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slovo na úvod
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nadešel čas předvánoční a novoroční. Čas, který je plný očekávání. Než napíši přání do nového roku, tak bych se poohlédl zpět
do toho letošního. Podívejme se trochu za sebe. Podařilo se nám
dle všech legislativní podmínek, povolení a souhlasů konečně
odstranit staré stavby č.p. 34, 35 a 80 v Dolanech, aby se mohl
prostor připravit pro nové parcely na výstavbu rodinných domů.
Nadrcený materiál z demolice jsme využili na zpevnění spodní
cesty z Třebešova do Svinišťan. Ve Svinišťanech jsou dokončeny
veškeré práce na výstavbě kanalizace. Zbývá jen dokončit opravu místní komunikace do říček, která proběhne na jaře příštího
roku. Proběhla instalace lamp podél chodníčku z Dolan do Čáslavek. Svépomocí proběhla oprava velkých výtluků, prasklin a děr
technologií INFRASET a část místních komunikací byla opravena použitím turbo-mechanismu (patchmatic) tak, aby příští rok mohla být dokončena
oprava souvislou živičnou vrstvou sloužící k jejich ochraně proti pronikání vody,
k prodloužení životnosti vozovky emulzním
kalovým zákrytem typu SLURRY SEAL.
Proběhla rekonstrukce suterénu školní jídelny. A tak bych mohl pokračovat, v tom co
jsme všechno udělali. Kdo to chtěl vidět, viděl, kdo nechtěl, neviděl. Ale jsem si vědom
toho, že je a bude ještě stále mnoho věcí potřeba udělat.
Myslím, že největším přínosem pro
vzhled Obce Dolany a její místních částí jsou
zaměstnanci obce, kteří nejen udržují veřejné prostranství, chodníky a komunikace, ale
pracují i na drobných stavebních opravách
budov a majetku, čímž snižují náklady obce.
Děkuji jim touto cestou, za dobře vykonanou práci.
Při ohlédnutím za minulým rokem nesmím zapomenout na nedávno proběhlé komunální volby do Zastupitelstva obce, které
jsou vždy velmi významnou událostí obce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří jste přišli k volbám a dali mně a lidem

na naší kandidátce hlas a tím nám vyjádřili podporu. Naši práci pro obec beru spíš jako poslání než
povolání a je zapotřebí ji dělat čestně a svědomitě.
Děkuji i těm, kteří nám hlas nedali a tím mě ujistili,
že je stále co vylepšovat. Děkuji manželce Šárce za
podporu a trpělivost, protože bez ní bych starostu
nemohl již přes osm let dělat.
Ale vraťme se do současnosti. Blíží se konec
roku a kouzelný čas Vánoc, čas kdy lidé usedají ke
společnému stolu. Společně prožívají chvíle pohody a radosti. To jsou ty nejkrásnější dárky, které si
můžeme přát. Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit
se svými blízkými. Hledáme upřímné lidské porozumění a toužíme po laskavém lidském dotyku.
Ano, v tom je to velké tajemství a bohatství života.
Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním životě. Proto si važme jeden
druhého a zachovejme si tyto chvíle z vánočních
a novoročních svátků po celý rok.
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych
vám popřál za Obec Dolany a Zastupitelstvo obce
do nového roku 2019 všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a pochopení jeden druhého.
Jiří Plšek - starosta obce Dolany
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slovo na úvod
Slovo šéfredaktorky časopisu
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři Časáčku,
také vám připadá, že tento kalendářní rok velmi rychle uběhl?
Byl to rok plný událostí a změn nejen v naší zemi, ale ve světě vůbec. Zastavme se proto na chvíli v tomto adventním čase, snažme
se vpustit do své mysli a srdce alespoň kousek takové radosti,
kterou jsme prožívali v době dětství, kdy jsme se těšili na Vánoce. Společnost a svět se sice zmítá v problémech, ale vypněme,
odpoutejme se od negativ, které na nás chrlí mediální prostředky. Přicházejí svátky lásky a vzájemného pochopení. Vánoce jsou
o laskavosti, klidu, pohodě a odpočinku. Všichni nakupujeme
dárky pro své nejdražší a přátele. Přeji vám, aby vaše dárky potěšily, vždyť nezáleží na jejich ceně, ale na srdci, se kterým je dárek vybírán…
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 uvedený
termín. Uzávěrka příspěvků pro první číslo roku
2019 je březen.
Jménem redakční rady vám děkuje
Blanka Dvořáčková a Lenka Piechová.

Přeji vám, aby adventní čas byl
pro vás co nejméně stresující,
abyste každý den potkávali co
nejvíce lidí s usměvavou tváří
a slovy básníka „radostí dětí
ohřáli si ruce.“
Přeji vám jménem celé redakční rady klidné vánoční svátky a v roce 2019 hodně pevného
zdraví.
Blanka Dvořáčková
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informace

Opilec za volantem chtěl být neviditelný?

Během listopadu se na internetových stránkách Policie
České republiky - KŘP Královéhradeckého kraje objevil ve
zpravodajství informativní článek o opilém muži, který nerespektoval pokynů policistů. Bohužel se jednalo o občana
obce Dolany. Článek si dovolujeme otisknout v plném znění.

NÁCHODSKO – Před policisty se snažil zmizet do restaurace.
Příkaz k zastavení vozidla nerespektoval v obci Dolany v sobotu
24. 11. 2018 po 23.00 hodině řidič osobního vozu Renault Mégane. Výstražné světelné a zvukové signály společně s rozsvíceným
nápisem STOP na služebním vozidle policie nechal zcela bez povšimnutí, respektive na ně nereagoval a pokračoval dál v jízdě.
Dojel několik set metrů až k místní restauraci, kde z automobilu
vystoupil a i přes výzvu k zastavení a navrácení se k vozidlu se
snažil rychlým krokem zmizet uvnitř. To se mu ale nepodařilo.
Ještě před vchodem do restaurace ho policisté dostihli a zadrželi.
Další porci alkoholu tak už nedostal, ale bohatě stačil ten, který
policisté po kontrolní dechové zkoušce zjistili v jeho dechu, muž
do přístroje nadýchal 2, 4 promile. Není proto divu, že se snažil
být před policisty za volantem neviditelný.
Ovšem jediná dobrá rada pro opilce v této situaci zní: „Pod vlivem alkoholu za volant nikdy nesedejte. I pokud někomu ve stavu vylučujícím způsobilost neublížíte, čekají vás citelné sankce
ve formě pokuty v řádech několika desítek tisíc korun, hrozba
trestu odnětí svobody i zákaz řízení.“
Por. Mgr. Eva Prachařová
26. 11. 2018 v 13.00 hodin

článek: https://www.policie.
cz/clanek/opilec-za-volantem
-chtel-byt-neviditelny.aspx
ilustrativní foto: https://sokolovsky.denik.cz/zlociny-asoudy/byl-dopaden-dalsi-opilec-za-volantem-20160328.
html

Pošta Dolany - pozor změna !!!

Pošta Partner v Dolanech, kterou provozuje Obec
Dolany, bude do Vánoc v provozu jen v pracovní
době. V případě potřeby telefonujte pouze na tel:
491 617 217 a to také pouze v pracovní době. Ve
čtvrtek 27. 12 v pátek 28. 12 a v pondělí 31. 12 2018
bude z personálních důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení
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informace

Chraňte váš i sousedův majetek

V posledním měsíci se nejen
v našem kraji zvýšil počet
vloupání do rodinných domů
a bytů. Týká se to i nás a našeho blízkého okolí. Pachatelé jsou schopni krást i za bílého dne. Stačí jim na to i pár
desítek minut a nic jim není
překážkou. Z tohoto důvodu
dbejte zvýšené opatrnosti a zabezpečte si řádně svůj majetek.
Pokud budete opouštět svůj
dům, všímejte si při odchodu
svého okolí – podezřelých aut
nebo neznámých osob. Nebojte se poznamenat si poznávací značku cizího auta – mohlo
by to být klíčové pro dopadení

pachatele. Určitě by vám neměli být lhostejní ani vaši sousedé, tudíž si všímejte i jejich
majetku nebo cizího pohybu
v blízkosti jejich obydlí. Važme si sousedů, kteří kontrolují váš majetek a čiňte tak, jak
chcete, aby činil váš soused.
Pokud budete mít podezření z vloupání do vašeho či jiného objektu, nebo se budou
pohybovat po obci podezřelí
neznámí lidé, nepouštějte se
do žádných akcí a raději ihned
zavolejte na linku 158. Lepší
zavolat policii na slušného člověka, než nechat vykrást souseda "… já myslel, že je to jeho
známý…" .
Nikola Fähnrichová

Projekt „Doplnění kanalizace Svinišťany I. a II. etapa“
V průběhu letošního podzimu
probíhala realizace projektu
„Doplnění kanalizace Svinišťany I. a II. etapa“. Tento projekt je realizován za finanční
podpory Královéhradeckého
kraje. Stavebních prací se ujala firma STAVOKA Kosice a.s.
Podle projektu byla stavba
rozčleněna na dvě části. Stoka
A, která napojuje poslední nemovitosti podél hlavní silnice
směrem Náchod a v říčkách je
řešena jako gravitační, její celková délka je 454 m. Tato kanalizace je před kořenovou

čistírnou napojena na stávající kanalizaci vedoucí z obce
a je na ní vybudováno celkem
8 kanalizačních přípojek. Stoka B je řešena jako tlaková.
Řeší připojení krajních nemovitostí na levé straně u hlavní
silnice ve směru na Jaroměř
o celkové délce 205 m, s napojením na stávající kanalizaci
v obci a jsou na ni vysazeny celkem 4 přípojky a čerpací šachty od přilehlých nemovitostí.
Trasa tlakové kanalizace vedla
pod hlavní silnicí a pokládka
pod ní byla provedena bezvý-
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kopově řízeným protlakem.
V současné době jsou stavební
práce dokončeny a zbývá dokončit montáž technologie do
domovních čerpacích stanic
a její napojení na elektrorozvody. Na jaře proběhne konečná
oprava povrchu místní komunikace do říček. Zaměstnanci
Stavoky přistupovali k pracím
svědomitě, tak aby co nejméně
zasáhli do života obce.
Děkujeme občanům Svinišťan za trpělivost při dočasném
zhoršení podmínek v obci při
výstavbě kanalizace.
Obec Dolany

životní jubilea

Měsíc říjen byl ve znamení velké slávy v Krabčicích, kde
oslavila své již 96. narozeniny paní Věra Hofmanová.
V listopadu se slavilo v Čáslavkách. Tam své 80. narozeniny oslavil pan Václav Volf. Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a rodinné
pohody. Slavit se bude určitě i v prosinci, ale to si necháme zase na příště. Ale protože v prosinci budeme slavit
všichni, chtěla bych touto cestou popřát všem krásné, pohodové a šťastné prožití těch nejkrásnějších svátků v roce
a do toho nového roku jen to nejlepší.
Veronika Lemberková

z redakční rady
Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu
Redakční rada Časáčku vyhlašuje soutěž
o nejhezčí venkovní vánoční výzdobu
domu či zahrady. Každý může nominovat sebe nebo své sousedy na internetových stránkách obce Dolany (www.dolany-na.cz). Zde bude k dispozici formulář
(viz. níže), kde budete mít možnost vložit maximálně 3 fotografie na jednu nominaci s udáním obce a čísla popisného.

Postup při nominaci
1. otevřete stránky obce: www.dolany-na.cz
2. na hlavní stránce odkaz: Vánoční soutěž...
kliknout na tlačítko Pošli do soutěže
3. poté stačí již dopsat číslo popisné domu,
který chcete nominovat
4. a vybrat vámi pořízené fotografie (pozor na
max. velikost) - větší fotografie nelze nahrát

Redakce časopisu
1. krok

2. krok
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pozvánka na akci

Tradiční bruslení pro veřejnost

Obec Dolany pořádá

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

v sobotu 29. 12. 2018 od 16:30 do 19 hodin
Od 16:30 bude probíhat zápas mezi vesnicemi (sranda mač), tak si
přijďte zahrát nebo povzbudit své borce. Bude se hrát, jako za
starých časů na rybníku – to jest tenisákem –
Zápasu se mohou zúčastnit muži či ženy od 13 do 100 let věku. Hokejka
a rukavice (jakékoliv) podmínkou. U dětí i přilba (jakákoliv)
Od 17:00 do 19:00. - Veřejné bruslení pro naše občany, jejich rodiny a známé.
Všichni, kteří přijdou bruslit, musí mít při bruslení na ledě rukavice !!!
V zájmu bezpečnosti doporučujeme pro děti přilbu !!!!
Teplé nápoje všeho druhu zajištěny.

Přijďte se sejít, zasportovat nebo se podělit o vánoční zážitky.
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spolky obce
Draci opět létali nad vesnicí
Ani letos jsme si nenechali ujít krásné říjnové počasí a sešli jsme
se v hojném počtu v Dolanech na místním hřišti. Byly nejen ideální letové podmínky pro pouštění draků, ale i krásné slunečné
počasí bez mráčků pro všechny pozorovatele z řad samotných
dětí i jejich rodičů. Celkem se na nebi prohánělo přes třicet draků
mnoha tvarů a barev. Největší snahou každého účastníka bylo
dostat draka do oblak. A poctivě se snažili mámy, tátové i dědečkové. Nejkrásnější na tom všem je, že mnoho draků vznikalo doma za účasti všech rodinných příslušníků a takto strávený
čas se nedá ničím jiným nahradit. Ten pocit, když může pomoci
i ten nejmenší v rodině, je k nezaplacení. Ten pocit totiž hřeje na
srdíčku. I přesto, že odměnu získal za svůj výkon každý, největší výhrou byla pohodová atmosféra, úsměvy malých i velkých
a krásně strávené odpoledne s vámi všemi, co jste na hřišti byli.
Děkujeme vám a těšíme se opět příští rok na letové dráze Dolany.
Za kmen Tate Osmaka – Waštélaka a Rybka
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spolky obce
Divadelní spolek a vánoční Praha
Vůně dolanského a časlavského svařáku se linula mezinárodním
vlakem číslo 262 EuroCity jedoucí z Bratislavy do Prahy, kam se
Divadelní spolek Dolany jel podívat na vánoční Prahu na druhou
adventní sobotu. Měli jsme veliké štěstí, protože v pátek i neděli
pršelo, ale v sobotu počasí vyšlo na jedničku, a tak jsme se mohli
věnovat radovánkám a toulkám po Praze.
Se svařákem v ruce vyrazila banda vesničanů poznávat vánoční Prahu. Prošli jsme vánoční trhy na Václavské náměstí,
Staroměstské náměstí, které je letos nazdobeno na motivy klasických pohádek a Karlův most. Někteří se šli podívat na Pražský hrad a večer se potěšit pohledem na pěkně nasvícené trhy
a dýchnout si vánoční atmosféry. Po celodenním šlapaní jsme byli
rádi, že už všichni sedíme ve vlaku zpět do Pardubic. Děti celodenní procházka vůbec neunavila, a tak alespoň mastily karty.
Byl jsem rád, že i ony mohly na vlastní kůži poznat, že cestování
se ve vlacích změnilo k lepšímu a je velice příjemné a komfortní.
Pěknou tečkou na závěr bylo, že si naši skupinu v Pardubicích
našel průvodčí vlaku na Jaroměř a oznámil nám, že tento vagón
je určen a rezervován pouze jen pro Nás.
Chtěl bych všem příznivcům a přátelům DS poděkovat a popřát příjemné prožití vánočních svátků a těším se na další spolupráci v roce 2019.
Za Divadelní spolek Dolany předseda
spolku Petr Ludvík

Koukám, že je tu ještě kousek
volného místa, a tak bych chtěl
jednou větou poděkovat pár lidem z Čáslavek, Dolan, Svinišťan i Jaroměře, kteří přispěli na
dobrou věc, která udělá dvěma
dětským očím obrovskou radost.
Děkuji Petr Ludvík
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zpátky do lavic
Podzim ve škole
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi spousta příprav. My jsme ale nezaháleli ani na podzim. Ve školce i škole proběhla spousta krásných akcí, kterými se Vám chceme pochlubit. Naším největším
úkolem, který od začátku školního roku máme, je zapojení našich
nových „školkáčků“ i „školáčků“ mezi nás. A snad se nám to
daří, protože se jim u nás ve škole i školce líbí.
V MŠ byl pro děti velkou inspirací barevný podzim, takže si
hrály s plody, listy, ovocem. Vytvářely krásné výrobky včetně
draků a jejich pouštění. Nyní se již připravují na Vánoce a zimu.
Tak máme školku plnou čertíků, vloček a bílých koníků sv. Martina, i když venku „bílo“ ještě není.
Ani školáci nezahálejí. Velkým
zážitkem pro ty starší byla
návštěva nového planetária
v Hradci Králové a vzdělávacího programu o středověku
v muzeu v Jaroměři. Nezapomněli jsme ani na oslavy 100
let založení Československa,
na které byl zaměřen projektový den plný soutěží, her
a kvízů.

Projektový den: 100. výročí vzniku Československa
Ani v naší škole jsme na 100. výročí vzniku Československa
nezapomněli. Povídali jsme si o něm již celý týden dopředu.
Výročí se nám promítlo i do výtvarné výchovy a pracovních činností. Vše vyvrcholilo v pátek projektovým dnem.
V soutěžních družstvech jsme plnili různé úkoly, luštili jsme
hádanky, psali test, pracovali jsme s mapou, opakovali jsme
si státní symboly. Za každý splněný úkol jsme dostali část
území bývalého Československa, které jsme si na konci dne
složili. Za pilnou práci jsme si také odnesli nějaké sladkosti.
převzato z : https://www.skola-dolany.cz/news/a100-vyrocivzniku-ceskoslovenska/
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zpátky do lavic
Přípravy na Vánoce vrcholí i u nás
Ve školce i škole se líbil program s bubeníkem, při kterém si děti vyzkoušely hru
na různé nástroje vyrobené ze starých
hrnců, sudů, krabiček a dalšího materiálu. Společně jsme také přivítali herce
s pohádkami, s kterými za námi do školky přijeli.
Určitě dobré ohlasy měla i pravidelná
vánoční tvoření ve školce i škole. Děti si
společně s maminkami vyrobily krásné
výrobky na výzdobu svých domovů.

Pravidelný je ve škole také kurz bruslení, na který jezdíme do Náchoda. Letos poprvé budou jezdit bruslit
i předškoláci. Ale teď se již všichni těšíme na Vánoce
a připravujeme společnou vánoční besídku, která se
uskuteční v kulturním domě v Dolanech.
Přejeme i Vám všem krásné svátky, hodně klidu
a pohody v roce 2019.
Mgr. Marie Matějková
ředitelka školy
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zpátky do lavic
Divadélko „Kašpárek a krejčí Jehlička“ v dolanské školce
V předvánočním shonu, stresu a leckdy dokonce
panice, se málokomu podaří na chvilku se zastavit,
být pospolu a pozorovat rozzářené úsměvy dětí –
třeba při sledování pohádky. Nám se tak „poštěstilo“ 30. 11. 2018 díky představení studentek dramatického kroužku Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Jejich kouzelnou pohádku „Kašpárek a krejčí
Jehlička“ děti od začátku pozorně sledovaly,
měly možnost vidět nejen přípravu kulis, živé
herce a loutky, ale především se mohly po celou
dobu aktivně na samotném představení podílet.
Kombinací velmi vřelého, přátelského přístupu
k dětem a skvostnému dramatickému ztvárnění
pohádky pod vedením PaedDr. Blanky Dvořáčkové pro nás byla jejich návštěva skutečně výjimečným zážitkem, za který jsme velmi vděční.
Touto cestou tedy chceme ještě jednou všem
z náchodského gymnázia poděkovat a popřát
mnoho úspěchů, inspirace a nadšení do další
tvorby. A snad zase brzy naviděnou.
za celý kolektiv MŠ Dolany,
Kateřina Kaufmanová
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Kašpárek a krejčí Jehlička děkují
paním učitelkám a dětem ...
… za milé přijetí, úžasnou atmosféru a spolupráci dětí na jevišti. Nejen oni dva, ale i černokněžník ze začarovaného hradu a babička z pohádkového lesa ocenili pozornost a slušné chování
dětí při divadelním vystoupení. Vědí, že je to
díky výchově rodičů a obětavé a náročné práci jejich učitelek. Pohádkovým postavám a studentkám Jiráskova gymnázia se v naší mateřské
školce velmi líbilo a rády mezi děti do Dolan
zase přijedou.
Blanka Dvořáčková
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život v obcích
Svatováclavské jehněčí hody ve Svinišťanech
Možná, že si některý z vás, čtenářů, řekne, že ve Svinišťanech se pouze jí a pije, že svátek patrona naší země se má
oslavit důstojněji. Nemám právo brát Vám, vážený čtenáři, Váš názor, ani nemám právo kritizovat formu aktivit
a sousedský společenský život ve jmenované obci. Důležité je, že se Svinišťanští v toto sváteční odpoledne sešli,
povyprávěli, zavzpomínali na události nedávné i dávné,
i připomenutí našeho významného přemyslovského knížete bylo. A proč tedy ne u jehněčího? Vždyť i na knížecím
dvoře se v raném středověku vedle zvěřiny podávalo skopové. Pivo naši předkové nejen rádi pili, ale snídali pivní
polévku nebo do teplého piva namáčeli kousky tvrdého chleba či placky. Ve Svinišťanech
v ten sváteční den chyběla pouze medovina,
lahodný nápoj Slovanů.
Sváteční posezení spojené s hodováním
se ve Svinišťanech vydařilo. Poděkování patří panu Lukáši Přibylovi, Pavlu Andrejsovi, Radku Ducháčovi, Ladislavu Fűgnerovi
a Ladislavu Dvořáčkovi, jejichž zásluhou se
sváteční odpoledne a podvečer vydařil.
Blanka Dvořáčková

Už nyní se myslí na jaro a krásně rozkvetlá prostranství v obcích
Pracovníci obce Dolany nezahálejí ani před začátkem zimy. Kromě posledních úprav všech obcí,
včetně sekání a hrabání listí, se pustili do sázení
cibulek jarního kvítí. Pro 650 těchto krásných jarních květin museli již nyní vytvořit drátěné koše,
které putovaly s cibulkami pod zem. Postupně
tak v obcích na jaře vzniknou oku lahodící rozkvetlá místa narcisek, tulipánů a krokusů...
Lenka Piechová a Milena Tojnarová
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život v obcích
Rozsvícení vánočního stromečku v Krabčicích
Ani krabečtí si nenechali ujít rozsvěcení vánočního stromečku
a v sobotu 1. 12. se malí i velcí sešli v 17 hod. v Krabčicích na
návsi. Nejen pro děti, ale i pro dospělé, bylo připraveno malování vánočních ozdob. Navzájem jsme si přinesli ochutnat jednohubky, cukroví a dokonce i mini zabijačkové hody. Společně
jsme se zahřáli u svařáku a čaje, a kdo chtěl a přinesl si, mohl
si opéct i buřty. A pak už děti netrpělivě čekaly a odpočítávaly
u stromečku, až zazvoní zvonek a Ježíšek nám rozsvítí stromeček, pod kterým se i dárečky pro děti schovávaly. Jsme rádi, že
jsme si v tomto předvánočním shonu udělali čas a na chvilku se
sešli popovídat si s přáteli a sousedy.
text, foto Olina Procházková
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život v obcích
I ve Svinišťanech se po roce rozsvítil adventní strom
V sobotu 1.prosince v 18 hodin večer se na svinišťanské návsi rozsvítil ve své kráse adventní smrček,
darovaný panem Šefrem, pokácený a dopravený
k usazení panem Andrejsem a Dvořáčkem. O umístění a ozdobení stromku se již postarali místní hasiči a hasičky. V sobotu večer za zpěvu koled a vzájemných přání se sešlo 58 dospělých a 16 dětí. Přišel
mezi nás pan starosta s upřímným přáním hezkých
svátků a pevného zdraví v celém příštím roce. Čerstvý sněhový poprašek a svařené víno navodilo mezi
všemi přítomnými již téměř vánoční náladu. Svátečně naladěni jsme se potom přemístili do chaloupky,
kde jsme poseděli, povyprávěli a zavzpomínali na
vše hezké, co nás kdy potkalo, připomněli si i Vánoce našeho dětství a mládí. Podával se opět svařáček,
nealko, pivo, káva, čaj a vynikající klobásy z udírny.
Jsme rádi, že jsme se ve Svinišťanech v předvečer
první adventní neděle opět takto sešli.
Blanka Dvořáčková a Jan Vít

Vánoční stromeček
Stromku, pojď už dál,
zmrzneš na té pavlači,
ať jsi jedle, nebo smrček,
ať jsi sebemenší skrček,
jen pojď dál, jsi král
jasanů i akátů,
líp ve vonném brokátu –
ze všech stromů země zdejší
budeš večer nejkrásnější,
ze všech, ze všech nejsladší !

Čáslavské rozvěcení

Miroslav Florian

„Je pět a večer už začal. Konečně zase spolu.
Na oknech námraza, a my, u jednoho stolu.
Na loňsky rok jsme navázali.“
Slova písně, která první adventní neděli zazněla na čáslavské návsi, jsou docela výstižná. Tradiční kouzelná atmosféra
v trochu netradičním provedení. Namísto
obou velkých stromů, které podlehly rozmarům přírody, se tentokrát rozsvěcelo
vícero menších. Spoustu světel doplnil ozářený betlém a nakonec překrásná betlémská hvězda. Navzdory sychravě deštivému
počasí hřejivý pocit. Těžko říct, zda víc ze
skvělého punče nebo z té předvánoční sounáležitosti. Anebo nejspíš z nádherných,
rozpálených kamen před hasičárnou, kte-
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život v obcích
Doba adventního setkávání
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ré, snad po babičce, přitáhl odkudsi Láďa Kácha. Atmosféra jak
z Ladových zimních obrázků, jen na obrazech chybí libá, všeprostupující vůně bramboráků. Jako by nás ta adventní mystika na
chvíli poslala zpátky do starých časů. Člověk si uvědomí důležitost sousedské pospolitosti a trochu zateskní po těch, kteří už
s námi být nemůžou.
I přes nepřízeň počasí bylo na návsi kolem 60 lidí, domácích
i přespolních, spousta dětí. Naše společnost je čím dál rozdělenější, rozpadá se na uzavřené bubliny a bublinky, které spolu téměř
nekomunikují, nepotkávají se, nedokážou se vzájemně poslouchat. Uzavírají se do obrazovek svých mobilů a svět poznávají
hlavně prostřednictvím fotek na Instagramu. Přitom osobní setkávání se nedá ničím nahradit a právě díky sousedské komunitě
si člověk uvědomí své kořeny, své místo na světě. Jsem ráda, že
tenhle pocit na našich akcích zažívám. Těch 60 lidí se určitě na
spoustě věcí neshodne, máme odlišný vkus, politické preference
i životní hodnoty. Ale přesto jsme sousedé a to je hodnota, kterou
máme společnou. Pro mě je to i naděje do budoucna, naděje, že tu
současnou dobu izolace, strachu a zloby překonáme.
Obrovské díky patří hasičům, Vlastičce, Andrejce a všem,
kterým i přes tu zimu, déšť a plískanici stálo zato strávit čas se
svými sousedy, potěšit se, zastavit se rozveselit i zamyslet na začátku adventu.
„Vychází první hvězda. Jestli si můžu něco přát,
probudit zas to dítě v nás.“
Lucie Pacovská

Advent a Vánoce v Dolanech
Ani v Dolanech nejsme potmě. V první
adventní neděli jsme rozzářili naši kapličku a taky vedle ní krásný stromeček.
Kaplička dostala další světélka, aby byla
ještě krásnější. A stromeček dostal také
pár nových ozdob. Takže je vše připraveno na den „D“.
Až sníte všechny kapry, klobásy, řízky a tuny bramborového salátu, až rozbalíte všechny dárky a když už budete chtít spát, zkuste se obléknout, projít
se a setkat jako každý rok se sousedy
a známými u té naší kapličky a vánočního stromečku. Přijďte se třeba jen podívat nebo si společně popovídat a podělit
se o radost z těch nejkrásnějších svátků
v roce. Kaple bude otevřená, můžeme si
tedy i zazpívat.
Tak tedy kolem půl jedenácté máme sraz
u kapličky …..
Veronika Lemberková
foto Marek Plšek
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život v obcích
Mikulášská nadílka v Dolanech a Čáslavkách
V předvečer svátku svatého Mikuláše tradičně v Dolanech a Čáslavkách dům od domu chodil svatý Mikuláš v doprovodu nebesky krásného anděla a skotačivých čertů. Zavítali do každé rodiny
s dětmi. Děti byly nejen obdarovány sv. Mikulášem, ale samozřejmě ty zlobivější chtěli čerti odnést s sebou do své pekelné říše.
Zahráli si s dětmi dokonce i karty o jejich zlobivé duše! Je pochopitelné, že pekelníci hráčskému umění a důvtipu dnešních dětí
nestačili a tak si to pekla neodnesli ani jednoho hráče! Ale děti,
pozor! Svatý Mikuláš se dozví vše a čerti za rok opět přijdou!
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Mikuláš, anděl a čert ve svinišťanské chaloupce
V pátek 7. prosince zavítal do svinišťanské chaloupky na naše dítka
Mikuláš, anděl a čerti. Asi slyšeli, že
i malí svinišťanáci občas zlobí. Sešlo
se tu kolem 18 dětí (se svými rodiči)
a všechny naslibovaly "hory - doly".
Tak doufáme, že děti budou celý rok
hodné tak, jak slíbily a budeme se těšit na další rok - až k nám Mikuláš se
svou družinou opět zavítají.
Radka Kábrtová
foto Jan Vít
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Jiří Plšek
foto Marek Plšek

život v obcích
Dolanskou kapličku Navštívění panny Marie rozezněly krásné písně
Druhou adventní neděli se konal již tradiční adventní koncert
v Dolanech. Po několikaleté přestávce se vrátilo pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř, které letos oslavilo třicáté výročí založení sboru! I když venku panovalo ne moc vánočni a příjemné
počasí, tak v kapličce byla vánoční atmosféra, kterou vytvořil
Cantus svým pěveckým umem. Zazněly zde vánoční písně až
skoro lidové i méně známé, ale i skladby od současných mistrů
jako Misa brevis od Z. Lukáše. Nakonec všechny nutilo si zpívat
příjemné a pohodové spirituály jako Maria má dítě nebo Hvězda zářila. Velmi profesionální vystoupení ocenili diváci vřelým
a velkým potleskem. Po koncertě se všichni sešli pod altány, kde
se podával svařák, teplá medovina a hruška. Všichni, kteří si
našli cestu do kaple v tomto nepříznivém počasí, byli spokojeni
a odcházeli s vánoční atmosférou.
Jiří Plšek

Svinišťanská náves krásnější
Až přijdete na náves do Svinišťan, bude
se vám zdát jiná, jasnější, veselejší. Ano,
opravdu, naše náves je krásnější. Je prosvětlena barvou jarních květů prvosenek.
Obytný dům a zeď bývalého panského
dvora svítí novou omítkou. Povšimněte
si i zrestaurovaných erbů někdejších majitelů Svinišťan – erbu rodu Dobřenských
a Boryňky ze Lhoty v barvě červené a modré.
Objekt je majetkem zemědělského
družstva, které opravu a nové omítnutí
zdí hradilo.
Blanka Dvořáčková
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ohlédnutí za kulturou
Ohlédnutí za uskutečněným divadelním představením Koule
Je již téměř tradicí, že u nás hostuje se svým nejnovějším představením Divadelní soubor Temno z Týniště
nad Orlicí a ani letošní rok nebyl výjimkou. V sobotu 3. 11. 2018 se v kulturním domě v Dolanech herci
z Týniště představili s úspěšnou hrou Davida Drábka
Koule. Kdo přišel, určitě nelitoval a dobře se pobavil. Po představení bylo možno ještě posedět u piva
či vínka. Kaňkou na příjemném večeru byl fakt nízké
návštěvnosti, když přišlo pouze necelých sto diváků. Nevíme, zda byl zrovna v televizi tak zajímavý
program, ale je to opravdu škoda, toto představení si
jistě zasloužilo vyšší návštěvu místních.
Věra Nepokojová
plakát, foto: https://kc.tyniste.cz/cs/divadelni-soubory/
repertoar-temno/koule.html

Dolanskou sokolovnu ohromil mistr magie
Tělovýchovná jednota Dolany pořádá každoročně během adventu společenskou akci v sokolovně. Dlouhá léta to byly Galavečery, loni Vinobraní
a letos tělovýchova zorganizovala taneční zábavu
s podtitulem „Možná přijde i kouzelník“. Nakonec
skutečně dorazil a stálo to za to! Své umění předvedl
účastníkům zábavy Miloš Malý - mistr České republiky v mikromagii, finalista televizní soutěže Talentmania a semifinalista Česko Slovensko má talent. Při
jeho kouscích s kartami, provazy nebo balónky se
přítomným tajil dech. „Vůbec nechápu, jak to dělá, je
to neskutečný,“ divil se třeba Tomáš Kejzlar, a nebyl
sám. Miloš Malý kouzlil nejen na sále, ale i v klubovně, kde přivedl v němý úžas také obsluhu za barem.
Přítomné si získal i schopností improvizace, bezprostředností a osobním přístupem.
Akce se vydařila i díky dobré hudbě. Zhruba padesát účastníků zábavy naladili na správnou frek-
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ohlédnutí za kulturou
Zábava TJ Dolany se vydařila
venci šikovní hudebníci Jirka Kuťák a David
Vlček vystupující pod názvem Melodik music. Zahráli velké hity domácí i zahraniční hudební scény. Zaplněný parket je ani po půlnoci nechtěl pustit z pódia a vynutil si přídavky.
„V Dolanech se nám líbilo, lidi se bavili. Máte
tady hezký sál,“ nezapomněl Jirka Kuťák pochválit prostory dolanské sokolovny.
Točily se tři druhy piv, velký zájem byl třeba o červené čtrnáctistupňové. K tomu se podával výborný guláš Míry Barcíka, milovníci
vína ochutnali kvalitní odrůdy z Itálie. Během
zábavy jsme pořídili pár obrázků, fotogalerii
najdete na www.tjdolany.net.

Tělovýchovná jednota Dolany přeje všem obyvatelům obce pěkné, klidné vánoční svátky a hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019!
text, foto Petr Záliš

pozvánka na akci
Předvánoční divadélko v Kulturním domě Dolany
Divadelní spolek Dolany Vás srdečně zve na divadelní představení

Vodník Mařenka
Veselá pohádka nejen o tom, jak vodník pro dobrou věc přelstil hamižnou mlynářku, stejně lakotného mlynáře a dokonce i
samotného čerta.

napsali: Vlastimil Novák a Stanislav Oubram

v pátek 21. 12. 2018 od 18:00 hodin
Kulturní dům Dolany
režie:

Věra Nepokojová
hrají:

Mařenka: Matěj Lemberk
Bětka: Bára Ludvíková
Čert: David Lemberk
Mlynář: Luboš Hynek
Mlynářka: Renata Semanišinová
Raci/žáby: Valina Pavlistová, Bára Hunešová, Matěj Fendrych, Filip Ludvík, Petr Roman
Nápověda: Alena Hynková
Světla, scéna: Míra Nepokoj
Hudba, hlasy: Radek Kraus
Kostýmy: Kristýna Kunčíková
Vstupné dobrovolné
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pozvánka na akci
Na divadélko zveme malé i velké
Dolanští divadelníci i letos pro Vás pilně secvičují novou pohádku pro předvánoční představení, kterou uvedou v pátek 21. 12. 2018 od 18.00 hodin. Pozor, letos ne
v sokolovně, ale v Kulturním domě v Dolanech. Těšíme
se, že vezmete děti a přijdete se v hojném počtu pobavit
a zároveň i podpořit naše celopodzimní úsílí . V pohádce tradičně vystupuje čert a letos i vodník. Děti, vezměte
s sebou i tatínky a dědečky, o přestávce a po představení
bude otevřená i hospoda. Vstupné je dobrovolné, může
přijít opravdu každý !!!
Tak prosíme, neseďte doma, přestaňte “předvánočně
šílet“ a přijďte se naladit na poklidnou dobu Vánoc při
pohádce ,případně i posedět se sousedy po představení.
Věra Nepokojová

Plesová sezóna roku 2019
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sobota 12. 1. Myslivecký
ples (MS Dolany)

sobota 26. 1. Rybářský
ples (ČRS MO Jaroměř)

pátek 8. 2. Hasičský ples
(DSH Zvole)

pátek 15. 2. Zemědělský

sobota 16. 3. Maškarní ples (DS

ples (ZD Dolany)

Dolany)

sobota 23. 2. Motorkářský

neděle 17. 3. Dětský maškarní

ples (o.s. Motoklub Věč-

rej (DS Dolany)

ná jízda)
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sportovní dění
Dolanským fotbalistům se podzim nevydařil
Fotbalisté Dolan mají za sebou
podzimní část sezony a zjišťují, že bez tréninku to asi nepůjde… Účast na trénincích je
slabá a tomu odpovídají výkony a výsledky týmu. Po pravdě řečeno – zažili jsme i daleko
lepší časy. Není to tak dávno,
co jsme v podzimních měsících vedli tabulku okresního
přeboru, teď se musí zaměřit
na boj o záchranu v soutěži.

Dolanský fotbalový podzim
přinesl několik zajímavostí.
„Do třinácti zápasů zasáhlo
dvacet osm hráčů, z toho čtyři
brankáři,“ diví se sekretář oddílu a asistent trenéra Pavel
Martínek. „Perličkou utkání
v Machově bylo, že nejstaršího
a nejmladšího hráče v našem
dresu dělilo 32 let! V domácím
zápase s Teplicemi se na trávníku objevila rodinná dvojice,
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Členové TJ Dolany také pečují o obecní
sportovní areál. Uspořádali tradiční podzimní brigádu, při které hrabali listí, čistili,
opravovali, zazimovávali… V době adventu uspořádali v sokolovně taneční zábavu. Řadu aktivit chystají i na příští rok.
Tělovýchovná jednota Dolany přeje všem
obyvatelům obce v novém roce 2019 pevné zdraví, hodně štěstí a důvodů k radosti!
text, foto Petr Záliš
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otec a syn Zálišovi,“ připojuje
Pavel Martínek další zajímavé
momenty podzimu. Poslední
říjnový víkend byl hodně náročný pro záložníka Dolan Kubu
Kopeckého. Nadějný sportovec
nejdříve v pátek v nejvyšší soutěži florbalistů porazil v dresu
Liberce soupeře z Chodova. V
sobotu pak pomohl dolanským
fotbalistům k důležitému vítězství nad Mezilesím a v neděli
přispěl asistencí k výhře florbalistů Liberce nad Střešovicemi!
Do konce kalendářního
roku se budou dolanští fotbalisté připravovat jednou týdně.
„Od nového roku tréninkové
dávky zdvojnásobíme, ve čtvrtek se hráči zapotí na stadionu
v Jaroměři a v sobotu je čekají
kondiční výběhy v Dolanech,“
prozrazuje Martínek. Jarní část
sezony zahájí Dolany o posledním březnovém víkendu. Hlavní kouč Pepa Cipra využívá
zimní pauzy a dodělává si trenérskou licenci. Vedení oddílu
jedná o třech až čtyřech posilách, navíc by se už k mužstvu
měli připojit uzdravení Lukášové – Semanišin a Bednář.
Své působení v týmu naopak
ukončil Jan Fähnrich.

předvánoční čas
Adventní neděle
Adventní čas je námi vnímán jako předvánoční
doba, která v sobě nese kouzlo očekávání Vánoc.
Každou neděli tak zapalujeme jednu svíčku na
tradičním adventním věnci, který zajisté nechybí
v žádné domácnosti. Také děti si již začínají uloupávat dobrůtky z adventního kalendáře. Čas tajemného očekávání těch nejkrásnějších svátků v roce
právě započal.
První adventní neděle bývá označována jako „železná“ a v kalendáři ji můžeme nalézt v období mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Jedná se
o pohyblivé datum vzhledem k poslední adventní
neděli, která by měla vycházet na poslední neděli
před Štědrým dnem. Dříve se v tomto období držel
přísný půst. Dnes je to spíše období zdobení ulic,
obchodů a startovací bod nákupů, shánění, uklízení…v pravém slova smyslu by však tento čas neměl
být obdobím shonu a předvánoční nervozity, ale
obdobím ztišení, zklidnění a rozjímání.

Tento čas je také spojen se svátkem sv. Barbory, která dětem přináší za okna punčochy
plné dobrot a Mikulášem s pomocníky, kteří
hodnotí, zda byly děti hodné a podle toho
naděluje dobrot či ponechává v nadílce uhlíky.
Následující - druhá „bronzová“ neděle
nás vítá svátkem svaté Lucie, která dle pranostiky „noci upije, ale dne nepřidá.“ Svátek této mučednice patřil především ženám
a dívkám – nesměly prát ani příst či drát
peří. V předvečer svátku chodívaly „Lucky“
kolem stavení. Velká, bíle oděná Lucie chodila s nožem v ruce a dětem, které se o adventu nepostily, prý chtěla rozpárat břicha.
Někde chodilo více bíle zahalených postav
a děti, které se uměly pomodlit, byly obdarovány, ostatním hrozily metlou.
Poslední dvě neděle „stříbrná a zlatá“ završují čas těšení se – tedy adventní čas a končí
západem slunce na Štědrý den.

Kdo byla svatá Lucie?
Sv. Lucie je podle tradic připomínána od
5. století jako panna a mučednice. Pocházela z dobře postavené rodiny, ale svůj
majetek i věno rozdala chudým. V době
pronásledování křesťanů byla udána
jako křesťanka a zemřela mučednickou
smrtí. Je patronkou slepých a pomocnicí
při očních nemocech. Později byla prohlášena patronkou města Syrakus. Ve
výtvarném umění bývá nejčastěji zobrazována s vlastníma očima na talíři
a palmovým listem jako znakem mučednictví. Mnohdy na obraze nechybí
ani meč.
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Lenka Piechová

Zdroj: www.adventni-kalendar.cz/adventni-nedele
https://www.ceske-tradice.cz/
tradice/zima/sv.-lucie
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Svatá_Lucie_(osoba)
foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Saint_Lucy_by_Domenico_di_Pace_Beccafumi.
jpg

předvánoční čas
Kapr na štědrovečerním stole
U nás v Čechách se smažený kapr a bramborový salát stal tradičním jídlem slavnostní štědrovečerní tabule. Ti, kteří mají obavy
a popřípadě i špatné zkušenosti s kostmi z připraveného kapříka,
dávají pak přednost jiným rybím variantám (nebo rybu vůbec
nepřipravují).
Vraťme se, milá čtenářko a čtenáři, do 19. století ke kuchařskému
umění Magdaleny Dobromily Rettigové :
Z kapitoly Rozličné ryby, recept Kapr na černo, na jiný způsob

„Trhni, oškrab šestiliberního kapra, vymej vinným octem a krev s octem
do čisté nádoby vlej, kapra na kusy rozsekej a v čisté vodě přemej, pak ho
do té krve vlož. Nyní nalej do kotlíku 3 másy piva a žejdlík octa, dej do
něj 3 prostřední na koláčky pokrájené cibule, asi 10 stroužků česneku, z
půl citronu kůry, 2 bobkové lístky, kousek tymiánu, kousek rozmarýny,
6 vlašských ořechů, 6 suchých švestek a hrstku suchých višní, 2 kousky
zázvoru, 20 zrnek pepře, 20 zrnek nového koření, 20 hřebíčků a kus kůry
z domácího černého chleba, 4 loty másla a soli, co by to patřičně slané
bylo. Pak nech rozpálit kousek másla a udělej řídkou hnědou jíšku, do ní
nalej trochu té omáčky a zapraž ji. Nyní do toho vlož kapra a nech vařit,když omáčka housnout počne, přilej červeného vína. Dej na rendlík
kousek másla a tři loty tlučeného cukru nech dohněda pražit, vlej krev
do něj, a když se rozvaří, vlej též k rybě. Nechá se ještě trochu povařit,
pak se ouhledně na mísu vyloží, každý kousek se s rozpuštěným máslem
povlaží, pak se na ně nacedí z celého citronu šťáva a omáčka se na ně
procedí, ořechy, celer i cibule se navrch poklade a dá se to na tabuli. „
/ Malá domácí kuchařka, v Praze 1881/
A že to mladé dívky a vdané
ženy pokud jde o vaření neměly před více než sto osmdesáti lety jednoduché, dokazuje
kritika mladých hospodyněk
a rady jim poskytované právě
Rettigovou:
„…Bohužel, že tomu často tak
bývá, že mladá hospodyňka provdavši se ani trochu polívky uvařiti neumí. Tím se podá první látka
k domácí mrzutosti, ať nedím o
škodě z ní vyplývající.
Učte se tedy pilně, krajanky
milé, neb vězte, že rozličně připravená potrava s chutí se zažije a
k duhu jde a vám domácí spokojenosti i život déle zachová.“

Pokud jste se při čtení rad Rettigové, vážené čtenářky, usmály,
jsem ráda. Její rady byly určitě
myšleny upřímně a vypovídají
o charakteru rodiny a o úloze
a postavení ženy nejen v rodině, ale ve společnosti vůbec.

/Spisovatelkyně, v Litomyšli
1836/
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Přeji vám všem, které budete
připravovat na štědrovečerní
stůl kapra na jakýkoliv způsob,
aby se stal kulinářských skvostem sváteční tabule.
Blanka Dvořáčková

pohádka
Na svatou Barborku
Rok s rokem se sešel a bába Meluzína opět radostně tančila svůj
divoký tanec za Čáslavkami. Zhluboka se nadechla mrazivého
vzduchu, roztančila svůj divoký rej od Dolan přes pole ke Svinišťanům a vzhůru na kopec k ovčínu. Zatočila se nad jeho střechou,
nahlédla do oken, prolétla třemi komíny a hlasitým smíchem
a hučením ohlašovala, že je sestrou zimy a mrazu. Byl advent,
třetího prosince. Věděla, že v tajemné noci budou vesnicí obcházet Barborky, celé v bílém, a punčochy za okny a pověšené na
klikách domů naplní sladkostmi. Ráno děti vyskočí z postýlek
a půjdou si pro svoji nadílku. Možná, že nebude chybět ani kousek uhlí, ale tuto starost přenechají raději svatému Mikuláši o dva
dny později.
Meluzína si zatančila nad blízkým písníkem a lesíkem. Dříve, než se vydá z kopce dolů
do Sebuče a lesem ke Krabčicím, usadila se ve vikýři starého chléva plného oveček.
Málo naplat, má již také roky,
tolik staletí se zde zimu co
zimu prohání, ani neví, kolik
je jí vlastně let. Odpočívá, jen
tak si právě pohvizduje, když
zpozorní. Přimhouří oči, stáhne obočí a zlostně si zabrumlá,
že je těm lidičkám dole málo
zima. Zlobí se na mráz, proč
nedýchá silněji, proč nedýchá
tak, aby sníh křupal, lámal se
a praskal pod dětskými botkami! Místo toho sníh bez porušení lidskými stopami leží na
příkopě podél cesty a na polích nadýchaný jako cukrová
vata nebo bílá peřinka. Meluzína sleduje tři děti s babičkou,
které došly ze vsi ke třešňové

https://hobby.idnes.cz/nezapomente-utrhnout-barborku-vase
-vanoce-rozkvetou-pfm-/hobbydomov.

http://www.zivetradice.
cz/2016/12/svata-barbora-panna
-poctiva.html
https:vanoce-kun-a-sane-mal-moravec-rok1947
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aleji. Ovocné stromy stojí jako
zkamenělé, bez jediného lístku. Nejstarší Honza se zastaví
u košatého stromu a láme první větvičku. „Kolik jich bude?“
ptá se bráška Pepík. „Sedm!“
vyhrkne dívenka.
„Proč tolik?“ ptá se mladší
bráška.
„Jedna tobě, druhá tobě,“ počítá a ukazuje Andulka na bratry „třetí mně, čtvrtá mamince,
pátá tatínkovi, šestá babičce
a sedmá dědečkovi.“
„Ba ne, jen pět“ směje se babička a odebírá větvičky z vnukových rukou.
„Proč pět?“ diví se Anička.
„Já a děda již větvičku nechceme, ta nám nevykvete, ta je
pro mladé!“ směje se babička.
V kaštanové aleji u ovčína
se objevil kůň se saněmi . Na
nich sedí pan Andrísek a říká:
„Barborky? Tak to já si pro
jednu přijdu na Štědrý den, až
bude vykvetlá!“
„Dnes v noci bude nadělovat
svatá Barborka“ hlásí holčička.
„Víš co,“ šibalsky na ni pan
Andrísek zamrká, „pověs na
kliku místo punčochy rovnou
punčocháče, ať máš větší nadílku!“
Andulka vykulila oči a pak
vyhrkla nadšeně: „Tak jo!“
Všichni se rozesmějí.
To již toho bába Meluzína
měla opravdu dost! Lidé mají

pohádka
Ponožky a punčocháče plné dobrot
mrznout, mají jim červenat nosy a tváře, ne se vesele smát! Vyskočila z vikýře a začala svůj šílený tanec. Kůň zastříhal ušima,
rolničky na saních se rozcinkaly, větve stromů zachvěly.
„Pojďte, děcka, svezu vás ten kousek domů, babičku také, ať jste
dříve v teple!“ říká pan Andrísek. Děti naskákaly do saní, babička usedla vedle pana Andríska a jeli.
Doma má již maminka nachystanou vázu s vodou. Babička
do ní vkládá třešňové větvičky, postaví ji na polici u okna a říká:
„Do Štědrého dne vykvetou.“Oba kluci pověsili punčochy na kliku u dveří, malá Andulka celé punčocháče.
Ráno vyskočila holčička první z postele a volá: „Byla tu, Barborka nám nadělila!“ Táhne po zemi těžké punčocháče plné
sladkostí. I bráškové již vyrovnávají nadílku na stůl. „Lízátko,
čokoláda, medvídci, pomeranč, jablíčko!“ vykřikuje holčička. Od
všeho ochutnají, ale ne mnoho, maminka by hubovala, ještě přeci
nesnídali!
Je svátek svaté Barbory. Před dětmi je celý den pekáčování
a koulování. Svatá Barborka, saně do dvorka. A tak vesnické děti
vytáhly nejen saně a pekáče, ale i lopaty. Vždyť dnes není škola.
A bába Meluzína? Odletěla od nás foukat na Orlické hory. Právě
si tančí v Dobrušce na náměstí, kde se koná adventní jarmark.
Škodolibá Meluzína zde bude tančit až do večera.
Blanka Dvořáčková

Kdo byla svatá Barbora?
Svatá Barbora se narodila na počátku 3. století do bohaté kupecké
rodiny v maloasijské Nikomedii. Její otec byl velkým nepřítelem
křesťanů a snažil se svoji dceru uchránit před novou vírou. Zavřel ji proto v luxusní věži, kterou pro ni nechal postavit vedle
svého domu. Přístup k Barboře měli pouze vybraní sloužící. Navzdory tomu byl mezi nimi jeden tajný křesťan, který Barboru
obrátil na pravou víru. Otec u dcery nalezl kříž, rozzuřil se a chtěl
ji setnout mečem, dívce se však podařilo uprchnout. Nebyla na
svobodě dlouho, neboť ji otec se svými lidmi vypátral v horách.
Opět usiloval o dceřin návrat k pohanství. Marně. Dal souhlas ke
krutému Barbořinu mučení. Mezi přítomnými, kteří kruté exekuci přihlíželi, stála i tajná křesťanka Juliána. Ta předstoupila před
soudce a přiznala také svoji víru. Vlastimil Vondruška píše: „V tu
chvíli se sv. Barboře rány zázrakem zahojily. Soudce ji dal mučit
ještě ukrutněji a na potupu jí nechal uříznout prsy. Nakonec sv.
Barboře setnul hlavu mečem sám otec, spolu s ní (snad roku 237)
skonala i sv. Julie. „
Svatá Barbora slaví svůj svátek 4. prosince. Atributem, s nímž se
tato svatá zobrazuje nejčastěji, je věž. Je patronkou horníků.
Svatá Barbora - Mistr
Vyšebrodského oltáře
https://wikipedia.org
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Blanka Dvořáčková
/Zdroj: Vondruška, Vlastimil:
Církevní rok, 2015/

foto koutek
Předvánoční čas v barvách
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foto Marek Plšek
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