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slovo na úvod
Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se doba dovolených a prázdnin - většina z vás se těší, jak si odpočine a nabere další síly na budoucí období. I já se těším na letní tábor do týpí, kde budeme tvořit program pro děti z našeho kmene a na
dovolenou. Poslední měsíce byly pro mě velice náročné. Bylo potřeba
zajistit finance na zahájení výstavby vodovodu a to do doby, než získáme dotaci. Protože pokud bychom nezahájili práce, bylo by velmi náročné udržení vysoutěžené ceny. Pokud by cena stoupla, nemohla by si
obec stavbu vodovodu dovolit. Všichni jsme si uvědomovali důležitost
této investice. O to bylo náročnější najít cestu jak získat finance, které
budeme schopni splácet. Státní fond životního prostředí ČR, který měl
vyhlásit výzvu na poskytnutí dotace již v červnu, zatím datum vyhlášení posnunul na srpen/září. I přes tento časový posun výzvy SFŽP
ČR věřím, že se nám podaří dotaci získat. Nakonec jsme se dohodli jak
s Českou spořitelnou na poskytnutí úvěru na stavbu, ale také se zhotovitelem stavby na postupu prací, abychom zachovali vysoutěženou cenu.
Pokud letos nezískáme dotaci, bude výše investice do 15 mil. bez DPH.
Pokud dotaci získáme, vše půjde podle plánu. Je to v této době velice
komplikované, ale věřím, že vodovod postavíme.
Sbory dobrovolných hasičů v našich obcích
Dovolte mi trochu odbočit od pracovních záležitostí a podělit se o zážitky z probíhajících soutěží v požárním útoku. Našel jsem si čas, abych
se mohl jako divák zúčastnit některých soutěží
v okolí a podívat se, jak to našim hasičům jde.
Sbory se těchto soutěží pravidelně účastní a patří ke kvalitním družstvům. Jezdí hasiči z Čáslavek, Dolan a Svinišťan. V těchto družstvech
panuje velmi dobrá spolupráce - navzájem si
vypomáhají, když je potřeba někoho doplnit
do šestičlenného družstva. Stává se tak, že za
Čáslavky běží někdo z Dolan a obráceně. Pak
zase Svinišťany byly doplněny kluky z Dolan
a Čáslavek. Naši hasiči si pomáhají a to mě
těší. Díky tomu může dojít k takové situaci
jako letos. Ve Vlčkovicích - 1. místo Svinišťany, na Okrskové soutěži Bukovinským kačáku - 1. místo Čáslavky, 2. místo Dolany a 4.
místo Svinišťany. O měsíc později si umístění
na Floriánu ve Chvalkovicích Čáslavky zase
prohodily. Na Miskolezské zatáčce - 1. místo
Čáslavky (za 29:38 min) a 2. místo Svinišťany.
Z toho je vidět, že naše SDH patří mezi okrskovou špičku. Tak jim přeji, aby jim to vydrželo. O výstroj a vybavení se stará velitel JPO
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slovo na úvod
SDH Dolany a jejich ženské družstvo v akci
Láďa Karban, což je vidět na všech soutěžích.
Jsem na ně patřičně hrdý. Je až neskutečné,
jak se dokáží mladí kluci a holky dohodnout
a najít si čas na společné cvičení požárního
útoku, tak aby mohli svou dovednost porovnat s okolními sbory.

Tuším, že loni na podzim vznikl ze srandy podnět na ženské dolanské družstvo. Vím, že je
družstvo ve Svinišťanech, v minulosti také bylo
v Čáslavkách, ale nepamatuji si, že by někdy nějaké bylo v Dolanech. To byla pro holky výzva.
Celé organizace se ujala Anička Lemberková.
Oslovila mladé holky, které nevěděly, do čeho
vlastně jdou. Slovo dalo slovo a začaly trénovat.
Nejdříve se seznámily s technikou a systémem
útoku. Každá si musela najít místo co bude dělat - kdo útok, kdo u savice atd. Proběhlo několik tréninků ve spolupráci s kluky a vím, že časy
měly kolikrát lepší než chlapy. Premiéra nastala
24. 6. na Miskolezské zatáčce, kde holky běžely
páté ze šesti. Bylo to nekonečné čekání a byla
na nich znát velká nervozita. Hned při prvním
ženském útoku Miskolez byla nastavená laťka
dost vysoko časem 31:56 min. Holky vyrazily
za mohutného povzbuzování svých kolegů do
útoku a šlo jim to jak ostříleným závodnicím
a s časem 33:73 min skončily stříbrné. Jejich radost při vyhlášení byla úžasná. Děkuji za super
zážitek.
Jiří Plšek
starosta obce Dolany

Slovo šéfredaktorky časopisu
Vážení spoluobčané, čtenáři Časáčku,
do vašich schránek přišlo letošní druhé číslo časopisu naší Obce Dolany.
Jedná se již o jeho šestý ročník a já věřím, že jste i vy, čtenáři, zaznamenali
zkvalitnění jeho obsahu. I toto číslo, které právě otevíráte, obsahuje nejen
důležité informace o dění v jednotlivých částech Obce, ale je obohaceno
o zajímavé, hodnotné i vtipné příspěvky vás čtenářů, například o průběhu
celé akce Dolany v Dolanech, o kulturních akcích a organizování tradičních
lidových zvyků vedle sportovních akcí. Jsem velmi ráda, že k nám do redakce opakovaně přicházejí zajímavé příspěvky o dění v místní mateřské
a základní škole. Vám všem, kteří jste se stali dobrovolnými dopisovateli
Časáčku, jménem redakční rady děkuji.
Vážení čtenáři, v květnu uplynulo 80. let od lidické tragédie a tragédie
vyhlazení Ležáků v důsledku atentátu na R. Heydricha, 80. let od hrůzné
msty na nevinných občanech naší země, kteří byli popraveni v období tzv.
heydrichiády. Na tyto oběti nemáme a nesmíme zapomenout, proto i tomuto smutnému tématu v Časáčku věnujeme pozornost.
Vážení spoluobčané, před námi je období léta, prázdnin a dovolených. Přeji
vám, abyste načerpali sílu a energii do podzimních měsíců a těším na vaše
příspěvky do třetího čísla, které vyjde v září.
Blanka Dvořáčková
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redakční rada
Kam a kdy zasílat své příspěvky
Své příspěvky, fotografie o dění v obci či akci můžete
zasílat do Časáčku na adresu: zpravodaj@dolany-na.cz
nebo psané rukou předat šéfredaktorce časopisu.
Pro dodání příspěvků dodržujte, prosím, níže uvedené termíny. Pro číslo 3/2022 je uzávěrka dne 16. 9.,
zimní číslo 4/2022 uzavíráme dne 9. 12. 2022. Články po
termínu uzávěrky budou vytištěny až v čísle nasledujícím.
Jménem redakční rady vám děkuje
Blanka Dvořáčková a Lenka Piechová.

uzávěrka
3/2022 = 16. 9.

Časopis číslo 2/2022 byl vydán 27. 6. 2022

Autoři a zdroje textového/obrazového materiálu
Autoři textů, fotografií či obrazového materiálu jsou uvedeny pod
jednotlivými články. Pokud byly pro článek využity zdroje, jsou
taktéž uvedeny pod článkem. Neoznačený ilustrativní obrazový
materiál je čerpán z webové stránky Pixabay. Jedná se o mezinárodní stránku pro publikování fotek, vektorů či ilustrací, které je
možné využívat zdarma a bez autorského odkazu.

Redakce časopisu
Šéfredaktor: PaedDr. Blanka Dvořáčková
Redakční rada: Lucie Kudrnáčová, Veronika Lemberková,
Mgr. Lenka Piechová, Jiří Plšek, Olga Procházková
Grafické zpracování: Mgr. Lenka Piechová
Kontakt: zpravodaj@dolany-na.cz nebo adresa:
Obec Dolany, Dolany 32, Dolany 552 01

Tisk: Tiskárna Design-Print, Žižkova 816, Náchod

Časopis vydává obec Dolany. Čtvrtletník. Zdarma.
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Jako z pohádky, kdo neviděl - neuvěří

Viděli jste to na
vlastní oči? Víte co
se stalo v Čáslavkách?
Už jste to někdy
zažili???

Bylo nebylo....jednoho krásného dne se po čáslavské návsi proháněl
traktůrek plný vajíček. A co víc, ten traktůrek naložený asi 80-ti vajíčky byl kouzelný. Nevěříte? Věřte. V Čáslavkách totiž zažili milou
scénku jako z pohádky. Kluci Ludvíkovi nasedli do svého šlapacího
stroje a rozváželi vajíčka každému, koho znali. Zazvonili - darovali
a zmizeli - jako v pohádce. Tomu se říká srdce na dlani.
Lenka Piechová /zdroj: Jiří Plšek/
A co se stalo?
Copak jste viděli?
Něco zajímavého? Jsme
zvědaví,
tak povídejte...

Výstavba obchvatu začíná
„Výstavba obchvatu začne v polovině června a potrvá třicet
měsíců. Kromě zimní technologické přestávky se bude stavět nepřetržitě,“ potvrdil Marek Novotný, ředitel hradecké
pobočky ŘSD.
Obchvat uleví dvanáctitisícové Jaroměři od tranzitní dopravy. Propojí nedávno dokončený úsek dálnice D11 se silnicí I/33 na Náchod. Dnes řidiči jedoucí ve směru z Hradce
Králové na Náchod a Polsko musí před Jaroměří sjet z dálnice a pokračovat přes centrum města.
Obchvat od těžké dopravy uleví také menším obcím Svinišťany, Dolany a Čáslavky. Naváže na konec D11 v Hořenicích, u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice.
/zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/rsd-obchvat-jaromer-stavba-soud-archeologicky-vyzkum-d11.
A220524_151415_hradec-zpravy_tuu/
/zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/konecnesoudni-tahanice-o-titerny-pozemek-pro-obchvat-jaromere-skoncily-20210925.html/
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informace
Informace o vytříděném odpadu za rok 2021
Naše obec za rok 2021 vytřídila celkem 33,066 tun odpadu.
1. čtvrtletí 2021 - 7, 096 tun
2. čtvrtletí 2021 - 9, 714 tun
3. čtvrtletí 2021 - 7, 916 tun
4. čtvrtletí 2021 - 8, 340 tun

Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí
o 987 597 tun CO2 ekvivalentu. Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli
ve Vaší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy.
Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.
S pozdravem
Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu
EKO-KOM, a.s.
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Archeologové ukázali poklady
Přibližně před rokem započal terénní archeologický výzkum a pomohl tak zmapovat celou trasu budoucího obchvatu Jaroměře. Podle
hlavního archeologa Ladislava Rytíře z Univerzity Hradec Králové přinesl doplnění poznatků
z průzkumu, který před lety probíhal před
stavbou dálnice D11.
V trase tohoto obchvatu objevili archeologové četné stopy osídlení, které pocházejí ze
zemědělského pravěku, kdy tudy vedla obchodní trasa. Výzkumné práce probíhaly také
v Čáslavkách a Svinišťanech, kde byly nalezeny zajímavé a cenné objevy.
V Čáslavkách se jednalo o sídliště z doby železné a také z raného středověku. Pozoruhodným
nálezem byla mimo jiné laténská dvoukomorová
keramická pec, která je v České republice velmi
ojedinělá. „Pravděpodobně se jedná o technologický import z Panonie, dnešního Maďarska,“
upozornil hlavní archeolog.
Ve Svinišťanech archeologové vykopali dvě
žárová pohřebiště z doby bronzové. „Bylo to pro
nás velké překvapení. Pohřebiště je poměrně
rozsáhlé s desítkami hrobů. V několika z nich
jsme našli bohatou výbavu keramických nádob.
Všechny tyto nálezy podrobíme další analýze
a pokusíme se zjistit, co v nádobách mohlo být za
milodary,“ poznamenal hlavní archeolog Rytíř.
Ve Svinišťanech kromě toho archeologové také
zachytili postavení rakouského dělostřelectva,
dopadiště granátů a prostor, odkud nastupoval
útok Prusů z války v roce 1866.

Laténská vertikální pec se
středovým pilířem (Čáslavky)

Žárové pohřebiště a hrob (Svinišťany)

Chata se sklípky (Čáslavky)

Mezi nálezy v trase obchvatu převažuje mazanice – nevypálená hlína, kterou lidé omazávali stěny domů, a zbytky keramiky. Archeologové ojediněle našli také bronzové a skleněné
šperky.„Bronzové šperky z období 350 let před
naším letopočtem jsou v rámci sídlištního prostoru velmi neočekávané,“ uvedla archeoložka
Sylva Tichá Bambasová z hradecké univerzity.
Nyní se ještě archeologové pohybují v úseku
mezi Hořenicemi a Velkým Třebešovem.
text Lenka Piechová
/zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/rsd-obchvat-jaromer-stavba-soud-archeologicky-vyzkum-d11.A220524_151415_hradec-zpravy_tuu/
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Nový turistický časopis „Léto v Kladském pomezí“
Každoročně touto dobou se příznivci Kladského pomezí, místní obyvatelé i turisté těší na nové vydání letních novin Kladského pomezí. V letošním jubilejním
roce, kdy naše organizace slaví již 25 let své existence,
chystáme zásadní změnu. Po 13 letech se noviny promění v turistický časopis s názvem „Léto v Kladském
pomezí“. Jaké tato změna přinese novinky a co zajímavého se v něm dočtete?
Kompaktní formát A4, tisk na křídovém papíře,
jiný vizuál a zcela nové logo Kladského pomezí
- to vše vás upoutá hned při prvním pohledu na
časopis. Jeho obsah bude nabitý turistickými novinkami a tipy na výlety po našem regionu, stejně
jako tomu bylo v předchozích letech. Rozdílem
bude atraktivnější vzhled – kratší články budou
doplněny většími fotkami a přibude k nim také
praktický informační box s kontakty. Dočtete se
například o znovuotevření pevnosti Dobrošov
po rozsáhlé rekonstrukci, o 160. výročí od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové, o zpřístupnění
a oživení „Čapkova mlýna“ v Hronově, o největším krajinném prvku našeho regionu, kterým je
vodní nádrž Rozkoš, a o mnohém dalším.
Nově jsme se zeptali několika fotografů a influencerů, jaká místa Kladského pomezí doporučují navštívit. Nabídneme také dva zajímavé roz-

hovory. V prvním jsme vyzpovídali manžele
Venclákovy z Náchoda, jejichž voňavá ručně
vyráběná mýdla a koupelové soli se pyšní
označením Regionální produkt Kladské pomezí. Druhý rozhovor představí práci a poslání Pavla Rysa – ředitele Hotelu U Beránka, který je výkladní skříní města Náchod.
Naprostou novinkou bude rubrika „Festival
zážitků“ s tipy na letní zážitkové aktivity
v Kladském pomezí. Nebude chybět tradiční
přehled kulturních akcí, letních kin či praktická dvoustránková cyklomapa regionu umístěná uprostřed časopisu, aby si ji čtenáři mohli
v případě potřeby snadno vytrhnout.
Nový letní časopis vyjde na sklonku května
a bude k dostání zdarma ve všech informačních centrech regionu, ale také v online podobě na našem webu www.kladskepomezi.cz.
Těšte se.
S pozdravem a přáním pěkných dní
Bc. Markéta Tomanová
manažer pro styk s veřejností
Kladské pomezí, o.p.s.
* letní noviny si lze přečíst online na stránkách
www.kladskepomezi.cz
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Užijte si letní cestovatelskou soutěž s Toulavým baťohem
Prázdniny se blíží a vy přemýšlíte nad tím, jak zabavit své
ratolesti? Vydejte se na cesty křížem krážem Kladským pomezím s Toulavým baťohem a zapojte se do cestovatelské
hry o hodnotné ceny!
Nejprve se vydejte do některého z informačních
center našeho regionu a vyzvedněte si ilustrovanou
mapu Kladského pomezí, která vám poslouží jako
přehledný zdroj inspirace, ale také jako herní list pro
sbírání razítek. Ta získáte na výdejních místech uvedených v mapě. Pro prvních 200 účastníků soutěže,
kterým se podaří nasbírat 5 různých razítek, jsou nachystány odměny v podobě dřevěného ořezávátka
na tužky a jo-ja s motivem Toulavého baťohu. Vyzvednout si je můžete opět v infocentrech, a pokud
navíc vyplníte registrační formulář, zapojíte se do
slosování o 8 hodnotných cen, které proběhne 4. října
letošního roku.
A na jaké ceny se můžete těšit? Tou hlavní je víkendový pobyt pro celou rodinu v hotelu Rajská zahrada s volným vstupem do hotelového wellness.
Dále můžete vyhrát čtyřdenní rodinný pobyt v kempu Brodský se zapůjčením koloběžek a slavnostní
večeří, dvoudenní pobyt pro dvě osoby v Hotelu
U Beránka, rodinnou vstupenku na prohlídku Měděného dolu Bohumír s bývalým havířem, voucher na
občerstvení v Dannyho kavárně v Hotelu U Beránka
nebo rodinnou vstupenku do Bastionu I a podzemí
v pevnosti Josefov včetně posezení v kavárně.
Více informací, tipů na výlety, zajímavostí i zábavy
naleznete na webu www.toulavybatoh.cz. Teď už
zbývá jen sbalit se na cesty a vyrazit za dobrodružstvím!
Tisková zpráva - Kladské pomezí, o.p.s.
foto Markéta Tomanová, Tomáš Menec, Jan Záliš
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Dolany v Dolanech 2022 - aneb poprvé a na koloběžce
Jako „Čáslavská náplava“ jsme se letošního
ročníku Dolany v Dolanech zúčastnili poprvé.
Rozhodnutí, nedobrovolné a částečně pod nátlakem jet na koloběžkách, padlo již v březnu
na schůzi divadelníků. Úkol zněl jasně...“Dojet a neumřít!“. Nikdo z naší rodiny totiž nikdy na koloběžce ještě nejel dál než v dětství
po dvorku. No, ale protože ne všichni z naší
trojky, co jsme jeli, mají fyzičku, pro „sychr“,
jsme si s sebou vzali i kolo.....později se ukázalo, jak šťastné a úlevné rozhodnutí to bylo.
Na páteční sraz na návsi jsme již tradičně dorazili jako poslední
a téměř nestihli odjezd. No nic, hektický začátek, zbytek bude
pohodička. Zase omyl.
Po pár kilometrech se nám lepí jazyk na patro, brnkají nohy
a o křečích ani nemluvě! Do první občerstvovací zastávky to vydržíme, dáme pivko, rozdýcháme to a frčíme dál. No, frčíme je
silné slovo...naše hlemýždí tempo celý peleton zpozdilo o celé
dvě hodiny. Měníme si s mužíčkem kolo za koloběžku a pro mě
začíná velmi tvrdý boj. První dva kilometry přemýšlím, jestli
budu mít na úhradu škody za koloběžku, kterou mám jen půjče-

nou a kterou chci, fakt strašně moc, zahodit do
řeky, protože jsem styl jízdy vůbec nepochopila
a nohy a zadek po dvou kilometrech už necítím.
„Vydrž!“ skřípala jsem si mezi zuby, „To dáš!“.
Zkušení koloběžkáři se mnou měli hodně trpělivosti, stále dokola vysvětlovali styl jízdy, střídání nohou a celou dobu jeli, no spíš se plazili,
vedle mě. Měla jsem pocit, že kdybychom jeli
ještě pomaleji, musíme couvat. Asi v polovině
celé trasy jsem snad konečně pochopila, jak se
na koloběžce jezdí, a nakonec přeci jen dojela
s ostatními do cíle. Byla to otázka cti a hrdosti.
V Dolanech u Pardubic nás všechny čekalo
velmi hlasité a srdečné přivítání od místních,
kteří zde již prováděli degustaci pivních moků
a my se šli ubytovat. No ubytovat...postavit
stan. V našem případě „hobití“ stan. Ale co, dvě
noci v tom dáme, ne? No tedy pokud jste příznivcem spaní polohy „v luku“, nebo s hlavou
vystrčenou ze stanu ven, protože se tam dva
prostě nevejdete, pak byste si přišli na své. Konečně postaveno, teď ještě nafouknout matraci,
dáme pivko, klobásu, sprchu a spát...teda spíš
umřít.
Sobotní ráno bylo kruté...moc kruté a bolel mě snad každý sval, kost i vlas. „No nic, to
rozchodíš“ řekla jsem si. Po ranní hygieně jsem
prkennou chůzí a zavěšená do mužíčka dorazila na snídani. Chce se mně umřít, všechno bolí,

10

informace
Víkend plný aktivit a zážitků
mám „jen“ sedm puchýřů. Jdeme se podívat po
areálu, kde voní spousta dobrého občerstvení,
jdeme se podívat na výstavu veteránů a leteckých modelů, vykoupat se do nedalekého písníku a to za zvuku dopolední serenády žab. Voda
je nádherná, namožené svaly polevují, paráda.
Cestou zpátky potkáváme koňské spřežení, které vozí účastníky setkání na projížďku do přírody, uskakujeme před ním do trávy, což nám
způsobuje alergickou reakci. Nevadí, kapky na
alergii máme, je to „cajk“.
Při návratu do areálu potkáváme posilující
tým „našich“ dolanských, kteří, na rozdíl od
nás, vzali rozum do hrsti a dorazili za námi autobusem. Soutěže jsou již v plném proudu, hraje
se fotbal – ten neumíme, volejbal – tak ten taky
ne, střelba ze vzduchovky - to by asi šlo, ale je
strašný vedro a my máme žízeň a hlad. Podpora týmu je taky důležitá že, tak sedíme, jíme
a fandíme. A je tu pozdní odpoledne. S vypětím
posledních sil se pěšky vydáváme podívat na
varhanní koncert mladých hudebníků Základní umělecké školy v Pardubicích, do místního
kostela. Zážitek to byl obrovský, nejednomu
z nás nad perfektně zahranými skladbami ukápla slza. Duševně a kulturně občerstveni se
vracíme zpátky do právě probíhajícího vyhlášení výsledků dolanských soubojů. Ve volejbale
máme „bednu“ a to hned dvakrát - bronz a stříbro. No a fotbal? To bylo jasné zlato, jak jinak.
Přichází další část večera, a to vyhlášení tomboly. Peťula má štěstí, mužíček jí vybral los, na
který vyhrála batoh. Hurá, alespoň malá satisfakce za tu dřinu na kolobežce. A teď, všichni se

chvějí na hlavní výhru – Koloběžku. Hlavou
mě běží, že jí strašně chci, ale zároveň: „Hlavně proboha ať ji nevyhraju, protože bych na ní
pak už fakt musela jezdit“. Ale já nejdřív musím zapomenout, jak mě bolí prd...zadek. To,
že koloběžka nakonec pojede zpátky do Čáslavek, (ale naštěstí ne k nám), asi nikdo nečekal.
Jak mně se ulevilo...
Přichází noc a s ní i závěrečná zábava a loučení se všemi dolanskými přáteli, včetně těch
zahraničních. My zůstáváme statečně u stanu,
neb mně bolest namožených svalů neopouští a můj tanec na parketu by zřejmě vypadal
jako epileptický záchvat po obrně. Jdeme spát
poslední noc v poloze luk, s hlavou venku
a vlnobitím na matraci.
Konečně nedělní ráno, hurá, jedeme domů,
já autem...mužíček ten ne, ten se kousl a jel
s partou cyklistických a koloběžkářských nadšenců pěkně i zpátky. Blázen!
A jaký je závěr ze setkání? Tělo zhuntované, ale duše šťastná. A za tenhle skvělý víkendový zážitek děkujeme nejen všem zúčastněným, kteří tvořili skvělou partu, ale především
našemu starostovi (spíš starostníkovi :-) ) Jiříkovi Plškovi, který vše perfektně zorganizoval
a v dobré náladě se o nás a o naši zábavu jako
vždy skvěle postaral. Těšíme se na další společnou akci i na další setkání Dolan v Dolanech.
text Petra Mundlová
foto Jiří Plšek a Pavel Kořínek
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informace
Dolany v Dolanech 2022 - zážitky z akce
Tak a je to tu zase. Po dvouleté přestávce můžeme pokračovat v prima myšlence a tradici
„Dolany V Dolanech“. Tentokrát jsou pořadateli Dolany u Pardubic. „ Jo, super, má bejt vedro
a tam je super písák“ letí mi hned hlavou. Tak
rychle zabalit stan a věci potřebné ke kempování, odvézt to vše do Čáslavek do vleku.
Je pátek, cyklisté a koloběžkáři máme sraz
v Čáslavkách na návsi. Jsou mezi námi děti
a také tací, kteří vyrážejí na koloběžce úplně poprvé. Tak nasedat a jedééém. Sice máme menší
zdržení, ale nevadí. Zastávka na doplnění tekutin je v Předměřicích. Hlavní občerstvovací zastávka je za lanovým mostem za Vysokou nad
Labem, kde nás čekalo pohoštění a prima občerstvení. A jelo se dál. Když jsme všichni společně dorazili na hřiště v Dolanech, měli jsme
na tachometrech 49 km. Milé bylo přivítání od
místních a hlavně od našich, kteří již dorazili
auty a postavili zázemí. Když jsme si své stany
postavili i my, šli jsme do víru večera.
Druhý den dorazil autobus s několika Dolaňáky a ještě dojeli i další, někteří autem, někteří na kole. Již tradičně nás přivítal místní starosta a představili se všichni zástupci ostatních
Dolan. Opět dorazily i dvoje Doľany ze Slovenska, ale překvapením byli Dolaňáci z Chorvatska. A program pokračoval. Fotbalisté hráli fot-

bal, kdo chtěl, zahrál si volejbal, kdo se dostal
ke střelnici, mohl si zastřílet. A dokonce kdo
se dostal k mikrofonu, tak si i zazpíval, Talent
totiž předvedli „Dolanští holoubci“, kteří večer všem zazpívali na pódiu. Svůj um ukázali
fotbalisté 1. místem a volejbalisté druhým a
třetím místem. Novinkou tohoto ročníku byl
hasičský útok, kde naši hasiči obsadili druhé
místo, i když se jim útok zrovna moc nezdařil,
aplaus měli jasně největší. Prostě o nás bylo
slyšet a myslím si, že jsme byli i vidět.
Nejvíc mě bavilo, že jsme byli tak nějak všichni spolu, staří – mladí, velcí – malí, tlustí – tencí, sportovci – nesportovci… prostě jsme byli
všichni DOLAŇÁCI.
Večer odjel autobus, některá auta, někdo
zůstal do rána. Nedělní ráno se nesl ve znamení balení a odjezdu. My, kteří jsme se vraceli
zase na kolách a koloběžkách do těch našich
Dolan, jsme se zastavili na Náplavce na výborný hamburger a pak už šupem domů.
Závěrem bych chtěla pozvat i ostatní na další setkání Dolan. Tentokrát to nebude vůbec
daleko. Dvacátý ročník se totiž koná u nás.
Doufám, že si to každý užije a najde si tam to
své. My jsme si to v Dolanech u Pardubic taky
užili.Takže za rok 23. – 25. června 2023 se na
vás všechny budu těšit.
text Veronika Lemberková

životní jubilea
Naši oslavenci
Toto čtvrtletí nebylo příliš silné na
narozeninové oslavy našich jubilantů. Ale již v květnu oslavila krásné
75. narozeniny paní Zdeňka Chmelíková z Čáslavek a své 75. narozeniny oslavil i pan Václav Jeřábek
ze Svinišťan. Oběma gratulantům
přejeme hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu, štěstí, klid a radost.
Za Obec Dolany
Veronika Lemberková
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zpátky do lavic
Ohlédnutí za posledními měsíci a školním rokem 2021/2022
Je to tady. Školní rok se pomalu blíží ke konci, což
s sebou vždy přináší kalkulaci toho, co se nám
v mateřské škole podařilo a na čem je potřeba
ještě zapracovat. Děti učíme, že je chyba kamarád, který nám pomáhá se zlepšovat. Stejně tak
k ní musíme přistupovat my. Ponaučit se z chyb
a vymýšlet, jak je příště napravit. A na to všechno
se těšíme. Těšíme se na nový školní rok, na nový
vítr ve vlasech, na nové děti, nové nápady, nové
rodiče, kteří, jak doufám, budou spolupracovat
s mateřskou školou v takové míře, která pomáhá dětem vzkvétat a proměňuje MŠ v něco víc,
než jen v nějaké místo, kde nějací lidé hlídají jejich
děti. V mateřské škole totiž vůbec nejde o hlídání dětí, k tomu existují zcela jiné instituce. Stejně
jako v jiném stupni vzdělávání je prioritním cílem
vzdělávání a výchova dětí v pestré paletě dovedností, schopností a znalostí, a to hravou formou.
Po vzoru Roberta Fulghuma a jedné z jeho
mnoha knih nesoucí název „Všechno, co opravdu
potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“
se skutečně domnívám, že je právě škola mateřská tou, která děti učí to nejdůležitější. A také si
myslím, že i některým dospělým by prospělo si
ji zopakovat – to by na světě bylo krásně, kdyby
lidé dodržovali pravidla z MŠ i v dospělosti! Ve
školce se dětí učí základní hygienická a společenská pravidla, seznamují se s číslicemi a písmeny,
učí se poprosit, poděkovat, pomáhat, uklízet, zpívat, poznávat dopravní značky, barvy, zvířata,
vlajky, rostliny…
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Co třeba takové čtení pohádek? Není to jen
prostředek zklidnění a rozvíjení fantazie. Pohádka O veliké řepě přeci není návodem pro
pěstitele. Není ani návodem, jak uvařit zeleninovou polévku. Učí děti o rodinné soudržnosti, učí je, že i někdo tak malý a slabý, jako
je myška, je důležitý pro ty větší a silnější,
kteří by bez ní řepu nevytáhli. Pohádky, ve
kterých vystupuje zlý drak, se nesnaží děti
přesvědčit, že draci skutečně existují. Učí
je, že i někdo tak obyčejný, jako je vesnický
Honza, může přemoci někoho zlého, kdo se
zdá být nepřemožitelný. Kéž by si na to děti
vzpomněly, až z nich budou dospělí a budou
bojovat se zlými draky ve svém okolí. Tak
moc bych si přála, aby se nikdo z nich s draky nesetkal, ještě více bych si přála, aby se
nikdo z nich drakem nestal. A právě i k tomu
je mateřská škola, připravit děti na život.
A co se nám tedy ve školce podařilo? Za
prvé je to spolupráce s rodinou dětí. V půlce
dubna jsme my učitelky žádaly rodiče dětí
o součinnost při zařizování polytechnického koutku v zádveří mateřské školy, kde by
se děti učily pracovat se skutečným materiálem a skutečným nářadím. Mnoho rodičů
se zapojilo a během pár týdnů se díky nim
děti mohly začít učit pracovat se svěrákem,
šroubovákem, pilkou, skutečnou vrtačkou,

zpátky do lavic
Co se nám podařilo a co jsme si užili
dřevem, drátem, kleštěmi… S rodiči a dětmi
jsme v posledních třech měsících uspořádali
společné jarní tvoření, besídku pro rodiče, dvě
logopedické přednášky a ještě nás čeká společná závěrečná slavnost, při které budeme vítat
prázdniny a také se loučit s pěti dětmi, které
odchází do základní školy, kde snad zúročí to,
co se naučily ve školce. Budoucím prvňáčkům
přejeme hlavně to, aby neztratily chuť učit se
a poznávat, a aby je vítaly nové paní učitelky
s láskyplnou náručí.
Dále se nám v průběhu roku dařilo pořádat nadstandardní akce, které ani trošku
nejsou samozřejmostí. Kurz bruslení, kurz
plavání, výlet do Zoo Dvůr Králové, Obřího
akvária v Hradci Králové, lesoparku v Týništi
nad Orlicí, do záchranné stanice v Jaroměři,
do mlýna v Horním Dřevíči, Ekofarmy Bošina
ve Vernéřovicích, divadla ve Velkém Třebešově a do Zooparku Stěžery, kam pojedeme na
konci června - to vše jsou aktivity, které mateřská škola pořádá s dobrým úmyslem a snahou zajistit dětem společné zážitky. Chuť toto
vše realizovat vzniká mimo jiné i tím, že paní
učitelky pociťují, že jsou nadstandardní akce
oceňovány všemi dětmi a některými rodiči,
ale i tím, že se právě rodiče rovněž snaží pro
školku dělat něco „navíc“ (něco přivést, nabídnout pomoc, uspořádat pro děti program,
upéct ke Dni dětí…).

Kromě výjezdových akcí se konal v průběhu
uplynulých tří měsíců bohatý program i přímo ve školce. Na začátku června nás poctila
svou návštěvou paní Bugalová se svými králíky a pejsky. Ukázala dětem, jak jsou pejsci
naučeni běhat přes překážky a dokonce dětem
umožnila vyzkoušet si být tím, kdo pejsky přes
překážky provází. Pan kouzelník Martin Kříž
přišel se svými kouzly, čáry a máry do školky 1. června a ozvláštnil tak dětem Den dětí.
V květnu nám do školky přijela se svým canisterapeutickým pejskem paní Míša Fikejzová,
v dubnu zase pan Hrdina se svými dvounohými i čtyřnohými kolegy od městské policie, zašli jsme se podívat do servisu k panu Jirmanovi a na kravičky k Lemberkovým… Společně
s dětmi ze ZŠ jsme volali Velikonoce společnou
šipkovanou po vsi, hledáním kuřátek a barvením sádrových odlitků. V týdnu od 16. do 20.
května měla mateřská škola dny otevřených
dveří pro rodiče dětí, které chodí do školky.
Přišla se podívat jen jedna maminka, ale i za
tuto malou účast jsme byli moc rádi!
A na co se těšíme příští rok? Snad na nové
hrací prvky na školkové zahradě, na stavbu
zahradního domku pro uložení odrážedel, na
nové sportovní náčiní, vylepšení polytechnického koutku a další výlety a neobyčejně obyčejné dny v MŠ. Všem dětem přejeme krásné
prázdniny plné dobrodružství a čtenářům příjemně strávené léto bez komárů.
Za mateřskou školu,
text a foto Barbora Syrovátková
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život v obcích
Smrtná neděle a vítání jara v Čáslavkách
Do Velikonoc zbývají už jen dva týdny. Je tu
pátá postní neděle, které se lidově říká Smrtná
či Smrtelná. Letos vyšla na 3. dubna. Má sice
poněkud temný název, ale je plná veselí, radosti
a naděje. Z vesnic a měst se vynáší smrt, která je
symbolem všeho, co lidem škodí. Tím definitivně končí zima, začíná jaro.

Co znamená Smrtná neděle?
* Starý slovanský zvyk vynášení figuríny smrti, která symbolizovala zimu, sahá do předkřesťanských
pohanských dob, je to jeden z vůbec nejstarších lidových zvyků u nás. Obřad, který přivolával jaro
a prosil o dobré počasí a dobrou úrodu, byl pro naše
předky jedním z nejvýznamnějších z celého roku.
Slavil se v den jarní rovnodennosti, ale postupem
času se přesunul na jednu z postních nedělí.

Vítání jara v Čáslavkách

Smrt vynášela ze vsi mládež. S figurínou smrti pak
obcházela děvčata, někde všechna mládež a děti, vesnici, koledovala, zpívala a nakonec vynesla za ves.
Ačkoliv byl tento zvyk velkou událostí pro všechny,
do přípravy a vynášení smrti se zapojovali výhradně mladí lidé a děti. Dospělí pouze přihlíželi a bavili se. Podle moravské pověry se musí obřadu z každého domu ve vsi zúčastnit alespoň jeden chlapec,
v opačném případě v tomto domě někdo do roka zemře. Existuje mnoho různých regionálních variant,
například ve Slezsku chodili chlapci a děvčata zvlášť,
jeden průvod nesl Mařenu a druhý Mařocha.

První dubnová neděle se v Čáslavkách odehrávala ve znamení smrtné neděle, alias Smrťačky.
Tato mnohaletá tradice je spojena s vynesením
zimy ze vsi, aby konečně mohlo přijít jaro.
Dopoledne se místní děti s maminkami
a dokonce i babičkami sešly u Karbanů na
dvorku a společně tam Smrtku ustrojily a ozdobily malovanými vajíčky. Zima se opravdu vzdát nechtěla, proletoval dokonce i sníh
a foukal ledový vítr. Odpoledne se počasí trochu umoudřilo a vykouklo na nás i sluníčko.
Lidé z vesnice dorazili na náves a společně
s dětmi obešli celou ves se Smťačkou za zpěvu písničky Smrt nesem ze vsi, má dlouhé
vousy …
Nakonec Smrtku za vsí spálili a se zimou
se tak snad už pro letošek rozloučili. Všichni místní lidé, kteří pamatují tuto tradici již
z dob svého dětství, jsou rádi, že se zvyklost
po covidové přestávce opět vrátila a nevymizela nám. Vděčíme za to však nejvíce Andree
a celé rodince Karbanových, kteří celou akci
svolali a propůjčili svůj dvorek přípravám.
Poděkování pak patří neodmyslitelně i všem
dětem a Čáslavákům – i těm již přespolním,
kteří dorazili a přidali tak svou ruku k dílu.
Teď už snad přijde jaro v plné parádě.

* /zdroj : https://cs.wikipedia.org/

text Kateřina Ropická
foto Jiří Plšek
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život v obcích
Archeologové po sobě nechali velký nepořádek…
V několika částech Dolan proběhl také letos
jarní úklid obce. Party dobrovolníků se v rámci celostátní akce Ukliďme Česko sešly v neděli 10. dubna. Dolanskou úklidovou partu řídil
Libor Veinfurter, Krábčice koordinoval Radek
Všetečka a ve Svinišťanech si vzal brigádníky
do parády Pepa Cipra. V místní části Dolany
navléklo pracovní oblečení a rukavice šestnáct
lidí. Někdo šel sbírat odpadky cestou od hřiště
k lesu, jiní se vydali směrem k Sebuči. Dolaňáci
uklidili i obě stezky spojující Dolany a Čáslavky
- vrchní kolem topolů i tu spodní vedoucí mezi
poli. V přírodě jsme našli hotové poklady, jmenovat můžeme montérky, držák na mobil, klobouk, polštář nebo velké spodní prádlo. Neskutečný nepořádek zbyl nad hřištěm po těch, co
v trase budoucího obchvatu prováděli archeologický průzkum… Na závěr proběhlo posezení a zhodnocení úklidové akce, na dolanském
hřišti došlo na tradiční opékání párků. Všem
zapojeným moc děkujeme!
text a foto Petr Záliš

Jarní úklid svinišťanské chaloupky a jejího okolí
O velkém pátku se ráno sešli před chaloupkou dobrovolníci z řad
obyvatel Svinišťan, aby společně po zimní pauze otevřenými okny
vpustili jaro do chaloupky. Ženy důkladně umyly nejen okna, ale
i její vnitřek včetně nádobí, nábytku a veškerého zařízení. Chaloupka se rozvoněla čistotou, jarním vzduchem a veselou náladou všech
dobrovolných brigádnic. Muži uklízeli venkovní prostředí nejen
u chaloupky, ale i u dětského hřiště, postarali se také o dřevo na topení, které složili na určené místo. Navzdory tradici, že člověk nesmí
o Velkém pátku pracovat s hlínou, další dobrovolníci uklízeli, pleli
a okopávali okolní zeleň, aby se probudila k životu a rostla do
své krásy. Po společné svačině a obědě se všichni v dobré náladě
rozešli do svých domovů. Děkuji organizátorům brigády a všem,
kteří přiložili ruku k dílu.
text a foto Blanka Dvořáčková
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život v obcích
Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný…
…bylo slyšet hlasy malých i velkých koledníků
u dveří a oken obyvatel Svinišťan. Po dvou letech
se do naší vsi vrátila velikonoční tradice a všichni
koledníci si koledu skutečně užili. Nechybělo obdarování barvenými vajíčky, sladkostmi a dospělí koledníci si připili na zdraví hostitelek a krásné
svátky i v příštím kalendářním roce.
text a foto Blanka Dvořáčková

Dolanská míle poprvé
V pátek odpoledne 24. 6. 2022 se poprvé uskutečnil závod „Dolanská míle“, který se měl jet již
na jaře, ale kvůli nemoci časomíry se musel odložit. Sportovní akci pořádal kmen Tate Osmaka
a Obec Dolany. Jednalo se o závod na koloběžkách. Nově opravená spodní cesta pod Dolany k
této akci přímo vybízela. Sešlo se zde 39 závodníků od těch nejmenších až po padesátileté koloběžkáře. Každý účastník měl i své publikum,
které ho hnalo kupředu. Ti mladší jeli necelý
kilometr, junioři a dospělí 1 míli (1,7 km). Trasa
vedla kolem kravína na křižovatku, pak kopeček
ke hřbitovu a zpátky. Závod se jel jako časovka
jednotlivců. Měření času obstaral čip, který měl
závodník přidělaný na noze. Každý účastník dal
do závodu veškerou svou sílu a energii. I když
závodníkům výkon dost znepříjemňoval vítr,
nejrychlejší děti na krátké trati dosahovaly průměrnou rychlost přes 26 km/h a dospěláci přes
28 km/h. Více než dobré výkony, byl důležitější pohyb a radost z něj. Vyhrál tak každý, kdo
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život v obcích
Poděkování všem, kteří ruce k dílu přidali
se postavil na trať a dojel. Nakonec si jeden
z vylosovaných závodníků odvezl domů zbrusu novou koloběžku značky Kostka.
Hned po vyhlášení byl rychlý úklid před
blížící se bouřkou a deštěm. Kdo měl ruce, tak
pomáhal, abychom to vše stihli. Díky nasazení všech pomocníků jsme před prvními kapky
měli zabaleno. Akce se vydařila a dle ohlasů
účastníků máme v podobné aktivitě pokračovat. To by ale nebylo možné bez ochoty všech
pořadatelů z kmene Tate Osmaka či MP Jaroměř při řízení dopravy a bez pomoci zaměstnanců obce na přípravě a vymetení celé trasy.
Díky nim jsme si mohli pořádně trhnout ….
Sponzoři akce: KOSTKA - kolobka, s.r.o. Český výrobce koloběžek a STRABAG stavební společnost,
která stavěla komunikaci, po které se jel závod.
text Jiří Plšek, foto Lenka Bugalová
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ohlédnutí za kulturou
Dětský den v Dolanech nabídl soutěže i projížďky na koních
Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.
O pravdivosti tohoto rčení se mohli přesvědčit
účastníci Dětského dne, který uspořádala první
červnovou sobotu na dolanském hřišti Tělovýchovná jednota Dolany. Vyjížďky na koních se
zde staly asi největší atrakcí. Celkem sedmnáct
soutěžních disciplín si vyzkoušel rekordní počet
dětí, všichni účastníci dostali odměnu ve formě
balíčku s dobrotami. K tomu všemu pestrý doprovodný program, bohaté občerstvení i hudba.
Organizátoři měli trochu obavy z počasí.
Předpovědi se ale naštěstí nenaplnily, během
sportování dětí bylo slunečno. „Akci považuji
za velmi vydařenou. Zúčastnilo se jí víc dětí, než
jsme očekávali. I tak si myslím, že jsme se s tím
všichni dobře popasovali, ač to bylo náročné,“
hodnotil zpětně Libor Veinfurter z pořádající TJ
Dolany. Dle zapisovatelky Verunky Buchtové si
přišlo zasportovat 81 dětí. U koní se stály fronty, tak velký zájem byl o projížďku! Tuto atrakci
zajistily Anička Lemberková a Romča Mašínová, patří jim za to velké poděkování.
Slušný ohlas mělo také vystoupení Městské
policie Jaroměř. Strážníci se psy během zajímavých scének například předvedli, jak dokáží rychle a účinně zpacifikovat podnapilého
výtržníka. Do dolanského sportovního areálu
dorazili také zástupci Policie České republiky
nebo dobrovolní hasiči z Jezbin, kteří pro malé
účastníky akce opět nastříkali na trávník pěnu,

osvěžili je i vodní mlhou. Díky vstřícnosti Obce
Dolany si děti mohly zadovádět na trampolíně
a skákacím hradu. Hudbu a moderaci zajistil
stejně jako loni DJ František Valčík.
Velkou práci odvedly holky v bufetu, stejně
jako kluci u venkovního občerstvení. Součástí
pestrého menu byla široká nabídka nápojů pro
malé i velké, domácí guláš nebo kýta z grilu.
Nesmíme zapomenout poděkovat Laďce Jakoubkové, Hance Brusnické nebo Terce Najmanové, které pekly a obstaraly další dobroty pro děti. „Krásný den to byl. Počasí, účast,
organizace, radost dětí. Díky všem za práci
a volný čas, který tomu věnovali,“ zhodnotila
letošní Dětský den v Dolanech Hanka Brusnická. „Myslím, že všichni byli spokojeni, bylo to
super. Hodně lidí v areálu zůstalo i na odpolední fotbalový zápas. Byla to dlouhá a náročná
šichta, ještě v tom vedru… Je fajn, že tu takové
lidičky máme,“ ocenila práci řady dobrovolníků Laďka Jakoubková. Sluší se také poděkovat všem, kdo zapůjčil jednotlivá stanoviště,
a hlavně těm, kdo u nich byl.
Po skončení Dětského dne si dolanské hřiště
začali chystat fotbalisté na soutěžní zápas proti Babí. Svěřenci trenéra Pepy Cipry tentokrát
na soupeře nevyzráli a podlehli 2:3. To ale nebylo úplně podstatné. Důležité je, že se v obci
něco děje a že tu máme spoustu lidí, kteří jsou
ochotní obětovat svůj volný čas pro druhé.
foto a text Petr Záliš
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spolky obce
Svinišťanští hasiči zorganizovali sběr železa
20. dubna v podvečer se ve Svinišťanech uskutečnil
sběr železa. Akci již tradičně zorganizoval místní
Sbor dobrovolných hasičů. Výtěžek ze sběru věnují
dětem na jejich občerstvení a ceny při dětských rybářských závodech, které se letos uskuteční 27. srpna. Děti, jste srdečně zvány spolu se svými rodiči!
Hasičům děkujeme!
text a foto Blanka Dvořáčková

Sběr železa proběhne na podzim
SHD Čáslavky a Dolany uskuteční sběr železa
v místních částech obce na podzim (září, říjen).
Termín bude včas upřesněn - a to jak na stránkách obce, tak letáčky do schránek.
text Ladislav Karban

Pozvánka na rybářské závody
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spolky obce
Pozvánka na tradiční hasičské závody a posvícenskou zábavu

Sousedské posezení na návsi v Čáslavkách
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sportovní dění
Dolaňáci zlepšili výsledky i péči o fanoušky
Fotbalistům TJ Dolany sestup z okresního přeboru nehrozí. Podzimní část soutěže se přitom našim borcům
nepovedla, získali jen osm bodů. Pak se ale Dolaňáci rozjeli, na jaře vybojovali už 18 bodů, a to ještě měli v době
pořizování tohoto rozhovoru dva zápasy k dobru. Nejen
o tom jsme si povídali s trenérem dolanských fotbalistů
Josefem Ciprou.

Pepo, máme za sebou celkem povedené jaro. Čím
to, že se nám výsledkově
daří víc, než na podzim?

Je to paradox. Určitě se méně trénuje, schází se méně lidí na tréninky,
i když je pouze jeden týdně. Důležitým faktorem ale bylo, že jsme na
jaře hráli většinu zápasů doma, kde
se nám dlouhodobě daří.

Když se ohlédneš za dosavadními jarními zápasy
Dolan, který se Ti líbil nejvíc? A jsou utkání, po
kterých si kluky úplně nechválil?
Asi nejlepší zápasy byly proti Hronovu a Červenému
Kostelci B, kde jsme soupeře k ničemu nepouštěli a zaslouženě zvítězili. Nejhorší byly určitě zápasy na hřištích favoritů, derby ve Velichovkách a utkání na trávníku posilněného Velkého Poříčí B. Zde jsme dostali
mnoho branek, které pramenily z našich hrubých chyb
v obranné fázi.
Při pohledu na tabulku našich střelců je vidět, že
nemáme vyloženého kanonýra…
Kanonýr je to, co nám chybí. V útoku se na jaře točí přibližně pět hráčů. Do šancí se dostáváme, poslední zápasy
to jen potvrzují. Proti Babí jsme mohli v úvodu zápasu
vést 3:0, ale ani naše nejvyloženější šance jsme neproměnili. To je věc, na které musíme zapracovat.
Chystá se v létě posílení kádru, máš už vyhlédnuté
konkrétní posily?
Máme několik hráčů rozjednaných již ze zimy, vše ale
především záleží na situaci v jejich klubech. Bylo by dobré přivést zkušené hráče, vždy aspoň jednoho do každé
řady. Bez posil to bohužel nepůjde, to vidíme na konci
jarní části, kdy se sotva scházíme.
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Na rozdíl od soupeřů máme v týmu poměrně velké zastoupení kluků z naší obce. Když
to budou chtít v našem týmu zkusit třeba
další mladí Dolaňáci, mohou přijít, dostanou šanci?
Vždy to je o píli, vytrvalosti a výkonnosti. Každý
zápas je jiný a bylo by dobré mít větší možnosti
ke střídání, abychom mohli nové tváře zapojit.
Kluci určitě šanci dostanou, musí se ale porvat
o sestavu s ostatními. Bohužel mi ale přijde, že
kvalita je obecně u mladších generací klesající.
V minulosti jsme měli několik hráčů pod dvacet let z našeho okolí, kteří by z fleku mohli hrát
v základní sestavě, dnes tomu bohužel tak není.
Zastavme se u jména Jannis Bleyer. Jak se
to seběhlo, že se v dolanské sestavě poprvé
objevil hráč německé národnosti?
Jannis dorazil v zimě na pár tréninků a přáteláků. Dostal doporučení od svého tchána. Od
té doby s námi trénuje a musím uznat, že patří
mezi kluky s vůbec nejlepší morálkou. Nechyběl
na většině akcí, jezdí včas a snaží se jít do všeho
naplno. Věřím, že v nové sezóně ještě dopiluje

sportovní dění
Lákadla pro fanoušky fotbalového týmu
detaily a bude jedním ze základních stavebních kamenů
našeho týmu.
Na jaře jsme se snažili přilákat další fanoušky na
rozšířené menu v bufetu, více druhů piv, nové lavičky a další lákadla. A zdá se, že to zabírá, v poslední době chodí víc lidí…
Vnímám to velice pozitivně. Přeci jenom hodně lidí nejde jenom na fotbal. Jdou na pivo a popovídat si, teď mají
možnost dát si i něco dobrého na zub. Náš „bufetový
tým“ se snaží měnit nabídku a přidávat stále něco nového. Tato změna je vnímána nejen místními, ale i hostujícím diváky, kteří to kvitují.

Díky povedenému jaru nám
už sestup z okresního přeboru nehrozí. S jakými ambicemi půjdeme do další sezony,
s jakými výkony a výsledky
budeš spokojený?

Ambice se budou odvíjet podle toho, jak silný
a široký budeme mít kádr. Jestli se nepovede návrat některých hráčů do týmu, pokud
někteří kluci ukončí kariéru a nepodaří se
další doplnění kádru, budeme mít příští sezónu velký problém. Když ale tým doplníme
o vhodné typy hráčů, můžeme pomýšlet velmi vysoko.

Vše důležité o dolanské tělovýchově najdete na
www.tjdolany.net nebo na oddílovém Facebooku.
text a foto Petr Záliš
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zpátky do kronik
Čtení z kroniky Čáslavek - Rok 1942 - Německý teror
Dne 27. května obležena byla naše vesnice německým
vojskem. Vojsko provádělo prohlídky bytů a občanských
průkazů. Pátralo též po zbraních. V Praze odstraněn byl
krvavý německý protektor Heydrych atentátem. Odvážní hrdinové vrhli na jeho auto bombu. Každý Čech
byl rád, že odstraněn byl mnohonásobný vrah nevinných českých lidí. Po atentátu rozzuřily se německé
úřady. Každého dne vyvěšeny byly vyhlášky o tom,
že německá policie popravila zase některé Čechy. Pod
záminkou, že schvalovali atentát nebo že přechovávali
německou policijí hledaného nevinného člověka nebo že
u něho našli zbraně, třeba rezatou starodávnou pistoli. Mnoho vážených a hodných Čechů bylo popraveno
např. z Jaroměře zasloužilý knihkupec Šmahel a bývalý
starosta Jaroměře a vůdce soc. dem. Libřický. V ten čas
chodili jsme všichni se svěšenými hlavami a zaťatými
zuby. Naděje na lepší čas vzbuzovali v nás jen zprávy
zahraničního rozhlasu. O kom se však Němci dověděli,
že poslouchá zahraniční rozhlas toho mučili a popravili.
Německá propaganda nařídila všude i na ploše silnice
namalovati písmeno V, což značí vítězství /Viktoria/.
Náš cestař Toufar k velikému svému rozčílení též musel
vápnem na silnici namalovati V. Velice se však potěšil,
když druhého dne z rána u každého V našel na silnici nápis: „Vy volové, vy věříte ve vůdcovo vítězství?“
V této smutné době popraveno bylo mnoho českých nevinných lidí, ba i celé rodiny Němci vyvraždili.
Nouze je čím dál větší, hlavně se nedostává tuků. Plnotučné mléko musí se odváděti do mlékárny. Zjistí-li se
tam malá tučnost mléka, jest majitel hospodářství pronásledován. Nastává nedostatek obuvi, začínáme nositi
dřeváky, par stojí 79K.“
Blanka Dvořáčková
/zdroj: Pamětní kniha obce Čáslavek u Jaroměře, str. 48
Doslovný přepis zápisu Syrovátka Antonína z Čáslavek 6/

foto Alois Šmahel, knihkupectví
Šmahel - archiv Jakub Exner

komiks Anthropoid: https://www.
vecerni-praha.cz/zdenek-lezakmichal-kocian-komiks-anthropoid
-aneb-zabili-jsme-heydricha/
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historické souvislosti
Atentát na Reinharda Heydricha
– hrdinství nebo chyba odbojového činu?
Uplynulo dlouhých 80 let od uskutečnění atentátu na Říšského protektora Reinharda Heydricha.
27. května 1942 díky hrdinskému činu parašutistů Gabčíka a Kubiše se dlouho připravovaná
operace Anthropoid stala úspěšnou a nacistické
Německo ztratilo jednu z důležitých figurek na
své válečné šachovnici.
Heydricha můžeme bez emocí nazvat lidskou bestií, která měla dlouhé dva roky naši
zemi ve svých spárech. Tento krutý, vychytralý, bezcitný a neoblíbený muž měl díky svým
vyzvědačským sítím kompromitující důkazy
téměř na každého. Chytře využil taktiku „cukru a biče“ na malý ponížený národ. Kdyby zůstal u námořnictva a zdokonaloval se ve hře
na housle, nebyl by zabit dvěma atentátníky
v Protektorátu, kde byl tolik nenáviděn a současně obáván.

Můžeme hovořit o štěstí, že podobnému osudu
unikl Bohdašín u Červeného Kostelce. Vždyť
Heydrich plánoval vysát lidskou pracovní sílu
našeho a pro něho nehodnotného národa, následně bychom pak jako příslušníci podřadné
rasy neměli již žádnou budoucnost. Třebaže se
dnes najdou i kritikové tohoto atentátu, jehož
důsledkem byly stovky popravených nevinných lidí a jejichž jména nám připomínají pamětní desky na mnoha místech naší republiky,
historikové hodnotí tento čin jako hrdinský.
Vražda tyrana Heydricha se stala pro náš národ
v těžké době krutosti, strachu, slz a beznaděje
navždy symbolem odvahy národa a hrdinství
statečných parašutistů.

Víme, že po jeho smrti přichází masové zatýkání
a denní popravy stovek nevinných lidí. Víme, že
v kryptě kostela v Reslově ulici díky zradě Karla Čurdy umírají nejen parašutisté, ale i odbojáři. Adolf Hitler přišel o velmi schopného muže.
Trestem za jeho smrt bylo hrůzné vyvraždění
a vyhlazení Lidic a Ležáků.

Blanka Dvořáčková
/zdroj komiksu: https://www.abicko.cz/clanek/
precti-si-zabava-historie/28975/80-let-od-operace
-anthropoid-atentat-na-heydricha.html/
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Vzkazy do nebe - Vnitřní monolog frontového vojáka
Jen několik krátkých okamžiků ticha. Žádná
střelba, žádné dunění ani otřesy země. Kryji
se za zřícenou zdí panelového domu. Na silnici hoří torzo vojenského auta. Na rozbité cestě
leží dvě mrtvá těla vojáků. Mrtvá těla kluků starých asi jako já. Potím se. Přiznávám sám sobě:
Mám strach. Nesmím mít strach. Jsem zde přeci
dobrovolně. Máma plakala, když jsem odcházel. Prosila mě, abych zůstal doma, že ta válka
není moje věc. Opravdu není? Já si myslel, že
je. To jsem ještě tenkrát netušil, jak těžké je být
ve skutečné válce. Jak těžké bude nevzpomínat
na domov, na děvče s havraními vlasy. Nemyslet na slzy v očích mámy, na pevný stisk tátovy
mozolnaté ruky.
Jen několik krátkých minut ticha. Vzpomínám na dědu. Znám ho z fotografií. Byl vojákem
naší Benešovy republiky. Po Mnichovu opustil babičku, dostal se do Anglie a vedl válku ve
výšce v tom v modrobílém světě. Děda věděl, že
bude válka. A že musí jít. „Chlapi ve válce nemají na výběr“ řekl tenkrát babičce. Dědo, měl jsi
pravdu, pomyslím si. Vždyť hranice mezi živo-

tem a smrtí je ve válce tak tenká, rozhodují vteřiny. Podívám se vzhůru k obloze, k tomu dědovu
modrobílému světu.
Krátké minuty ticha, než se začne chvět
země, bojové hlavice rozdrtí vše a krátery v půdě
budou tak hluboké, že svojí nenasytnou tlamou
spolknou nejen zbytek zdiva, za kterým se kryji,
ale i vše živé a neživé, pokud v mém okolí ještě
něco takového vůbec je. Hukot. Dunění. Prach.
Hrůza. Sutiny. Křik raněných odněkud z blízka.
Podívám se vzhůru k nebi: Dědo, taky ses bál
jako já? Ty možná ne v té své peruti, ale spíš ano,
viď? Dědo, taky sis přál být doma u babičky? Já
chci být u své mámy a svého děvčete s havraními vlasy.
Vteřina ticha. Dědo, už jdu za tebou.
Blanka Dvořáčková
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vyprávěnka
Děvčátko v rozkvetlém poli (lyrizovaná vyprávěnka)
Červen vstoupil do našeho kraje. Zabydlel se
v lukách, sadech, zahrádkách. Na stromech
zrály třešně a děti měly pusy umazané od voňavých zralých jahod. Měsíc červen čekal, až
ho nejen v kalendáři vystřídá bratr červenec.
Připadal si celý unavený z rozdováděných dětí
těšících se na letní prázdniny. Zbývaly pouhé
tři dny a červen věděl, že se dočká. To si lehne
do kupky usušeného sena, ruce složí za hlavou
a bude se dívat do zlatého slunce. Potom usne
a určitě se mu bude zdát o tom malém děvčátku v rozkvetlém makovém poli.
Červen přišel mezi nás a bílé květy zasetého máku na polích od Jaroměře k Čáslavkám
a od Dolan ke Svinišťanům provoněly přírodu.
Bylo odpoledne a do jednoho z kvetoucích polí
vstoupilo malé děvčátko. Hlava se dívence zatočila z kvetoucí bílé makové krásy, sklonila se
k jednomu z květů a přivoněla. Přivoněla podruhé a slyší tichounký hlásek: „Kdopak ty jsi?“
„ Jsem holčička“ odpověděla a rozhlíží se kolem
sebe. Nikoho nevidí. Pouze na jednom z květů sedí malý čmelák a nasává dobrotu z růžovofialového středu bílého květu. „Umíš létat?“
zeptá se čmelák. „Neumím, ale umím tančit“
odpovídá děvčátko. „Zatanči, prosím“ žadoní
hlásek. „Ještě nikdy jsem neviděl tančit holčičku mezi květy máku.“ „Když chceš“ radostně
odpoví dívenka, rozpřáhne ruce a radostně se
zatočí. Nožky jí jen kmitají mezi tou bělostnou
krásou, děvčátko se radostně směje a začne potichu zpívat písničku. Vymýšlí si slova o slunci,
o malém čmeláčkovi a kvetoucím poli. Melodii
zná z maminčiny písničky. V remízku nad polem se zastavily dvě srnky. O kousek dál pod

šípkovým keřem se probudila máma zaječice
se svými čtyřmi dětmi. Všichni se udiveně dívají do pole na tančící holčičku, která si vlasy
ozdobila makovými květy.
I měsíc červen na malou chvíli zapomněl
myslet na to, jak je z toho tepla unavený a počítat dny, kdy přijde jeho bratr a převezme
všechny povinnosti léta.
Červen stál ještě v kalendáři, sluneční paprsky hladily děvčátko po tváři a nebe bylo
blankytně modré jako by je malíř namaloval.
Děvčátko tančilo v kvetoucím poli a nad hlavou mu tančili a zpívali ptáci. Malý čmelák
opilý nektarem různých květů a ukolébán
zpěvem děvčátka usnul v bělostném kalíšku
květu. Holčička se ještě jednou zatočila a vyšla z toho pohádkového pole na polní cestu.
Ohlédla se, zamávala spícímu čmelákovi a rozběhla se domů.
Červen stál ještě v kalendáři. Byl večer. Dívenka spala a ve spánku se usmívala. Zdálo se
jí o novém kamarádu čmelákovi, který tančil
na květech zasetého máku.
Blanka Dvořáčková
ilustrace Lenka Piechová
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