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 s l o v o   n a   ú v o d  
Slovo starosty tentokrát jako pozvání na akci Dolany v Dolanech

Jiří Plšek - starosta obce  
Dolany

Milí čtenáři, 
tímto prvním úvodním slovem v novém ročníku časopisu Časá-
ček bych vás rád pozval na připravovanou akci Dolany v Dola-
nech. Organizačně vše začíná již mnohem dříve, proto jsme se 19. 
3. 2019 s místostarostou zúčastnili setkání zástupců obcí Dolan  
v Dolanech u Klatov, kde se uskutečnilo první formální seznáme-
ní s přípravami. Akce proběhne letos o víkendu 14. - 16. června  
v Dolanech u Klatov. Jsme tedy zváni do krásné šumavské kra-
jiny. Jako zástupci všech Dolan jsme si prohlédli sportovní areál  
s koupalištěm, dále nás pan starosta Václav Zeman provezl 
správním územím Obce Dolany a vyjeli jsme až na kopec, ze kte-
rého nám ukázal okolí. Poté se všichni zúčastnění přesunuli do 
místní části Svrčovec, do obecních prostor Pohostinství Svrčovec, 
kde nás seznámil s programem připravovaného letošního setká-

ní DOLAŇÁKŮ. Bylo dohod-
nuto, že v pátek 14. 6. 2019 od 
20 do 24 hod. zahraje místní 
rocková skupina Snickers a od 
24. hod. country skupina Heř-
mánek (již bez ozvučení - pro 
ty, kdo ještě nebudou chtít jít 
spát). Na sobotní večer (18 - 22 
hod.) je připravena hudební 
produkce Skalanka (hraje vše). 
Pak zahraje rocková skupina 
Ukradený Vjecy. Během so-
botního dne budou probíhat 
sportovní klání v malé kopa-
né, stolním tenise v KD Dola-
ny, volejbale, tenise, střelbě 
ze vzduchovky.  

Výlet je naplánován s prů-
vodcem do Klatov. Pro děti 
bude připraven skákací hrad  

a jiné aktivity. A hlavně - je  zde 
bazén! Pokud půjde vše podle 
plánu, bude v sobotu fungovat 
i půjčovna koloběžek. Zájemci 
si budou moci vyjet a prohléd-
nout okolí nebo zajet na vodní 
hrad Švihov, který je po cyklo-
stezce vzdálen 5 km.

Myslím si, že program je 
velmi pěkný a bude stát za to, 
vyjet si s rodinou na víkend 
pod stan až do pošumaví.  
A pokud bude zájem, budeme 
organizovat i jednodenní zá-
jezd na tuto akci.

Dále bych Vás chtěl nalákat 
na cyklovýlet, který bude star-
tovat ve čtvrtek ráno. Budeme 
se snažit s přiblížením po kole-
jích dojet až do Dolan u Klatov, 

postavit stany a projet správní 
území hostitelské obce. Ten ve-
čer nás budou moci dojet další 
účastníci tak, abychom v pátek 
měli možnost vyrazit na kolách 
či koloběžkách na výlet po okolí 
a poznat lépe kraj našich hosti-
telů.

Tak tedy doufám, že nás ,ob-
čanů, pojede co nejvíce a udrží-
me si pověst nejlepší a nejpočet-
nější výpravy.

pokračování textu  
a fotografie z akce 
na str. 6
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 s l o v o   n a   ú v o d  
Slovo šéfredaktorky časopisu

Časopis vydává obec Dolany. Čtvrtletník. Zdar-

ma. Šéfredaktor: PaedDr. Blanka Dvořáčková. 

Redakční rada: Věra Nepokojová, Olga Procház-

ková,Veronika Lemberková, Mgr. Petr Záliš.  

Grafické zpracování: Mgr. Lenka Piechová

Kontakt: zpravodaj@dolany-na.cz nebo adresa: 

Obec Dolany, Dolany 32, Dolany 552 01.  

Tisk: Losenický polygrafický závod, s. r. o,  

Nové Město nad Metují
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Redakce časopisu

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 šéf-
redaktorce časopisu.

Pro dodání příspěvků dodr-
žujte níže uvedené termíny. 
Uzávěrka příspěvků pro číslo 
2/2019 je 20. 6., pro čísla 3 a 
4 se jedná o termín 20. 9. a 10. 
12. 2019.

2 / 2019 = 20. 6. 
uzávěrka

Jménem redakční rady vám dě-
kuje Blanka Dvořáčková a Lenka 
Piechová.

Časopis číslo 1/2019 byl vydán 1. 4. 2019

Milí čtenáři Časáčku,

otevíráte jeho první číslo v tomto kalendářním roce. Počasí si  
s námi lidmi sice zahrává, ale já vám všem přeji, aby k nám zaví-
talo to pravé jaro, prohřálo přírodu a do našich tváří a očí přines-
lo teplo a úsměv. Ne nadarmo se říká, že oko je oknem do duše. 
Přeji vám také, abyste prožívali hezké chvíle na procházkách 
jarní přírodou, při práci na zahrádkách a v kruhu svých přátel  
a rodin. Prožijte příjemné svátky jara, utopte nelaskavou Morenu 
a pobavte se při tradičním pálení čarodějnic! 

Budeme rádi, když se s nám podělíte o své jarní zážitky a my 
je s vaším souhlasem otiskneme v předprázdninovém čísle!
                                                                                                

Blanka Dvořáčková 
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 z   r e d a k č n í   r a d y
Představujeme redakční radu časopisu

Časáček roku 2019 v novém kabátě

PaedDr. Blanka DvořáčkováJiří Plšek

Věra Nepokojová Olga Procházková Veronika Lemberková Mgr. Petr Záliš

Mgr. Lenka Piechová

Tak to je redakční rada - všichni, kteří se již tře-
tím rokem podílejí na tvorbě místního časopisu 
a snaží se tak přiblížit čtenářům veškeré dění 
v obci. Články vznikají pod taktovkou jednot-
livých členů rady a to z oblastí, které jsou jim 
nejblíže. Ať už se jedná o dění v kultuře, spor-
tu či zajímavosti z historie. Nechybí ani pohled 
pod pokličku vzdělávacích institucí a neméně 
důležitou rubrikou přinášíme stručný přehled 
o dění v jednotlivých částech obce. Pokud se 
nám, za již uplynulé dva ročníky, podařilo 
vykouzlit čtenářům úsměv na tváři či zájem 
ponořit se do čtení našich článků - děkujeme  
a těšíme se na nové dění roku 2019 v naší obci. 

Uplynuly krásné dva roky, co se ve vašich schránkách, milí čtenáři, 
objevil časopis Časáček, vydávaný obcí Dolany. Postupně jsme se sna-
žili každé nové číslo obohatit zajímavým obsahem a nabídnout vám 
vřelý pohled do obcí a jejich dění. Občas se našla i nějaká chyba či 
překlep, ale jsme také jen lidi a dělat chyby je lidské. I přes veškerou 
snahu se ten malý šotek vetřel na stránky. Tímto prvním číslem roku 
2019 začínáme třetí ročník a představujeme časopis v novém kabátě. 
Myslíme, že si to přeci jen zaslouží a budeme se snažit, aby stránky 
vyplnily zajímavosti a těch šotků bylo co nejméně. 

text Lenka Piechová
Blahopřání

Lence Piechové, která se stará o grafickou úpravu Ča-
sáčku a dává našemu čtvrtletnímu časopisu umělec-
kou grafickou podobu, se 31. prosince 2018 narodil 
chlapeček Matěj. K jeho narození blahopřejeme nejen 
šťastným rodičům a staršímu bráškovi, ale i babičce 
a dědovi Tojnarovým ze Svinišťan. Malému Matějovi  
přejeme hodně zdraví a aby rostl k radosti celé rodiny!

                                                        
Redakční rada Časáčku
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 z   r e d a k č n í   r a d y
Soutěž o vánoční výzdobu má svého vítěze

Hledáme dobové fotografie, korespondenci, písemné záznamy  

a paměti

V posledním čísle Časáčku roku 2018 
jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí vánoč-
ní venkovní výzdobu domu či zahrady  
v obci. Všichni jste měli možnost posí-
lat fotografie na webové stránky obce  
a umožnit tak svému sousedovi či vám 
samotným nominovat svou vánoční 
výzdobu. 

Abychom dodrželi slib, nyní vám 
přinášíme slíbeného vítěze soutěže. 
Všechny zaslané fotografie byly barev-
ně vytištěny ve formátu A4, aby bylo 
vše dobře hodnotitelné a předloženy 
nejnáročnějšímu oku - tomu dětskému. 
Proto všechny fotografie putovaly na 
půdu místní školy a děti rozhodovaly 
na základě anonymních fotografií, kte-
rá výzdoba se jim líbí nejvíce. A víte, 
jak jste milí soutežící dopadli?

Největší úspěch si od žáků školy 
odnesla fotografie vánoční výzdoby 
domu v Dolanech, č. p. 4.

Moc gratulujeme vítězné rodině a všem 
ostatním děkujeme, že jste se do soutě-
že zapojili. 

Všechny zaslané fotografie jsou k pro-
hlédnutí na webových stránkách obce

text Lenka Piechová
Zdroj: Jiří Plšek

z let 1938 – 45 z Krab-
čic a dalších vesnic naší 
Obce Dolany. 
                    
S Vaším souhlasem bu-
dou jejich kopie publi-
kovány v Časáčku.
                                                                                                        

Redakční rada 
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 i n f o r m a c e    
Zástupci obcí Dolan na pracovním setkání v Dolanech u Klatov

19. března se zástupci obcí Dolan sešli v Do-
lanech u Klatov. Předmětem jednání byla 
příprava 18. ročníku setkání Dolany v Dola-
nech. Jednalo se o pracovní aktivitu a za naši 
Obec se jí zúčastnili starosta Jiří Plšek spolu  
s místostarostou Jiřím Škvrnou. Účelem se-
tkání bylo nejen seznámení se s novými spo-
lupracovníky a organizátory uvedené akce, 
ale i projednání další spolupráce, rozvoje  
a možných aktivit na dalších ročnících se-
tkání „dolaňáků.“ Představitelé jednotli-
vých Dolan si společně prohlédli části obce, 

sportovní areál a místní koupaliště. Při následují-
cí pracovní aktivitě pak řešili nejen připomínky, 
ale i  nové podněty při vytváření programu Dolan  
v Dolanech. Všichni účastníci této pracovní schůzky 
si byli vědomi nejen zodpovědnosti a práce vyplý-
vající z přípravy setkání, ale i možnosti prezentace 
právě těch svých Dolan.
                                                                               

text Blanka Dvořáčková a Jiří Škvrna, foto Jiří Plšek
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 i n f o r m a c e    

SDH Dolany bude v sobotu před Velikono-
cemi 20. dubna od 8 hod. pořádat sběr sta-
rého železa. Kdo má zájem zbavit se želez-
ného odpadu, může ho vyhodit před dům  
a zbytek zařídíme. V případě něčeho těžké-
ho pomůžeme s vynesením, vystěhováním. 
Pro jistotu žádáme občany, aby železo při-
pravili v pátek večer nebo v sobotu ráno, 
aby nedošlo k odcizení.

Kontaktní osoba, Jiří Fendrych, tel: 728938060

Za SDH Miroslav Všetečka

Sběr starého železa

Stručný přehled výdajů pro projekt kanalizace

Projekt s názvem

„Doplnění kanalizace Svinišťany I. a II. etapa“

realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Celkové způsobilé výdaje:             4 489 729 Kč

Dotace Královéhradecký kraj:      2 599 999 Kč

Příspěvek Obce Dolany:              1 889 730 Kč 

V minulém čísle Časáčku 4/2018 jsme vám přinesli stručný článek  
o projektu kanalizace ve Svinišťanech. Nyní předkládáme stručný vý-
čet finanční podpory jednotlivých subjektů, jež se na projektu podílely. 
Za velkou finančí podporu děkujeme Královéhradeckému kraji.

Obec Dolany
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 i n f o r m a c e    
Vysázené jarní kvítí v obcích se probudilo ze zimního spánku

Už rostou... díky prvním slunečním paprskům se 
probudily cibulky jarního kvítí vysázené obcí na 
začátku zimy na volná prostranství našich ves-
nic. První krokusy již zdobí náves v Čáslavkách  
i hřiště ve Svinišťanech. Zkuste se rozhlédnout ve 
svých vesnicích i vy a určitě na nějaké první kvít-
ky narazíte.

Všechny tím prosíme, aby při svých jarních 
procházkách dávali pozor pod nohy a ty krásně 
barevné poslíčky jara nezašlapali. A co potom auta 
na trávě? No po pravdě, na trávnících ve volném 
prostranství nemají co dělat. Třeba jako u rybní-
ka v Dolanech. Je škoda zničit práci všech, kterým 
těch 650 cibulek prošlo rukama a do trávníků je 
zasadili...jen díky lenosti či lhostejnosti.

text Jiří Plšek a Lenka Piechová
foto Jiří Plšek

Ořez vrb v Krabčicích

Vzhledem k rychlému nástupu vysokých teplot 
přistoupila Obec Dolany v Krabčicích k ořezu vrb 
podél potoka. Nařezané vrbové proutí je ideální 
pro pletení pomlázek, nebo na velikonoční výzdo-
bu. Zájemci si mohou vybrat zdarma z uloženého 
proutí na břehu Běluňky.

text, foto Jiří Plšek
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 i n f o r m a c e    
Prázdninový přívesnický tábor pro školní děti

LIGA LESNÍ MOUDROSTI
The Woodcraft League of  
Czech  Republic
Kmen Tate Osmaka

Přívesnický  tábor pro školní děti 

Termíny táborů:

I. běh: 22. 7. – 26. 7. 2019         II. běh: 12. 8. – 16. 8. 2019        III. běh: 19. 8. – 23. 8. 2019

V čase od 7 do 16 hodin

Dětské hřiště a chaloupka Svinišťany

Jídlo a pitný režim zajištěn

Přihlášky k vytisknutí na stránkách OÚ Dolany (zde se přihlášky odevzdávají nebo na 

email: anamikulkova@seznam.cz)

Případně dotazy zasílejte na email: anamikulkova@seznam.cz

Nebo na tel. 720 165 107

Tábor se koná pod záštitou obce Dolany

Cena: 1200 Kč / týden

(v případě nemoci se vracejí peníze jen za stravné)
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 p o z v á n k a   n a   a k c i    

Kmen Tate Osmaka Dolany a TJ Dolany

pořádají:

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 9:30 hod.

sokolovna v Dolanech
    Pro děti z Dolan a jejich místních částí. 

Turnaj je určen pro holky a kluky školou povinné,  
kteří hrají stolní tenis pro radost (neregistrované).

Kdo nemá pálku, bude si ji moci půjčit.

 STARTOVNÉ 50,- Kč, v ceně jídlo a pití

Tak si to přijďte užít – nudit se rozhodně nebudete.

Akci podpořily:       
    

                                

Turnaj ve stolním tenise

Zvěřinové hody v Krabčicích

Myslivecký spolek Dolany 

vás srdečně zve na Zvěřinové hody
konané v sobotu 4. 5. 2019 od 10 hod. na myslivecké  

chalupě v Krabčicích, č. p. 1

Můžete se těšit na grilovaného divočáka, srnčí guláš,

srnčí svíčkovou či kančí výpečky.    

Možnost výdeje specialit i do vlastních  

nádob pro převoz domů.
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 ž i v o t n í   j u b i l e a    

Za Obec Dolany
Veronika Lemberková 

Naši jubilanti

Když se vrátíme ještě do adventního času, 
tak dodatečně blahopřejeme panu Zdeňku 
Eflerovi ze Svinišťan, který oslavil své 85. 
narozeniny.

V tomto roce v měsíci lednu se slavi-
lo ve Svinišťanech, kde paní Hurdálková 
oslavila své krásné 75. narozeniny.

V únoru oslavila své 75. narozeniny 
paní Jana Semanišinová a pan Jozef Se-
manišin z Dolan se dožil 80 let.

Březen je měsícem oslav v Čáslavkách, kde 
pan Jan Frydrych oslavil své 75. narozeni-
ny a paní Marie Syrovátková oslavila své 
85. narozeniny. Slavilo se i v Krabčicích, 
protože paní Josefa Vrabcová měla své 
krásné 85. narozeniny. A oslava byla určitě 
také ve Svinišťanech, kde své 85. narozeni-
ny oslavila paní Jarmila Podzimková.

Nejen těmto „našim jubilantům“, 
ale všem oslavencům přejeme 
pevné zdraví, spokojenost a co 
možná největší rodinnou poho-
du a štěstí.

Jarní vítání všech malých občánků 

Už to bude skoro rok, kdy jsme přivíta-
li malé občánky do naší obce. A proto-
že další človíčkové se tu narodili, rádi 
bychom je viděli a přivítali.

Vítání občánků chystáme na jarní 
až letní čas, aby bylo hezky. Těšíme se 
opět na příjemné, milé a slavnostní po-
sezení v sokolovně. 

Doufám, že vybereme ten správný 
všední den, aby mohli všichni dorazit. 

Až vše připravíme a domluvíme, 
hned vás o všem zpravíme.

Tak se těšíme na hojnou účast a brzy na 
viděnou.

Za Obec Dolany  
Veronika Lemberková 
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 s p o l k y  o b c e
Sbor dobrovolných hasičů ve Svišťanech má nového starostu 

Novým starostou svinišťanského SDH je pan Jan Vít. Jeho 
volbu vzalo na vědomí 19 z 20 přítomných hasičů na výroč-
ní schůzi v Restauraci U Lípy dne 8. 12. 2018.

Novému starostovi přejeme hodně chuti do práce, zdra-
ví, dobré nálady a úspěchy v činnosti celého sboru pod jeho 
vedením.
                                                                                                            

text Blanka Dvořáčková

Výroční schůze SDH Čáslavky  

Na výroční schůzi, která se konala již tradičně 27. 12. 
2018 v sokolovně, jsme se sešli s povánoční náladou 
a  tak vše proběhlo v pořádku. Přivítali jsme spoustu 
hostů. Za okresní sdružení hasičů Náchod přijel Mi-
loš Kratěna, naši obec zastupoval starosta Jiří Plšek, 
za SDH Dolany starosta sboru Miroslav Všetečka, 
David Lemberk a David Syrovátka, za SDH Svinišťa-
ny starosta sboru Jan Vít a Martin Kábrt. Po zahájení 
výroční schůze a přivítaní všech hostů starosta sboru 
vyhodnotil rok 2018. 

Mezi nejdůležitějšími tématy činnosti sboru byla: 
účast na čtyřech soutěžích v požárním útoku, školení 
členů zařazených do JPO obce podle cvičebního řádu 

HZS, vyhodnocení brigád a údržby techni-
ky, požární zbrojnici a sousedské posezení 
v srpnu. Také jsme zavzpomínali na výročí 
100 let republiky a činnost hasičů v té době.
Poté si vzal slovo Miloš Kratěna z OSH Ná-
chod. Vyhodnotil činnost hasičů a pochválil 
práci všech sborů SDH v obci. Připomenul 
důležitost JPO v obci a práci v jednotce. 
Projevil uznání za kroky, které jsme již udě-
lali. Technické vybavení, které se každý rok 
lepší, řádné proškolení a vybavení OOP čle-
nů jednotky. Poděkoval starostovi obce za 
příkladnou podporu hasičů.

Starosta obce Jiří Plšek krátkým a věc-
ným projevem poděkoval za práci hasičů  
v obci. 

Závěrem proběhlo předání pamětních 
medailí a řádu. Pamětní medaile 100 let re-
publiky převzali: Jiří Berger, Jiří Berger ml., 
Michal Berger, Ivan Cejnar, Josef Ducháč, 
Ladislav Karban, Jaroslav Karel a Jiří Vašát-
ko. Ocenění Za věrnost 60 let členství u sbo-
ru p. Josefu Ducháčovi.
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Předání medaile Sv. Floriána 
p. Josefovi Ducháčovi a řád Sv. 
Floriána p. Josefovi Klímovi. 

Tato dvě ocenění udělená 
ústředím SH ČMS patří k nej-
vyšším vyznamenáním hasičů.

Příští rok se, doufám, sejdeme 
všichni zase ve zdraví a v hoj-
ném počtu a možná i s novými 
členy. 
                                                                                              
Za SDH Čáslavky, starosta sboru 

– Ladislav Karban
foto Marek Plšek

Předávání medaile a řádu Sv. Floriána

Svatý Florián - patron všech 
hasičů

Je ochránce v nebezpečí ohně, 
vody a války, patronem hasi-
čů, kominíků a zedníků. Posta-
va ve zbroji římského vojína  
s mečem a korouhví, vylévají-
cí vodu z vědra na hořící dům 
v připomínce toho, že prý 
kdysi svou modlitbou odvrá-
til plamennou zkázu.

(wikipedia.cz)medaile, řád sv. Floriána: 
https://forum.valka.cz

http://
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Školení strojníků naší jednotky

Čtyři  členové naší jednotky požární ochrany se 25. 1. a 26. 1. zú-
častnili školení strojníků. Školení proběhlo v Novém Městě nad 
Metují v požární zbrojnici pod záštitou Ústřední hasičské školy 
Bílé Poličany.

Školení bylo rozděleno do jednotlivých bloků, kde se probíra-
la témata dle cvičebního a bojového řádu. V pátek po prezentaci 
jsme se školili v teorii. Například druhy: čerpadel a vývěv,  typy 
zásahových vozidel, bezpečná jízda k zásahu, typy komunika-
ce na místě zásahu, řazení vozidel u zásahu, druhy dopravního  
a útočného vedení vody a klimatické vlivy na dopravu vody, dál-
ková doprava vody, D program - využití D hadic a speciálních 
čerpadel s nízkou váhou v extrémním terénu, kontaminace okolí 
nebezpečnými látkami s přihlédnutím na jejich skupenství. V so-
botu byla nejdelší částí  teorie zdravověda a příklady z praxe. Po 
ukončení teorie  proběhla praktická zkouška a využití získaných 
vědomostí.

Praktická zkouška probíhala v Pekle u Nového Města nad Me-
tují. Zvolené téma bylo dálková doprava vody v nevhodných 
klimatických podmínkách a s vysokým výškovým převýšením. 
Celková délka dopravního vedení přesáhla 520 metrů s výško-
vým převýšením cca 60 metrů. Útočné proudy byly vytvořeny  
z D programu, čerpadlo s dvěma útočnými proudy. 

Tuto vzdálenost  jsme zdolali s dvěma místy přečerpávání  
vody s využitím speciálních vaků na vodu. Účastníci kurzu byli 
rozděleni do tří samostatných družstev. První družstvo – Dolany 
a Jaroměř - vytvořilo první část dopravního vedení, první pře-
čerpávací stanoviště a přečerpávání vody na druhé stanoviště. 
Druhé družstvo - Náchod a okolní jednotky - vytvořilo druhou 
část dopravního vedení a druhé přečerpávací stanoviště. 
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Třetí družstvo – Broumov a Police nad 
Metují - vytvořilo útočné proudy z D 
programu. Použito bylo 27 hadic B, 4 
hadice D, CAS 20/9000/540 S3R TAT-
RA 815-7 Nové Město nad Metují, PS12 
Dolany, čerpadlo HERON D program 
Police nad Metují.

Po úspěšném ukončení praktické 
zkoušky jsme se vrátili do hasičské 
zbrojnice a čekala nás poslední nej-
méně oblíbená část kurzu, písemný 
test.  Vše jsme zvládli a kurz úspěšně 
absolvovali. 

Kurzu se zúčastnili: Ladislav Kar-
ban, Veronika Morávková, David Sy-
rovátka, Miroslav Všetečka.

Za účast všem moc děkuji. 

Velitel jednotky Ladislav Karban

Kurz Strojník v akci
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 s p o l k y  o b c e
Březnové aktivitity svinišťanských hasičů

V sobotu 16. března ráno se přistavený 
autobus zaplnil 31 cestujícími. Jednalo 
se o účastníky zájezdu, organizovaným 
místním SDH. Nejednalo se o Wieve-
gův zájezd k moři, ale o tajný výlet. 
Kam? Nikdo z výletníků neměl tušení. 
Jak ubíhaly kilometry a za okny se mí-
hala krajina, věděli všichni, že směřu-
jí do severních Čech. První zastávkou 
byla Chrastava a místní hasičské mu-
zeum. Po jeho prohlídce si naši turis-
té v chrastavské restauraci pochutnali 
na výborné svíčkové s knedlíkem. Po 
příjemné polední siestě pokračovali do 
Liberce. Někteří si prohlédli technic-
ké muzeum, jiní botanickou zahradu.  
Tajný výlet končil ve středověké krčmě 
zámeckého  pivovaru Dětenice. Na svi-
nišťanské výletníky čekala nejen chut-
ná bašta, ale i zábavný program, který 
se všem líbil. Domů se všichni účastní-
ci zájezdu vrátili v pozdních večerních 
hodinách v dobré náladě. 
O týden později 23.března se od 17,00 
hodin v chaloupce konalo již tradiční 
řízkobraní. V pátek hasiči a hasičky 
připravili 35 kg bramborového salátu 
a nachystali vepřové kotlety a krkovice 
na sobotní řízky. Na obojím si pochut-
nalo na 80 místních i přespolních hos-
tů, usmažilo se celkem 100 řízků. Pivo 
bylo chlazené, nálada výborná, zábava 
družná. 

Obě akce pořádané SDH se vydařily, 
organizátorům a všem, kteří řízkobraní  
připravili, patří poděkování.

                                                       
text Blanka Dvořáčková

                                   zdroj a foto Jan Vít
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 p o z v á n k a   n a   a k c i 
110 let Dobrovolného hasičského sboru Čáslavky

Čáslavští hasiči slaví 110 let

Dne 25. 5. 2019  oslaví Čáslavští hasiči 110 let 

od založení sboru

Oslavy začnou v 9 hodin na hřišti v Dolanech

Program oslav

Okrsková soutěž v požárním útoku hasičských sborů naší obce a okolí

Pro děti bude připraven doprovodný program - skákací hrad, 

ukázka zásahu HZS Jaroměř 

a další

                 Fotbalový zápas Dolany – Babí (16:00)

              Večerní posezení a pobavení na hřišti u reprodukované hudby

                                     Tímto Vás chci všechny srdečně pozvat.

                                                Vezměte s sebou sousedy, kamarády a známé. 

                         Přijďte si s námi užít  sobotní den. 

                                                                               Starosta sboru Karban Ladislav
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 ž i v o t   v   o b c í c h  
Ve Svinišťanech se opět uskutečnil košt ovocných pálenek

Rok se s rokem sešel a ve Svi-
nišťanech se uskutečnil košt 
ovocných pálenek. Je tomu tak. 
Uplynul rok a v naší chaloup-
ce se 28. prosince 2018 opět 
sešli místní pěstitelé, kteří své 
ovocné přebytky nechali ofi-
ciálně vypálit v onen lahodný 
léčivý mok, jenž se nazývá sli-
vovicí neboli švestkou, „jabko-
vicí“, meruňkovicí, hruškovicí 
a třešňovicí. Vstupným ke koš-

tu byla kořalička z vlastního 
kvasu. Celkem 22 přítomných 
přivonělo, ochutnalo, hodno-
tilo, zapsalo hodnotící body  
k jednotlivým vzorkům. A jaké 
bylo umístění?
 

1. místo: Martinec Ivan        
2. místo: Vít Jan          

3. místo: Linhart Karel

K ochutnávce patřilo podávané 
pečené maso a domácí vánoční 
cukroví. Následovala recita-
ce básniček. Někteří z mladší 
generace po koštu chaloupku 
opustili a tak se této veselé ne-
konvenční kulturní akce ne-
zúčastnili. Uznání proto patří 
recitátorům starší generace  
a vězte, že vám fandíme!

Za uspořádání této akce  
a hezký večer v závěru kalen-
dářního roku děkujeme pořa-
datelům ze sboru dobrovol-
ných hasičů.

                                                 
text Blanka Dvořáčková a Jan Vít

Tradiční vesnická zabijačka ve Svinišťanech

Zabijačkové hody ve Svinišťanech se 
stávají tradicí. V sobotu 9. února od 
dopoledních hodin si mohli místní  
i přespolní v chaloupce pochutnat na 
zabíjačkových pochoutkách od mis-
tra řeznického. Podávala se polévka 
zvaná „prdelačka,“ voňavý ovárek, 
prejt, kroupy a voňavé chutné jitrnič-
ky. Na vynikající tlačenku si gurmá-
ni museli počkat do nedělního rána. 
Mastné pochoutky se zapíjely pivem, 
později nechyběl ani tvrdší panáček. 
Na stolech lákaly voňavé sladkosti 
upečené svinišťanskými ženami. Ná-
lada byla veselá a družná, popíjelo se 
a konzumovalo do pozdních večer-
ních hodin. Celý masopustní den byl 
organizován místním sborem dob-
rovolných hasičů. Poděkování patří 
nejen jim, ale i nehasičům a ženám 
– pekařkám a cukrářkám. Díky jim 
všem se zabíjačkové hody ve sviniš-
ťanské chaloupce vydařily.
                                                                                           

text Blanka Dvořáčková
foto Jan Vít
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o h l é d n u t í   z a   k u l t u r o u  
Ohlédnutí za divadelním představením Vodník Mařenka 

Je již téměř tradicí, že těsně před Vánocemi divadelníci připra-
ví pohádku. Jinak nebylo tomu  ani v loňském roce. V pátek 21. 
12. 2018 jsme v kulturním domě v Dolanech sehráli představe-
ní Vodník Mařenka. Věříme, že ten, kdo přišel, snad nelitoval  
a dobře se pobavil. Jsme velmi rádi, že nám roste nová mladá ge-
nerace herců, která je pro nás příslibem pokračování v tradici.  Po 
představení diváci mohli ještě posedět u piva či vínka. 

Děkujeme vám všem za hojnou účast, která nás opravdu pří-
jemně překvapila a velice potěšila. Těšíme se, že na podzim za-
čneme připravovat další předvánoční pohádku a přejeme si, aby 
se vám také líbila.
                                                   text Věra Nepokojová a Blanka Dvořáčková

foto Renata Semanišinová
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o h l é d n u t í   z a   k u l t u r o u  
Divadelní ples roku 2019

Tradiční ples dolanských divadelníků 
se konal v sobou 16. 3. 2019 v kulturním 
domě v Dolanech. Vše začalo přípravou 
sálu tentokrát v barvě černo – bílé   a po-
kračovalo 5 hodinou přípravou tomboly, 
do které se podařilo sehnat 300 kvalit-
ních cen. Díky všem sponzorům !

Poté již nic nebránilo tomu, aby večer 
mohl začít tradiční rej, kterého se zúčast-
nilo přes 100 masek a dalších cca 20 ne-
maskovaných „pozorovatelů“. Ti  se ur-
čitě inspirovali a  přijdou v masce  příští 
rok. 

Již několik let přemýšlíme, kam až 
se dá úroveň zhotovených masek posu-
nout a s údivem zjišťujeme, že kreativi-
ta  nemá mezí a masky jsou rok od roku 
nápaditější a propracovanější. Nikdo ne-
chce zůstat pozadu a každoročně „vyjde 
v novém“, tak jak se  na ples sluší.

Letos udivili  a překvapili 4 tankisté a pes s tankem, 
který dojel až na sál ! O nic pozadu nezůstali vikingové 
s nádhernou, taktéž pojízdnou  lodí,   Spongebob s Pa-
trikem,  krabička cigaret START, kostičky domina (se 
svoji  „Dominou“), Pac-man s příšerkami, šišky, kočky, 
jahoda, ananas a další ovoce a zelenina, či řada jiných 
krásných masek. Do časů minulých nás přenesla velká 
skupina cvičenců spartakiády v dobovém ohozu. Nád-
hernou  maskou   byli pak jistě Kloboučník a Srdcová 
královna  oděni  do  posledního detailu propracova-
ných krásných  kostýmů, hodných této velké společen-
ské události.    

Všem maskám patří náš dík za účast a čas, který 
věnovaly svému  zhotovení a tím přispěly k úspěchu 
akce, protože bez nich  by celé naše úsilí s přípravou 
plesu  vyšlo nazmar.Udělené ceny pro rok 2019:

Kreslená postava roku
Spongebob a Patrik Hvězdice
Neřest roku
Cigareta a krabička startek
Ekologická cena roku
Šišky a veverka
Sportovní cena roku
Spartakiáda 1980
Fantasy postava roku
Kloboučník a Srdcová královna
Hra roku
Domino a "Domina"
Historická postava roku
Vikingové
Totalitní seriál roku
Čtyři z tanku a pes

text Věra Nepokojová a Blanka Dvořáčková
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o h l é d n u t í   z a   k u l t u r o u  

foto Marek Plšek (masky Sparta-
kiáda 1980, Cigareta a krabička 

Spartek)

foto Matěj Sládek (masky Šišky 
a veverka, Klo-
boučník a Srdcová 
královna, Domino 
a „Domina“, Čtyři 
z tanku a pes)

Karneval objektivem fotoaparátu
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o h l é d n u t í   z a   k u l t u r o u  

Nikoho již nepřekvapí, že nedělní od-
poledne  po maškarním plese, letos 
tedy 17. březen,  patří  dostaveníčku 
masek do  výšky trochu méně vyrost-
lých. Letos se dětského maškarního 
reje zúčastnilo cca 70 dětí se svými 
rodiči, prarodiči a dalším  příbuzen-
stvem. V sále jsme žádnou myšku 
nenašly, protože  zde řádila tlupa ko-
ček MINNIE. K vidění byla kupa dal-
ších hezkých masek, např. berušky, 
princezny, šípková Růženka, mako-
vá panenka, kuřátko, upírek, ducho-
vé, vojáci, piráti, dráček, Vikingové 
nebo  veverka s oříškem či dvojčata sůl  
a  pepř.  Bylo vidět, že si maminky a ba-
bičky daly s  maskami práci, větší děti 
pak při výrobě své masky také rády 
přiložily ruku k dílu. Děti si užily od-
poledne tancem, hrami a soutěžemi. 
K večeru pak každá rozzářená maska 
odcházela  obdařená nejen zážitky, ale  
i  pěkným balónkem  a výhrou z tom-
boly. 
                                                                                                             

text Věra Nepokojová  
a Blanka Dvořáčková

foto Marek Plšek

Dětský maškarní bál
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s p o r t o v n í   d ě n í   
Stolním tenistům v Dolanech vládl Dan Kubina

Tělovýchovná jednota Dolany 
uspořádala v sobotu 29. pro-
since 2018 tradiční turnaj stol-
ních tenistů. Hrály se dvouhry 
a k vidění byly opět hodně za-
jímavé boje. O pěkné ceny se 
utkalo celkem jedenáct borců, 
kteří byli rozděleni do dvou 
skupin. Z každé postoupili nej-
lepší čtyři do play off. Z celko-
vého prvenství se radoval Dan 
Kubina, který ve finále porazil 
Radima Riegera. Konečné po-
řadí ovšem nebylo nejpodstat-
nější, účastníci si pochvalovali 
pohodový ráz a přátelskou at-
mosféru turnaje. 

text a foto Petr Záliš

Dolanští fotbalisté mají desatero a těší se na jaro

Dolanští fotbalisté mají před sebou perné jaro. Po podzimní části 
JOPECO Okresního přeboru Náchodska jim patří v tabulce před-
poslední místo, naše borce tak čeká boj o záchranu v soutěži. „Při-
pravovali jsme se v zimě poctivě. Trénovali jsme každý čtvrtek 
na umělé trávě v Jaroměři, někteří hráči k tomu přidávali sobotní 
výběhy v Dolanech. Byli jsme také v jaroměřské hale,“ prozra-
zuje Josef Cipra, který si v zimní pauze stihl dodělat trenérskou 
licenci. „Do dolanského týmu bude třeba zapracovat nové hráče. 
Pomoci nám přicházejí Kamil Mach, Lukáš Kvaček, Petr Hofman 
a Josef Puška,“ dodává trenér Cipra, podle kterého už v dolan-
ské sestavě naopak neuvidíme brankáře Honzu Fähnricha od-
cházejícího do Třebše a pravděpodobně ani Petra Vokála, který 
má zdravotní problémy. První jarní mistrovské utkání sehrajeme  
v sobotu 30. března od 16 hodin doma s Hronovem. „Následovat 
budou další dva domácí duely, derby s Velichovkami a utkání  
s Hejtmánkovicemi. Poslední zápas sezony uvidí naši fanoušci 
v sobotu 15. června, kdy k nám přijede Stárkov,“ zve do ochozů 
dolanský trenér Josef Cipra. Na sobotu 29. 6. se pak ještě chystá 
tradiční turnaj starých gard. 
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s p o r t o v n í   d ě n í   
Proběhla schůze fotbalistů

Před začátkem fotbalového jara 
proběhla v klubovně na hřišti 
hráčská schůze, kde byla mimo 
jiné prezentována zajímavá no-
vinka – charakterové desatero 
dolanského fotbalisty. Pláno-
valo se tu i další zvelebování 
sportovního areálu. V kalen-
dáři oddílu nechybí tradiční 
jarní brigáda ani letní oprava 
kabin.  

text, foto Petr Záliš

Charakterové desatero dolanského fotbalisty

1. Netrénuješ, protože to po Tobě někdo chce, ale protože máš fotbal  
rád a každým tréninkem se chceš zlepšovat, děláš to tedy pro sebe
2. Budeš chodit na co nejvíce tréninků a zápasů, co můžeš
3. Nemůžeš přijít na trénink, nebo máš-li zpoždění, musíš to dát vědět dostatečně  
dopředu i trenérovi, minimálně den dopředu, když to jde
4. Při tréninku a hlavně při zápase spoluhráče a kamarády povzbuzuješ,  
nevyčítáš jim chyby, protože ty děláme všichni, i Ty
5. Buď odvážný s míčem i bez něj, neboj se hrát konstruktivně, i když by to  
znamenalo, že by z toho mohl být problém
6. Každý hráč musí útočit, každý hráč musí bránit
7. Buď čestný, přiznej se v duchu fair play
8. Když ztratíš míč, hned o něj zabojuj a pokus se ho získat zpátky. Když ztratí míč  
spoluhráč, jsi tam od toho, aby si mu pomohl jeho chybu napravit
9. Nebav se z rozhodčím, nejsi tam od toho, jeho rozhodnutí stejně nezměníš a  
akorát tím kazíš hru ostatním a případný pohled rozhodčího nejenom na sebe,  
ale i na celý tým
10. Respektuj rozhodnutí trenéra, třeba i střídání lepšího hráče za horšího, ne vždy je 
důvodem ke střídání výkonost hráče. O každém kroku si můžeš s ním promluvit  
individuálně
11. Ještě než dostaneš míč, podívej se kolem sebe, kde stojí Tvoji spoluhráči, ale  
i protihráči, aby si mohl správně vyhodnotit situaci
12. Snaž se předvídat, co udělají protihráči, ale i spoluhráči
13. Snaž se hrát, i když nemáš míč, hledej volný prostor, nabíhej, uvolňuj se změnou 
rychlosti pohybu i změnou směru, snaž se hru roztahovat, uvolňovat prostor i pro 
spoluhráče
14. Při bránění vždy zahušťuj střed a snaž se držet svůj prostor
15. Nikdy se nevzdávej
16. Nikdy nesváděj prohru nebo neúspěch na ostatní a zaměř se na to, co můžeš 
ovlivnit, na svůj výkon
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  p o z v á n k a  

Fotbalová utkání v Dolanech – jaro 2019 

sobota 30. 3. Dolany – Hronov  (0:2)

sobota 6. 4. Dolany – Velichovky 16:30 

(přehozeno pořadatelství)

sobota 13. 4. Dolany – Hejtmánkovice 16:00

sobota 27. 4. Dolany – Machov 16:00

sobota 18. 5. Dolany – Velké Poříčí 16:00

sobota 25. 5. Dolany - Babí 16:00

sobota 15. 6. Dolany - Stárkov 16:00

sobota 29. 6.  Tradiční turnaj fotbalistů nad 40 let 9:00

  p e r l i č k a   z   m u ž s t v a   

Trenér Pepa Cipra sháněl v zimě 
posily i v Africe...

aneb trocha smíchu na 
závěr...
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m a s o p u s t n í   č a s  
O lakomé selce, chudém dráteníkovi a rozpustilém čertovi

Byla poslední neděle před Popeleční středou a Svinišťany se širo-
ko daleko linula vůně vařeného ovárku. Vařil se v kotli na dvoře 
statku tamější bohaté selky. Řezníkovi byl k ruce sousední pan-
táta a jeho syn. Tento mladý chasník pokukoval po selčině dceři 
Marjánce. Selce by námluvy nevadily, sousední grunt byl bohatý 
a chasník jediným jeho dědicem. Ze sednice statku se ozývaly  
veselé hlasy. Mezi hosty byla i přízeň z Dolan a Čáslavek. Všich-
ni popíjeli kořaličku a již se těšili na zabíjačkovou polévku, teplý 
ovárek s křenem, jitrnice a krvavá jelítka.

Jen Marjánce nebylo příliš veselo. O sousedovic Frantu ne-
měla ani trochu zájem. Její srdce již dávno patřilo čeledínovi  
z panského statku na návsi. Jmenoval se Ondra, měl kudrnaté vla-
sy, upřímné modré oči a velké srdce plné lásky, které tlouklo jen  
a jen pro Marjánku. Lásku tajili, věděli, že by selka dceru poslala 
z domu pryč k tetce do Ohnišova v Orlických horách, aby jí Ond-
ra sešel z očí a mysli, jak se říkalo.

Blížilo se poledne a silnicí od 
Dolan ke Svinišťanům kráčel 
starý dráteník. Pokud děti, ne-
víte, kdo byl dráteník, tak já 
vám to povím. Dráteník chodil 
ode vsi ke vsi, na zádech měl 
velikou dřevěnou bednu a tu 
si popruhy navlékl na záda. 
V bedně nesl všechno své pra-
covní nářadí, aby mohl spra-
vovat hospodyním v domác-
nostech hrnce. Nechyběly větší 
a menší kousky plechu, nůžky 
na plech, kladívko, nýty a hře-
bíky a drátky. Tehdy v každé 
domácnosti v kuchyni měli ně-
jaký hrnec nebo pekáč, který 
bylo potřeba vyspravit. Žád-
né nádobí hospodyně nikdy 
nevyhodily. Takto zalátované  
a vyspravené sloužilo dál.

Dráteník ve Svinišťanech ze silnice odbočil směrem k návsi. Tře-
baže měl na rukou palčáky, na hlavě beranici a oblečen byl do 
odřeného kabátu, stejně celý promrzl. Silný vítr mu cestou od 
Dolan foukal do tváří takovou silou, že mu až oči slzely. Zastavil 
se u otevřených vrat statku bohaté selky. Věděl, že tam vždy hr-
nek ke spravení mají. Ale sotva udělal krok za vrata, selka vyběh-
ne a hlasitě volá: „Nic nemáme, nic nepotřebujeme, jděte dál!“ 
Zmrzlý dráteník se otočí ve vratech a pomalu míří k malému sta-
vení jedné z chalupnic. Ta ho již dávno vyhlíží a hned dráteníka 
zve do světnice, posadí ho za stůl, položí před něho lžíci a talíř 
plný horké bramboračky. „Zaplať Pánbůh, panímámo, to jsem si 
pochutnal, to je mi teplíčko!“ poděkoval vděčně dráteník. Vyndal 
z bedny nářadí a začal spravovat dva modré oprýskané hrnce. 
Chalupnice byla ráda, přeci je nevyhodí! Zaplatila dráteníkovi 
drobný peníz a přibalila mu krajíc chleba. „Koblihy nemám,“ 
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m a s o p u s t n í   č a s  
Masopustní vyprávěnka

omlouvala se dráteníkovi, ty pečou jen na statku!“ „I však mně 
ten chleba, panímámo, bude víc chutnat, než selčiny koblihy!“ 
Dráteník ještě jednou poděkoval a vydal se vzhůru na Sebuč. Do 
setmění chtěl být již v Krabčicích, tam by odvedl ještě nějaké dílo 
a přespal třeba ve stodole nebo ve chlévě hodných hospodářů. 
Netušil, že v patách za ním se opatrně blížil mladičký čert, no, 
spíše ještě čertovský dorost. Toho z teplého pekla na svět vyláka-
la vůně zabíjačky. Nic naplat, tak moc prosil velkého Lucifera, že 
od něho nakonec dostal propustku, aby mohl celý měsíc pobýt 
mezi lidmi. Byl to jeho první výlet na pozemský svět. A protože, 
děti, v čertovské škole dával pozor, ovládal dobře všechna mož-
ná čertovská kouzla a čáry, dovedl se stát neviditelným a měnit 
podobu. Neměl nikdy hlad a měl kde přespat. Ve Svinišťanech se 
mu líbilo. V podobě velkého černého kocoura sedával za komí-
nem na střeše sousedního statku a sledoval, jak se daří Marjánce, 
Ondrovi a lakomé selce. 

Přišel den, kdy soused pantá-
ta roztopil v plechové udírně 
a selka dohlédla, aby všech-
ny šrůtky naloženého masa 
byly dovnitř udírny správně 
zavěšeny. Ve dne do udírny 
přikládal pantáta, ale večer, 
zmožený prací a pitím kořal-
ky, poslal Frantu, aby za něho 
opatroval maso v udírně a do-
hlížel tak na uzení. Ten byl, 
řečeno, tak trochu líný a lem-
pl. „Přeci nebudu celou noc 
hlídat udírnu,“ řekl si. Šel do 
stodoly, lehl si na slámu, přiryl 
se kožichem a usnul. A to byla 
ta správná chvíle pro našeho 
čerta! Třikrát zamňoukal, tři-
krát se otočil okolo kocouřího 
ocasu, seskočil se střechy a hle! 
Na dvoře statku stál fešácký 
mladý čert! Přiskočil k udírně, 
otevřel dvířka, strčil do udírny 
rohatou hlavu, nadechl se, vy-
plivl čertovskou slinu a řekl:  
„To máš za to a za to, ty jedna 
lakoto!“. Potom vytáhl hlavu 
z udírny, zavřel branku, za-
chechtal se, třikrát zadupal ko-
pýtkem a zmizel.

Ráno se selka se sedlákem 
nemůže dočkat čerstvého vo-
ňavého uzeného! Vezme velký 
škopek a vyjde na dvůr. Podívá 
se k udírně, ale soused pantáta 
ani jeho Franta nikde! Spustí ta-
kový křik, že je ji slyšet až naho-
ře na ovčíně. Přiběhne soused, 

a když nevidí Frantu, okamžitě 
mu je jasné, kolik uhodilo! Roz-
razí vrata stodoly a tam vidí 
svého syna spokojeně spát. Za-
čne křičet i on a že to byla ne-
vybíravá slova, to si, děti dove-
dete představit! Táta se synem 
vyběhnou ze stodoly na dvůr 
a tam vidí selku, jak sedí nad 
škopkem plným černého spále-
ného masa a to maso, děti, ne-
vonělo lahodně po uzeném, ale 
celé seškvařené páchlo dehtem  
a peklem!

A tak si lakomá selka ani 
sedlák na uzeném nepochutna-
li a hořce naříkali nad tou vel-
kou ztrátou! Se sousedem až do 
smrti nepromluvili a Franta již 
nesměl ani pomyslet u Marján-

ky na námluvy. Ta si za několik 
měsíců sbalila raneček obleče-
ní a spolu s Ondrou odešla do 
světa a do Svinišťan se již ni-
kdy nevrátila. A čert? Samotný 
Lucifer ho pochválil a povýšil 
ho do úřadu dohlížitele nad 
lakotnými lidmi, kterým pak  
v pekle vyměřoval trest.

Tento příběh, děti, mi kdysi 
dávno vyprávěl starý dráteník, 
který i u nás doma spravoval 
hrnce. Přišel do Čech až ze Slo-
venska. Moje maminka ho také 
pohostila horkou polévkou. 
Jen nevím, zda byla brambo-
rová. Nepamatuji se. Byla jsem 
hodně malá holčička. Ale toho 
dráteníka a jeho vyprávěnku si 
pamatuji dodnes.
                                                                                                

Blanka Dvořáčková

loutky selka, čert_http://www.
muzeum-volyne.cz/

kocour_http://www.humanart.cz/
grafika-90593-cerny-kocour.html

Dráteník_ autor: Sychra



28

z p á t k y   d o   k r o n i k   
Před 80 lety naši předkové s bolestí v srdci prožívali vytvoření 

14. března 1939 se od nás po dvaceti jedna 
letech společného soužití odtrhlo Sloven-
sko a vytvořilo vlastní klerofašistický Slo-
venský l´udový štát v čele s Jozefem Tisem. 
Nemalý podíl na vytvoření slovenského 
loutkového státu pod vlivem fašistické-
ho Německa měli slovenští nacionalističtí 
politikové Andrej Hlinka a Vojtěch Tuka. 
Hlinka se stal pro Slováky téměř kultovní 
osobností. V roce 1945 po obnovení Čes-
koslovenska byl (již po smrti) označen 
fašistou. Náš první prezident T. G. Ma-
saryk prohlásil o Hlinkovi: „Základním 
jeho rysem je ohromná primitivnost, ne-
vzdělanost, naprostá nepotřeba kultu-
ry.“ 1)

Den po vytvoření samostatného Slovenského štá-
tu trosky území 2. Československé republiky obsa-
zují německá vojska. Z dobových fotografií a z filmů 
víme, že byl studený den. Sněžilo a lidé ve městech  
stáli na chodnících. Jedni plakali, druzí zatínali pěsti.  
V Brně německé obyvatelstvo zdravilo motorizované 
jednotky wermachtu zdviženou pravicí.

16. března zbylé okupované území Německo anekto-
valo a vyhlásilo výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Mo-
rava. Okupací a anexí našeho zbylého území Hitlerovo 
Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 
30. září 1938 uzavřelo. Německý nacistický režim tvrdil, 
že Československo bylo uměle vytvořeným státem vy-
trženým z životního německého prostoru německého 
národa, neschopné samostatné existence a představující 
ohnisko nestability, která ohrožuje mír v Evropě. Z pohle-
du mezinárodního a československého práva se jednalo  
o nelegální anexi území druhého státu. Dlouhých šest 
let trvalo, než náš národ a země dostaly opět svobodu. 

Protektorátu  Čechy a Morava

1) www.rozhlas.cz - cit. 2017-11-03)  (česky)

                         Blanka Dvořáčková

1) mapa_Autor: unsignierte Staatsnote der deutschen Regie-
rung im Protektorat Böhmen und Mähren, Prag – My personal 
banknote collection scanned by Krokodyl 2007, Volné dílo, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2597989
2) Brno_Autor: Bundesarchiv, Bild 183-2004-0813-500 / 
neznámý / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=5348379

3) Pouť Budeč_Autor: neznámý – Book: Gebhart, Jan; Kuklík, 
Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, 
1996. ISBN 80-85821-35-4. pp. 144/145 (photo), 17 (text)., 
Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=7497590
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z p á t k y   d o   k r o n i k   
Zápisy v kronikách Obce

Jak tento tragický historický den vnímali naši 
předkové se dozvídáme z autentických zápisů 
v kronikách Obce:

                                                                                                
         

„…Kalich hořkosti dopíti až do poslední krůpěje 
bylo souzeno našemu národu a poslední kapku 
pak přinesla bolest, největší a nikdy nepochopi-
telnou pro nás ani pro naše potomky.
Úplný zánik i II. republiky Česko – Slovenské  
a konec samostatnosti české.

Však život jde dál a kolo osudu se stále točí.
Naše víra přetrvá věky. Věříme pevně ve věčně 
živá slova  Komenského a prastarou věštbu Li-
bušinu.

Nestačí však jen věřit a doufat s rukama slo-
ženýma v klíně. Musíme nyní dvojnásob pra-
covat poctivě na národa roli dědičné a každý  
z nás musí svým celým konáním, snášenlivostí 
vzájemnou, porozuměním a pochopením pro po-
třeby svého bližního, ukovat a v pevnou tvrdou 
ocel zakalit náš celý český národ.“

A potom budeme moci padnouti na kolena 
před naším ochráncem a patronem země České 
a zvolati prosebně: Svatý Václave, vévodo české 
země Nedej zahynouti nám ni budoucím.
                                  

V Dolanech 1.máje l.p.1939
                                      Josef Borůvka - kronikář „

/Zdroj:  Druhá kronika obce Dolany 1938 – 
1966 , str.3,5/

V Pamětní knize katastrální obce Svíšťanské 
1900 – 1950 se dočteme:

„15. března 
Toho dne byla naše republika ráno v 6 hodin obsa-
zena německým vojskem a to v důsledku ujednání 
našeho prezidenta Dr. Emila Háchy, s vůdcem a 
kancléřem Německé říše, Adolfem Hitlerem kdy 
byla vzata v jeho ochranu. Kancléř Adolf Hitler, 
zaručil našemu národukulturní svobodu.

28.duben                   
Přišla prohlídka pamětní knihy a sice dva četníci s 
panem starostou Jos. Mojžíšem. Při prohlídce jsem 
musel odstranit z pamětní knihy 2 listy nadepsané 
„Národní neštěstí,“ jelikož kdyby snad Němci při-
šli a nebo zabavili a vzali kroniku, zcela jistě bych 
byl dodán do koncentračního tábora. Tak jsem ještě 
s jinými spisy tyto listy uschoval.
                                        Antonín Lexa -  kronikář „

/Zdroj: Pamětní kniha katastrální obce Svíš-
ťanské 1900  - 1950, str. 144 -145/

                         Blanka Dvořáčková
             
                                                     

Obrazový mate-
riál_https://cs.wi-
kipedia.org/wiki/
Protektorát_Če-
chy_a_Morava
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Historické okamžiky naší země zachycené objektivem

https://www.novinky.cz/domaci/330461-pred-75-lety-byl-vyhlasen-protekto-
rat-cechy-a-morava.html

1), 2) A.Hitler na Pražském hradě_https://epochaplus.cz/kdo-snedl-adolfu
-hitlerovi-na-prazskem-hrade-veceri/

Adolf Hitler na Pražském hradě↓

h i s t o r i e   v   o b r a z e c h

Dobová pohlednice nádraží Königgrätz (Hradec Králové)↓

3) Hradec Králové_https://www.akpool.co.uk/postcards/27653326-postcard
-hradec-krlov-koeniggraetz-stadt-bahnhof-vorplatz

4) Náchod_http://www.beraneknachod.cz/index.php/program/cinohra/15-ar-
chiv/80-beseda-vsedni-zivot-v-nachode-za-protektoratu

↓

Náchodská radnice ↓ Zdroje:

Po písemných vzpomínkách 
místních kronikářů našich obcí 
si nelehké historické milníky 
připomeňme na okamžik ne-
jen na dobových fotografiích 
říšského vůdce Adolfa Hitlera 
v Praze na Pražském hradě, ale 
i pohledem na tehdejší vlakové 
nádraží Königgrätz (Hradec 
Králové) či nacistický pomník 
před náchodskou radnicí. 

Lenka Piechová
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 f o t o   k o u t e k 
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