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slovo na úvod
Slovo starosty
Milí spoluobčané,
je začátek října a většina z vás sledovala poslední zářijový víkend, kdy se
konaly všeobecné volby do zastupitelstev měst a obcí. Do našeho nového
zastupitelstva již nekandidoval místostarosta Jiří Škvrna a zastupitel Ladislav Fűgner. Jirka pracoval jako neuvolněný místostarosta od roku 2010
a v zastupitelstvu byl nepřetržitě již od roku 2002. Láďa jako zastupitel za
Svinišťany pracoval od roku 2010. Za jejich dlouholetou a obětavou práci
jim jménem Obce Dolany moc děkuji a přeji do dalších let pevné zdraví,
spoustu klidu a radosti s vnoučaty.
Po celé republice veřejnost vybírala z tisíců a tisíců kandidátů své zástupce pro správu věcí veřejných. S napětím jsme sledovali, jak dopadnou
volby v okolních obcích a městech. Kteří nám známí starostové z okolí
a ostatních Dolan obhájí své posty. Ne všude to bylo tak jednoduché jako
u nás a jedné třetině všech obcích v Česku, kde byla jenom jedna kandidátní listina a v podstatě bylo rozhodnuto ještě před volbami, kteří kandidáti budou členové zastupitelstva. Je to především tím, že v naší obci
nejsou taková velká témata, která by obec rozdělovala. Proto bych velice
rád poděkoval všem, kteří k volbám přišli a dali tak najevo, že jim práce
zastupitelstva a vedení obce není lhostejné. Nyní bude záležet na novém
zastupitelstvu, koho si zvolí ze svého kruhu za starostu, místostarostu.
Velké poděkování patří také všem těm, kteří se účastnili bezchybné
práce ve volebních komisích. V dnešní době není vůbec jednoduché zajistit lidi, kteří jsou ochotni obětovat čas na předvolební zasedání volební
komise, na školení a na dva dny pro samotné volby. Jsem proto rád, že
je kolem obce tento takřka neměnný tým volebních komisí. Doufám, že
jim tato velmi záslužná činnost vydrží a v lednu se sejdou při volbě prezidenta.
Je smutné, že se všeobecně politika v posledních letech stala otevřeným
bojištěm postojů a názorů. Politická klání jsou velmi vyostřená a můžeme sledovat trend zvyšující se intenzity a agresivity osobních útoků.
Jako kdyby nic jiného nebylo než porazit soupeře. Buďme rádi, že v Dolanech není v komunálních volbách politický boj o posty v zastupitelstvu
a jde vždy hlavně o blaho a rozvoj obce. Staronové zastupitelstvo čeká
nelehké čtyřleté období, kde zásadní akcí bude nejen vybudovat vodovod, ale pak ho také provozovat. Nejdůležitější bude to vše zvládnout
ekonomicky a nezadlužit obec tak, abychom byli schopni splácet úvěr
a přitom měli peníze na údržbu obcí a nějaké investice. Přeji novému
zastupitelstvu ať pokračuje v rozjeté práci a věřím, že vše dotáhneme do
zdárného konce.
Jiří Plšek
starosta obce Dolany
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slovo na úvod
Slovo šéfredaktorky časopisu
Vážení spoluobčané a čtenáři Časáčku,
ve třetím čísle časopisu naší Obce se dočtete o událostech, které proběhly během léta a v měsíci září, kdy dětem nastal nový školní rok. V Časáčku se vám představuje nová paní ředitelka dolanské školy a dozvíte se, jak
naši školáci prožili svůj první den nového školního roku. Zajímat vás budou
i informace ohledně říjnových voleb a nového zastupitelstva naší Obce. Přinášíme vám i informace o všech akcích, které v jednotlivých částech Obce
Dolany proběhly o prázdninách. Zajímavý je i rozhovor s místními soukromě hospodařícími zemědělci. Jsme rádi, že do Časáčku došly i příspěvky
nových dopisovatelů.
Milí čtenáři, počasí letošního babího léta je velmi proměnlivé. Mnozí
z vás přemýšlejí, co dobrého a i spíše nedobrého přineseme zimní období.
Přeji vám všem jménem celé redakční rady hodně zdraví a obyčejného lidského štěstí. Obojího nám je do dalších měsíců potřeba.
Blanka Dvořáčková

od čtenářů
Poděkování ze Svinišťan...

Jsem obyvatelka ze Svinišťan a jsem dlouhodobě odkázána na
invalidní vozík. Znám proto jen okolí svého bydliště a pozoruji,
jak je naše vesnice z hlediska veřejného prostranství i kulturního
života udržovaná. Nedávno jsem potřebovala jet na hřbitov do
Dolan, tak mě syn při té příležitosti provezl po okolí. Byla jsem
mile překvapena, jak se naše obec mění k lepšímu. Dolany už nejsou „blátem kované“, jak se říkávalo dříve. Byla bych tak ráda,
kdyby nové zastupitelstvo obce pokračovalo v dobré práci.
Děkuji Alena Rathouská ze Svinišťan, 80 let

3

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 poslední číslo roku 2022 je uzávěrka všech příspěvků 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
4/2022 = 9. 12.

Časopis číslo 3/2022 byl vydán 5. 10. 2022

Autoři a zdroje textového/obrazového materiálu
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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
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informace
Výsledky voleb a složení nového zastupitelstva

Ve dnech 23. - 24. září proběhly volby do zastupitelstev obcí. V naší obci byla jen jedna kandidátní listina PRO OBEC - zástupci místních částí a bylo voleno
9 zastupitelů.
Celková volební účast ve volbách do zastupitelstev
byla 46,07%, v Královéhradeckém kraji 47,09%, v okrese Náchod 46,76% a v naší obci 36,52%.
Údaje v níže uvedené tabulce ukazují účast voličů
v jednotlivých volebních okrscích Obce Dolany.

Z přiložené tabulky je patrné, že účast voličů v jednotlivých okrscích naší obce se pohybovala pod 50%.
Z celkového počtu všech voličů (523) přišlo k volbám
a odevzdalo obálku 191 z nich. Podrobnější informace o výsledcích voleb v celé ČR - tedy i okolních
obcích a městech je možné nalézt na internetových
stránkách - www.volby.cz.
text Lenka Piechová (zdroj:www.voby.cz)
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Složení nového zastupitelstva, včetně údajů
o získaných hlasech.

informace
Letošní přívesnické tábory v chaloupce
Stejně jako v předchozích letech, i tento rok se
konaly přívesnické tábory v chaloupce ve Sviňišťanech. Dva prázdninové termíny se děti z Dolan a okolí přes den seznamovaly, sportovaly,
tvořily, hrály hry a jezdily na výlety.
První týden tábora jsme prošli v cestovatelském duchu. Děti poznaly každý kontinent, zkusily si typické sporty a povídaly si o zvířatech
a přírodě po celém světě. Kromě toho jsme dvakrát vycestovali za hranice Sviňišťan. Navštívili
jsme dvorskou ZOO a vyrazili na koloběžkách
do Ratibořic, kde nás provedla zámkem slečna
komtesa. Jediné, co nás trápilo, bylo horko, které
jsme řešili vodními pistolemi a skluzavkou.
Druhý týden jsme se setkávali v jiné skupině dětí. Dny byly vlastně podobné, jako na
táboře prvním. Tématem však bylo poznávání
čtyř živlů. Na výlety jsme se vydali do lesního
lanového parku v Hradci Králové a na koloběžkách do josefovského podzemí, po kterém
jsme se zchladili na starém koupališti.
Samozřejmě jsme se nevyhnuli drobným
úrazům a komplikacím. Během tábora však bylo
vidět, jak se děti postupně seznamují, tvoří kolektiv, těší se na další dny a vypráví o všem, co
zažily. Děkujeme rodičům za spolupráci a důvěru a těšíme se na další ročníky.
text Josefína Pacovská, foto Sabina Mistrová
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informace
Návštěva v Doľanech u Levoče (Slovensko)
Na základě pozvání končícího starosty Štefana Kamenického proběhlo setkání zástupců
českých obcí Dolany, tentokrát na Slovensku.
Návštěvu Doľan přijalo celkem 17 zástupců.
Za naší obec se účastnil starosta a spoluobčané místních částí, kteří se již zapojili do letošní jarní návštěvy na kolech a koloběžkách při
akci z Dolan do Doľan. Dočkalo se nám milého
přivítání nejen od pana starosty, ale i místních
občanů, se kterými jsme strávili dva příjemné
večery. Povídalo se, zhlédli jsme film ze zahájení setkání v Pardubicích a diskutovalo se také
mimo jiné o plánovaném setkání dolaňáků,
které proběhne u nás 23. - 25. června příštího
roku. Mnoho místních si nese ještě vzpomínky
na první setkání, které proběhlo právě u nás
v roce 2016.
Na Slovensko do Spišské Nové Vsi jsme přicestovali vlakem ve středu 28. 9. Na nádraží
nás vyzvedl pan starosta již zmíněných Doľan,
aby nás provedl místním krajem. Navštívili
jsme tak mnoho zajímavých a krásných míst
v okolí Doľan. První cesta nás zavedla na náměstí do Levoče, kde jsme navštívili unikátní
gotickou sakrální stavbu zapsanou do seznamu světového dědictví UNESCO. Jednalo se
o Katedrálu sv. Jakuba, která spolu s nedaleko
stojící renesanční městskou radnicí, tvoří dominantu Náměstí Mistra Pavla. Zajímavým místem byl klášter minoritů s renesančním kostelem nazývaným také Gymnaziální kostel nebo
Černý kostel. Po důkladných průvodcem komentovaných prohlídkách všech jmenovaných
krás Levoče jsme se přesunuli do Spišského
Podhradia, jehož součástí je Spišská Kapitula,
kde stojí dvouvěžová Katedrála Svatého Martina. Její historie sahá až do doby románské (první třetina 13. století). Den jsme zakončili dominantou celého okolí - Spišským hradem, jehož
velkolepost a rozsáhlost je nepopsatelná. Večer
byl zakončen mší svatou v místním doľanském
kostele, jež byla vedena za obec a její hosty, je-
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informace
Navštívili jsme zajímavá místa na Slovensku
likož byl svátek sv. Michala, který je patronem Doľan. V pátek ráno jsme si stihli ještě
prohlédnout muzeum speciálního školství
(pro zrakově a sluchově postižené), navštívili „skanzen“ Rožkovce, kde bydlí přes pět set
„cigánů“. Prohlédli si jejich školku a komunitní centrum, které postavila obec Doľany. Poté
proběhlo rozloučení a se zavazadly plnými

gorbáčků, ovčích sýrů a borovičky jsme se vydali
na cestu vlakem do Olomouce, Pardubic, Kolína
a Prahy. Starosta Štefan Kamenický je skvělý člověk a budeme doufat, že si Obec Doľany v nastávajících volbách zvolí dobrého nástupce. A já také
pevně věřím, že to nebyla naše poslední návštěva
této krásné části Slovenska.
foto a text Jiří Plšek

životní jubilea
Naši oslavenci
Tak tu máme zase pár letních oslavenců a také
oslav. V červenci se slavilo v Čáslavkách. Své
krásné 85. narozeniny měla paní Zdeňka Brusnická. Ve Svinišťanech oslavila své 75. narozeniny paní Iva Morávková.
V srpnu byla sláva v Dolanech u paní Věry
Marcinové, která oslavila své již 85. narozeniny.
Určitě se slavilo i u paní Jarmily Ševlové, která
měla kulaté 80. narozeniny. Oslava byla určitě
také na Sebuči, kde máme nejstarší občanku našich obcí, které je již 98 roků. Moc gratuluji paní
Ireně Ježkové. V Čáslavkách oslavila své 92. narozeniny paní Olga Srdínková. Ve Svinišťanech
oslavili své kulaté 80. narozeniny paní Alena
Rathouská a pan Václav Čáp.
A v měsíci září byla sláva u paní Jany Veselovské v Čáslavkách, která oslavila své 75. narozeniny.
Všem oslavencům dodatečně gratuluji a přeji
všechno jen to dobré, pevné zdraví, hodně klidu,
pohody a rodinného štěstí.
Za Obec Dolany Veronika Lemberková
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zpátky do lavic
První školní den v Dolanech
Sluníčko bylo letos štědré po celou dobu
prázdnin. První školní den nás také přivítalo v dobré náladě a letním duchu. Škola
v Dolanech tak opět ožila dětskými hlasy.
Děti všech pěti ročníků, jejich rodiče i prarodiče přicházeli ke škole s úsměvem, i když
mírná nervozita malých prvňáčků byla cítit
ve vzduchu. Těm byla samozřejmě jako každý rok věnována největší pozornost. První setkání s třídními učitelkami hned před
vchodem do školy ale atmosféru okamžitě
uvolnilo.
Slavnostní zahájení proběhlo tentokrát před
školou. Zde všechny přivítal milým slovem
pan starosta obce Jiří Plšek, a také zavzpomínal na svůj první školní den. Prvňáci museli poté složit přísahu, která zněla takto:

Slibujeme na psí uši
a na kočičí svědomí,
že budeme pilní žáci,
nikdy žádní poškoláci.
Učit se pilně budeme,
protože pětky nechceme.
Tak přísaháme!!!

Naši
prvňáčci

Přivítání
ve škole
Poté jsme se přesunuli do třídy, kde se pro letošní
školní rok budou učit prvňáci společně s druháčkama. Děti se znají už od školky, takže nebyl žádný
problém ihned zapojit všechny žáčky do společné
práce. Vyrobili jsme si velikánské slunce, kterému
jsme připevnili paprsky ve tvaru našich pilných ručiček. To na znamení, že odteď už je vše v našich
rukou a záleží na každém, jak se postaví ke školní práci. Sluníčko na nás bude dohlížet celý školní
rok. Můžete se na něj přijít kdykoliv podívat. Jste
srdečně zváni.
Na památku svého velkého dne si každý prvňáček odnesl pamětní list a symbolický klíč od školy.
To aby věděli, že škola pro ně bude neustále otevřená, a to po celou dobu jejich cesty od hravého
dítěte ke vzdělanému člověku. My jim na té cestě,
samozřejmě ve spolupráci s rodiči, chceme vytvořit
ty nejlepší podmínky a věříme, že se nám to skutečně podaří.
Tak tedy, milí prvňáci, přejeme vám hodně
nadšení a okouzlení z poznávání ve vašem prvním
školním roce! Rodičům prvňáčků pak hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, když dětem nepůjde vše hned napoprvé.
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zpátky do lavic
Představuji se vám...
Dodnes si pamatuji chvíli, kdy jsem stoupala se
svými rodiči po schodech Základní školy Na Ostrově v Jaroměři až do slavnostní auly ve druhém
patře, kde mě coby prvňáka přivítala moje třídní
učitelka Vlasta Malá (rodačka z Dolan).
Psal se rok 1982 a já stála s pusou dokořán a vše
bylo tak nové. Celé mi to běží před očima jako černobílý film pro pamětníky. I fotky pro vzpomínku
na tento den jsou v mém albu jen černobílé. Od této
chvíle jsem v podstatě školní kamna neopustila. Jen
jsem se z pozice žákyně a později studentky přesunula na post učitelky. Mnohé se za ta léta změnilo
a já pilně sbírala zkušenosti a nasávala informace
v oblasti školství. Snad jich bude dostatek, abych
se mohla bez meškání od tohoto školního roku
2022/2023 pustit do práce jako ředitelka vaší Základní a Mateřské školy v Dolanech.
Málotřídní škola má pro mě neuvěřitelné kouzlo. V minulosti jsem si už zkusila učit na podobné
škole a žáci takových škol mají velké šance získat
více potřebných kompetencí pro svůj budoucí život. Jsou mnohem vyzrálejší v sociální oblasti a dokáží přemýšlet a pracovat samostatněji. Proto jsem
moc ráda, že se můžu opět vrátit na málotřídní typ
školy.
Paní
ředitelka

Moc bych si přála, aby školka a škola fungovaly jako jeden celek a za podpory obce Dolany mohly společně sdílet a zažívat mnoho
zajímavých výletů, vystoupení, sportovních
klání, kulturních akcí a společných setkávání s rodiči.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy, školky, školní jídelny,
obce a v neposlední řadě panu starostovi
Jiřímu Plškovi za vlídné přijetí a ochotu pomoci mně v nelehkých začátcích nové etapy
mého života.
Mgr. Iveta Hofmanová
ředitelka ZŠ a MŠ Dolany
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hurá do školky
Hurá zpátky do školky!
Tento školní rok jsme hned v září přivítali ve
školce šest nových dětí. Každé dítě je jiné, ale
jednu věc mají přece jen společnou. Možná
uhodnete jakou – stýská se jim po mamince
a tatínkovi. A tak se ráno školkou line duo, trio
nebo dokonce kvarteto plačících zpěváků, kteří
paní učitelce dávají zcela jasně najevo, že si jejich
důvěru bude muset nejdříve získat. A tak paní
učitelka vymýšlí program plný her, zpívání,
kreslení, čtení pohádek, bádání mikroskopem,
všemožných pokusů a her s pískem a vodou,
aby si jejich srdce získala na další minimálně tři
až čtyři roky. Docela se jí to daří. Po prvním týdnu pláč u většiny ustupuje. Třetí týden už pláče
jen chvilkami poslední dítě, které si stále ještě
zvyká na prostředí mateřské školy a plno dětí,
které jsou hbité jako blešky v kožíšku. Pro mnohé děti, které jsou zvyklé se pohybovat pouze
v rodině o 3-4 členech, může být několikahodinový pobyt ve školce velmi stresující, stejně jako
pro nás může být stresující návštěva přeplněných obchodních domů v předvánočním čase.
A tak se snažíme být tolerantní k jejich pocitům a také projevům stesku, protože víme, že
to příští týden bude o trochu lepší.
To to uteklo…už je tu třetí týden ve školce.
Už jsme všichni hezky sžití, co takhle vyrazit
na výlet? Skvělý nápad! A tak jsme se vydali
na pole Ludvíkových, kde nám pan Ludvík
přichystal motyčky. Kopali jsme a kopali, až
jsme vykopali plný kbelík brambor. Co z nich
uděláme? Část necháme na tvoření, část sníme.
A tak brambory loupeme, myjeme a krájíme,
připravené je předáváme paní kuchařce a voláme: „Paní kuchařko, prosíme, upečete nám
hranolky?“. Rychle do nové prodejny pro kečup a olej – šup a hranolky jsou hotové.
Třetí týden ve školce jsme taky stihli jít do
lesa na houby. S připravenými košíky jsme
kráčeli do (z pohledu dětí) nekončícího kopce
za dolanským hřištěm. Táhlý kopec byl lemován ostrůvky pro nás neznámých hub, a tedy
už po cestě nám bylo jasné, že se z lesa nevrátíme s prázdnými košíky. V lese jsme sbírali
klouzky, bedly a babky. Na nic jiného jsme si
raději netroufli. Když už byl košík skoro plný,
rozhodli jsme se, že už půjdeme nazpátek.
V tom ale jeden chlapeček volá: „Paní učitelko,
mám další houbu!“ a hned na to: „Paní učitelko, mě něco štíplo.“A taky že jo. Na zádech
dva fleky pro štípnutí. „Děti, jdeme rychle do
školky!“, zvolala paní učitelka. Popadli jsme
dva poloplné košíky, hystericky plačícího
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hurá do školky
Co máme v plánu? Kam se chystáme?
chlapečka do náruče a už jsme pelášili z kopce
dolů. Po pár metrech poštípaný chlapeček začal
celý otékat, místy blednout, místy červenat, plakat podezřele málo a tak bylo jasné, že nezbývá,
než volat lékaře. Záchranná služba dojela z Jaroměře během 10 minut, chlapečkovi podali infúzi
a asi po 40 minutách, kdy alergická reakce začala
pomalinku ustupovat, nás záchranná služba odvezla do školky za ostatními dětmi, které do MŠ
odvedli manželé Karbanovi, kterým tímto moc
děkuji. Stejně tak děkuji panu místostarostovi
Škvrnovi, který paní učitelku i chlapečka pomohl svést k silnici, kde už čekala záchranná služba.
„Uf, a to je teprve 15. září…“, řekla paní učitelka
unaveně.
Pěší výlet do lesa plný dobré nálady skončil
zcela netradičně. To si pak člověk více uvědomí, jak velkou odpovědnost mají paní učitelky, a to nejen z hlediska toho, aby děti dospěly
v chytré, šikovné a slušné lidi, ale i z hlediska
jejich bezpečí a zdraví. Celá tato událost mě
přivedla k myšlence uspořádat pro rodiče dětí
a zaměstnance z MŠ a ZŠ kurz první pomoci, na
který se můžeme těšit už tento podzim. Věřím,
že se této akce zúčastní většina rodičů.

První zdárně nevydařený výlet je tedy za
námi a další nás čekají. V září se chystáme do
kaktusářství v Jasenné, v říjnu do lesů v Hradci Králové a do zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem. Od října začínáme jezdit
bruslit do Náchoda. Letos se na bruslení přihlásilo poměrně hodně dětí, tak máme radost,
že budeme mít v Čáslavkách, Dolanech, Svinišťanech, Krabčicích a Sebuči spoustu malých
sportovců, ale i starost, aby se nikomu z nich
na bruslení nic nestalo.
Závěrem bych chtěla poprosit všechny čtenáře, aby schraňovali papír a kartony. V listopadu, konkrétně 16., 17. a 18. 11., proběhne sběr
papíru na parkovišti mateřské školy. Výtěžek bude využit ve prospěch vybavení do polytechnického koutku v MŠ, ve kterém se děti
cvičí v nejrůznějších rukodělných činnostech.
Předem děkujeme, že v tyto dny pomůžete
naplnit sběrný kontejner!
Výlety bez alergických reakcí za mateřskou školu
přeje Barbora Syrovátková
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život v obcích
Ve Svinišťanech přivítali léto a prázdniny
A konečně nastaly prázdniny! Neradovali se pouze
všichni školou povinní, ale ve Svinišťanech i ti, kteří
školním lavicím dávno odrostli. V pátek 1. července
v podvečer se školáci i dospělí sešli pod pergolou. Na
přivítání prázdnin“ osvědčení zkušení místní kuchaři „ připravili báječné chutné maso na lorně (pochopitelně nechyběla v lorně zelenina). Na opravdové
baště si přítomní pochutnnávali a zapíjeli chlazeným
točeným pivem. Nechybělo ani nealko a káva. Řeči
se vedly, čas plynul a za tmy se hosté pomalu vraceli
do svých domovů. Léto a prázdniny byly před nimi
a všichni se na ně těšili! Za zorganizování hezkého
posezení a přípravu dobrého pokrmu děkujeme pořadatelům z řad hasičů i nehasičů!
text Blanka Dvořáčková

Prodejna potravin v Dolanech opět otevřena
V Dolanech jako v centrální Obci všech jejich pěti částí byla po dlouhých měsících
otevřena prodejna potravin a drogistického
zboží. Vedle prodejny Skaličanu a.s. Česká
Skalice a prodejny ovoce ZD Dolany si mohou občané našich vesnic denně zakoupit
nejen čerstvé pečivo, ale i další potravinové
produkty. Nemusí tak i pro maličkost vážit
cestu do supermaketu v Jaroměři. Otevření
třetí prodejny v Dolanech bezesporu zvyšuje pohodlí a šetří čas našich občanů k jejich
spokojenosti.
text Blanka Dvořáčková
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život v obcích
Nepořádek na letišti
V sobotu 20. 8. mezi 9:30 a 10:30 si nějaké individuum
z blízkého okolí spletlo skládku s letištěm u nás ve
Svinišťanech. Pravděpodobně se jednalo o auto s vlekem, počítám okruh 10 km. Tento řemeslník, možná
váš soused, si vlek naložil asi ráno a také pěkně složil. V dnešní době má hodně lidí kameru, v autě, na
baráku...třeba máte nějaký záběr. Bylo by fajn, kdyby
si přijel ten bordel, co pracně naložil a složil, uklidit.
Faktura tam bohužel nikde nebyla.
text a foto Pepa Cipra

Krabecké posezení na konci prázdnin
Sobotní krabecké posezení se nám mimořádně
povedlo. Počasí nám přálo, pochutnali jsme si na
vynikajícím mase z lorny, popili vychlazené pivo,
děti točenou limonádu a k jejich radosti byly v nabídce i párky v rohlíku. Pro děti byly připravené
soutěže, některé jsme pro velký úspěch museli
zopakovat i víckrát. Největší úspěch mělo u dětí
hledání jablek v seně nebo pití limonády dlouhým
brčkem na čas. Závod v pití dlouhým brčkem si
zkusili i dospělí a to s pivem. Věříme, že si všichni
sobotní odpoledne užili a těšíme se na příští rok.
text a foto Olina Procházková
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život v obcích
Den si užili velcí i malí...

Sousedské setkání v Čáslavkách
Jako každý rok i letos pořádali místní hasiči na
návsi v Čáslavkách tradiční sousedské posezení. Přestože předpověď počasí nebyla příliš
příznivá, sluníčko nám na dopolední chystání
dobrého jídla, pití a přípravu posezení svítilo.
I na odpolední soutěžení dětí a projížďky na
koloběžkách se počasí ještě tvářilo přívětivě,
potom se však zamračilo a začalo dost pršet.
A víte, co nás mile překvapilo? Sousedé, kamarádi a známí se počasí nezalekli, neutekli
a zůstali na návsi s veselou náladou dál. Všichni si povídali, jedli a pili až do ranních hodin.
Proto jsme moc rádi, že jste tam všichni
každý rok s námi a těšíme se na další a další
roky. Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali
s přípravou, děvčatům za pomoc se soutěžemi
a klukům za zapůjčení a starání se o koloběžky.
text a foto Andrea Karbanová
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život v obcích
Ani déšť nás neodradil...

Veselé balóny nad Svinišťany
Slunečné sobotní ráno 3. září. Podle předpovědi
počasí bude příjemný den babího léta. Otevíráme dveře pokoje v prvním poschodí a vstupujeme na terasu domu. Nevěřícně hledíme ke vzdálené obloze, po které od České Skalice plují malé
tečky, přibližují se a již víme, že jsou to balóny.
Nabírají na svém objemu a velikosti, jeden pluje
kousek od zábradlí, u kterého stojíme a směřuje
na pole pod naším domem. Ve vzduchu se vznášejí další a další, veselé a pestré, vznášejí se nad
silnicí a dál nad lukami směrem k Rychnovku,
Zvoli, Dolanům a Josefovu. Jeden, pátý, desátý, dvanáct veselých balónů jsme během krátké
chvilky s vnučkou napočítaly.
Jednalo se o největší balonářskou akci u nás.
Již v pátek 2. září odstartovalo z broumovského
letiště 24 posádek v horkovzdušných balónech
a mířilo k Červenému Kostelci a k přehradě Rozkoš. A ty nejveselejší z nich přinesly krásný ranní
pozdrav i do naší vesnice! Děkujeme!
text Blanka Dvořáčková
foto Adriana Jarkovská
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život v obcích
Radostné září a lesy plné hub
Počasí dnů letošního září se střídalo s opakovanou pravidelností. Prudké deště, bouřka a horko pravého léta, jakoby to pomalé přicházení
období nazývaného „Babím létem“ odešlo do
časů minulosti. Odpověď na otázku „kam?“
znají pouze meteorologové. Horké dny letošního září se střídaly se dny silných dešťů. Spali
jsme při otevřených oknech, slabý vítr cuchal
vršky ovocných stromů v našich zahradách
a smrků v blízkých lesích. Za teplých nocí se
v lesích okolo našich vesnic děl zázrak, který
můžeme nazvat symbiózou přírody a člověka.
Brzičko ráno, sotva po rozednění, první nedočkavci s košíkem v ruce, hlavu skloněnou,
zbystřeným zrakem objevují hnědé, zlaté, šedé
a bílé hlavičky malých hub, které v opakovaném zázraku houbového zrození vykoukly na
svět z podhoubí. Lidičky, kteří si přispali a přicházejí do lesa v pozdější hodinu, nacházejí nejen drobné prvními houbaři přehlédlé hlavičky
hub, ale velké růžovky, pyšné mladé i zralé babky, klouzky a zdravím kypící slaďáky. A na
výpravu za lesními houbovými dary nemusíme daleko, stačí do blízkého sebučského lesa.
Lidé se vraceli a vracejí s úsměvem na tvářích
s plnými koši hub. Těší se na smaženici, krkonošské kyselo, kulajdu, chlupačky s houbami,
houbové řízky, lívanečky a další dobroty. Zdá
se, že příroda letos odměnila nás lidi za suché
loňské měsíce, kdy jsme marně v lesích hledali
a hledali…
K velkému překvapení jsme doma na zahradě poprvé objevili v trávě obrovské dvě
bíle svítící houbové koule – Pýchavky obecné. Řízky z ní byly nejlepší pochoutkou, jakou
jsme kdy z hub jedli!
Skutečně, lesy a příroda jsou k nám lidem
v letošním podzimu štědré. Važme si jejich
darů, starejme se o přírodu a lesy tak, jako to
dělávali naši předkové. Odmění se nám!
text a foto Blanka Dvořáčková
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pozvánka na akci
Dobrovolníci uklidí břehy Úpy
V našem regionu se uskuteční další ekologicky zaměřená akce. Čištění břehů řeky Úpy od
odpadků proběhne v sobotu 8. října 2022. Pořadateli akce jsou Obec Dolany a Český rybářský
svaz, místní organizace Jaroměř.
Dobrovolníci z Dolan se sejdou v 9 hodin
u splavu pod Zvolí a vyrazí po proudu řeky
směrem k Jaroměři. Rybáři z Jaroměře vyjdou
ve stejný čas proti proudu Úpy od Starého koupaliště. Obě party se sejdou u zdymadla, kde
úklidovou brigádu zakončí opékáním párků.
„Budeme rádi, když lidé z naší obce dorazí a pomohou nám. Společně snad přispějeme k tomu,
že okolí Úpy bude zase o něco hezčí," přeje si
jeden z organizátorů úklidové akce Libor Veinfurter. Materiální vybavení je domluveno, Obec
Dolany zajistí odvoz posbíraného nepořádku.
text Petr Záliš

Draci nad vesnicí letos po dvacáté
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pozvánka na akci
Soutěž v pojídání švestkových knedlíků
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spolky obce
Tradiční dětské rybářské závody ve Svinišťanech
V sobotu 27. srpna jsme se sešli u rybníčku na
návsi, kde proběhly dětské závody. Sešlo se 72
příznivců rybařiny a z toho 22 soutěžících. Počasí přálo, proto ryby braly. Nachytalo se 36 ks
ryb o celkové délce 1199 cm.
Malí rybáři dostali za odměnu párek v rohlíku, limonádu a pěkné ceny. Za rok se těšíme, že dorazí znovu.

Vítězům blahopřejeme a těm, co nevyhráli,
doporučujeme častěji trénovat.
Mrzí nás ovšem jedna věc. Snažíme se do
rybníčku nasazovat nové rybky, ovšem jsou
tací, kteří si ryby klidně u nás nachytají a odnesou domů. Rybky jsou pro děti na zábavu
a ne na pánev.
text Ladislav Fügner, foto Ladislav Dvořáček

vítězové závodu:
1. Jára Červený
2. Pavel Podzimek
3. Jonáš Richter

Dobývání svinišťanského pahorku a posvícenské posezení
VII. ročník soutěže Svinišťanský pahorek
proběhl 17. 9. 2022, do soutěže se zapojilo
8 družstev. Účastníkům sice nepřálo počasí, ale dobré jídlo a pití nemohlo chybět. Tímto také děkujeme všem sponzorům: Obec Dolany, Primátor, OZ Ducháč
Karel, Skaličan a.s. bez nichž by tato soutěž nebyla.
Večer po soutěži následovala posvícenská zábava. Hudba hrála pěkně, užili jsme si spousty zábavy až do ranních
hodin. Tímto se i občanům omlouváme
za rušení nočního klidu, vždyť posvícení je jen jednou za rok.
Všem soutěžícím a sousedům děkuje
SDH Svinišťany.
text a foto Ladislav Fügner
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sportovní dění
Fotbalisté Dolan mají nové soupeře
Dolanští fotbalisté zahájili novou sezonu
v okresním přeboru Náchodska slibně. Po
cenné domácí remíze s Velkým Poříčím dokázali vyhrát derby ve Velké Jesenici. Od té
doby ale na další vítězství čekají. Lákadlem
pro fanoušky je v právě rozehrané sezoně
účast nových celků. Kromě fotbalistů Deštného, kteří k nám přišli z Rychnovska, budou oproti minulé sezoně novým soupeřem
Dolaňáků také Hejtmánkovice, které spadly
z krajské 1.B třídy.
Naši hráči se snaží tužit partu i mimo trávník. V létě společně vyrazili na Moravu nebo
poměřili své řidičské schopnosti na motokárách. Trenér týmu Pepa Cipra má ale v současné době starosti, trápí ho marodka. Kvůli zdravotním problémům jsou dlouhodobě
mimo hru Ondra Sedláček, Kuba Kopecký,
Standa Kašajík nebo Roman Ulrych. „Budeme mít co dělat, abych dokázali na zápasy ve
zbytku podzimu sestavu vůbec poskládat,“
přiznává dolanský kouč. Klub se proto stále
snaží tým posílit. Během podzimních zápasů Dolan nebyla nouze o zajímavé momenty.
První německý hráč v historii dolanské kopané Jannis Bleyer oslavil hned v úvodním
kole soutěže svůj první gól v Česku, přesnou
mušku měl i v Zábrodí. Je to hráč s velkou bojovností a tvrdou střelou, snad mu střelecká
forma vydrží a připojí se k němu i další hráči
v dolanském dresu. Cílem fotbalistů TJ Dolany je pohybovat se v klidné části tabulky, bez
nutnosti bojovat o záchranu v soutěži.

Dolanský fotbalový podzim 2022:

Vše o Tělovýchovné jednotě Dolany nebo akcích na hřišti se dozvíte na www.tjdolany.net.
text a foto Petr Záliš
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2:2

So

13. 8. Dolany – Velké Poříčí

Ne

21. 8. Velká Jesenice - Dolany 0:2

So

27. 8. Dolany - Stárkov 		

0:5

Ne

4. 9. Zábrodí - Dolany 		

3:1

So

10. 9. Dolany – Teplice 		

4:4

Ne

18. 9. Č. Kostelec B - Dolany

4:0

So

24. 9. Dolany - Machov 		

2:2

Ne

2. 10. Provodov - Dolany

5:1

So

8. 10. Hejtmánkovice – Dolany 15:30

So

22. 10. Police B - Dolany 		

15:00

Ne

29. 10. Dolany – Babí

14:30

So

5. 11. Dolany – Deštné 		

14:00

lidé mezi námi
Na slovíčko...
Aneb lidé mezi námi jsou řemeslníci, podnikatelé, lidé pracující ve službách, technických oborech či školství, ale také lidé, jejichž život je úzce spajat se zemědělstvím. Z generace na generaci
si předávají zemědělskou půdu, která se stala jejich živobytím.
Máme v obci hned několik takových rodin, proto jsem se rozhodl, že bych je mohl oslovit a na základě položených otázek se
dozvědět něco více o jejich podnikání nebo o plánech do budoucnosti.
text a otázky připravil Jiří Plšek

1. Na kolika hektarech a co pěstujete?
2. Jaké byly letos žně?
3. Jaké je ideální počasí pro nejlepší úrodu?
4. Co je vašim hlavním zdrojem příjmů?
5. Co se vám v poslední době podařilo nebo co vás trápí?
6. Jak vidíte podzimní sklizeň?
7. Plánujete něco do budoucna?

Na slovíčko u rodiny Kejzlarových...
1. Přibližně na 110 ha pěstujeme jak tržní

plodiny – pšenice, řepa cukrová, řepka.
Tak v menší míře plodiny pro krmivovou
základnu krav a koní – vojtěška, oves, ječmen, řepa krmná a trvalé travní porosty
určené k sušení sena.

2. Po loňském roce, kdy po netrpělivém
čekání na ideální zralost nastaly týdenní
srážky a zkomplikovali sklizeň, zejména u polehlých porostů, byl letošní průběh tohoto hektického období z hlediska
počasí hladký ba i přímo ideální. Asi se
shodneme se všemi místními zemědělci, že letošní žně nastaly o více než týden dříve. Kdy přes počáteční nervozitu,
způsobenou nerovnoměrnou polní zralostí v prvních dnech, jsme stihli sklidit
do konce července.

3. Na tuto otázku snad nelze odpovědět ideálně. Přeci
jen naše práce skrývá to kouzlo, krásu, zodpovědnost
a někdy i trochu úskalí v tom, že jsme závislí na přírodě a velkou měrou nás ovlivňuje počasí a musíme se
naučit s ním spolupracovat. A naštěstí nejsme takoví
„kádři“ jako v minulosti, abychom si mysleli, že poručíme větru, dešti! Samozřejmě každá plodina potřebuje během vegetačního období odlišné půdně-klimatické podmínky, ale plynulá a pravidelná závlaha je
to nejdůležitější. Oproti předchozím suchým rokům,
nám bylo „z vrchu“ dopřáno. Důležité červnové srážky byly vydatné a pozvolné. Vztyčený ukazováček
jsme měli mírně z jara, kde na některých místech bylo
sucho alarmující, ale dolanská úrodná hrouda hlíny
nás podržela. A jak říkají hospodáři z méně úrodných
krajů „U vás, když nezapomenete zasít, tak vždy sklidíte pěknou úrodu. “Proto platí pořekadlo „Dolany
zlatem jsou kovaný.“
4. Pomineme-li autodopravu, která se zemědělstvím
vzájemně kooperuje, když téměř půl roku přepravujeme zemědělské komodity – obilí a řepu. Tak hlavním zdrojem je rostlinná produkce. Chov 6 koní a 4
kusů krav je ryze jen pro „zábavu“ a sedláckého přesvědčení, že na každém pořádném statku má být kůň
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lidé mezi námi
Jaká byla podzimní sklizeň? A co vaše plány do budoucna?
6. Uvidíme co na nás ještě vymyslí příroda, zatím je babí léto v nedohlednu a úhrn srážek za
poslední měsíc je výrazně nad normálem. Přesycená půda vodou komplikuje sklizeň podzimních
plodin - v našem případě řepy a znesnadňuje založení porostů ozimých plodin.

a kráva. Ikdyž často je s tímto koníčkem více
starostí než s rostlinkou a na pole si utíkáme
odpočinout.

5. Jsme rádi, že spolu s ostatními zemědělci
máme dobré vztahy a snažíme se držet pospolu i v rámci celé vesnice. Vrásky na čele
nám trošku dělají nová nařízení společné
zemědělské politiky. Kdy se od stolu rozhoduje, jak máme hospodařit a zdravý selský
rozum jde bohužel stranou.

7. Mít více času na rodinu a užívat si s nimi život.

1. Na kolika hektarech a co pěstujete?
2. Jaké byly letos žně?
3. Jaké je ideální počasí pro nejlepší úrodu?
4. Co je vašim hlavním zdrojem příjmů?
5. Co se vám v poslední době podařilo nebo co vás trápí?
6. Jak vidíte podzimní sklizeň?
7. Plánujete něco do budoucna?

Na slovíčko u rodiny Ludvíkových...
1. Náš podnik hospodaří na 217 ha zemědělské půdy. Na této výměře se snažíme
pěstovat co největší spektrum plodin, abychom rozložili a snížili riziko sklizně. Jedná
se především o pšenici, řepku, cukrovku,
brambory, mák a svazenku.
2. V letošním roce jsme si na počasí o žních
opravdu nemohli stěžovat. Připomínalo to
rok 2018, kdy jsme začali sklízet ještě o pět
dní dříve. Je pravdou, že po deštivém červnu a začátku července byly porosty v dozrávání nevyrovnané, ale po pomalém začátku
se sklizeň rozjela k celkové spokojenosti
všech zemědělců.
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lidé mezi námi
Jaké je ideální počasí pro zemědělce?
3. Tuto problematiku rozebíráme pokaždé u kávy, když je nějaká dlouhodobá nepřízeň počasí, jako třeba nyní, když nemůžeme sklízet, nebo
zasít.
My zemědělci máme technologie, technologické postupy a odrůdy na
vysoké výnosy. Víme, jak zasít, kdy a čím pohnojit, jak nejlépe a s ohledem na životní prostření aplikovat chemickou ochranu, ale vždycky tady
je to ale. A to je to počasí. Na tuto otázku nedostanete nikdy stejnou odpověď. Příroda si to pokaždé nějak zaonačí, aby to dopadlo. Pro jednu plodinu je ideální počasí jako je letos, pro jinou, jak bylo vloni, pro třetí jako
bylo předloni. To je jeden z důvodů, proč pěstujeme tolik různých plodin.
A jak říká klasik: největším nepřítelem zemědělce je jaro, léto, podzim
a zima.
4. Naším hlavním a jediným příjmem je ze-

mědělská prvovýroba. Jak jsem se zmínil, pěstujeme široké spektrum plodin a díky nim se
snažíme diverzifikovat riziko příjmů. Jednou
vyjde cukrovka, jednou brambory, jindy mák,
pak pšenice či řepka, a tak to je každý rok.
Nedá se říci, co je hlavním zdrojem příjmů, ale
vždy se musí vycházet z víceletého pěstování
dané plodiny.

6. Budeme se snažit sklidit vše a v co nejlepší kvalitě. Ale

to bude záležet hlavně na sv. Petrovi. Zatím nám tu sklizeň
a založení porostů na další rok moc neusnadňuje. Nebudu asi jediný, který pamatuje rok 1998, kdy nejenom nám
deštivý podzim neumožnil sklidit veškerou úrodu a zasít
ozimy. A to začalo pršet až koncem září, a ne v polovině.

7. Plánů by bylo, ale nejdůležitější je přece jen to zdraví,
Když je člověk zdráv, pak jde všechno.

Poděkování a lidé mezi námi...
Žijeme v kraji, kde je zemědělská půda všude kolem nás. Od jara do
podzimu můžeme na polích obdivovat nepřeberné množství plodin
od pšenice, řepky, máku přes svazenku nebo řepu. Bylo tedy zajímavé dozvědět se něco více o zemědělství přímo u nás v obci. Tímto
bych tedy rád poděkoval oběma rodinám za spolupráci při vzniku
tohoto článku.
A možná jsem tím také navnadil naše čtenáře, kteří by se rádi dozvěděli něco nového a zajímavého o svých sousedech. Pokud máte
tip na někoho takového v naší obci, budeme rádi, pokud nám o tom
řeknete, napíšete či se jen zmíníte buď osobně nebo na e-mail: zpravodaj@dolany-na.cz Děkujeme.
text Jiří Plšek a Lenka Piechová
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zpátky do kronik
Čtení z kroniky - rok 1918
Před 104 lety - 28. října 1918 - se zrodil nový státní útvar Československo, které spolu s Polskem,
Maďarskem, Rakouskem a Jugoslávií náleželo
k nástupnickým státům habsburské monarchie.
Vytvoření naší republiky nebylo bez problémů,
zvláště německé obyvatelstvo nechtělo žít s Čechy a Slováky v jedné republice. Podobná reakce
nastala mezi Maďary na Slovensku a Poláky na
Těšínsku. Versaillská mírová konference definitivně stanovila hranice mladé Československé
republiky, jejíž součástí byla i Podkarpatská Rus,
dříve náležející k Uhrám. Prvním prezidentem
byl Národním shromážděním 14. listopadu 1918
zvolen T. G. Masaryk.
Ve dvacátých a třicátých letech 20. století
patřilo demokratické Československo mezi deset nejvyspělejších států světa. V roce 1920 byla
přijata ústava Československé republiky, která
byla nejdemokratičtější ústavou tehdejšího poválečného světa.
Jak reagovali naši předkové na vytvoření naší
republiky, konkrétně v Čáslavkách, se dočteme
v autentickém zápisu Václava Pácalta v Pamětní
knize Obce Čáslavek u Jaroměře.
text Blanka Dvořáčková
„…A tak když nastal den 28. října 1918 který
pro náš národ zůstane pro všechny věky zapsán písmem zlatým. Uvolnily se okovy tři
sta let nás svírající. Rozjásala se každá duše
česká, když téhož dne odpoledne roznesla se
zvěst že Rakousko kapitulovalo. Je to pravda? Otázka tato ozývala se ze všech úst. Teprve když v Jaroměři vyhláškou vše stvrzeno,
propuklo pravé nadšení.
Okázalejší oslavy v Čáslavkách sice nebyly, ale proto přece radost z převratu nebyla
menší, a občanstvo zdejší účastnilo se hojně
slavnosti pořádaných městem Jaroměři. V několika dnech vsazena na oslavu a památku tohoto dne a oslavu národní svobody lípa před
čís. Domu 4.“
/ Zdroj: Pamětní kniha Obce Čáslavek u Jaroměře. Zapsal Václav Pácalt, rodák z Čáslavek, str.
125 /
Blanka Dvořáčková
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osobnost z historie
Aktuální příprava publikace o svinišťanském rodákovi J. F. Smetanovi
14. července přijeli do Svinišťan manželé Bečvářovi z Prahy na naplánovanou schůzku spojenou
s návštěvou a prohlídkou míst, která úzce souvisí
s dětstvím našeho rodáka Františka Josefa Smetany. Vysokoškolští učitelé ČVUT UK Martina
a Jindřich Bečvářovi získali grant a na žádost církevního řádu Premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní pracují na třídílné encyklopedii národního obrození na Plzeňsku a v Západočeském
kraji. A právě třetí díl encyklopedie je věnován
knězi, učiteli, básníku a vlastenci F. J. Smetanovi.
Společně jsme prošli naší vesnicí a naši hosté
si prohlédli a nafotili všechny památky spojené se
Smetanovým dětstvím. Z letiště jsme jim s manželem ukázali na místa někdejšího jabloňového
sadu, kudy vedla polní cesta ze Svinišťan do Velkého Třebešova, kterou se ubíral chlapec František s ostatními dětmi do třebešovské školy. Ve
Chvalkovicích jsme si prohlédli budovu bývalého
pivovaru. Po smrti svého otce zde malý František
žil se svými sourozenci a matkou u strýce (otce
Bedřicha Smetany), který byl tamějším sládkem.
Z Chvalkovic jsme dojeli do Velkého Třebešova
a prohlédli si opravenou budovu školy a přes mřížové dveře nahlédli do kostela sv. Štěpána, Naše
hosty zvláště zaujal malovaný strop pod kruch-

tou a barokní kazatelna. Byl čas oběda a tak
jsme usedli v kavárně Bohatka v České Skalici
na dobré menu, vynikající kávu a nealko. Po
obědě si manželé Bečvářovi ofotografovali zápisy v Pamětní knize F. J. Smetany a fotografie z oslav 200. výročí narození jeho narození.
Vedle Smetanovy Pamětní knihy se zájmem
pročítali Kafkovu Pamětní knihu Svinišťan
(založena v roce 1900) a také si ofotografovali
hodně psaného materiálu. V kavárně Bohatka při dobrém pití a v hezkém prostředí jsme
strávili téměř čtyři hodiny. Vyprávěli jsme si
o všem, co nás i Bečvářovy zajímalo. Zkrátka,
naladili jsme se, jak se říká „na stejnou notu.“
Pro nás i pro naše hosty z Prahy to byl velmi
krásný den, poznali jsme nové přátele.
Těším se, až encyklopedie doc. Bečvářovým vyjde a začtu se do stránek o NAŠEM
rodákovi a významném národním buditeli,
který svůj život zasvětil české řeči, českému
jazyku, vzdělanosti a budoucnosti našeho národa.
text Blanka Dvořáčková
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vyprávěnka
Podzimní vyprávěnka o Šotkovi a štěstí
Babí léto přišlo toho roku do kraje ve své kráse
rudě zrajících šípků, padajících kaštanů v aleji
vedoucí vzhůru k panskému ovčínu a zlátnoucího listí ovocných stromů. I ty stromy v lese
rostoucím od Chvalkovic pres Sebuč ke Krabčicím pomalu měnily svůj vzhled a barvu. Den,
o kterém vám, děti, budu vyprávět, byl malovaný zlatými paprsky štědrého slunce. Z chvalkovického pivovaru hospodář Vachek ze Sebuče
strkal trakař a na něm bečku piva. Jeho dcera
Manča má tuto sobotu veselku a pivo nalité ve
džbáncích nemohlo na slavnostní tabuli chybět! Cestu si Vachek zkrátil lesem, pěšina byla
ušlapaná zvěří a dětmi, které po ní chodily do
Chvalkovic do školy. A protože si Vachek již
v pivovaru dal do každé nohy jeden džbánek,
zmohla ho během cesty únava. Zastavil se tedy
u pařezu vedle pěšiny. Ztěžka usedl, spokojeně natáhl nohy a přišla na něho dřímota. Tak
mu, děti, unikl hbitý pohyb, hop a skok a v tu
chvíli se za sudem na trakaři uvelebil černý
kocour! Slunce již zapadlo za chvalkovickým
kostelíkem, když se Vachek probudil. Protáhl
ztuhlé bolavé nohy a zabrumlal si pod vousy:
„Tak abych jel.“ Ztěžka vstal z pařezu, zvedl trakař a za samé tmy dorazil domů. Trakař
s pivem zavezl do stodoly a se slovy „Ráno je
času dost“ vešel do chalupy. Už se tak těšil na
teplé kyselo s houbami, že ani nezpozoroval
černého hosta, který s ním vběhl do světnice a šup na pec pod teploučkou nahřátou červenobílou pruhovanou duchničku! Po večeři
Vachkovi usnuli tvrdým spravedlivým spán-

kem. Pojednou však hop a skok z pece dolů!
Manča však spí slabým spánkem a zdá se jí,
že slyší jakoby dupání a cupání po podlaze
a hned zase hop a skok na její postel, vzápětí hop na kliku u dveří, v komoře cosi kdosi šmejdí, hned však cupy dupy do sednice
a hromada polen u pece se sesypala na jednu
stranu. To se již probouzí i Vachková a dá se
do křiku! Zatřese spícím mužem a křičí, jak se
říká, jako by ji na nože brali! Než se Vachek
probudil z hlubokého spánku, kurážná Manča
rozsvítila svíčku. Cosi se opět mihlo světnicí
a šup do komory! Tam to, děti, teprve nastalo!
Na podlaze rozbitá mísa s povidly, mouka na
svatební koláče vysypaná všude kde se dalo
a na zemi rozbité džbánky a talíře na svatební hostinu! Hospodář Vachek už přišel všemu na kloub! Nabral v chladném sklípku do
mísy jitrnice, jelítko, trochu prejtu a ovaru a
nesl vše do světnice. Za ním již v klidu kráčel černý kocour, oči mu jen svítily! Pochutnal si na dobrotách od včerejší zabíjačky, vylízal mísu, packou si způsobně utřel vousky
a šup hop skok na pec pod teploučkou duchničku! „Táto, to byl čert?“ špitla vyděšeně
hospodyně. „I kdeže, mámo,“ na to Vachek,
to byl Šotek. Dozvěděl se, že se naše Manča
vdává a přináší jí štěstí, aby se jí dobře dařilo.
„Mančo,“ obrátil se na dceru, „když nezapomeneš Šotka každý den dobře pohostit, bude
žít Šotek s vámi a bude se vám dobře dařit.
Běda však, když jednou zapomeneš!“ Manča
si tátova slova dobře zapamatovala. V sobotu
byla veselka jak se patří a aby se jí štěstí pevně drželo, donesla Šotkovi mísu jídla ne jednou, ale hned třikrát!! Šotkovi se v chalupě
u Vachků líbilo. A že se mu také líbily i kočičí nevěsty z ostatních chalup! A proto, děti,
je v naších vesnicích tolik černých kočiček a
kocourů. Jsou to potomci Vachkových Šotka
a přinášejí do naších domovů a stavení štěstí!
text Blanka Dvořáčková, ilustrace Lenka Piechová
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