nebude mít čip, bude se očkování proti
vzteklině považovat za neplatné,“ proto je
nutné si nechat psa očipovat u veterinárního lékaře a při té příležitosti vám veterinář
provede vakcinaci. Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od příštího roku hrozit
správní řízení s možným uložením pokuty
až 20 tisíc korun.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují, se
ničeho obávat nemusejí. Díky vystavení pasu
museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně
chovatel, který přijde se svým neočipovaným
psem na očkování proti vzteklině v roce 2020
a dále, bude vyzván, aby nechal svého psa
očipovat.
Není se ale čeho bát. Úkon je jednorázový,
s minimálním rizikem poškození zdraví psa.
Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v apli-

kační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se
z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip
setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí
čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze
čipovaných psů. Zápis čipu do registru (nejvíce používaným registrem u nás je Národní registr majitelů zvířat) je dokončovacím krokem,
protože není-li pes evidován v databázi zvířat
a ztratí se, není identifikovatelný, není podle
čeho hledat. Po aplikaci jakéhokoliv čipu se majitel musí postarat o zápis čísla čipu do některé z databází a uvést svoje jméno, adresu příp.
telefon, aby při nalezení chlupatého ztracence
(po přečtení čipu čtečkou), mohl být určen jeho
majitel a zvíře vráceno domů. Neučiní-li tak,
u nalezeného zaběhnutého psa není možné dohledat jeho majitele.
Cena za čipování se odvíjí od ceny čipu
a ceníku veterinární ordinace. Například mikročip DataMars pro označování společenských
a exotických zvířat s patnáctimístným kódem
a s národním kódem v souladu s článkem 4.4
normy ISO 11784 přijde na 500,- Kč a více, zápis
do Národního registru majitelů zvířat je však již
v ceně a nic neplatíte (u levnějších čipů je nižší
cena za zavedení čipu, ale za zápis do registru
se platí. Ve výsledku bude cena podobná a celý
proces pracnější).
text Jiří Plšek
ilustrativní obrázek (https://www.ireceptar.cz/zvirata/cipovani-psu-bude-povinne-kdy-cipovat-psa.
html)
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informace

Svoz nebezpečného a objemného odpadu
Firma Marius Pedersen provede v úterý dne 8. 10. 2019 ve vaší obci mobilní
svoz nebezpečných a objemných odpadů.

Stanoviště:
Čáslavky (náves)
16.00 – 16.15 hod.
Dolany (před č.p. 61 a 65) 16.20 – 16.35 hod.
(křižovatka ve vsi u kontejnerů)
Krabčice (náves)
16.40 – 16.50 hod.
Sebuč (u Kultů čp. 14) 17.00 – 17.05 hod.
Svinišťany (u obchodu) 17.10 – 17.25 hod.

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory
(i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní automobil), monočlánky,
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, 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 dozoru! Vyčkejte našeho příjezdu! Odložené odpady nebudou odvezeny, ale budou ponechány
na místě!
tel.: 494 629 050

Povinná roční kontrola komínů a spalinových cest
ve čtvrtek 31. 10. a v pátek 1. 11. 2019 proběhne ve spolupráci s Obcí Dolany kontrola a čištění komínů prováděná
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
Cena za komín na plynná paliva

500,- Kč
400,- 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
otvorům.
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fax: 494 629 070

informace
Poskytování služeb Oblastní charitou Náchod

Změna letního na standardní (zimní) čas
Už se zase blíží ...ano, mluvím o změně letního
času na ten zimní. Každé jaro a podzim nás čeká
posouvání času o jednu hodinu. Jednou dopředu a jednou zpět. Na konci března (31. 3. 2019)
začal platit čas letní a my si posouvali ručičky
na hodinách o hodinu dopředu. Nyní nás čeká
posun hodin o hodinu zpět. Standardní (nesprávně zimní) čas nastane v noci 27. října, kdy
si seřídíme hodiny ze 3:00 na 2:00.
text Lenka Piechová
zdroj: https://vtm.zive.cz/clanky/zmena-casu-kdyse-meni-letni-cas-a-zimni-cas/sc-870-a-190726/
default.aspx
Proč byl zaveden letní čas?
V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to hned v řadě evropských
zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Německo
od 30. dubna 1916 do 1. října téhož roku, a Rakousko-Uhersko, jehož součástí tehdy byly i české země.
Tento letní čas se v obou říších uplatňoval až do roku
1918.
Letní čas byl znovu zaveden v důsledku úsporných opatření za druhé světové války. V českých
zemích (tehdy v Protektorátu Čechy a Morava)
fungoval nepřetržitě až do roku 1949. Na přelomu
roku 1946 (1. prosince 1946 – 23. února 1947) byl

zaveden také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut
o jednu hodinu dozadu.
Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika letech se ustálilo
pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend (v noci ze soboty na neděli)
a končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je
letní čas o jeden měsíc delší – trvá až do posledního
víkendu v říjnu, čímž je letní čas zaveden po větší
část roku než čas pásmový. Tato změna byla provedena v celé Evropské unii, takže se jí přizpůsobilo
i Česko.
(zdroj:wikipedia.org)
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Naši jubilanti

životní jubilea

Léto je jako stvořené pro grilování
a oslavy. A tak se určitě slavilo, bavilo, odpočívalo a oslavovalo snad ve
všech rodinách a staveních.
Mezi oslavence patřila i paní
Jitka Ducháčová z Čáslavek, která
oslavila své 75. narozeniny.
V srpnu byla velká sláva na Sebuči,
protože paní Irena Ježková oslavila už své 95. narozeniny. Slavilo se
také ve Svinišťanech, kde pan Jaroslav Rathouský oslavil své 80. narozeniny.
Připojujeme se do fronty gratulantů
a všem oslavencům přejeme pevné
zdraví, spokojenost a pohodu.
Za Obec Dolany
Veronika Lemberková

spolky obce
Dětské rybářské závody ve Svinišťanech
Dětské rybářské závody u požární nádrže na svinišťanské návsi mají již svoji tradici. A tak se v sobotu 24. srpna v devět hodin ráno sešlo deset malých
rybářů, aby dokázali, že i oni to s rybářským prutem umí. Odbornou radou, pomocí a objektivním
dohledem nad měřenými kapry, ploticemi a cejny
pomohli místní dospělí rybáři pánové Vít, Fűgner
a Dvořáček. Soutěžící přišel povzbudit i místostarosta obce pan Jiří Škvrna. V jedenáct hodin byly
závody ukončeny, míry ulovených ryb sečteny
a vyhlášeni vítězové letošního ročníku:
1. místo: Jolana Richterová, 279 cm ryb
2. místo: Vojtěch Erban, 138 cm ryb
3. místo: Zdeněk Richter, 79 cm ryb
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spolky obce
Po roce se zase sešli malí rybáři a rybářky
Nikdo z malých rybářů neodcházel domů se
smutkem, všichni totiž obdrželi pěkné ceny
spolu s občerstvením. To zajistila paní Radka Kábrtová. Děti si tak pochutnaly na párku
v rohlíku a limonádě.
Děkujeme pořadatelům závodu – místnímu SDH a sponzorům celé akce, kterými
byl OÚ Dolany, SDH Svinišťany a Primátor
pivovar Náchod. Poděkování také patří paní
Kábrtové a třem výše jmenovaným pánům,
kteří se celé akce ujali.
Těšíme se na příští ročník dětských rybářských závodů!
text Blanka Dvořáčková
foto Ivan Martinec, Ladislav Fűgner

Svinišťanský pahorek popáté v řadě
Za krásné druhé zářijové soboty se uskutečnily tradiční závody dobrovolných hasičů s názvem Svinišťanský pahorek. Letošního ročníku se zúčastnilo
na 18 týmů, jež si změřily své síly v pěti kategoriích. Nechyběly všechny posádky místních dobrovolných hasičů (Svinišťany, Dolany, Čáslavky),
ale ani přespolní (Miskolezy, Chvalkovice, Vlčkovice, Velká Bukovina, Říkov). Do letošního zápolení se zapojila i mužská část dobrovolných hasičů
z Hřibojed (obec 5 km od Dvora Králové).
Všichni účastníci závodů i přihlížející (včetně těch dětských) si užívali slunečný den plnými
doušky. O děti bylo postaráno na dětském hřišti,
kde si mohly vyzkoušet prolézačku, klouzačku či
pískoviště. Na lahodné občerstvení v podobě pečeného prasátka, klobásy či dobře vychlazeného
piva zase lákali místní hasiči a hasičky.
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spolky obce
Konečné výsledky závodů
Po zápolení v kategoriích (muži, ženy, starší žáci,
mladší žáci a přípravka) bylo jasno, že nejlépe si
vedli dolanští muži a ženy z Vlčkovic.
Ale posuďte sami, kdo a jak se činil. Vám
všem však může být nadmíru jasné, že to není jen
o vítězích a poražených, ale o příjemně prožitém
dni. Velký klobouk dolů si také zaslouží všichni ti,
jenž svůj čas věnují malým hasičům. To chce kus
odvahy, odhodlání a trpělivosti.

Sobotní odpoledne pak patřilo místnímu posvícení, v jehož podvečeru bylo, za přítomnosti velitelky okrsku paní Lady Balcarové, předáno vyznamenání svinišťanským dobrovolným hasičům.
Všem vítězným ve Svinišťanském pahorku
gratulujeme. Děkujeme také všem účastníkům,
přihlížejícím a místnímu hasičskému sboru za
organizaci hasičských závodů a budeme se zase
těšit na příští rok.
text Lenka Piechová (zdroj Jan Vít)
foto místní obyvatelé Svinišťan

Muži
1. Dolany (34,58)
2. Čáslavky (36,28)
3. Miskolezy (37,88)
4. Říkov (40,54)
5. Hřibojedy (41,23)
6. Svinišťany (44,40)
Ženy
1. Vlčkovice (32,40)
2. Velká Bukovina (34,18)
3. Chvalkovice (34,68)
4. Říkov (41,47)
5. Svinišťany (41,59)
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spolky obce
Předávání vyznamenání ve Svinišťanech
I v řadách dobrovolných hasičů platí, že když
je někdo členem, věnuje svůj čas této dobrovolnosti, zaslouží si v důležitých momentech
poděkovat - vyjádřit svůj dík za fungování,
za práci, za ta léta, která v řadách dobrovolných hasičů strávil. A jinak tomu nebylo ani
ve Svinišťanech. Během sobotního podvečera
byla udělana vyznamenání v podobě čestných

uznání, medailí a věrnostních stužek. Čestné
uznání Sdružení Čech, Moravy a Slezska získal
pan Jaroslav Martinec. Další čestné uznání, tentokrát Krajského sdružení hasičů si odnesl pan
Pavel Andrejs.
Medaile za zásluhy převzal pan Jan Hampl
st. a pan Ladislav Fűgner. Za příkladnou práci
byli odměněni pánové Josef Čáp a Jan Hampl
ml.
Věrnostní stužku za 40 let nosí pan Pavel
Andrejs, za 30 let pan Josef Čáp a pro Josefa
Cipra a Tomáše Fűgnera byla připravena stužka za 10 let.
Na velkou skupinku vyznamenaných čekalo čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů.
K takto vyznamenaným patřili: Josef Cipra,
Tomáš Fűgner, Michaela Fűgnerová, Martin
Jalovičár, Martin a Radka Kábrtovi, Karel Linhart, Veronika Morávková, Pavla Morávková,
Dominika Pallová, Pavel a Iveta Reslerovi, Jan
Vít a Michaela Vymetalová.
Na závěr nelze nic jiného, než všem vyznamenaným gratulovat a poděkovat za jejich práci.
text Lenka Piechová (zdroj Jan Vít)

obrazový materiál_text_ _https://www.sdhsuchy.org/sbor/vyznamenani/prehled-vyznamenani/

Medaile SH ČMS Za věrnost
Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost. Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky. Počet proužků udává počet desetiletí členství
v SDH. Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.
Čestné uznání SH ČMS
Uděluje se hasičům i celým sborům. Má tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh),
Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
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pozvánka na akci
Draci nad vesnicí 2019
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život v obcích
Svinišťanské rozloučení s létem a prázdninami
V sobotu 24. srpna v podvečer se pod pergolou u chaloupky sešlo 28 místních i chalupářů, aby se rozloučili s končícím létem.
U grilované kýty, dobře vychlazeného pivka a povídání čas
příjemně plynul až do pozdních večerních hodin. Akci pořádal
místní SDH. Poděkování patří pánům Dvořáčkovi, Fűgnerovi
a Jankovi, jejichž zásluhou byla kýta vynikající!
text Blanka Dvořáčková

Kapitální úlovek svinišťanského rybáře
V srpnu se rybáři panu Janu Vítovi podařil skutečně kapitální
úlovek, když na přehradě Rozkoš chytil tři sumce. Ten největší měřil 201 cm a vážil 50 kg. K jeho úlovku spoluobčané ze
Svinišťan blahopřejí! Petrův zdar!
text Blanka Dvořáčková

Petrův zdar – pozdrav rybářů
Petrův zdar – pozdrav s přáním dobrého úlovku.
Pro rybáře znamená tento pozdrav tolik jako pro
horníka „Zdař bůh!“ Kořeny tohoto pozdravu
mají spojitost s biblickým svatým Petrem. Patřil
mezi apoštoly – učedníky Ježíše Krista. Narodil
se v daleké Betsaidě v rodině rybáře Jana (Jonáše)
a jeho rodné jméno bylo Šimon. Spolu se svým
bratrem Ondřejem se živili jako jejich otec rybařením. Ve chvíli, kdy vrhali síť do vody, procházel
kolem Ježíš. Oslovil oba bratry a vyzval je, aby se
stali jeho učedníky. Ti uposlechli a Šimon - Petr
se stal věrným Kristovým následovníkem, který
svého učitele provázel na jeho cestách světem.
O putování Ježíše a sv. Petra se dočteme v lidových báchorkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.
text Blanka Dvořáčková
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život v obcích
Krabčice uspořádaly dětem šipkovanou
V neděli 25. 8. jsme na zakončení prázdnin dětem
uspořádali šipkovanou v lese. Dva týdny předem
jsme plánovali, vymýšleli, tvořili, sháněli kulisy
a drobné odměny. V neděli před polednem jsme
na starém hřišti ukryli dřevěnou truhlu s pokladem, potom vyrazili do lesa značit trasu a chystat stanoviště s úkoly. Děti tak vždy za malou odměnu musely například střílet z kuličkové pušky
na papírového medvěda, pro myslivce ve velkém
hrnci uvařit polívku „co les dal“, zatlouct hřebíky
nebo v pytli přeskákat hřiště. Celkem jsme připravili 9 stanovišť s úkolem, po jehož splnění si děti
musely najít odměnu (teď už víme, že příště můžeme odměny lépe schovat) a na posledním
stanovišti děti hledaly již zmíněnou schovanou truhlu s pokladem. Nakonec se nám vše
podařilo připravit včas, takže jsme i my mohli
jít ve 14 hod s dětmi a rodiči a sledovat, jak
to všechny baví. Oproti očekávání nás velmi
překvapil počet zúčastněných dětí – nakonec
se na šipkovanou vydalo 17 dětí ve věku od
2 do 15ti let. Šipkovanou jsme zakončili na
návsi na hřišti, kde jsme si opekli buřty nad
nevšedním grilem z kolečka. Jsme rádi, že se
akce vydařila a dokonce předčila naše očekávání.
Děkujeme všem a hlavně Obci Dolany za
sponzorování. O. Procházkové, L. Kučerové,
H. Slezákové, B. Vančákovi.

→→→→

text a foto Olga Procházková

→→→→
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život v obcích
Na koloběžce po Dunajské cestě
Když se řekne koloběžka, tak se mi jako první
vybaví člověk, který jí propadl tělem i duší.
Člověk, který vyměnil „pohodové“ sedlo
u kola za dopravní prostředek na principu
odrážení. Určitě ho znáte i vy, neboť cestu
do práce někdy absolvuje na koloběžce. Ano,
ten člověk je pan starosta Jiří Plšek. Dokonce
i poslední ročníky setkání Dolany v Dolanech
se pořádají pro koloběžkáře a kolisty, v čele
s panem starostou. Říkala jsem si, klobouk
dolů, už samotná cesta např. do Dolan nad
Vltavou či Dolan u Klatov chce odhodlání
a hlavně trénink.
Ale letošní letní akce dvou nadšenců po
Dunajské cestě předčila mé očekávání. Už jen
z fotografií, které ti dva dobrodruzi (jedním
z nich byl právě pan starosta) zanechávali během týdne, mě utvrdila v názoru, že to s tou
koloběžkou opravdu myslí vážně. S vlajkou
obce Dolany se vydali na dlouhou cestu podél Dunaje. A všem, co sledovali jejich dobrodružství, nezbývalo nic jiného než fandit
a obdivovat z tepla domova.

Tak jen pro představu, během týdne na cestách
navštívili Německo, Rakousko a Slovensko. Najeli tak úctyhodných 550 km. Vše, co bylo třeba
k cestě, měli s sebou na koloběžkách (pro představu, jedna koloběžka s veškerou výbavou,
včetně stanu a spacáku vážila 35 kg). Celý týden
strávili pod stanem.
Cesta kolem Dunaje (Dunajská cyklostezka, 1200 km) vede z Německa až k maďarskému hlavnímu městu Budapešť a patří
k nejkrásnějším cyklistickým okruhům v Evropě. Cesta našich koloběžkářů započala v německém Straubingu, pak už se jen načítaly kilometry jeden za druhým...z Německa do Rakouska
(Linz, Grein, Melk, Krems, Tulln). Pět krásných
slunečných dní plných zážitků (prohlídka koncentračního tábora Mathausen, keltská vesnice
v Greinu, klášter v Melku, projížďka vinicemi)
a šestý den si počasí také chtělo odpočinout,
takže na koloběžkách za mžení, poprchávání,
deště a lijáku. Konečně sedmý den koloběžkáři
dorazili do Bratislavy, cíle své cesty. Odtud už
vlakem zase zpátky k nám do Čech.
text Lenka Piechová
(zdroj: fotografie z cesty Jiří Plšek)
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život v obcích
Sousedské posezení v Čáslavkách
Dne 24. 8. 2019 se v Čáslavkách konalo Sousedské posezení na návsi. Nejdříve nebylo
jisté, jestli se posezení uskuteční, ale díky
Jardovi Karlovi, Ivanovi Cejnarovi, Láďovi
Karbanovi a Jirkovi Bergerovi st., kteří se
opět domluvili a vše zařídili, se za pěkného počasí a dobré účasti, přece jen konalo.
A proto chlapcům děkujeme, že tuto tradici dodržují. Velké poděkování také patří
Jirkovi Plškovi, který nám zařídil půjčovnu koloběžek a pěkný skákací hrad, který
si děti moc užily. Koloběžku si půjčili malí
i velcí, tlustí i tencí, mladí i staří . Podle spokojených strávníků a vypitých piveček se
posezení vydařilo. A pokud bude více pomocníků, určitě bude i příští rok.
text Andrea Karbanová
foto Jiří Plšek

Posvícení ve Svinišťanech
Sobotní dopoledne 14. září patřilo dobrovolným
hasičům a pátému ročníku soutěže Svinišťanský
pahorek. Odpoledne se pak neslo v posvíceneckém
duchu. Sešlo se na stovku místních i přespolních,
kteří si užívali lahodných jídel a pití při poslechu
kapely Zvolské Činčily. Podvečer byl věnován
předávání vyznamenání dobrovolným hasičům
a večer se nesl pod taktovkou DJ Škrdly.
text Lenka Piechová (zdroj Jan Vít)
foto Milena Tojnarová
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Vepřové hody v Dolanech

V Dolanech je zaděláno na novou tradici. V sokolovně na hřišti se v sobotu 23. listopadu 2019
uskuteční Dolanské vepřové hody. „Akce začíná v 11 hodin. K ochutnání i zakoupení domů
tu budou kroupy, prejt, jitrnice, tlačenka nebo
řízky. Uvaříme také dobrý guláš“, slibuje jeden
z organizátorů vepřových hodů Libor Veinfurter. Zabíjačku zajistí Jiří Schreiber. Žízeň

návštěvníků zažene pivo, víno a další nápoje.
Součástí vepřových hodů bude rovněž hudba.
Proto předposlední listopadovou sobotu neseďte doma a přijďte pobejt!
text Petr Záliš
ilustrace Josef Lada (https://jansva.rajce.idnes.cz/
Josef_Lada_zabijacka/)

Vepřové hody 2019
Dolany Sokolovna

23. 11. 2019 v 11 hod.

kroupy prejt jitrnice tlačenka řízky
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Rozsvěcování vánočních stromů v obcích
Milí čtenáři,
už nyní bychom vás chtěli pozvat na akce
s nádechem předvánočního času. Díky
tomu, že poslední číslo časopisu je naplánováno až na druhou adventní neděli, informace o konaných akcích by se k vám již
nedostaly včas.
Jak již bývá tradicí, v obcích se za přítomnosti místních občanů rozsvítí vánoční stromy a oslaví první adventní neděle.
Tak neváhejte a přijďte načerpat atmosféru Vánoc...

Svinišťany
Zde se bude rozvěcovat vánoční
stromeček za světel prskavek již
v sobotu 30. listopadu.

Krabčice
Na návsi se rozsvítí světla na stromečku v neděli 1. prosince.

Čáslavky
Na podvečerní Advent a krásný
betlém se můžete přijít podívat
také v neděli 1. prosince.

text Lenka Piechová
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sportovní dění
Fotbalisté Dolan zahájili sezonu parádně
Všechno zlé je k něčemu dobré. Dvojnásob
to platí pro dolanské fotbalisty. Po sestupu
z okresního přeboru se nevědělo, co bude, jestli
se tým nerozpadne… Opak je ale pravdou, parta
kolem nového trenéra Ladislava Šrajbra se neuvěřitelně semkla. Hráči mají za sebou kvalitní
letní přípravu, kterou zakončilo krátké soustředění v Provodově. V Dolanech se už netrénuje
pouze jednou, ale nově dvakrát týdně, docházka hráčů na tréninky se výrazně zlepšila. Vstup
do nového ročníku okresní soutěže Náchodska týmu vyšel parádně. Zahájili jsme výhrou
v derby v Rasoškách a následovala vysoká vítězství doma s Heřmánkovicemi a v Křinicích.
S týmem jezdí i k venkovním zápasům skupina věrných fanoušků v čele s Mírou Barcíkem.
„Důležitý je přístup hráčů k tréninku i k zápasu.
Když přijdou s tím, že to půjde samo, tak je to
špatně,“ vysvětluje šestačtyřicetiletý trenér Šrajbr, který fotbal hrál dlouhá léta a poslední sezony
oblékal dolanský dres. Svůj čas teď dělí mezi ro-

Trenér TJ Dolany Ladislav Šrajbr

dinu, dolanský fotbal a péči o mládež v Provodově.
O restartu hráčské kariéry neuvažuje. „Pohybu
mám dost, zaběhám si s klukama na tréninku.
Navíc sem většinou dojíždím na kole,“ prozrazuje sportovní nadšenec z České Skalice. Kdyby
to prý ale lidově řečeno „hořelo“, dolanský dres
znovu navlékne. Opatrně spokojené je zatím
i vedení oddílu. „Abych byl upřímný, měl jsem
z toho velký strach. Po sestupu se na nás valila
kritika ze všech stran, že to bude konec dolanského fotbalu a tak dále. Jsem rád, že jsme ty škarohlídy snad přesvědčili o opaku. Je zase o co hrát,
u mě dobrý,“ usmívá se předseda Tělovýchovné
jednoty Dolany Jiří Berger.
Zajímavostí je, že na rozdíl od jiných vesnických celků máme velké procento hráčů z naší
obce. Do fotbalového týmu se zapracovávají další, aktuálně třeba dolanští mladíci Tonda Ott nebo
David Lhotský. Členové tělovýchovné jednoty se
také snaží příkladně starat o sportovní areál, který mají v dlouhodobém pronájmu. Účastnili se
prací na novém dětském hřišti, rozhrnovali hlínu
v jeho okolí, sekali travnaté plochy i příkopy.
Už teď se plánuje zimní příprava dolanských
fotbalistů. „Budeme chodit dvakrát týdně. Jednou si dáme do těla tady v Dolanech, můžeme si
tu dřinu zpestřit třeba i florbalem v sokolovně,
a pokračovat budeme také v trénování na umělé trávě v Jaroměři,“ poodkrývá své plány kouč
Láďa Šrajbr.
V plném proudu jsou také přípravy na oslavy
padesáti let fotbalu v Dolanech, které proběhnou
v příštím roce. Úkoly jsou rozdělené, sestavuje
se hlavní i doprovodný program. Veřejnost se
o všem důležitém včas dozví.
text a foto Petr Záliš
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sportovní dění
Podzimní mistrovské zápasy Dolan

1:4

So 24. 8.

Rasošky – Dolany		

Ne 1. 9.

Dolany – Heřmánkovice 8:0

So

Křinice – Dolany

1:10

So 14. 9.

Dolany – Otovice		

0:0

Ne 22. 9.

Božanov – Dolany

2:6

So

Dolany – Police B		

16:00

Meziměstí B – Dolany

15:00

7. 9.

28. 9.

Ne 6. 10.

So 12. 10. Dolany – Rasošky		

15:30

So 19. 10. Heřmánkovice – Dolany 15:30
So 26. 10. Dolany – Křinice		
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14:30

zpátky do kronik
Čtení ze soukromé pamětní knihy
V předcházejícím čísle Časáčku jsme
vám, čtenáři, citovali ukázku zápisu
kronikáře Lexy ze zářijových dní
1938. Mnichovský diktát byl předzvěstí březnové okupace 1939.
Tentokrát se podíváme do soukromé pamětní knihy, kterou psal
pan Josef Hofman své rodině.

Sebuč a paměti zapsané panem Josefem Hofmanem
„Tyto paměti na čisto začal jsem psáti dne 11. prosince 1948
Budiž pokračováno dle ryzí pravdy v těchto zápisech rodinných i Sebučských.
Josef Hofman „
„ Paměti….
Jen prosté řádky napsané pro příští – budoucí časy…
Zahlédneme -li se duševním zrakem zpět do minulých let
Ožívají před námi postavy, obrazy, život a příhody prožité
Potomkům odhalují děje minulosti nenávratných roků, uplynulých v moři nekonečna
Josef Hofman „
Pan Josef Hofman se svými následujícími řádky vrátil do roku
1900 a příhodu, která se v rodné Sebuči stala, zaznamenal tak,
jak si v předsevzal…Ožily postavy a obrazy dávno minulé:

„ Rok 1900
Před samými senami r. 1900 stala se tato příhoda: řezník Chmelík (přezdívkou bohatý) z Jaroměře vedl koupeného býka 850 kg
těžkého do Jaroměře na jatky. Stavili se v hostinci u Bathmanu
v Sebuči čp. 7 na pivo, býka uvázavše u plotu. Býk nechtěl
celou tu dobu trpělivě čekati, od plotu se utrhnul a vyšel si
na procházku po Sebuči a hledal si na vlastní vrub ubytování.
Zabočil na dvorek čp. 13 Jana Zeleného a rovnou cestou do
domovních dvéři. Při čemž se mohlo státi veliké neštěstí, neb
dvouletý jejich chlapec Josef hrál si na podlaze při otevřeých
dvéřich do světnice. Však na štěstí, býk šel rovnou po síni
a zašel na padací dvéře nad sklepem, které se pod jeho váhou
prolomili, probořili a býk se zřítil do sklepa. Soused Zelený nebyl doma. Za pomoci mnoha sousedu, lana a býka vytáhli, což
dalo velkou práci. Býk byl pohmožděn, ale do Dolan ještě došel.
Z Dolan jej odvezli do Jaroměře.“
Blanka Dvořáčková

Zdroj: Paměti rodin Láš. – Hofman. a Sebuče
Kopie digitalizovaného rukopisu na OÚ Dolany
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obrazový materiál (není-li uvedeno
jinak, veškerý obrazový materiál v
časopisu je ze stránky pro publikování fotografií, vektorů, ilustracípixabay.
ilustrativní obrázek_řezník_www.
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