Dolanský zpravodaj
Zpravodajský občasník Obecního úřadu Dolany u Pardubic
Číslo 9.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává další číslo zpravodajského občasníku. Od posledního
Dolanského zpravodaje uběhl více než rok. Požádala jsem o příspěvky osoby, které jsou angažované na dění
v obci a sešly se mi příspěvky opravdu zajímavé. Přeju krásné čtení!
Za Oú Dolany-Iva Skalová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovo starosty-činnost obecního úřadu
Vážení spoluobčané !
Končí volební období a povinností obecního zastupitelstva je bilancovat a zhodnotit uplynulé volební období.
Jednalo se především o spolupráci se všemi složkami v obci, vypomáhat v jejich rozvoji, taktéž podpořit
občanské aktivity, které se týkaly mnoha z nás.
Co se týká zvelebení a výstavby obce, tak zde jsme se zaměřili na:
V roce 2011 byla vyměněná okna na klubovně a kabině u sportovního areálu, nákladem 86.000,- Kč. Od 1.6.
2011 byl zaveden pytlový sběr tříděného odpadu, který je pro obec finančně výhodnější. Dále se v tomto roce
provedla velká oprava garáží u OÚ, kde jsou uskladněná zařízení komunální techniky a to nákladem 110.000,Kč, firmou Ing. Lumíra Chrousta. Další akcí bylo vybudování cesty k obydlí pana Ing. Pavla Štěpánka č.p. 19.
Investice dosáhly částky 239.000,- Kč. Na tuto stavbu byla poskytnuta dotace 100.000,- Kč. Dále byl v tomto
roce zakoupen obecní traktor zn. John Deere s příslušenstvím a to za 1.300.010,- Kč. Dotace na toto zařízení
činila 459.000,- Kč. Další vybavení se postupně přikupovalo dle potřeby, abychom maximálně využili tento
moderní a kvalitní stroj.
V roce 2012 byla největší akce přestavba OÚ a MŠ. V prvním poschodí se zastřešila terasa nad kotelnou a tím
vznikla nová místnost za účelem navýšení počtu dětí až na dnešních 40. Zrušením chodby se rozšířila
tělocvična a z kotelny byla vytvořena víceúčelová místnost pro služby a zájmové kroužky. Celkové náklady
činily 4.305.000,- Kč. Celá rekonstrukce byla zakončena vkusnou a kvalitní fasádou.
V tomto roce se ještě stačila opravit kaplička sv. Floriána a kaple na místním hřbitově. Investice obou objektů
činily 220.000,- Kč. Dotace na tyto rekonstrukce - 150.000,- Kč. Další akcí tohoto roku bylo vybudování
chodníku od hřiště, ke hřbitovu. Náklady činily 233.000,- Kč, dotace na tuto stavbu činily 100.000,- Kč. Poslední
akce roku 2012 byla- zvelebení požární nádrže a to, vybudováním nového kiosku s vydlážděnou terasou a
taktéž byla provedena oprava laviček a zakoupení dřevěných WC s osvětlením. Náklady na zvelebení
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prostranství kolem nádrže činily přes 90.000,- Kč. Některé práce byly provedené místními občany, za což jim
patří poděkování.
V roce 2013 se započalo s přestavbou budovy na hřišti za účelem výstavby moderních kabin pro hráče a
rozhodčí. Tím zanikla společenská místnost a kuchyň, taktéž sociální zařízení. Nové sociální zařízení je nyní
součástí zrenovovaného objektu kabin pro sportovce a rozhodčí. Také se zde nachází malá provozní místnost a
sklady s prádelnou na dresy. V tomto roce se taktéž zadala oprava varhan místního kostela sv. Vojtěcha a
montáž ventilátoru k pohonu varhan, který nahradil dosavadní měchy.
Posledním rokem volebního období je rok 2014, kdy se připravovala oslava stého výročí postavení kostela sv.
Vojtěcha. Kostel byl vymalován, byla provedena oprava oken, oprava popraskané omítky a renovace
dřevěných částí kostela a obrazů. Náklady na vymalování a opravy činily 181.000,- Kč. Oslavy byly rozděleny na
dvě neděle. První neděli byl varhanní koncert se zpěvem a na druhou neděli byl pozván Mons. Socha Josef z
Královehradecké Diecéze. Byla vysvěcena kaplička sv. Floriána a odtud se šlo společně do kostela sv. Vojtěcha,
kde byla slavnostní mše s vysvěcením kostela. O posvícení se konal u kostela dětský padesáti-členný koncert
dechové hudby. Součástí posvícení byl kulturní program na požární nádrži.
Informace o územním plánu. V roce 2008 se začal tvořit územní plán, který se musel několikrát předělávat kvůli
připomínkám občanů a firmě Realma. Obecní zastupitelstvo změnilo původní územní plán, kde byla plocha pro
těžbu jako rezerva 14 ha v lesích, na plochu 3,4 ha. Tato plocha 3,4 ha je ve velmi špatném stavu a bylo by
třeba ji plošně vykácet a znovu osadit nákladem cca 600.000,- Kč, nebo nechat vytěžit pouze 2,5 ha, neboť
tomu odpovídá těžební plocha po odečtení ochranných pásem a stejnou plochu vysázet na místě vedle
"Stlaniště". Tyto dvě varianty budou dalším předmětem jednání nového zastupitelstva, společně s občany,
(referendem). Také bude záležet, zda firma Realma bude mít o tuto plochu zájem, t.j. 2,5 ha po odečtení
ochranného pásma .
Na závěr chci říci, že volební období bylo zajímavé, některé situace složité a tím mezi občany vznikaly
nezodpovězené otázky, na které by měli odpovídat pouze osoby povolané a osoby, které dané problematice
rozumí. Dotazy je možné vznést na půdě obecního úřadu, to je v úřední den, nebo na veřejných schůzích.
Předešlo by se tak falešným informacím, které občany dezorientují a uvádějí v nejistotu. Což nebylo naším
cílem.
Práci zastupitelů určitě nezjednodušila i některá anonymní udání, která se po následné hloubkové kontrole z
vyšších orgánů na OÚ stala bezpředmětnými.
Na závěr děkuji za spolupráci všem členům zastupitelstva, neboť naším cílem bylo pracovat v souladu s
požadavky občanů, organizací a obce tak, aby konečné práce sloužily účelu, tj. všem.

Děkuji za spolupráci. Starosta obce Havránek Miroslav.

Stránka 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proslov k 100 letům vysvěcení kostela
Velkou událostí tohoto roku byla oslava výročí 100 let od vysvěcení kostela. Oslavy probíhaly ve dvou
termínech 29.6. a 6.7.2014. Na oslavy si připravila řeč předsedkyně kulturní komise paní Václava Zemanová.
Vzhledem k velmi povedenému proslovu jsem jí oslovila a nyní si můžete přečíst historická fakta o našem
kostelíčku:
O stavbě kostela v Dolanech začali uvažovat naši předkové v r. 1913, jelikož veškeré církevní bohoslužby se
mohly konat pouze u kapličky sv. Floriána a nebo chodili na mše do Starých Ždánic. Před výstavbou tohoto
objektu byl zvolen komitét pro výstavbu ze zastupitelů a místních občanů.
13 července 1913 byl vysvěcen základní kámen ždánickým farářem Josefem Paloušem za velké účasti našich
občanů. Zároveň zástupci obce zajistili zhotovení 2 zvonů u zvonaře v Hradci Králové za smluvenou cenu 3 Kč
za 1kg. Do základního kamene byl vložen spis, který byl sepsaný panem Václavem Bubnem z č.p.1. Tento spis je
doslovně opsán v naší kronice č.1 a obsahuje vše, co se týká vzniku této významné stavby- dominanty obce.
30 července 1913 se začaly vyměřovat základy a dále vyzdívat firmou arch. Dvořáka z Pardubic. Zedníci byli z
okolních obcí. Stavba pokračovala rychle. 27. srpna 1913 byla ustavena vazba na kostel, 19. září vazba na věž a
30. září byl upevněn na věž kříž s bání. Dál stavba pokračovala uvnitř kostela. Akademický sochař Miroslav Baše
zhotovil sochy panny Marie a sv. Václava. Tyto sochy věnovali místní občané- Pluhovskovi čp.22, Bubnovi čp.1.
Zvony věnovali Košťálovi čp.9. 18 listopadu opustili zedníci stavbu a následovaly dokončovací práce. Celou
stavbu financovali místní občané dle svých možností. Jde o 129 občanů, kteří poskytli finanční dary od 1 Kč do
20 Kč, někdo přispěl i více. Celá stavba byla postavena v nákladu 21 200 Kč. Oltář objednala obec u
akademického řezbáře v Kutné Hoře za 1 800 Kč, které uhradil farář p. Matěj Jičínský čp.21. Od 25.1.1914
začaly znít ve věži kostelní zvony. Zvonilo se ráno, v poledne a večer.
5 července 1914, za vysoké účasti zdejších občanů i z okolí se konala velká slavnost- vysvěcení kostela.
Vysvěcení vykonal Dr. Josef Doubrava – biskup Královéhradecký a čestný občan Dolanský společně s více jak 20
kněžími. Zúčastnili se i další významní hosté- okresní hejtman Nápravník z Pardubic, vikář Zajíček z Holic, farář
Josef Palouš a další. Slavnost začala v 6,30 hod. u kapličky sv. Floriana. Tam přivítali zastupitelé, starosta p. Fr.
Pluhovský, družičky, dívky v krojích, školní děti, hasiči, kapela dolanská a mnoho občanů biskupa Doubravu s
doprovodem. Po přivítání šel průvod ke kostelu. Biskup světil kostel nejprve zvenku a po té uvnitř. I kázání bylo
nejprve před kostelem. Slavná pontifikální mše se konala v 11 hod. v nově posvěceném chrámu páně. Po mši
následovalo poděkování Jeho Excelenci. V 16 hod. odpoledne bylo svaté požehnání, poděkování družičkou a
duchovním správcem a rozloučení s Jeho Excelencí. Celé odpoledne byl koncert kapely dolanské na návsi.
Počasí bylo velice příznivé, celá slavnost se velice vydařila.
12 července, týden po slavnosti, navštívil náš kostel ministr Dr. R.F. Trnka s ing. Prokopem- starostou Pardubic,
dále autor stavby Ing. Arch. Dvořák a ministerský rada Dr. Zetner. Monstranci s pouzdrem za 210 Kč přivezl
výrobce rouch p. Bubeníček z Lázní Bohdaneč až 25.4.1915.
První mši svatou sloužil ždánický farář p. Josef Palouš 12 května r 1915. Po mši šel průvod ke kapličce sv.
Floriana, dále přes cukrovarnickou váhu, Burdovou cestou na Kouta, kde bylo poslední zastavení a uličkou zpět
ke kostelu. To bylo první křížové procesí z našeho kostela.
Tolik od základního kamene k vysvěcení.
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Dolanský kostel sv. Vojtěcha je majetkem obce, ta se o něho stará tak, jak si stavba zaslouží.
V r. 1973 byly renovovány věžní hodiny, byla provedena generální oprava střechy kostela. V r. 1991 se
uskutečnila velká úprava okolí kostela- zlikvidován rezavý a polámaný plot, odstraněny náletové dřeviny.
Výrazná změna okolí nastala v r.2004 vybudováním nové komunikace a chodníku. V březnu 2005 došlo k
parkové úpravě s lavičkami tak, jak je to nyní.
90 let sloužily kostelní hodiny, které se musely ručně natahovat. Denně 42 schodů postupně vyšlapovala rodina
Tužilových, rodina Plecháčkova čp. 124 a rodina Štěpánkova čp.2 a 126. Po 90 letech tato každodenní
namáhavá práce skončila. V r2004 obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zabudování nových hodin- elektrických,
řízených signálem z Frankfurtu nad Mohanem, v nákladu 100 000 Kč. V r. 2000 byla zavedena do kostela
elektrická energie, do té doby se chodilo na věž se svíčkou nebo baterkou, když se to nestihlo ve dne.V r. 2008
firma Elprom provedla rozvod elektřiny a po té zastupitelstvo obce schválilo objednání nádherného
křišťálového lustru u firmy v Novém Bydžově.
I současné zastupitelstvo se o svůj majetek -kostel sv. Vojtěcha dobře stará a na vysvěcení po 100 letech se
dopředu připravovalo. Objednalo opravu původních varhan, u kterých se nemusí šlapat měchy, ale je zde
zabudován elektrický velmi tichý ventilátor. Zastupitelstvo zadalo vymalování prostor kostela, kromě
původních fresek za oltářem, firmou z Hradce Králové. Firma vymalování provedla v nákladu 200 000 Kč,
fasádními barvami. Byl zakoupen nový koberec k oltáři a závěs na kazatelnu. Pověřením zastupitelstva se o
drobnější úpravy velmi pečlivě a dlouhodobě stará rodina Štěpánkova čp. 126. Pan Petr Štěpánek na
objednávku zastupitelstva provedl dokončovací úpravy – natřel voskem obrazy z Křížové cesty, díky jeho
profesi truhláře zhotovil před několika lety vchodové dveře a dveře do zakristie, též před několika lety zhotovil
dřevěné sloupy k venkovním přístěnkům z obou stran kostela. Jeho paní Miluška s paní Endrichovou se
pravidelně starají o úklid, výzdobu a přípravu kostela na mše svaté, které slouží každý měsíc pan farář
Nowatkowski z Opatovic nad Labem.
Upřímný dík patří všem, kdo se stará o život v tomto kostelíčku. Přejme si, aby tomu tak bylo i do budoucna,
aby i příští generace byly hrdé na dominantu obce Dolany.
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Pozn. obecního úřadu: Od 1.8.2014 ukončil svou činnost farář, P.ThDr. Pawel Nowatkowski a uvedl do funkce
nového faráře, P. Jaroslava Brožka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy z Mateřské školy Dolany
Na začátku tohoto roku nastoupila do Mateřské školy Dolany nová ředitelka Mgr. Iva Junková. Na post
ředitelky bylo na konci minulého roku vypsané výběrové řízení a nová ředitelka byla vybrána jednohlasně ze tří
uchazeček. Zde je její shrnutí za tento rok:
Do funkce ředitelky MŠ Dolany jsem nastoupila 2. ledna 2014. Vystřídala jsem tak paní Bc. Ivanu Mašatovou,
která odešla do důchodu. Po půlročním seznamování se s dětmi, učitelkami Mgr. Zorkou Železnou (učí starší
děti – Klubíčko) a Ilonou Zemanovou (učí ve třídě mladších dětí – Berušek), kuchařkou Radkou Zámišovou i
školnicí Bohumilou Štěpánkovou došlo v naší MŠ k několika změnám.
V první řadě jsem navýšila kapacitu školky z 38 dětí na 40, abychom tak mohli pokrýt stále větší zájem
rodičů o tuto školku. Při výběru dětí do MŠ na školní rok 2014/2015 jsem upřednostnila v první řadě děti
předškolní (je nutné je přijmout, ať jsou z kterékoli obce – dáno zákonem), hned na druhém místě děti
s trvalým bydlištěm v Dolanech (děti mladší 3 let s nástupem do MŠ až po dosáhnutí věku 3 let), na třetím
místě děti s trvalým pobytem ve spádových obcích Rohoznice, Křičeň, Bukovka (mým cílem je, aby se děti
právě z těchto obcí znaly, přátelily se spolu, a to i poté, co školku opustí), na čtvrtém místě děti z dalších
okolních obcí. Bodově zvýhodněny byly také děti, jejichž sourozenec již školku navštěvuje, aby sourozenci
mohli navštěvovat stejnou školku a být tak co nejvíce času spolu. Tento princip bych chtěla uplatnit i u zápisu
v březnu či dubnu 2015. V současné době navštěvuje MŠ celkem 13 dolanských dětí, všechny dolanské děti,
jejichž rodiče se dostavili k zápisu v březnu 2014, byly do MŠ přijaty.
V souvislosti s přednostním přijímáním dětí ze spádových obcí (Rohoznice, Křičeň, Bukovka) v MŠ Dolany
jsem úspěšně jednala se starosty těchto tří obcí, zda by jejich obce mohly přispět na chod školky. Velice tímto
děkuji zmíněným obcím za příspěvek v celkové výši téměř 20 000,- Kč. Za tyto peníze byl pořízen nový nábytek
do MŠ – v souvislosti s navýšením kapacity bylo třeba přikoupit nové židle, stůl, lehátka apod. Také došlo
k výměně starých peřin pro děti za nové – pratelné. Děkujeme!
Došlo také ke změně internetových stránek MŠ Dolany– www.ms-dolany.cz - modernizace, snadnější
manipulace, mnohem levnější provoz. Ze stejných důvodů jsem změnila i bankovní účet MŠ, stravné a školné je
možno od září platit přes účet. Dále jsem trochu pozměnila chod školky – provozní dobu MŠ - 6.30 - 16.15,
prodloužila jsem pobyt dětí venku na 1,5 hodiny dopoledne, nově zavedla výuku angličtiny a zobcové flétny
pro děti z Klubíčka v dopoledním programu MŠ, rehabilitační cvičení na balónech pro Berušky apod.
Ve druhém pololetí loňského roku navštívily děti z MŠ Ekocentrum v Hradci Králové, společně s námi a
rodiči si užily školkového karnevalu v sále u Vachů, jarního koncertu pro maminky v kostele v Dolanech,
zúčastnily se školky v přírodě na Seči, rozloučení s předškoláky na konci června.
Velmi pěkné byly také aktivity některých rodičů – ukázka práce malého bagru pana Ptáčka, s nímž mohly
pracovat i děti, celotýdenní praktické ukázky pokusů paní Šarochové, baletní vystoupení Sofinky Tucauerové,
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rehabilitace na prevenci ploché nohy paní Pleskotové. Moc děkujeme za krásné zážitky a zpestření výuky. Sem
patří i poděkování za sponzorské dary rodičů.
Na letošní rok plánujeme netradiční besídku pro rodiče (listopad), předvánoční zájezd dětí na zámek
Potštejn (prosinec), zájezd do filharmonie v Pardubicích (leden či červen), tradiční karneval (únor), vystoupení
pro maminky (duben), několik výletů, rozloučení s předškoláky (červen).
Velice bych chtěla poděkovat obci Dolany, jmenovitě panu starostovi Havránkovi, panu místostarostovi
Sochorovi a paní ekonomce Skalové za výbornou spolupráci se školkou, ochotu, pomoc a rady v mých
začátcích.
Na samotný závěr pak chci touto cestou poděkovat oběma učitelkám, paní kuchařce i paní školnici, které
se našim dětem věnují. Vážím si jejich výborné práce s dětmi, trpělivosti, nápadů, obětavosti a snahy se dětem
ze všech sil věnovat a pomáhat jim na jejich začátku.

S přáním krásných dní nám všem Mgr. Iva Junková, ředitelka MŠ Dolany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ ZD Dolany
Letní příprava na sezónu 2014 / 2015 začala činností nového výboru ve složení: předseda – J.Schejbal st.,
místopředsela – A. Kučera ml., pokladník – A. Kučera st., sekretář – L. Ambrus, vedoucí ost. sportů - J. Tucauer,
vedoucí fotbalu – V. Vaníček a člen výboru – J.Hlaváček. Tento výbor zvolil priority pro nadcházející ročník
fotbalové sezóny. Mezi nejdůležitější úkoly byla stanovena stabilizace, posílení mužstva, založení smíšeného
družstva dětí, vytvoření zázemí pro hráče a děti a v neposlední řadě postup A mužstva do III. Třídy FAČR.
Podařilo se udržet kádr z minulé sezóny, pouze J. Škoda odešel na půlroční hostování do Křičeně a ze
zdravotních důvodů dočasně nehrají L. Vodvárka a R. Sobotka. Na druhé straně zůstali v mužstvu všechny opory
včetně A. Kučery ml., J. Schejbala ml., R. Svobody, brankáře J, Nesvačila a nejlepšího střelce M. Štancela, který v
minulém ročníku nastřílel 24 branek. Z hlediska posílení mužstva, jsme získali několik velmi talentovaných
hráčů, mezi které patří J. Vrbas, P. Záruba a D. Hodek. Navíc se do mužstva vrátil D. Flégr a V. Exner.
V přípravě jsme z počátku působili rozpačitě a až ke konci této přípravy se začaly dostavovat lepší výsledky
a zlepšení herních činností. Na turnaji ve Starých Ždánicích jsme obsadili 2. místo a velmi kvalitní výkon jsme
předvedli proti mužstvu L. Bohdaneč, který je účastníkem OP FAČR. Důvodem tohoto herního zlepšení byl
kvalitní a zodpovědný přístup hráčů v tréninkových jednotkách.
První mistrovský zápas 23.8.2014 jsme po půlročním azylu v Rohoznici mohli odehrát na domácím hřišti.
Obnovená premiéra se podařila, porazili jsme mužstvo Labská Chrčice 6:1 a v tabulce se TJ ZD Dolany objevily
po dlouhých letech na 1. místě soutěže. Mužstvo mohlo poprvé využít zrekonstruovaných kabin. Druhý zápas
31.8.2014, které naše mužstvo odehrálo v Sopřeči, přineslo jednoznačnou výhru 5:0 a na hřišti se v průběhu
druhého poločasu vystřídali všichni hráči širšího kádru. Z těchto hráčů působí velmi pozitivně zejména M. Čech,
který je pro naše mužstvo velmi perspektivní. Dalším soupeřem na domácím hřišti bylo 7.9.2014 mužstvo
Řečan nad Labem, které jsme porazili 5:1 a potvrdili 1. místo v tabulce. O týden později přijel do Dolan jeden z
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největších favoritů soutěže a vzhledem k faktu, že naše mužstvo zradila koncovka a ,,rozklepala se nám kolena
'', odvezlo si mužstvo Semína bod za remízu 0:0. Nicméně i po tomto kole jsme udrželi 1. místo v tabulce, se
ziskem 10 bodů a skóre 16:2.
V následujícím týdnu proběhly v úterý 16.9. a čtvrtek 18.9. 2014 první tréninky pod vedením Věry Křivkové
smíšeného družstva dětí kopané, který vzešel z prázdninového náboru dětí z Dolan a okolních vesnic.
V neděli 21.9.2014 naše mužstvo hrálo další zápas tentokrát v Újezdě a přes to, že jsme vedli v 1. poločase
2:0, konečný výsledek 2:2 mě velmi zklamal. Opět nás zradila koncovka v podobě neproměněných šancí
a pokutového kopu. Zápas sice ovlivnil terén, který byl na hraně regulérnosti, ale mužstvo se dopustilo mnoha
taktických i individuálních chyb a herně v druhém poločase doslova propadlo. Chyběla bojovnost, vůle po
vítězství a kolektivní výkon. Převládal alibismus a podcenění soupeře. Roli favorita jsme v tomto zápase
rozhodně nepotvrdili. Poslední zápas naše mužstvo sehrálo v neděli 28.9.2014 na domácím hřišti proti mužstvu
Zdechovic a zvítězilo 2:0, ovšem předvedená hra neuspokojila a byla chaotická. Chyběl pohyb a nasazení. Díky
tomuto vítězství jsme udrželi 1.místo v tabulce se ziskem 14 bodů a skóre 20:4. Potěšitelné je, že mužstvo je
perspektivní a ve všech šesti zápasech obdrželo pouze 4 branky a vstřelilo 20 branek, což je 3,3 vstřelených
branek v průměru na zápas.
Po 3 letech působení v Dolanech, musím uznat, že nyní máme nejkvalitnější kádr mužstva. Za posílení kádru,
rekonstrukci kabin aj. děkuji celému výboru TJ ZD Dolany, zastupitelstvu obce Dolan v čele s p. Havránkem.
Dále bych chtěl poděkovat všem hráčům, jejich rodinným příslušníkům a našim fanouškům. Věřím, že všechny
naše příznivce hřeje pocit, že TJ ZD Dolany jsou od prvního do šestého kola stále na 1. místě v tabulce. Cíl, že
postoupíme, je stále reálný.

S přáním mnoho sportovních úspěchů

Václav Vaníček-trenér TJ ZD Dolany

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČSCH Dolany
Úspěšná činnost členů Základní organizace Českého svazu chovatelů pokračovala i v roce 2013. Uspořádali
jsme již 39.ročník naší tradiční posvícenské výstavy. Dále pokračovala spolupráce se třemi základními
organizacemi-Pohřebačka, Neděliště, Lhota pod Libčany-při výstavách a soutěžích. Mimo tyto výstavy jsme
obeslali svými zvířaty dalších 19 výstav po celé republice na úrovni místní, okresní, krajské i celostátní. 40 zvířat
našich členů (králíci, drůbež, holubi) reprezentovalo okres Pardubice na krajské výstavě. Nejúspěšnějším
vystavovatelem celé výstavy se stal člen naší organizace Miroslav Zeman, který získal 5 pohárů za nejlepší
králíky výstavy. Jirásko Oldřich vystavil nejlepší kolekci drůbeže celé výstavy. Na celostátní výstavě získal
miroslav zeman Mistr České republiky na králíky. Čestnou cenu na nejlépe oceněné králíky získal Jiří Tucauer.
V naší činnosti jsme pokračovali i v roce 2014. Opět jsme uspořádali tradiční výstavu v Dolanech se soutěží 4
výše jmenovaných základních organizací. Naše organizace získala na této výstavě 1.místo v odbornosti králíků a
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holubů a 2 místo v odbornosti drůbeže, kde jsme za 1.místem, které získala Pohřebačka, zaostávali pouze půl
bodu! Při loňské i letošní výstavě jsme úzce spolupracovali s pořadateli dětského dne v Dolanech. Doposud
jsme obeslali dalších 16 výstav po celé České republice. Na okresní výstavě drůbeže jsme v soutěži z 13.
základních organizací získali 2.místo. Na okresní výstavě králíků v soutěži o mistra okresu Pardubice zvítězil
Miroslav Zeman s králíky Vídeňský červený, 3.místo získal opět Miroslav Zeman, 4.místo Vojtěch Vratislav a
5.místo Komárek Josef. I letos jsme uspořádali chovatelský ples s bohatou tombolou. Na všech akcích se
snažíme reprezentovat nejen naši základní organizaci, ale i obec Dolany. Stále pokračujeme ve vylepšování a
údržbě chovatelského areálu.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Dolany za stálou podporu činnosti naší základní
organizace.

Ladislav Malý

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z Obecního úřadu Dolany
Stále se nám množí stížnosti občanů ohledně volného pobíhání psů a nezodpovědného chování majitelů
psů. Upozorňujeme občany, že v obci platí obecně závazná vyhláška č.1/2008, kde se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolany a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů. Tato
vyhláška je vyvěšena na internetových stránkách obce nebo je možno do ní nahlédnout na obecním úřadě.
V čl.1 odst.1 je stanoveno, že na veřejných prostranstvích v obci Dolany je možný pohyb psů pouze na vodítku.
Dále důrazně žádáme občany, aby si nezkracovali své procházky s pejsky i bez nich přes hrací plochu hřiště!
Travní plocha tím trpí a dochází k narušení povrchu hřiště. V příštím roce se plánuje oplocení sportovního
areálu, ale do té doby prosíme občany o ukázněnost.
Obecní úřad Dolany na žádost občanů chtěl zavést službu rozesílání hlášení obecního rozhlasu formou
zkrácených SMS zpráv, rozesílaných centrálně přes internetový portál. Bohužel se toto nesetkalo s ohlasem,
přihlásili se pouze 3 zájemci, proto tato služba občanům nebyla zprovozněna.
Dne 22.8.2014 se uskutečnil varhanní koncert v místním kostele. Této krásné akce se účastnilo pouze pár
místních obyvatel. Proto předem dáváme na vědomí, že na první adventní neděli 30.11.2014 se opět uskuteční
varhanní koncert se zpěvem. Varhany v kostele byly v letošním roce kompletně zrestaurovány a bylo
doporučeno, aby se na ně několikrát v roce hrálo.
V létě s pomocí brigádníků byly na hřbitově upraveny opuštěné hroby a odstraněno povalené hrobové
zařízení. Dále byly vystavěny nové cestičky a opravena hřbitovní zeď, na což jsme získali dotaci 100 000,z Programu rozvoje venkova.
Nájemní smlouvy s firmou realma jsou řádně plněny dle smlouvy včetně inflačního nárůstu. Finanční revize
s přepočítáním inflačního nárůstu proběhla k 30.8.2014.
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Nakonec Vám předkládáme pár čísel z hospodaření obce a to zjednodušený rozpočet roku 2013 a jeho plnění a
schválený rozpočet na rok 2014. Podrobnější členění rozpočtu za 2013 (závěrečný účet za 2013) najdete na
elektronické úřední desce v archivu. Dodávám, že hospodaření skončilo přebytkem ve výši 5 709 tis. Kč.
Volné peněžní prostředky byly uloženy u Českomoravské stavební spořitelny, kde se nám dále úročí.
Hospodářský výsledek Mateřské školy Dolany za rok 2013= 51 tis. přebytek, který se přerozdělil do rezervního
fondu a fondu odměn. Byl zakoupen velký sporák do kuchyně Mš, v létě 2014 se musela opravit
elektroinstalace v kuchyni Mš, která již byla v havarijním stavu a nakoupilo se další vybavení školky vzhledem
k navýšení počtu dětí v Mš.

Připomínám naše internetové stránky: www.obecdolany.cz

Rozpočet roku 2013
Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy

5 184 800,-Kč

5 356 179,26Kč

Nedaňové příjmy

6 105 450,-Kč

6 239 413,39Kč

Dotace
Celkem

147 450,-Kč

1 347 450,--Kč

11 437 700,-Kč

12 943 042,65Kč

Výdaje

Plán

Provozní výdaje
-školství
-kultura
-státní správa a samospráva
-dotace organizacím
Kapitálové výdaje

Skutečnost

3 530 600,-Kč

4 226 566,56Kč

411 600,-Kč

411 574,--Kč

78 000,-Kč

83 056,--Kč

1 718 000,-Kč

1 513 037,87Kč

66 360,-Kč

66 360,--Kč

5 633 140,-Kč

933 257,20Kč

Splátky úvěrů půjček a úroků
Celkem

0,--Kč

0,--Kč

11 437 700,-Kč

7 233 851,63Kč

Rozpočet obce pro rok 2014

OdPa
0
1019
1039
2119
2310
2321

Rozpočtové příjmy:
daňové příjmy a neinvestiční transfery
pronájem pozemků-zem. činnost
lesní hospodářství
záležitosti těžeb.průmyslu
pitná voda
ČOV
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rozpočet v
tis.Kč
5 064
83
20
30
1
250

2341
3111
3722
6171
6310
6399
financování

Realma
školka
komunální odpad
nájmy+ost.příjmy
úroky
ost.příjmy z fin.vypořádání
přebytek min.období
Celkem:

OdPa

Rozpočtové výdaje:
pěstební činnost-lesy
pozemní komunikace(chodníky)
ČOV+kanalizace
pitná voda
drobné vodní toky
školka
knihovna
kostel
kultura
tělovýchova
zájmová činnost
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní rozvoj
nebezpečné odpady
komunální odpady
péče o vzhled obce-veřejná zeleň
charita-péče o nemohoucí osoby
hasiči
zastupitelstvo
místní správa
popl.banka
pojištění
platby daní a popl.
fin.vypořádání -volby
Celkem:

1031
2219
2321
2310
2333
3111
3314
3326
3399
3419
3429
3631
3632
3639
3721
3722
3745
4341
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

5 000
100
14
71
30
30
4 100
14 793
rozpočet v
tis.Kč
90
10
341
80
50
290
5
70
95
25
10
150
3
8
42
280
255
20
12
450
11430
10
64
1000
3
14 793

Obecní úřad Dolany, Dolany 78, 533 45 p.Opatovice nad Labem, IČO:00273490, DIČ:CZ0023763491
dne 6.10.2014
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