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slovo na úvod
Slovo šéfredaktorky časopisu
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Časáčku,
dostává se vám do rukou další číslo našeho časopisu. Dovole mi,
abych se s vámi podělila o malou pochvalu a uznání. V čísle 2/2017
na str. 3 vyšel krátký příspěvek prof. PhDr. Vladimíra Wolfa „Mám radost,“ ve kterém vyjadřuje svůj pozitivní názor na
opětovné vydávání zpravodaje Časáček naší obcí. Pan profesor
mě 10. června navštívil. Zajímal se o práci naší redakční rady,
o činnost dolanského divadelního souboru, o sportovní činnost
a další rozsáhlé aktivity občanů v našich obcích. Ráda jsem mu
ukázala dosud vyšlá čísla Časáčku. Pan profesor uznale ocenil
nejen práci redakční rady, obsah a formu samotného zpravodaje,
ale kladně ohodnotil přístup vedení Obce, zastupitelů a občanů
k jeho vydávání.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem příjemné letní dny a načerpání energie do podzimních a zimních měsíců.
Blanka Dvořáčková

Našim čtenářům - kam a kdy zasílat své příspěvky
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

Redakce časopisu

Čáslavky

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.
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informace
Letní toulky nejen na kolech
Jste nadšení cyklisté? Máte
rádi projížďky krásnou přírodou? Nebo se jen tak rádi
vydáte poznávat okolní místa
jako pěší turisté? Pokud ano,
tak vám od konce května mohou zpříjemnit výlety nejen
na kolech cyklobusové linky.
Každoročně od začátku června
až do konce září jezdí na pravidelných linkách směr Kladské
pomezí, Krkonoše, Český ráj
nebo Orlické hory.
Jedna z pravidelných linek
cyklobusu (Linka č. 660055 –
fialová) z Jaroměře přes Nové
Město nad Metují až na Šerlich
vám nabízí nezapomenutelný
pohled na Orlické hory. Svou
polohou, dostupností a nadmořskou výškou je Šerlich ideálním
výchozím bodem pro toulky nejzajímavějšími místy Orlických
hor jako je Velká Deštná, národní přírodní rezervace Bukačka
nebo Šerlišský mlýn. Výstupní
stanice fialové linky je Masarykova chata, jenž je krásnou dominantou hor již od roku 1925.

A pokud nejste žádní vrcholoví cyklisté nebo náruživí pěší turisté, tak na cestu zpět můžete opět využít zmíněnou linku, která vás doveze až domů - tedy místní obyvatele Dolan, Čáslavek
a Svinišťan určitě. Na zpáteční cestě cyklobusy staví ve všech
projíždějících městech a vesnicích.
Více informací o dalších linkách naleznete zde: http://
www.hkregion.cz/dr-cs/103835-cyklobusy-v-kralovehradeckem-kraji.html
Masarykova chata: https://
www.bing.com/images/search?view=detailV2&cci
Bukačka: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bukačka#/
media/File:NPR_Buka%C4%8Dka_4.jpg
Šerlišský mlýn: hotelserlisskymlyn.cz/cs/fotogalerie/
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informace
Cyklobusové linky na cestách Kladským pomezím
Další linka (Linka modrá a červená) vám nabízí krásné zážitky na cestách Kladským pomezím. Cyklobusy
vyjíždějí buď z Náchoda směr Kudowa Zdrój do Broumova nebo z Náchoda (již od Hradce Králové) směr
Adršpach, Pec pod Sněžkou až na Pomezní Boudy.
Obě linky jezdí v sobotu, neděli i ve svátky. V době
letních prázdnin jezdí každý den. Modrá linka v době
prázdnin v pracovní dny jezdí pouze na Karlów –
v sobotu, neděli a o svátcích až do Broumova.
Více informací naleznete zde: https://kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika
Lenka Piechová

Adršpach: https://kladskepomezi.cz/priroda
Pomezní Boudy: http://www.boudamila.cz/wp-content/
uploads/2016/01/POMEZNI-BOUDY-03.jpg
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životní jubilea a noví občánci

Naši oslavenci
V červnu oslavil své krásné 80. narozeniny pan Rusín
z Čáslavek. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu.

Vítání občánků
První letní den je třeba oslavit
a přivítat. Tak jsme vítali nejen
léto, ale také nejmladší občánky
do života v naší obci.
Zřejmě proto, že je tu krásně a mají se tu lidé rádi, jsme
mohli přivítat hned osm malých občánků. Ve čtvrtek 21. 6.

2018 v 15 hodin jsme se všichni sešli v sokolovně na hřišti.
Vítání zahájily naše „sudičky“ Nikolka, Sofinka, Terezka
a Jolanka z naší dolanské školy, které zarecitovaly a popřály miminkům všechno jen to
nejlepší. Po krásném úvodu

přivítal pan starosta Jiří Plšek v obecní kolébce nejprve Toníčka Kaválka, který
bydlí s maminkou, tatínkem
a bráškou v Čáslavkách, potom Filípka Rathouského ze
Svinišťan a dále Kristýnku
Kubecovou, která také bydlí
ve Svinišťanech.
Na začátku roku se narodili
hned dva kluci najednou, jmenují se Venda a Čenda Brusničtí, mají doma ještě brášku
a bydlí v Dolanech. V Čáslavkách se narodily tři holčičky.
Jedna se jmenuje Timea Válková a má doma ještě sestřičku. Druhá je Terezka Ropická,
na kterou doma budou dávat
pozor sestřička a bráška. A nejmladším přivítaným miminkem byla Grétička Skřídlová.
Doufám, že pro rodiče, děti
i prarodiče to bylo příjemně
strávené odpoledne při malém
občerstvení.
Všem malým občánkům přejeme do života hlavně zdraví,
štěstí, pohodu a spoustu dobré
nálady.
Miminka jsme přivítali,
do kolébky něco dali.
Všechny jsme je vyfotili
a pak jsme se dobře měli …

Veronika Lemberková
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zpátky do lavic
MŠ a ZŠ nezahálí ani před koncem prázdnin
V měsíci dubnu a květnu proběhly v obou zařízeních zápisy nových dětí a žáků. Od září nastoupí do mateřské školy 5 nových
dětí a v základní škole přivítáme 6 prvňáčků. Doufáme, že se jim
všem u nás bude líbit.
Školní výlet jsme letos zaměřili na poznávání nových fyzikálních i přírodních jevů a vydali jsme se až do vzdáleného Liberce do zábavně – naučného centra iQPARK iQLANDIA Liberec.
Mohli jsme si zde vyzkoušet, jak některé věci fungují, jak pracuje
lidské tělo, co všechno dokáže voda a mnoho dalšího. Moc se
nám také líbily pokusy, které nám připravila paní lektorka. Někdy vypadaly trochu jako kouzlo a hlavně jsme při tom všem
mohli asistovat.
Děti mateřské školy na svém školním výletě také nezahálely.
Vydaly se do Hradce Králové a putovaly po naučné pohádkové
stezce. Přesto, že bylo velké teplo, to zvládly i ti nejmenší a všichni se vrátili nadšení.
Také v letošním roce se u nás konala olympiáda malotřídních
škol. Účastní se jí pravidelně společně s námi žáci ze ZŠ Jasenná,
ZŠ Velichovky a ZŠ Jaroměř – pracoviště Rychnovek. Tradičně
měříme své síly ve výtvarné soutěži, kopané a lehkoatletickém
trojboji. Tři nejlepší z každé disciplíny a kategorie si odnášejí
drobné ceny a medaile a vítězové kopané i pohár. Jejich body se
pak započítávají do celkové soutěže škol. V letošním roce jsme na
ceny pro školy získali finanční prostředky od MAP ORP Jaroměř,
takže jsme nakoupili krásné stolní hry.
Čeká nás ale také loučení – v MŠ budeme šerpovat děti, které
přecházejí do ZŠ a v ZŠ se budeme loučit s „Páťáky“, kteří přecházejí do škol v Jaroměři. Přejeme jim všem hodně úspěchů.
Hlavně nás už všechny čekají prázdniny, na které se těšíme i my
pracovníci školy. Takže pěkné léto a v září zase na shledanou.
Zápisy do 1. třídy ↓

Mgr. Marie Matějková
ředitelka školy
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život v obcích
S příchodem jara Svinišťanští myslí již na zimu
Poslední březnovou sobotu se obyvatelé Svinišťan v osm hodin
ráno sešli ve velkém počtu před „Chaloupkou“ k dobrovolné
pracovní brigádě. Uklidili celý areál dětského hřiště včetně okolí
Chaloupky a vyčistili zeleň. Až do odpoledních hodin běžely motorové pily při řezání velkého množství dřeva, které brigádníci
rovnali k Chaloupce. Dřevo poskytne příjemné teplo při akcích,
které se zde budou za chladných měsíců konat! Svinišťanští již
totiž myslí na zimu! Brigádníkům byla zajištěna svačina a oběd.
Všem, kteří se brigády zúčastnili, patří velké poděkování!
Blanka Dvořáčková

Prořez podél Běluňky v Krabčicích
Hned po Velikonocích, první
dva týdny v dubnu, proběhly
v Krabčicích úklidové práce
na Běluňce. Prořezání a vykácení okolních stromů, vyčištění
břehů od roští a zbytečných travin. Je až s podivem, kolik roští
se odvozilo a o to hezčí pohled
teď na Běluňku a Krabčice je.
Olga Procházková
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život v obcích
Sběr železa v našich obcích
Sběr železa a barevných kovů zorganizovaly SDH v Dolanech
a ve Svinišťanech. Dolanští hasiči 7.dubna shromáždili a odvezli do sběrny 3,67 t železného šrotu a 30 kg barevných kovů.
Ve Svinišťanech pak hasiči 11. dubna sebrali 2,1 t železného
šrotu. Finanční výtěžek bude použit na podporu činnosti
SDH v obou obcích. V Dolanech např. při okrskové soutěži,
a na akce pořádané pro veřejnost. Svinišťanští hasiči výtěžek věnují na občerstvení a ceny při každoročních dětských
rybářských závodech. Děkujeme nejen hasičům, kteří se na
akci v obou obcích podíleli, ale také občanům, kteří železo
a barevné kovy darovali a činnost hasičů podpořili.
Blanka Dvořáčková

Zvěřinové hody v Krabčicích
Za krásného slunného 21. dubna uspořádal Myslivecký spolek Dolany ochutnávku
své kuchyně. Zvěřinové hody lákaly nejen
místní krabecké obyvatele na lahodné pokrmy připravené ze zvěřiny. Vůně linoucí se
z místní hájovny nenechaly první návštěvníky dlouho čekat. Bylo možné ochutnat
divočáka na rožni, guláš, výtečnou polévku
či svíčkovou omáčku. Dokonalou harmonii
chuti doladilo dobře vychlazené pivo. Věřím, že si pochutnali všichni jako my.
Lenka Piechová
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život v obcích
Čarodějnice v Dolanech
Letošní čarodějnice přiletěla na koštěti již dopoledne a trpělivě
čekala na vrcholu hranice na své malé kolegyně, pro které byly již
tradičně připraveny různé hry a soutěže. Občerstvení bylo také
připraveno a bylo všeho dostatek. Bylo možno se občerstvit nejen
pivem, točenou limonádou či něčím tvrdším, ale i o žaludek bylo
postaráno. Vedle již tradičních párků v rohlíku, langošů či klobás
a uzeného z udírny byly k mání i bramboráky statečně smažené
v množství celého pytle brambor, tj. velkého lavoru těsta na dvou
plotýnkách v kuchyňce. K tanci a poslechu nám poprvé zahrála místní kapela MGO – malý garážový orchestr. Letos se přišlo
pobavit zase o trochu více účastníků, odhadujeme účast na 250 –
300 lidí. Na pořádku po akci to však vůbec znát nebylo. Byli jsme
překvapeni ukázněností většiny účastníků, kdy úklid po akci byl
téměř hračkou. V porovnání s dřívějšími lety, kdy hřiště po čarodějnicích připomínalo zahradu do rána rozkvetlou stovkami
bílých kelímků, je to až k neuvěření. Dokonce se i třídil plast.
Je vidět, že si pěkného prostředí dokážeme i my dolanští vážit.
Jsme za něj rádi a i na akcích se chováme jako doma.
Děkujeme a těšíme se na čarodějnice v příštím roce!
Za pořadatele: Věra Nepokojová
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život v obcích
Netradiční čarodějnice ve Svinišťanech aneb spíše večer čarodějů
Byl to opravdu netradiční čarodějnický večer. Generace občanů
Svinišťan, která již nedoprovází své malé potomky k zapáleným
vatrám a všem zábavám spojeným s tímto večerem, se ve značném počtu sešla pod pergolou místní chaloupky. Vyprávělo se,
pilo pivo a nealko, grilovaly se ryby a špekáčky. Zvláště kapříci
z místního rybníka (hasičské nádrže) na návsi chutnali výborně!
A proč spíše večer čarodějů? Byli to právě muži, kteří se o večer
zasloužili. Ryby nachytala trojice rybářů: Pan Dvořáček, Fűgner
a Vít. Na grill připravil a předem naložil pan Honza Vít. A byli
to hasiči, kteří tuto akci zorganizovali a v čele s panem Špičkou
vzorně přítomné u stolů obsluhovali!
Svinišťanští prožili příjemný klidný večer a za jeho zorganizování vám, milí čarodějové, patří poděkování!
Blanka Dvořáčková

Čarodějnice za mého dětství
Vzpomínky na pálení čarodějnic za mého dětství jsou milé, hřejivé, nostalgické. Na ten magický večer plný lidské pospolitosti se
těšily děti i dospělí. Večer před setměním jsme se my děti sešly
u lípy před místním pohostinstvím, každý z nás držel v ruce lampion. Naše skupinky vytvořily lampionový průvod, v jehož čele
někdo z těch starších nesl ustrojenou slaměnou „bábu“ nebo také
„čarodějnici.“ Průvod procházel vesnicí a postupně se k němu
připojovali dospělí, kteří si cestou vzhůru k ovčínu vyprávěli. Za
ovčínem nad pískovým lomem již byla připravena veliká vatra
ze dřeva a roští, které sem navozili sadaři z vesnice a zemědělského družstva. Dva dospělí muži vždy slaměnou čarodějnici
posadili co nejvýše na vatru. My děti jsme s napětím čekaly na
ten okamžik, kdy hranice vzplane. Větší chlapci i děvčata skutečně házeli do výšky zapálená košťata, soutěžili mezi sebou, čí
koště vylétne výš. Byl to večer smíchu a radosti. Vzpomínám si,
jak jsme se z výšky od ovčína dívali do okolí a sledovali hořící
ohně na Doubravici, ve Zvoli, Rychnovku a v Miskolezích… Často jsme se chlubili, že „náš oheňˇ“ je určitě větší než „tamtěch“
a radovali se, že i tam za řekou Úpou náš velký oheň také vidí…
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život v obcích
Tradice pálení čarodějnic
Již hodně let se čarodějnice ve
Svinišťanech nepálí u ovčína.
Velký oheň byl nahrazen malým u chaloupky, kde si děti
i dospělí mohli opéci špekáčky
a koupit si pivo nebo limonádu. Ještě před patnácti lety se
malá děvčata i některé ženy
přestrojily za čarodějnice a tak
alespoň vytvořily scénický obraz této tradici. Ta je naštěstí
zachována v Dolanech. V tento čarovný večer se zde koná
rej přestrojených malých čarodějnic a čarodějů pod vedením

těch zkušených a starých, kteří
pro malé adepty čarodějnictví
připravuji úkoly v čarodějnické škole. „Slétají se“ zde čarodějnice a čarodějové ze všech
obcí. Setkávají se zde tak děti
z mateřské i základní školy,
rodiče, spoluobčané a sousedé…Ti všichni vytvářejí vztah
sounáležitosti s Obcí. A je to
tak dobře. Obec má radost.
Charakter čarodějného večera ve Svinišťanech se změnil.
Mění se způsob života, zájmy
a schopnosti dětí. Před cha-

loupkou u dobrého jídla a pití
poseděli jen pamětníci, kteří
si zavzpomínali na čarodějnice, jaké se ve Svinišťanech
pálily za jejich dětství a mládí.
Tenkrát měly čarodějnice své
kouzlo, mají ho samozřejmě
i dnes. A já věřím, že děti na
svůj čarodějný rej v Dolanech
budou jednou jako dospělí
také vzpomínat.
Blanka Dvořáčková

Tradice pálení čarodějnic
Noc, kdy se pálí čarodějnice, naši předkové nazývali také Filipojakubskou nocí. O průběhu tohoto večera a noci se můžeme
dočíst například v Babičce Bořeny Němcové. Zvyk pálení tradičních českých čarodějnic k nám přišel z německých zemí. Zde a ve
skandinávských zemích je známý jako Valpuržina noc. Obě tyto
tradice jsou také ztotožňovány s galským svátkem Beltain.
Tradice pálení čarodějnic v našich zemích není dlouhá. Žádné staročeské prameny o tomto lidovém zvyku nehovoří. Víme
však, že již v polovině 19. století bylo pálení čarodějnic zakazováno jako pověrečná praktika. V období Protektorátu v letech 1939
– 1945 bylo pálení ohňů zakázáno úplně. Po roce 1948, zvláště
pak v letech normalizace, byly tyto ohně nahrazeny pálením mírových ohňů v předvečer 9. května. Přesto se v mnoha obcích,
a i u nás, čarodějnice pálily.
Pálení čarodějnic provázelo metání zapálených košťat vzduchem a nošení jejích ohořelých
částí domů pro ochranu před
pekelnými silami. Zvykem bylo
upálení figuríny čarodějnice
posazené na vrch vatry. Vždyť
právě o této noci povětřím létaly neviditelné čarodějnice ve
snaze lidem škodit.
V souvislosti s nadcházejícím 1. májem se stavěla „májka,“
uklízelo se celé hospodářství
včetně chlévů. Lidé si do oken
kladly větvičky stromů a keřů,
aby se zabránilo všem zlým silám vstoupit do stavení.
Současná podoba čarodějnic si sice zachovává někte-

ré rysy z minulých desetiletí
(např. pálení slaměných figurín), ale i v této tradici došlo
k řadě změn. Původní sociální,
ochranný a náboženský pohanský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou.
Pálení čarodějnic probíhá často
jako organizovaná akce v rámci
rodiny, přátel nebo spoluobčanů. Vznikají i akce komerčního charakteru. Oheň již není
v centru dění, je pouhou kulisou zábavných a společenských aktivit. Oheň dnes ztrácí svoji čarovnou a magickou
moc. Lidé již nemají obavy
z nadpřirozených pekelných
čarodějnic a jejich zlých kou-
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zel. Není tedy nutné, aby své
ohně zapalovali na kopcích.
Blanka Dvořáčková

Čarodějnice. Autor: Martin
Le France (1410-1461) –
W. Schild. Die Maleficia
der Hexenleut', 1997, p.
97; crop from File:Champion des dames Vaudoises.
JPG by Serein, Volné dílo,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2935858

život v obcích
Dolanští a čáslavští hasiči zabránili škodám přívalových dešťů
Ve čtvrtek 10. května zasáhly
prudké deště naše obce a v krátkém časovém rozmezí od 15.30
hodin do 17.00 hodin již napršelo 12 mm srážek. Od 19.20
do 19.50 hodin pak přibylo
dalších 25 mm přívalového
deště a na Čáslavky se valila z tamějších polí blesková
povodeň. Pánové Karban a Plšek reagovali pohotově, když
u Hynků postavili protipovodňové zátarasy. I Brusnický si rychle před rotující vodou naskládali do brány pytle
s pískem. Zabránilo se tak škodám na majetku svých spoluobčanů.
K výjezdu byl svolán SDH
JPOV Dolany a Čáslavky. (Fendrych, Karban, Lemberk D.,
Lemberk J., Syrovátka a Karel).
Dobrovolní hasiči uklízeli silnici I/33 s vjezdem do Ropického a místní komunikace do
22.30 hodin. V pátek pomáhali
u Kaválků při čerpání studny,
která se zaplnila špinavou vodou.
Všichni hasiči prokázali profesionální přístup a sehranost
JPO. Patří jim bezesporu uznání a velké poděkování!
Blanka Dvořáčková
/zdroj: Jiří Plšek/
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Dobrovolní hasiči v akci

Ani Krabčicím se přívalové deště nevyhnuly - opatření obce
Proti přívalovým dešťům obec provedla tato opatření: upravila příkop
před propustkem a udělala několika
stupňovou záchytnou mříž, která zabraňuje vstupu nečistot do propustku. Upravila místní komunikaci pro
odtok dešťových vod, které nepobere
propustek do Běluňky a tím se zamezilo znečištění silnice v obci. Tímto
opatřením se podařilo odstranit časté
záplavy silnice v Krabčicích.
Dále však bude nutné odstranit
nátrž, která vznikla velkým množstvím dešťových vod, jež propustek
nepobral.
Jiří Plšek - starosta obce
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Kontrolní odlov Raka říčního
V sobotu 7. dubna se na rybochovném zařízení v Krabčicích uskutečnil pravidelný
kontrolní odlov Raka říčního.
Odlov provedla firma TRIO p. Janeček a spol. Kromě Raka
říčního byla k vidění i spousta
ryb: Kapr obecný, Jeseter, Amur
bílý, Okoun říční, Ostroretka
stěhovavá či např. Podoustev
říční. Přítomné nebojácné děti
si raky i ryby "pohladily".
Vy, kteří půjdete okolo
krabeckých rybníků, zastavte
se u informačních tabulí zobrazujících druhy chovných
ryb a poskytujících informace
o právě zmíněném rybochovném zařízení.
Olga Procházková
a Blanka Dvořáčková
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Socha Bludičky na čáslavské návsi
Náves v Čáslavkách se může pyšnit krásnou sochou Bludičky, jenž se stala dominantou tohoto místa. Dřevěná socha jeúzce spjata s Čáslavkami také v pověsti, která se traduje už od
starých časů. Lidé v té době tvrdili, že duše zemřelých, kteří
za života páchali zlo, nemají po smrti pokoje a musí bloudit
krajem jako bludičky, dokud je někdo nevysvobodí.
... mnoho bludiček se ukazovalo kolem Čáslavek u Hofmanovy studánky ve vrbinách za vsí a na lukách u Úpy. Dost lidí
prý zavedly do vod, bažin a tůní na Úpě, kde bídně zahynuli.
Někdy také prý dobrým lidem pomáhaly v nesnázích...
...bludičky také jednou vytrestaly nezvedeného kluka Tondu. Nepoddajný rváč nadával lidem, házel kamením, vybíral
ptáčky, týral zvířata a neposlouchal usouženou matku. Rád
se toulal po lukách za vsí, lezl po vrbách a ničil vše živé, na
co přišel. Nikdy nespěchal a domů teprve ne. Jednou se tam
zdržel na samou noc, zapomněl na návrat. Vtom se mu ve
tmě na cestě v olšinách zjevilo světélko, které před ním začalo
poskakovat. Vydal se bez rozvahy za ním. Světélko tančilo
směrem k Úpě. kde se jich hemžilo tolik jako jisker od kovadliny. Nevnímal a běžel jen za nimi, skočil přes příkop, zapadl do bahna a probral se, když mu bylo v tůni vody po pás.
V úzkosti začal volat o pomoc a vytahoval se pomalu z vody
ven. Sliboval, že už víckrát nebude nikomu škodit a že se polepší. Najednou byl z vody venku...
Milé Čáslavky, ať vás Bludička ochraňuje a všem dobrým lidem pomáhá...
Lenka Piechová

Zdroj: Sílová, Věra: Báje a pověsti
z Jaroměřska

ohlédnutí za kulturou
Na kole, koloběžce do Dolan nad Vltavou
Jak už je skoro naší ,,tradicí“,
i letos jsme již po třetí vyjeli na
kolech a koloběžkách na akci
Dolany v Dolanech.
Ve čtvrtek 14. 6. v 8:30 odjíždíme v počtu 9 odvážných
členů: 5 dospělých (Jirka, Lukáš, Karel, Šárka a Veronika a 4
adolescenti (Marek, Bára, Eliška a Terka). Rozloučení a vyrážíme do Dolan nad Vltavou.
Před sebou máme dvoudenní
putování a předpokládaných
160 km. Vyrážíme do Jaroměře
na vlakové nádraží, kde nasedáme na přibližovací vlak ČD
do Pardubic. V Pardubicích se

připojuje další dospělák Kuba.
Z Pardubic se vydáváme západním směrem a valíme plnou
parou s větrem proti směr Valy
u Přelouče. Cestu lemují ohrady se spoustou nádherných
volně se pasoucích koní. Dorážíme do Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem, jednoho z nejstarší hřebčínů na
světě. Počasí nám přeje, žádné
vedro, je tak akorát. Dojíždíme do Týnce nad Labem. Dále
pokračujeme cestou necestou
podél Labe stále po cyklotrase
„2“ Labská. Na 49 km, v Kolíně, si dáváme krátkou pře-
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stávku. Posilněni pokračujeme
směr Poděbrady. Tam se pod
sochou Krále Jiřího setkáváme
s posledními členy naší cyklokoloběžkové posádky - jeden
dospělák (Jirka F.) a jeden áda
(Matěj). Opatrně nasedáme na
naše otlačené zadečky a vyrážíme. Jsou chvíle, kdy má koloběžkář výhodu, že nemá sedlo.
Po 98 km dojíždíme do Kerska,
to už hodinky ukazují 19:30.
Tady nás vítá posádka doprovodného vozidla (Ivan a Jitka).
Ubytování máme v pěkných
chatkách – Bungalovy Hájenka
Kersko.

ohlédnutí za kulturou
Cestou necestou krásnou krajinou
Ráno v 7:30 nás probouzí sluníčko. Hned si dáváme ranní
koupel v Labi, voda je příjemná a osvěžující. Odhadujeme
teplotu kolem 19 - 20 stupňů. Po snídani nasedáme velmi
opatrně na sedla, která máme po včerejších polňačkách vytlačené do našich pozadí a koloběžkáři naskakují, jako by
včera vůbec nejeli. Dělá se hrozné horko, tak se nám šlape
a odráží o trochu hůře než ve čtvrtek. Ještě že fouká protivítr, který nás trochu chladí. Dojíždíme do Přerova nad
Labem, kde máme plánovanou zastávku. Vstupujeme do
nenápadného skanzenu. Procházíme z jednoho stavení do
druhého a nevycházíme z údivu. Nádherné Polabské národopisné muzeum. Jsou to chaloupky či chalupy převezené
z celé republiky (např.: Chvalovice u Poděbrad, Mochov,...).
Je to celá malá vesnička, dokonce se tady točily různé pohádky a snímky do filmů či pohádek Zdeňka Trošky. A my
jsme rázem atmosférou vtaženi do konce 18. a celého 19.
století. „Jé tohle máme doma ve stodole“... „ty vyděls tu
sušárnu na ovoce“... „Úžasná kovárna ...“. „Jedeme pryč
nebo se odsud do večera nevyhrabem to je nádhera“.
Pokračujeme stále na asfaltu po cyklotrase č. 19 až do
Čelákovic, kde přejíždíme nové mosty přes Labe a napojujeme se opět na „Labskou“. Na tachometru ujetých 27 km,
Brandýs nad Labem a krásná historická Stará Boleslav nás
zlákala na oběd. Namlsáni asfaltem na krásných cyklostezkách na břehu Labe, které nás vedly až do Kostelce, najíždíme 7 km před Neratovicemi opět na polní cestu, po které jedeme až k železničnímu mostu. Tam měníme
směr k Vltavě na jihovýchod. Teplota dosahuje už
29 stupňů ve stínu. Tachometr ukazuje ujeto 54 km
a teploměr na sluníčku skoro taky. Ale přeci to nevzdáme? „no to né ... to kdybych to měl dojít pěšky
...“. Tak šlapeme do kopce a podjíždíme dálnici D8
a kolem letiště až do Vodochod. Po krásném sjezdu přijíždíme k přívozu Máslovice – ten je jedním
z nejstarších v Čechách. Zažil už krále Ferdinanda
I. a bez újmy přežil všechna následující politická
zřízení. Jezdí celý rok a nezastaví ho ani zimní mrazy. Ochotný převozník nás okamžitě převáží na levou stranu Vltavy, kde leží náš cíl. Do Dolan nad
Vltavou dorážíme v 18 hodin. Dnešní náklad vedra
a 63km máme za sebou. Vítají nás naši známí Dolaňáci. Tak cílové foto, úsměv a jdeme se setkávat. ..
V nohách celkem najeto 161 km. A příště pojedeme
do Dolan u Klatov? No to je skoro dvakrát tolik!!!
Zvládneme to?? Samozřejmě, žeANO !!!!
					
Bára Ludvíková a Jirka Plšek
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Dolany v Dolanech 2018

aneb Setkání všech „ Dolaňáků“ v Dolanech nad Vltavou

Sobotní ráno se 16. června v Dolanech nad Vltavou
probouzelo s úsměvem slunečních hřejivých paprsků. Konalo se zde setkání obyvatel ze všech obcí
Dolany v naší republice. A nejen to! Přijeli i dvoje
Dolany ze Slovenska. Tento 17. ročník tradičního setkávání mělo i mezinárodní charakter!
Slunce probudilo všechny naše spoluobčany ve
stanech, v karavanu a autě, kteří sem do krásných
míst v povodí Vltavy dorazili o den dříve. Proto,
když jsme zhruba o půl 10 dopoledne vystupovali
z autobusu my, s radostný úsměvem a otevřenou
náručí nás vítal pan starosta Jiří Plšek. Předal nám
základní informace, převlékli jsme se do líbivých zářivých žlutozelených triček s logem naší obce a vyrazili k Vltavě, abychom z břehu sledovali nácvik plavby dolanských týmů na dračích lodích. Naši obec na
jedné lodi reprezentovaly převážně děti a mládež,
druhý drakar již obsadili dospěláci.
O půl 11 starosta místních Dolan pan
Josef Dobš slavnostně zahájil setkání
všech „Dolaňáků“. Neslyšeli jsme pouze srdečná slova, ale našim slovenským
hostům se projevila pocta nejvyšší: Byla
zahrána Československá hymna. Stovky lidí v přírodním areálu stály nehnutě
a s dojetím. Po ukončení hymny starostové jednotlivých Dolan pronesli své zdravice. Program celého dne zahájili svým
vystoupením umělci a umělkyně Tam
Tam Batucady v rytmu brazilské samby.
Hodně účastníků strženo rytmem se dalo
do tance.
Ve sportovních disciplínách jsme byli,
mohu říci, úspěšní. Sofie Kábrtová získala hezký pohár za 3. místo v soutěži dětí v
šipkách. Na tom samém místě v kategorii
chlapců v soutěži dětí v šipkách se umístil
a byl oceněn Vojta Erban ml. Vojta Erban st. obdržel cenu nejlepšího fotbalového hráče a střelce. Také v zápase kopané
jsme se umístili jako druzí! Před námi na
1. místě byli dolanští bratři z Dolan u Levoče! Blahopřejeme! 2. místo jsme získali
i ve volejbalovém turnaji. Originální diplom obdržel za Obec náš pan starosta
a starosta Dolan u Kladna. Diplom náležel všem účastníkům setkání za ujeté kilometry. Zdrávi, po vlastní ose, na kole
i koloběžce dojeli!
Každý účastník sekání „Dolaňáků“
zde našel během dne i večera program,
který ho zajímal. Ať již to byla plavba po
Vltavě, jízda na koních, střelba (mimo

18

ohlédnutí za kulturou
Pestrý program nadchl všechny účastníky
soutěž), prohlídka 2 km vzdálené elektrárny. V horkém dni nejeden z nás našel osvěžení v klidně plynoucí Vltavě.
Kulturní program celého sobotního dne byl
velmi krásný a hodnotný. Děti bavil klaun Fíla,
všichni, dospělí i děti srdečným potleskem ocenili baletní, pohybové a taneční vystoupení dětských juniorských souborů. Děti, mládež i dospělí předvedli ukázky bojového umění beze zbraně.
K poslechu průběžně do večera hrála country muzika Heřmánek Dolany, (hrála již v pátek spolu
Banjo bandem Ivana Mládka) a Dechovka Dolanka.
Prostor před podiem se před 19. hodinou zaplnil milovníky hudební skupiny Queen. Více jak 90 minut
hrála a zpívala k poslechu a k tanci skupina Revivatal Prague Queen. Až do dvou hodin ranních k tanci
a poslechu hrála skupina Globus Band. Večer nechyběl ani ohňostroj – samozřejmě za tónů Smetanovy
Vltavy.
Všichni, kteří jsme se za naši obec tohoto setkání Dolany v Dolanech zúčastnili,
(a bylo nás 10 procent z celkového počtu
obyvatel všech částí Obce Dolany), jsme
se vraceli domů plni krásných dojmů
nejen z příjemně prožitého dne. Vraceli
jsme se s pocity radosti a štěstí, které ve
vás zanechává právě setkání s milými
vstřícnými lidmi a pocit sounáležitosti.
A tak děkujeme všem pořadatelům a občanům Dolan nad Vltavou za překrásné
chvíle u nich prožité a za jejich pohostinnost. Děkujeme představitelům naší
Obce Dolany, kteří nás občany na toto
setkání zvou a také nám je umožní!
Těšíme se na setkání „Dolaňáků“ v příštím roce v Dolanech u Klatov!
Blanka Dvořáčková
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sportovní dění
Dětský turnaj stolních tenistů ovládla pohoda
Sokolovna v Dolanech hostila ve čtvrtek 29.
března dětský velikonoční turnaj stolních tenistů. Turnaj uspořádali členové kmene Tate Osmaka a Tělovýchovné jednoty Dolany. Hezký
prázdninový den strávilo s pálkou v ruce dvacet dětí z různých místních částí obce. Během
přestávek mezi zápasy byla možnost si zahrát
deskové hry a na závěr proběhla společná „obíhačka“. A i když byli nějací vítězové, nakonec
byla důležitá radost ze hry. Jen pro zajímavost
– někteří borci se ping pong učili až během turnaje. Poděkování patří velmi tolerantním rozhodčím Monice Beranové, Marku Plškovi, Lucce Vlasákové a samozřejmě paní Věře Glosové.
Petr Záliš
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Dolanských fotbalistů se ujal nový trenér Josef Cipra
Dolanští fotbalisté obsadili v tabulce JOPECO Okresního přeboru Náchodska konečné jedenácté místo. Připsali si bilanci
osmi výher, tří remíz a patnácti
porážek. Na podzim vedl mužstvo jako hlavní trenér Pavel
Martínek. Od zimní přípravy
ho na dolanské trenérské lavičce vystřídal Josef Cipra, který
hodnotí jarní část sezony…
Abychom byli na sezónu připraveni, začali jsme se zimní přípravou celkem od podlahy. Hráči
absolvovali poměrně velké dávky zatížení, včetně velmi "oblíbených" cviků Tabata. Zimní přípravu jsme však absolvovali
ve velmi malém počtu hráčů,
kteří byli ochotni pravidelně

obětovat jeden den v týdnu
volnočasové aktivitě. Toto se
promítlo i na jednom přípravném utkání, kde jsme si museli
další dva hráče půjčit od soupeře.
První jarní zápas jsme bohužel nezvládli, bylo vidět, že
hráči nemají zápasovou praxi,
k čemuž by třeba pomohlo mít
o dva přípravné zápasy více.
Následující utkání jsme však
se soupeři ze spodních pater
tabulky zvládli. Pak přišla jak
výsledková, tak herní krize.
Jako nejlepší i nejhorší zápas, co jsme odehráli, bych
zvolil zápas proti nakonec mistrovskému týmu z Hejtmánkovic. Když jsme hráli odložené kolo u nich v poslepované

Ještě bych se rád vrátil ke zlomu přibližně v jedné třetině
jarní části sezóny. V zápase proti Velichovkám se nám zranil velmi důležitý člen naší sestavy Michal Černohlávek
a od té doby jsme se nemohli sejít. Pana Náhlíka jsme viděli
poté již jen jednou, Ondra Sedláček se po dlouhé stopce na
delší dobu opět zranil, kvůli zranění moc nehrál ani Jarda
Karel a k tomu všemu ukončil svoji kariéru v Dolanech i Filip Klíž. Zápas co zápas jsme sestavu lepili, obvolávali lidi,
omluvenky chodily i někdy pár minut před zápasem, někdy
i po nebo dokonce vůbec. Tréninky probíhaly v podobném
duchu. Zpočátku jara to ještě problém nebyl, ale přibližně
od konce dubna jsme se sešli v dobrém počtu tak na jednom
tréninku.
K tomuto bych jen rád dodal, že doufám, že si hráči trochu sáhnou do svědomí a buď se jejich přístup od začátku
podzimní části soutěže změní, jinak nevidím dále důvod
připravovat někdy i několik hodin trénink, aby za něco stál
a obětovat celkově dolanskému fotbalu tolik času. Spíše si
pak můžeme v klidu dát jen fotbálek v úterý, vynechat čtvrtek a pak jen tak, aby se neřeklo, si zahrát o víkendu mistrovské utkání…

sestavě, nic nám nevycházelo
a zaslouženě jsme 0:5 prohráli.
Poslední domácí zápas jsme se
stejným týmem hráli odvetu.
Hráli jsme dobře, a tak jsme
zaslouženě, i když ke konci se
štěstím, ubojovali výhru 4:3.
Ještě bych rád zmínil nejbizarnější zápas. Ten jsme odehráli v Meziměstí. Přibližně
od 20. minuty začalo vytrvale
a intenzivně pršet, hrálo se nesmyslně i během velké bouřky.
Poločas se o 10 minut zkrátil.
Poté asi po 45 minutách deště
opět šlo na hrací plochu a místo
fotbalu se hrálo celkem i chvílemi velmi komické vodní pólo,
jelikož na hrací ploše bylo místy několik centimetrů vody.

Statistické okénko
Do 26 mistrovských zápasů
zasáhlo 30 hráčů. Nejvíce startů
měli Jiří Berger (24), Ivan Tokar
(22) a Tomáš Kejzlar (21). Nejvíce odehraných minut z 2340
možných měli Ladislav Šrajbr
(1694) a duo Kejzlar - Černohlávek (1475). Nejlepšími střelci
byli osmigólový Tokar, sedmigólový Ersin Ameti a pětigóloví mladíci Jakub Kopecký
a Vojta Záliš. Nejvíce žlutých
karet posbírali Tokar (9) a Klíž
(4). Červenou kartu viděl Tokar
dvakrát. Klíž, Jalovičár, Fähnrich, Berger, Bednář a Ameti
byli vyloučeni jednou.
Josef Cipra, Pavel Martínek, Petr Záliš
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sportovní

pozvánka

Do Dolan zase míří fotbalová zkušenost
Tělovýchovná jednota Dolany
po roční pauze zase uspořádá
turnaj fotbalistů nad 40 let.
Vedle domácího týmu se ho
v sobotu 30. června zúčastní
ještě SK Sparta Úpice, TJ Slavoj Teplice nad Metují a TJ
Velichovky. Hrát se bude systémem „každý s každým“ na
hřišti menších rozměrů 60 x 40
metrů. Týmy budou tvořené
šesti hráči v poli a brankářem.

Rozhodčím bude Tomáš Bouz.
Výkop úvodního zápasu je naplánován na 8.45 hod, závěrečné vyhlášení výsledků proběhne po 14. hodině. Posledním
vítězem dolanských „starých
gard“ jsou Velichovky. Přijďte
si před prázdninami užít fotbalu, občerstvení a pěkné počasí zajištěno!
Petr Záliš

spolky obce
Čištění dolanského rybníka

S velkým nadšením jsem přivítala čistící akci dolanských
a čáslavských dobrovolných
hasičů, kteří se pustili do čištění našeho rybníka. Místo
dlouhého odhodlávání se v sobotu 9. 6. 2018 v 8 hodin sešli
hasiči, aby zahájili svou akci.
Jako první dorazili chlapi s těžkou technikou: Jirka Fendrych
s malým nakladačem a David
Syrovátko s traktorem a velkým vlekem. Chvilka strpení

než se všichni sešli a pak hurá
na plánovanou akci. Chlapů,
chlapců, kluků a klučinů se sešlo asi 16 (počet se občas měnil). Nakonec Jirka F. naložil
nesčetně lopat bagříku, David
S. odvezl dva plné vleky bláta,
bahna a rákosu do kompostárny ve Vlčkovicích. Nejmladší
pomocník Péťa Roman zachránil asi 324 malých žabiček, které
vylovil a společně je odvezli na
luka do tůní. Několika odvážlivcům se povedlo prohrabat
se až k původním pramenům
ve skružích. Na dno rybníka
nastoupila četa metařů, lopatářů a společnými silami uklidili
celé dno - a to do sucha. Po prá-
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ci jim velitel akce Jirka F. zajistil
občerstvení ve formě klobásek,
piva a lima.
Po dobře odvedené práci
„museli“ chlapi celé odpoledne kontrolovat hladinu rybníka, aby nepřetekl… Bohužel,
to byla nadsázka a možná i velké přání. Prameny sice vyčistili, ale bohužel hladina vody
je už moc nízko. Dnes jsou na
dně rybníka dvě kaluže. A jak
to bude dál?
Určitě bych chtěla moc poděkovat všem hasičům i nehasičům, kteří přidali ruku k dílu
a pomohli rybník vyčistit.
Veronika Lemberková

spolky obce
Místní hasiči přidali ruku k dílu

Okrsková hasičská soutěž v Dolanech
Na hřišti v Dolanech proběhla v sobotu 26. května
hasičská soutěž okrsku Dolany. Konala se u příležitosti 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Dolanech. Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy
a děti. Své umění tu předvedlo celkem sedm hasičských sborů, které reprezentovaly Čáslavky, Dolany,
Svinišťany, Miskolezy, Chvalkovice, Velkou Bukovinu a Vlčkovice. Vyhráli Dolaňáci se skvělým časem
29,22 s. Pestrý doprovodný program nabídl ukázku
modelů Spolku RC Truck Hradec Králové. Na modelové silnici byly k vidění kamiony, stavební technika
i hasičské vozy s ukázkou zásahu s hašením. Zájemci si řízení modelů mohli vyzkoušet. Došlo také na
ukázku techniky "profíků" z Jaroměře a vyprošťování z auta, trampolínu, džberovky… Součástí akce byl
také vložený fotbalový zápas okresního přeboru, ve
kterém Dolaňáci porazili 3:1 rezervu Červeného Kostelce. Vše zakončila večerní taneční zábava.
Akce měla také slavnostní rámec. U příležitosti
výročí založení místního hasičského sboru udělil starosta obce Dolany Jiří Plšek medaile III. stupně za aktivní práci v jednotce SDH obce Jiřímu Fendrychovi,
Davidu Lemberkovi a Miroslavu Všetečkovi.
Petr Záliš
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spolky obce
Doprovodný program

Dětské rybářské závody ve Svinišťanech
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spolky obce
Svinišťanský pahorek 2018
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z pověstí našich obcí
Pověst o zavražděném židovi a strašidelném černém psovi
V průběhu 19. století přicházeli od Náchoda k nám do kraje
podomní židovští obchodníci
se svým zbožím. Něco málo
prodali, přespali u sedláků ve
stodolách na slámě. Do Svinišťan přicházel pravidelně jednou za dva měsíce „Mrkavý
žid.“ V době senoseče v roce
1840 svinišťanští marně „svého žida“ vyhlíželi. Přišel den
roboty a sedláci odjeli s povozy na panská luka u řeky Úpy.
U mostu na Doubravice nalezli mrtvé tělo „Mrkavého žida“
s vyříznutým jazykem. Tělo
nebožtíka položili na vůz a odvezli do dvora na návsi, kde
jej položili na sýpku v zadním
traktu dvora. Dostavila se obdukční komise (pravděpodobně z Jaroměře) a ohledala nebožtíka. Zda byl vrah dopaden
a kam bylo pochováno tělo zavražděného žida, není známo.
Zdroj: Kafka, J.: Pamětní kniha
katastrální obce svinišťanské
1900 - 1950, str.81

z

Celé generace si o této hrůzné události vyprávěly. Říkalo se také,
že na zadním dvoře straší. (Dnes je zde výkrmna brojlerů a jalovic
ZD). Mezi 23. – 24. hodinou je možné potkat zde žida s vyříznutým jazykem. Půjdete-li o půl dvanácté v noci vinicí za dvorem,
můžete také spatřit velkého černého psa – ducha zavražděného
žida.
Blanka Dvořáčková

redakce časopisu

Děti základní školy v Dolanech byly motivovány pověstmi v Časáčku …
Dejte dětem motivaci a oni vám ukáží, jak barevný
a fantastický je jejich svět. Tak právě to mě napadá,
když vidím ilustrace k místním pověstem. Nezáleží na věku, ale na fantazii malých výtvarníků, kteří
nám dospělým ukazují, že se umí výtvarně vypořádat s jakýmkoliv tématem. Proto se redakce časopisu
rozhodla uspořádat malou výstavu prací na Obecním úřadě v Dolanech a vybrala tato čtyři díla, která po zásluze také ocení. Pověsti tak ožívají na každé
z prezentovaných prací a celá redakce časopisu za to
všem výtvarníkům děkuje. A budeme se moc těšit na
další takové krásné ilustrace k pověstem z našich obcí.
Lenka Piechová
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Autoři výtvarných prací:
1. Ságnerová Nikol, 11 let
2. Karbanová Kateřina, 9 let
3. Hampl Jan, 9 let
4. Culek Lukáš, 11 let

z

redakce časopisu

Pověsti očima malých výtvarníků

1.

2.

3.

4.
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