Úvod
R

ok 2011 bude prvním rokem, kdy jsem byla jmenována zastupitelstvem obce
kronikářkou a začnu psát o životě v naší obci.
Jmenuji se Jana Pavlíková, je mi 46 let a bydlím v Dolanech č. p, 127. Nejsem rodačkou,
ale provdala jsem se do obce před pětadvaceti lety a mým rodným městem je Bystřice nad
Pernštejnem čili malebná Vysočina. Zaměstnána jsem v nedalekých Léčebných lázních
Bohdaneč a to již skoro dvacet let.V obci zapisuji veřejná zasedání obecního zastupitelstva a
tak mám i dokonalý přehled o práci zastupitelstva, což se mi určitě bude hodit i pro tuto
činnost.
Všechny čtenáře této kroniky prosím o shovívavost, neboť je to moje literární prvotina.
Zároveň chci touto cestou poděkovat panu Josefu Knížkovi, který dlouhá léta kroniku obce
vedl, určitě budu čerpat i z jeho zkušeností.

Čtvero ročních období v obci
Začnu nejdříve tím, jak nás ta příroda v tomto roce potěšila nebo mnohdy i potrápila aneb
,,čtvero ročních období v naší obci“
První den nového roku je všude klid a ticho, teplota – 10 C, okolí pokrývá sněhový
poprašek. Další dny již teplota klesá k 0 C a padá nový sníh.
Na začátku druhé dekády se výrazně oteplilo, tají obrovské kupy sněhu a začíná pršet
.Všechny silnice a chodníky pokrývá úžasná ledovka, nedá se ani chodit, natož používat
nějaké dopravní prostředky. Kolem 15. ledna se ještě prudčeji otepluje neustále prší, všude
počínají záplavy. I u nás se z Bubnova kopce valí proudy vody a bahna a okolo domu
č,p…..se tvoří obrovská laguna, která ohrožuje jeho obyvatele. Do boje s touto lagunou se
pouští zásahová jednotka hasičů v čele s p. Martinem Hanákem a starostou p. Havránkem
Miroslavem, kteří odčerpávají vodu do kanalizace. I přes nerovný boj dochází k vítězství nad
živlem a hasiči vítězí. Ze svých koryt se téměř vylévají i všechny struhy v obci.
Voda je prostě živel, ale daleko děsivější záplavy zažívají naši protinožci v Austrálii.
Zdá se, že zima k nám dorazila až v měsíci únoru. Citelně se ochladilo, silný vítr přivál
mrazy, které v noci dosahovaly teploty až – 16 C. Kruté mrazy svíraly i celou Evropu , např. v
Německu okolo pobřeží zamrzá Baltské moře, což je velmi neobvyklý přírodní úkaz. Zmrzlé
vlny se tříští o pobřeží a vypadá to jako vyhrnuté obrovské masy sněhu.
I první březnový týden se udržují velmi nízké teploty -7C a silný mrazivý vítr. Začátek
druhé dekády se konečně výrazně otepluje na 6-10 C. Že by konečně konec zimy v Čechách?
Na svátek všech Pepíčků dochází opět k zajímavému přírodnímu úkazu. Vidíme nádherně
jasný úplněk . Měsíc je za posledních 18 let nejblíže naší modré planetě !
První jarní den je krásně jasný, teploty se přehupují přes 10C,ale v noci brrrrrr , ještě pořád
až – 4 C.
30. března – jaro je již v plném proudu, přes den 20 C, ale v noci ještě pořád – 1,5 C.
Apríl si s námi trošku zahrával, pěkně se ochladilo na 10 C, vítr fičí , ale sluníčko se pokouší
vykukovat. Všechno již kvete, nádhera. Jenom nám pořád nechce zapršet, sucho je již delší
dobu. Vlastně i zima byla srážkově hodně podprůměrná.V Německu se dokonce přehnala
písečná bouře,opět zajímavý přírodní jev,běžný na jiném kontinentu.Tenhle rok je vůbec
bohatý na zajímavé přírodní úkazy.
Čarodějnice přiletěly s ošklivým počasím, plno deště i bouřka se přehnala.
Ale již 1.máj nás vítá pěkným slunečným počasím o teplotách kolem 16 C. Jen stará
tradice : „ nechat se políbit pod rozkvetlou třešní“ ,vzala za své. V širém okolí již všechny
vlivem pěkných dubnových teplot odkvetly.
Ale ouha již 3.května se prudce ochlazuje .Teplota klesá na 3-5 C přes den : „ že by již
dorazili ledoví muži?“.U nás prší ,ale na horách napadlo až 25 cm sněhu.Ráno 4.května
nás čeká překvapení – 1 C, škrábeme zamrzlá auta a hudrujeme.Vysazená zelenina i
rozkvetlé stromy vydržely !A to jsme ani nevěděli jaká úžasná úroda nás čeká,urodilo se
opravdu vše a v hojném množství,krásný úrodný rok!
V červnu převzalo žezlo vlády léto a to hned s plnou parádou, potíme se při
obrovských vedrech, teploměr šplhá až ke 30 C a večer nás straší bouřky.
To počasí je letos jako na houpačce,už 3.července se opět prudce ochlazuje 10-15
C,ukrutně prší a je tak ošklivo,že dokonce TOPÍME !!

Opět změna,druhá dekáda přináší vedra až 30 C a ruku v ruce s nimi jdou obrovské
bouřky,které nám dokonce vyřadily z provozu pevnou telefonní linku.Srpen již tak vlídný
nebyl,spíše chladný a deštivý.
Zato září opravdu září,naplnilo se rčení o babím létě.Je opravdu krásné slunné počasí,
přes poledne teploty šplhají ke 30 C. Nádherný prosluněný sklonek léta,všechno ještě krásně
kvete a dolaňáci uklízejí své zahrádky.
I měsíc říjen se překonal a přinesl nadprůměrně teplé počasí,sucho ale časté mlhy a žádné
sluníčko.V našem kraji vládne pochmurná a nezdravá inverze ,celý kraj se tedy topí ve
smogu,takovou situaci ani pamětníci nepamatují,byla vyhlášena dokonce výstraha.
Sluníčko a mrazík kolem -5 C nám přinesl až Sv. Martin,pořád ale sucho a sníh nikde.

Prosinec plný bláta a mlh,připomíná spíše

dušičkový čas.Teploty se kutálí mezi -2 C +2 C
a sníh pořád nikde.Vánocům na blátě jsme se letos bohužel nevyhnuli.Poslední dny v roce
jsou dokonce tak teplé (1-3 C),že se dokonce probouzí i jarní příroda , pořád je ale mlhavo a
prší.A ten sníh pořád nikde!
A ještě jedna zajímavost na závěr: v letošním roce došlo k pátému nejdelšímu
zatmění Měsíce v tomto století.Tento mimořádný úkaz bude k vidění zase až v roce 2015,kdy
opět Měsíc projde téměř přesně středem zemského stínu.

Letem světem 2011
Tak jak jsem již psala, událo se nejen mnoho zajímavých přírodních úkazů, ale i spousta
společenských změn.
11.2- obrovský státní převrat v Egyptě , odstoupil dosavadní prezident, situace
dlouhou dobu velmi neklidná, zrovna tak zuřily nepokoje v blízké Libyi, i tam byl svržen
diktátor Muammar Kaddafí.
Tato situace měla velký vliv na turistiku a tudíž i na české občany, neboť tyto
destinace jsou vyhledávaným cílem dovolených.
22.2- děsivé zemětřesení na Novém Zélandu

11.3 – 7,30hod. středoevropského času dochází k zemětřesení v Japonsku, epicentrem je
město Shanghai, síla 8,9 stupně Richtera. Nejhorší katastrofa v dějinách Japonska ,140 let zde
nebylo zemětřesení takové síly. Na pobřeží se objevily až 10 m vlny Tsunami. Výsledkem
této katastrofy je mnoho mrtvých.
Měsíc duben- velká událost pro korunované hlavy s modrou krví, v Anglii se oženil její
korunní princ Viliam,vzal si Kate Middleton a stali se vévody z Cambridge.

31.11- JE NAS NA SVETE SEDUM MILIARD.!!!!!!!
Neustále se hovoří o blížícím se konci světa,již nejméně 500 krát měl nastat,to
samozřejmě velmi nahrává různým sektám, kterým zřejmě tato apokalypsa nedá spát.

Z naší země
Od 1. Ledna se začíná šetřit, omezily se sociální dávky např.: porodné, zrušilo se
pohřebné.

2. 1.
Bylo sehráno historicky první ligové utkání hokeje pod širým nebem ve Svítkově mezi
mužstvy HC Eaton PCE – Kometa Brno.
Vrcholí akce českých lékařů „Děkujeme, odcházíme“! 3800 lékařů podalo výpovědi.
Hrozilo vylidnění 4 z 5 nemocnic Pardubického kraje. Nakonec došlo k dohodě a ministr
zdravotnictví přistoupil na požadavek navýšení platu, většina lékařů výpovědi stáhla a český
pacient byl zachráněn.
Druhá věc je ta, že sliby naší vlády nebyly plně dodrženy, jako ve většině případů a český
volič se nestačil divit.
Velice často se debatuje o důchodové reformě, posuzuje se hranice odchodu do
důchodu pro všechny věkové hranice, např.: ženy v 65-ti letech (bez ohledu na děti apod.).
Část peněz z penzijních fondů by měla přejít do druhého, ale již soukromého pilíře, ale dle
mého názoru představuje velké riziko pro občany.
Diskuze vlády o zvýšení DPH, navýšení na 20 % neprošlo, 17,5% také ne, ale nadále se
jedná o 14%. Premiér Nečas tvrdí : „ Veškeré výnosy, které získáme zvýšením DPH, budou
převedeny na účet důchodové rezervy.“ Nebudou tedy utraceny ani projedeny. No, kdo ví???
Ve vládě ČR se rozjíždí problémy s korupcí, první usvědčený člen strany VV, ministr –
Vít Bárta. Během roku se vystřídalo několik ministrů na několika ministerstvech. Pomalu
přestávám stačit sledovat, kdo na které židli teď sedí?! KORUPCE je velkým nešvarem života
v naší zemi.
Minimální mzda se v ČR již pět let nezvyšuje, stagnuje na 8 000 Kč.

25. - 26. 3.
O půlnoci nastal rozhodný okamžik – chvíle sčítání lidu v ČR. Občané vyplňují
list osobní, bytový i domovní. Konečný výsledek 10 524 080 obyvatel.
Obyvatelé v číslech:
-uzavřeno 16 800 sňatků
-narozeno 54 300 dětí
-zemřelo 52 800 lidí
-rozvedeno 14 476 lidí
-průměrný věk: muži- 70,7 roků
ženy -78,3roků

20. 4.
V 6:45 hod. ráno, výbuch na „ bouchačkách“ v blízkém Semtíně. Několik zraněných a 4
nezvěstní. Jednalo se o výbuch nitroglycerínu, zaviněný zřejmě lidských faktorem. 4
nezvěstní jsou mrtví, ale identifikace byla možná pouze pomocí DNA.
Výbuch byl tak silný, že způsobil i nemalé škody v blízkých Lázních Bohdaneč , vysypané
výlohy, okna.

30. 4.
V nedalekých Léčebných Lázních Bohdaneč se otvírá nová lázeňská sezóna.
Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se nám lázně změní. Komplexní léčba se zkrátila ze 3
týdnů na 2. Má se změnit indikační seznam, který by měl platit zhruba od podzimu r 2012.
Zmizí z něho část součastných indikací, z mnohých se stanou příspěvkové nebo plně hrazené.
Lázně se tak mohou stát pro většinu občanů nedostupným přepychem.
Toto rozhodnutí se víceméně dotýká i mě, jelikož jsem dlouhodobým zaměstnancem
lázeňského komplexu v Lázních Bohdanči. Nemyslím, že je to příliš rozumné, neboť včasná
a dostupná rehabilitační péče je velmi důležitá.
Uvidíme, jak se management lázní popere s touto novou skutečností. Věřím, že úspěšně,
neboť areál je velmi pěkný, moderně vybavený a zaměstnává cca 270 zaměstnanců
z blízkého okolí. I z naší obce jsou tu zaměstnáni 4 občané.

16. 6.
Proběhla velká stávka dopravních odborů. Poprvé se zastavilo celé pražské METRO a
železnice v celé republice na celý den. Omezen byl i provoz tramvají a autobusů. Stávka byla
zaměřena proti důchodové a zdravotnické reformě vlády premiéra Nečase.

22. 6.
V ČR se objevilo TORNÁDO.
Jako v daleké Americe si připadali občané blízkých Starých Čivic, kde tento přírodní úkaz
poničil mnoho obytných domů a velkou výrobní halu.Tento rok je opravdu plný nebývalých
přírodních úkazů.

23. 9.
„Bohdanečští Rangers ,“ se stali účastníky havárie. Předjíždějící řidič (Audi A4) se s nimi
čelně srazil mezi Starými Ždánicemi a Hrádkem, odnesly to pouze plechy, zranění byla
lehká.O to větší šok pro bezchybnou městskou policii…..

15.11
Omlouvám se všem sportovním fanouškům, moc sportu nefandím, ale tuhle jednu
unikátnost nemohu opomenout. Mladičká česká tenistka Petra Kvitová se stala
Wimbledonskou vítězkou! Gratuluji k obrovskému úspěchu.
Cena pohonných hmot se vyšplhala k historickému maximu. Nafta stojí v průmětu 36 – 38
Kč/l. příčinou je příliš slabá koruna vůči americkému dolaru.

Vládou vstoupilo v platnost vládní nařízení pro oblast kominictví, to ukládá povinnost
kontrolovat celý spalinný systém, ne pouze komín a to jednou ročně. Toto nařízení má
zamezit stále častějším požárům rodinných domků. Ukládá i značné pokuty. NEČISTÍŠ,
ZAPLATÍŠ!!!

29. 11.
V blízké obci Rybitví vznikla koalice proti spalovně nebezpečného odpadu. Společně
s krajem se občané malé obce snaží všemožně zastavit tuto velmi nebezpečnou stavbu. Jejichž
činnost by jistě ovlivnila i ovzduší v naší obci. Mělo by se zde spálit dvacet tisíc tun odpadu .
Provozovatelem by byla česko rakouská firma AVE CZ, a ta tvrdí, že spalovna bude splňovat
všechny ekologické a hygienické normy. Můžeme jim však věřit???
18. 12.
Závěr roku přinesl smutnou zprávu. V ranních hodinách zemřel na Hrádečku bývalý
prezident Václav Havel ve věku 75 let. Od 21. - 23. 12. byl vyhlášen státní smutek, který
vyvrcholil státním pohřbem v prvorepublikánském stylu v chrámě SV. Víta. Zesnulý
prezident byl vezen na lafetě a doprovázel ho obrovský dav truchlících lidí. Kolem sochy Sv.
Václava na Václavském náměstí vzniklo obrovské pietní místo s tisíci svíčkami.Tyto pietní
místa vznikají po celé republice.
Pohřbu se zúčastnila celá vládní špička, delegace z celého světa. Mimo jiné Marlene
Olbraichtová, manželé Clintonovi, franc. prezident Sarkozy, herec Alain Delon a další.
Václav Havel byl nejel prezidentem, ale také dramatikem a spisovatelem. Napsal 18
divadelních her, díla byla přeložena do 38 jazyků.
Škoda, že jeho heslo : Svoboda, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí……není
pořád naplněno. Stále mám pocit, že je to v naší zemi naopak a že se pravda a láska úplně
vytratila, a ze všeho nejvíc mi chybí úplně obyčejný,“zdravý selský rozum!“Snad bude lépe!?
I kvůli památce p. Václava Havla.

Naše obec očima kronikáře
Obyvatelstvo
Naše obec má k 31.12 2011 již 394 obyvatel.

Narodili se noví občánkové naší obce :
Č.p.34 – Chvojková Adina

Č.p. 40 – Prokůpková Eliška
Č.p. 22 – Kořínek Kryštof

Uzavřené sňatky: 1
Přistěhovaní : 16
Odstěhovaní: 4
Jubilea v obci
Kulturní komise dohlíží vzorně na to,aby všem občanům,kteří se dožili krásných životních
jubileí, bylo pogratulováno.Jubilantů bylo v naší obci celkem 28.Není bez zajímavosti,že
těch,kteří dosáhli věku 80 let a více je v naší obci úctihodný počet a to devatenáct.Mezi tyto
občany se řadí i náš bývalý kronikář p .Josef Knížek,který v únoru oslavil krásně kulaté
osmdesátiny.

Úmrtí
Na závěr jsem si nechala tu nejsmutnější zprávičku,neboť nás v tomto roce opustili navždy
dva naši spoluobčané a to :
Č.p. 50 –p.Anna Votavová
Č.p. 2—p. Ladislav Štěpánek
Tolik údaje z matriky a podíváme se na činnost našeho obecního úřadu . Jakpak se letos naši
zastupitelé činili?

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE

V letošním roce se konalo celkem 8 zasedání obecního zastupitelstva.Na posledním
z nich se schválil i rozpočet hospodaření obce na příští rok 2012.Všechna zasedání jsou
samozřejmě veřejná,ale zájem veřejnosti je malý,pravidelně se zúčastňuje pouze několik
občanů.Provedu shrnutí toho,co se v letošním roce probíralo i schválilo,neboť je to kopie
činnosti v obci.
Tak tedy rychlý přehled:
1.zasedání probíhalo 7.2 2011
- schválil se hospodářský výsledek MŠ za rok 2010
- schválil se dodatek č.3 ke směrnici o cestovních náhradách
- schváleny poplatky za stočné,odpady,psy v těchto výších:
- Stočné- 400 Kč/ osoba
- Odpady – 350 Kč/ osoba
- 0 Kč/ ZTP
- 0 Kč/ děti 1-3 roky
- 250 Kč/ děti 4-18 let
- 250 Kč/ osoby ve věku nad 75 let
Rekreační objekty v obci : 600 Kč stočné
350 Kč odpady ,tyto poplatky jsou na budovu a celý rok.
Poplatky ze psů: 50 Kč/1 pes

2.zasedání

probíhalo 28.3 2011

Z devíti navržených bodů jednání vzešlo usnesení,ve kterém bylo schváleno:
-

záměr prodeje obecního pozemku p.č. 665/14 o výměře 12 m2 manž.Chroustovým
,Dolany č.p. 8

- schválení hospodářského výsledku obce za rok 2010
Příjmy – daňové 3 103 735,06 Kč
- nedaňové 4 854 617,88 Kč
- kapitálové
8 314,00 Kč
-přijaté transfery
310 470,00 Kč
CELKEM
8 277 136,94 Kč ( rozpočet 6 572 270 Kč)
Výdaje – běžné
3 657 520,66 Kč
Kapitálové 2 658 798,50 Kč
CELKEM
6 316 319,16 Kč (rozpočet 6 572 270 Kč)
Financování

1 960 814,78 Kč

Stav běžného účtu k 31.12 2010 - 3 769 706,05 Kč
- nákup o instalace zpomalujících dopravních značek v obci
O tomto nákupu zastupitelé uvažují vzhledem k tomu,že řidiči projíždějící naší obcí
nedodržují dopravní předpisy a soustavně překračují povolenou rychlost.Narazili však i na
nepochopení dopravního inspektorátu ,proto značky byť již zakoupené,zatím nestojí.
- oprava garáže u OU,návrh a rozpočet p.ing.Chroust,provedení firma Horák.

Tyto garáže byly dlouhodobě v havarijním stavu,po opravě vznikne místo na uložení a
uskladnění obecního majetku.
- výpověď lesní společnosti Votan Forest , která již delší dobu obhospodařovala naše
obecní lesy.Zastupitelstvo rozhodlo,že tato činnost přejde smluvně na občana naší
obce,zabývajícího se touto činností,p.Jiřího Schejbala.
- Zastupitelstvo dostalo za úkol okamžitě zajistit a odstranit černou skládku,která
vznikla za naší ČOV.Je vidět,že i přes perfektní organizaci odvozu odpadu v naší
obci,jsou někteří občané nepoučitelní a neukáznění!
- Naše obec byla také v roce 2011 zařazena MV ČR do seznamu pověřených obcí,které
mohou provádět VIDIMACI a LEGALIZACI ( ověřování dokumentů a podpisů) dle
zákona 21/2006 Sb.Tuto službu občanům provádíme na OU od 1.3 2011.Pověřené
osoby jsou p.Iva Skalová,účetní OU a p.ing.Jan Sochor,místostarosta OU.

3.zasedání

probíhalo 12.5 2011

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
- rozpočtovou změnu č.1-týkající se probíhajícího sčítání lidu
- oprava garáže u OU v ceně 110 000 Kč
- nákup a montáž zařízení pro aceraci kalojemu na ČOV v ceně 49500 Kč
Na ČOV je bohužel pořád co zdokonalovat,neboť původní zařízení je nedokonalé a
nepracuje tak,jak by bylo potřeba a bohužel je to většinou dost velký zásah do obecní
pokladny.
- od 1.června zkušební provoz třídění odpadu do různobarevných pytlů.Každá
domáctnost si může zdarma vyzvednout na OU barevné pytle a třídit komunální
odpad.Označení jednotlivých pytlů: modrý – papír
žlutý - plasty
červený - nápojové krabice
Tento systém,dle zkušeností v jiných obcí, je velmi efektivní a dokonce oblevňuje poplatek za
likvidaci komunálního odpadu.Zároveň učí občany ekologickému cítění.
- dochází k prodeji obec.pozemku p.č. 665/14 manželům Chroustovým.
-

4.zasedání

ze dne 9.8 2011

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- zhotovení přístupové cesty k RD č.p. 19
- příspěvek na oslavu 80 výročí kopané v obci
- nové smlouvy na hrobová místa a nová výše nájemného:od letošního roku je to 5
Kč/m2/rok
- nákup mezinápravové sekačky k obecnímu traktůrku
Na tomto zasedání se začalo uvažovat o tom,že obec disponuje na účtu s volnými penězi,které
by bylo možno vložit na výhodný spořící účet,aby se lépe zhodnotily.Ovšem kde najít takový
účet v dnešní době,to bude asi pro zastupitele oříšek!
Neustále se také řeší nevhodné parkování kamionu v obci a to bratří Pospíšilových v zatáčce
na silnici naproti svému bydlišti.Podle mého názoru je toto parkování velmi nebezpečné a
začne ho někdo řešit až dojde k nějaké tragedii.
Z řad občanů také zaznívají žádosti o to,aby bylo možno na místním hřbitově opět ukládat své
zemřelé do země.Zatím je toto zakázáno,vzhledem k vyšší hladině spodní vody.

Na obecním úřadě začala také fungovat ,,pojízdná ordinace,, dr.Nechvátalové.Jednou týdně
tak mají její pacienti možnost nechat si např.napsat recepty a nemusí až do její ordinace
v Lázních Bohdanči . Myslím si,že je to velmi zajímavá služba pro naše spoluobčany.

5.zasedání

ze dne 22.9 2011

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- smluvní vztah s panem Jiřím Schejbalem ,týkající se správy a údržby obecního lesa.Z
původního návrhu ,aby pracoval jako obecní zaměstnanec,se dohodli zastupitelé na
tom,aby tuto činnost provozoval na živnost.list,neboť je to výrazně levnější.Zároveň
se rozvinula velká diskuse k tomu,za jaké ceny prodávat palivové dříví.Vyplynulo
zde,že jsme jednou z mála obcí,která nemá tuto službu pro občany zpoplatněnu.
Návrh cen palivového dříví: měkké- 800 Kč/m3
tvrdé - 1100 Kč/m3
naše obec se aktivně zapojuje do co největšího počtu žádostí o různé dotace.Také je
zapojena do ,,programu obnovy venkova,,.Na tomto zasedání se schválil dodatek
vázající se k tomuto programu a žádající o dotaci na cca 100 m chodníku u hřiště.Akce
by měla být v hodnotě cca 220 000 Kč,dotace by měla činit až polovinu fin.částky.
- projednávaly se předložené změny v jízdních řádech.Společnost OREDO dostala za
úkol vypracovat kvalitní integrovaný dopravní systém.Zastupitelé však s tak
zásadními změnami nemohou souhlasit,neboť například ani jeden spoj již nejede
přímo do Pardubic,vždy je nutno v LB přestoupit.
- Přestavba ČOV
A zase ta čistička,opět se za provozu přichází na něco,co není plně funkční.Projektant
původního modulu by měl asi klečet na hrachu……
Tentokrát je třeba vyřešit průtok na ČOV při přívalových deštích a to tak ,že bude nutné
modernizovat stávající odlehčovací komoru na kanalizačním potrubí před Černskou
strouhou.Hodnota této modernizace by měla činit cca 311 231 Kč.
- naší zásahové hasičské jednotce bylo schváleno zakoupení benzínového plovoucího
čerpadla v hodnotě 29 000 Kč.Toto čerpadlo je velmi účinné nejen při požárech,ale i
při záplavách,ke kterým v poslední době v naší obci dochází.Navíc je lehké a jeho
obsluha jednoduchá.
- Pan Sochor informoval o tom,že v obci se plánuje nová akce,která by se mohla stát
tradici a to : ,,příjezd Svatého Martina na bílém koni,,
- do majetku obce přibylo toto :
kanalizační přípojka v hodnotě
61 018,40 Kč
traktůrek John Deer
1 285 150,83 Kč
sekačka John Deer
362 429
Kč
čas.spínač na ČOV
52 870
Kč
letecké snímky obce
1 200
Kč
úhlová bruska
1 090
Kč
lékárnička
299
Kč
Zároveň byl z evidence vyřazen obec.pozemek p.č.665/71 o velikosti 11 m2,protože byl
prodán manželům Chroustovým za 231 Kč.
-

opět se projednávala sporná výstavba parkoviště před kovárnou.Návrh upravit pouze
polovinu plochy a pouze zatravňovacími dlaždicemi byl schválen.Cena akce by
neměla převýšit 30 000 Kč.

-

p.Vach Jaroslav č.p.34 , známý chovatel drůbeže,požádal o umístění reklamní plochy
před domem a bylo mu vyhověno.
Neustále se mezi občany i v zastupitelstvu diskutuje o tom,jaké možnosti má obec
v tom,jak donutit projíždějící řidiče ,aby dodržovali rychlost.Vzhledem k tomu ,že je
v obci i více nepřehledných zatáček,např.MŠ,bylo by to víc než vhodné.Ovšem
dopravní inspektorát je zřejmě jiného názoru.Zkrátka v našem státě dokud se nic
nestane,nic se neřeší!!

20.října proběhlo již 6.zasedání OZ:
za účasti hostů p.Ježka ,zástupce distribuce ČEZ,projektanta ing.Pluhaře a
mgr.p.Malého se již po několikáté projednávala kauza o jejich žádosti vést kabel
el.vedení přes obecní pozemky za hřištem směrem k hájence.Několikrát bylo
rozhodnuto,že obec nepovolí toto věcné břemeno.Občané obce nechtějí tyto pozemky
zatížit věcným břemenem tohoto typu,neboť to s sebou nese různá omezení a obávají
se hlavně toho,že by to vedlo i k častějším akcím typu TECHNOPARTY na Hrádku a
to obec zatěžuje nadměrným hlukem.
Dále si kladou občané podmínku,aby toto věcné břemeno bylo podmíněno
přeložením transformátoru z pozemku p. Jana Knížka na pozemek obecní ( hodnota této
akce by byla 500 000 Kč).Na tuto podmínku zástupci ČEZ nereflektují,pouze až dojde
k rekonstrukci stávajícího vedení v této části obce.
Jako již po několikáté,opět nedošlo k dohodě a kabel budován touto trasou nebude.
- obecní zastupitelstvo musí řešit nejednu nelehkou situaci : například p.Šimonová se již
nechce starat o hrob své rodiny a navrací ho zdarma obci.Výdaje s jeho likvidací
nebudou zrovna malé,ale i toto zákon občanům umožňuje.Zkrátka ať se obec
stará……..
- zastupitelé se dohodli,že se nakoupí zameták za traktůrek v hodnotě 140 000 Kč.V létě
se budou čistit chodníky a krajnice a v zimě vymetat z chodníků sníh.
- na dnešním zasedání bylo rovněž rozhodnuto o tom,že v roce 2012 dojde
k rekonstrukci budovy OU a MŠ,včetně plynofikace.
-

7.zasedání

OZ probíhalo 7.prosince
- p.Skalová,účetní obec.úřadu představila zastupitelstvu návrh rozpočtu pro rok 2012.Z
diskuse vyplynulo,že bude nutné vytvořit novou nájemní smlouvu o pronájmu budovy TJ
a hřiště,vytvořit nájemní řád a zprůhlednit pořádání akcí,které se tam konají,tak,aby zisk
směřoval do obecní pokladny.
Dlouhá diskuse byla vedena také k finanční částce na veřejné osvětlení.Zastupitelům
se zdá příliš vysoká a tak vymýšlí verze ,jak ušetřit.Padly i návrhy v noci opět
nesvítit,nebo svítit pouze do 23 hodin.Zatím však asi zůstane vše tak jak je a to je myslím
dobře,ponoření do tmy nahrává všem nekalým živlům v jejich činnosti.
Dohodnutý návrh rozpočtu byl ještě téhož dne vyvěšen na úřední desku.
- do obecního majetku přibývají nové položky:
síťová nástavba k valníku
19 000 Kč
dvě venkovní vitríny
8 803 Kč
plovoucí čerpadlo pro hasičskou zásahovou jednotku
28 235 Kč
dávkovací čerpadlo pro ČOV 4 500 Kč
zametač k traktůrku
162 840 Kč

Konečně se také majetkem obce staly i všechny kulturní památky v obci a to za
symbolickou korunu: kostel sv.Vojtěcha, kaplička sv.Floriana,památník válečným obětem
u kostela ,hřbitovní oplocení s bránou a márnicí,pomník na hřbitově.
- byla schválena směrnice č.2/ 2011 o spisovém a skartačním řádu a směrnice č.3/2011
a to upravená směrnice o finanční kontrole.
- Jelikož se blíží konec roku ,vydal starosta příkaz k provedení inventury obecního
majetku i majetku v užívání MŠ,TJ a hasičů.Inventurní komise podají do 6.ledna
zprávy o průběhu a výsledku všech inventur.
- Pozemkový úřad v Pardubicích provádí pozemkové reformy,které se týkají i pozemků
našich občanů.V obci např.proběhne směna malého obecního pozemku u hřbitova se
ZD Křičeň.
- Dochází i ke změně v rámci katastrálních hranic mezi naší obcí a obcí
Rohoznice,Jedná se o pozemek p.č. 111/87 a 111/97.Zároveň obec Lhota pod Libčany
bezúplatně darovala naší obci pozemek p.č.706 o velikosti 35 m2 na ,, Bubnově
kopci,,.
- Jelikož se množí žádosti občanů o možnost pohřbívání do země na našem hřbitově (To
to je doposud zapovězeno z důvodu zvýšené hladiny spodních vod.), nechalo
zastupitelstvo provést hydrogeologický vrt,který konečně potvrdil,že už by to bylo
možné.Ale paní Skalová,účetní OU,upozorňuje na to,že je zde i mnoho povinností
vyplývající ze zákona o pohřebnictví.I tady si úřední šiml zařehtá!Napíši alespoň
některé povinnosti . – vést záznamy,kdo je kde pohřben a jak dlouho ( tlecí doba 12-14
let)
nová kostnice
smlouva s certifikovaným hrobníkem
nový řád pohřebiště
potvrzení z hygieny a KU

Poslední předsilvestrovské zasedání se konalo 29.prosince:
Nejdůležitějším bodem jednání bylo samozřejmě schválení rozpočtu obce pro rok 2012
dle již předloženého návrhu.
Zastupitelé i všichni občané by měli začít přemýšlet o tom, jak co nejlépe využít finanční
rezervy a jak získat nové příjmy do obce.Také bude nutné vytvořit nový výhledový plán
rozvoje obce a okolí na dalších pět let.Do tohoto plánu by chtěli zastupitelé zainteresovat
i spoluobčany podle hesla : víc hlav víc ví !
Zastupitelé se také dohodli ,že z účtu obce uvolní finanční částku 5 milionů Kč ,která se
dá zhodnotit na dvouleté období na výhodný spořící účet.
Byl schválen rozpočet

obce pro následující rok 2012:

Celkový příjem obce:
7 142 000 Kč

Celkové výdaje obce:
7 142 000 Kč

Rozpočet je vyvážený a nevykazuje žádný schodek.
Hlavní příjmy v číslech :
Daňové příjmy a neinvestiční transfery
2 753 000 Kč
Realma…………………………………………………..3 805 000 Kč
MŠ……………………………………………………… 100 000 Kč
ČOV………………………………………………………225 000 Kč atd.

Hlavní výdaje v číslech :
ČOV ,kanalizace………………………………………….533 000 Kč
MŠ………………………………………………………..290 000 Kč
Péče o vzhled obce……………………………………..1 070 000 Kč
Místní správa…………………………………………...3 146 000 Kč
Zastupitelstvo…………………………………………….480 000 Kč
Komunální odpady……………………………………….260 000 Kč
Základní školy……………………………………………150 000 Kč
Veřejné osvětlení…………………………………………115 000 Kč
Drobné vodní toky………………………………………..100 000 Kč
Pěstební činnost v lesích………………………………… 50 000 Kč
Kultura…………………………………………………….50 000 Kč
Tělovýchova……………………………………………….50 000 Kč atd.

-

-

opět dochází k zařazení nového majetku obce:
dvě dopravní značky v hodnotě 59 016 Kč
dva světelné řetězy v hodnotě 5995 Kč
byla schválena 3.rozpočtová změna a směrnice o zajištění inventarizace.

Tolik z řad zastupitelstva.
Myslím si,že situace v zastupitelstvu se postupně zklidňuje,pouze by zastupitelé měli
začít jednat dle jednacího řádu a tak by se předešlo zdlouhavým a někdy úmorným
zasedáním,která mnohdy nejsou tudíž ani konstruktivní.Ruší je neustálé debaty
s veřejností,které mnohdy do jednání zasahují.Ještě pořád v některých bodech chybí ten
pověstný závěrečný ,,tah na bránu,,.Ale zároveň vím,že není jednoduché v současné době
,při plném nasazení a vytížení v zaměstnáních,vše stoprocentně zvládnout.

Myslím si tedy,že všem občanům,kteří něco pro druhé
udělají,obětují svůj volný čas,své pohodlíčko,patří dík!
Nemohu také nevzpomenout velkého úspěchu našich spoluobčanů :
Rodinná farma pana Jana Sochora,Dolany č.p. 21,zaměřující se na rostlinnou výrobu
získala krásné druhé místo v prestižní soutěži Asociace soukromého zemědělství ČR
FARMA ROKU. Naše obec byly tedy zásluhou těchto našich spoluobčanů zviditelněna
v celé naší zemi.Myslím,že je to obrovské ocenění za jejich náročnou práci.

Zásobování naší obce
Zásobování občanů v obci zůstává na stejné úrovni jako v minulých letech.Základní
potraviny a drogistické zboží poskytuje v obci prodejna COOP,v polovině roku se pouze
změnila paní vedoucí a prodavačka v jedné osobě,paní Novákovou vystřídala paní
Čiháková.Větší nákupy si hlavně mladší spoluobčané zajišťují v nedalekých
supermarketech v Pardubicích a Hradci Králové.

Životní prostředí a veřejná prostranství v obci
Celoročně se o veřejná prostranství stará obec.zaměstnanec pan Vladimír
Havránek.Udržuje i místní hřiště a hřbitov.Jelikož jsou to poměrně rozsáhlé plochy,byl
mu na pomoc zakoupen traktůrek John Deer s příslušenstvím,které obsáhne letní i zimní
práce.Myslím,že je všem jasné,že není jiná možnost,jak udržet v obci pěkný
vzhled,neboť občané již nejsou tak disciplinovaní a nesnaží se uklízet žádná veřejná
prostranství a svolat v současné době ,,brigádu,, je asi holý nesmysl.Holt ,,nová doba,,…..

Doprava v obci
Na podzim začal fungovat nový jízdní řád,tzv.integrovaný systém v dopravě.Dostala
ho za úkol vytvořit firma Oredo.Měl být vypracován tak,aby perfektně navazovaly
všechny spoje,jedna jízdenka pro všechny typy dopravních prostředků apod.
Skutečnost je jiná,na obecních úřadech se kupí stížnosti,které jsou oprávněné.Spoje
nenavazují,všechny končí v Lázních Bohdanči,do Pardubic se jede už jenom
trolejbusem.Všechny naše linky jezdí z Hradce Králové do Přelouče a zpět.Pouze trasa do
Lázní Bohdanče je teď kratší ,nejezdí se přes obec Rohoznice ,ale rovnou kolem hájenky.
Stížnosti běží ze všech obcí,uvidíme,jak se s tím firma Oredo popere!

Mateřská škola v obci
V naší obci i nadále funguje MŠ ,jejimž zřizovatelem je obec Dolany.Jako tradičně je i
zdrojem dobrých nápadů,ale i terčem kritiky.Neustálé problémy s rozpočtem pokračují i v
letošním roce.
Personální obsazení: ředitelka mgr. Ivana Mašatová
Učitelka
Ilona Zemanová
Učitelka Zorka Železná
Školnice Bohumila Štěpánková
Kuchařka Radka Zámišová
Od září byla navýšena kapacita mateřské školy na 32 dětí.
Výchovně vzdělávací činnost v MŠ probíhá s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
dětí s ohledem na široké rozpětí jejich věku.Děti získávají nové poznatky a zkušenosti při
různých aktivitách.Tyto aktivity zaměřují i na veškeré kulturní a společenské akce ,které
probíhají v obci.
Nahlédněme tedy pod pokličku,co ty naše dětičky letos ve školce vlastně dělaly:

Leden- probíhala schůzka rodičů a započal sběr papíru.
Únor - návštěva divadelního představení.
Březen – návštěva Ekocentra,veselý karneval,den otevřených dveří a zápis pro nové
dětičky.
Duben- velikonoční výstavka prací ,fotografování dětí a klaunovo show.
Květen- vystoupení ke Dni matek pod názvem,,Maminko moje,já Ti jdu přát,aby ses
mohla celý den smát..,,,návštěva divadelního představení na Kunětické hoře s názvem
Princ Bajaja a závěrem měsíce opět schůzka rodičů.
Červen – Den dětí se oslavil zahradní slavností ,děti vyrazily na výlet na zámek
Potštejn.Děti přijeli pobavit také herci z Prahy s vystoupením,,Továrna na blbiny,,.Na
závěr měsíce se loučili se školáky a opékali buřtíky.
Září- po prázdninách děti vyrazily na divadelní představení Pohádkové korálky,proběhla
schůzka s rodiči a pokračuje sběr papíru.
Říjen- návštěva divadelního představení Uspávání broučků,Děti vyrazily na ekologickou
vycházku s názvem ,,Lesní školka,,.Proběhlo vánoční fotografování dětí a chystala se
výzdoba na helloween.
Listopad – návštěva přírodovědného centra v Hradci Králové a strašidelná cesta
zámkem.Účast na akci ,, příjezd Svatého Martina na bílém koni,,.
Prosinec – Mikuláš a čert přinesli nadílku pro všechny děti,s vánoční nadílkou a dárky
od ježíška přijel fešák Pino.Děti připravily vánoční vystoupení v našem kostele.
Mimo tuto kulturní činnost se děti věnují i ekologickým aktivitám,třídí odpad ,sbírají
různé přírodniny a pracují s nimi.

Místní knihovna
Je až s podivem,že v době elektronizace naše knihovna pořád skvěle funguje.Nemalou
zásluhu má i knihovnice paní Blažena Klempířová.Není bez zajímavosti,že ona se svým
manželem Václavem oslavili 2.9 2011 v rodinném kruhu ZLATOU SVATBU. A jak sama
paní Klempířová říká:,,radost nám dělají naši dva synové a tři vnoučata.
Požádala jsem paní knihovnici o pár řádku a jejich přepis Vám přináším:
Obecní knihovna byla pro veřejnost otevřena každou sudou středu od 17 do 19
hodin.Knihovna vlastní 746 knih.Během roku přišlo do knihovny 130 návštěvníků a
půjčilo si 1057 knih.
Máme registrováno 17 stálých čtenářů ,z toho dvě děti do 15 let.
Stále máme dobrou spolupráci s knihovnou v Lázních Bohdaneč,která nám zapůjčila tento
rok 180 knih.Jsou to nově vydané,kvalitní knihy.
Paní Klempířová věří , že i v příštím roce bude počet čtenářů stejný,ne-li vyšší.Bylo by
třeba více působit na mládež.
Já věřím,že doba čtení dobrých knih se nám ještě navrátí….

Český svaz chovatelů v obci

Předseda základní organizace chovatelů v obci pan Ladislav Malý mi předal článek o
činnosti této organizace,tak Vám ho přináším:
V letošním roce oslavila naše základní organizace Českého svazu chovatelů Dolany
40.výročí od svého založení.Při této příležitosti byla svolána členská schůze ,kde byli
oceněni aktivní členové základní organizace.Všem členům i hostům byla předána
brožurka,která byla k této příležitosti sepsána , autorem je sám předseda p.L.Malý.
V záři o posvícení jsme uspořádali již 36. místní výstavu domácího zvířectva
v Dolanech.Hlavni součástí této výstavy byla okresní výstava drůbeže.Bylo vystaveno
rekordních 89.kolekcí drůbeže.Dvacet nejlépe hodnocených kolekcí reprezentovalo okres
Pardubice na krajské výstavě.Těší nás,že nimi bylo i osm kolekcí chovatelů naší
zákl.organizace.Při této výstavě proběhl již 18.ročník soutěže čtyř spolupracujících
zákl,organizací ( Dolany,Pohřebačka,Neděliště,Lhota pod Libčany).Dále se naši členové
zúčastnili se svými zvířaty okresní výstavy králíků,celostátní výstavy domácího zvířectva
a dalších celost.klubových výstav.Celkem jsme v letošním roce obeslali 14 výstav,kde
jsme celkem úspěšně reprezentovali nejen naši zákl.organizaci,ale i obec Dolany.I nadále
se snažíme vylepšovat naše chovatelské zázemí,chceme na tomto místě poděkovat i
obecnímu úřadu za podporu,které se nám dostáva.
Tolik slova předsedy organizace a já přidávám,že je moc dobře,že v obci tato
organizace funguje a obec zviditelňuje.Vždy je to o těch pár lidech,kteří jsou tahouni……

Tělovýchova v obci
V naší obci žijeme i sportem.Jelikož já nejsem zrovna sportovní fanoušek,čekala jsem
na zhodnocení činnosti klubu TJ Dolany od jejího předsedy pana Josefa Votavy.Toto
zhodnocení sezony jsem neobdržela,tak jsem se do toho pustila sama.
Z webových stránek této organizace jsem zjistila několik informací,které použiji při
tvorbě této kroniky.
Naše mužstvo v kopané hraje ve IV.třídě Holicko-muži.Pohybuje se zhruba na dvanácté
příčce. Ze soupisky mužstva jsem si vytáhla hráče,kteří jsou občany Dolan:
Obránce: p.Luboš Vodvárka
Záložník: p.Jan Škoda
Útočník: p. Lukáš Ambrus,Jiří Hlaváček
Klubovými barvami jsou zelená s bílou.A mezi nejvýznamnější partnery našeho sportu
patří firmy: Realma,Elprom,Eix,Plzeň.Prazdroj,pivovar Pernštejn.
Mužstvo se v letošním roce zúčastnilo dvou memoriálů :
30.7 –v obci Rohoznice probíhal memoriál Petra Smolíka a Jiřího
Holuba.Účastníci klání byli i fotbalisté obce Křičeně,Rohoznice,Starého Hradiště.
6-7.8 – memoriál Oldřicha Kašpara ve St.Ždánicích.Účastníky akce jsou obce
Dolany,St.Ždánice,Syrovátka,Rohoznice.
V tomto roce fotbalový klub také oslavil velmi významné jubileum svého založení,byl
totiž založen v roce1931, tudíž 80 let od svého vzniku.Ve sportovním areálu obce
proběhly oslavy,které uspořádal výbor TJ ZD Dolany.Nejdříve sehráli své utkání starší
žáci,utkali se naši dolaňáci s hráči Bukovky,Po té následovalo nevšední mistrovské utkání
mezi dolaňáky do 40 let a dolaňáky nad 40 let.Kupodivu byl výsledek tohoto utkání
nerozhodný 4: 4.Musíme pochválit i naše veterány,mezi kterými se na hřišti proháněl i
pan starosta M.Havránek, pan hostinský A. Vach , J. Kozák a další….

Po slavnostním zhodnocení činnosti klubu za 80 let zahrála k tanci i poslechu
Živaňanka a večer probíhala posvícenská zábava.Účast občanů byla velká a akce zdařilá.
Se sportem je těsně spjata i tělovýchova.V naší obci se jí ujala paní Pavlína Vlčková.
I když se stará o dvě malé děti,skoro každý večer vede cvičení pro ženy všech věkových
kategorií.Cvičení probíhá v malé tělocvičně na obecním úřadě,doufám,že v příštím roce
bude obec při rekonstrukci pamatovat i na větší tělocvičnu,aby se nám děvčata
nepotloukla.Cvičení navštěvují i ženy a dívky ze širokého okolí.A co se vlastně u nás
cvičí?
V úterý si poskáčeme na bedýnkách a provozujeme ,,STEP AEROBIC,,
Ve středu si protáhneme záda při rehabilitačním cvičení.
V pátek si zatančíme při DANCEAEROBICU.
Ale bezkonkurenčně si zařádíme v neděli při ZUMBĚ.
To je myslím velmi dobrý krok směrem ke zdravému životnímu stylu ve dnešní velmi
uspěchané době.
A s tělem je spjato i duševno , a tak se o rozvíjení našich mozkových závitů již delší
dobu stará paní Daniela Racklife,která v zasedací místnosti obecního úřadu vyučuje
angličinu pro všechny věkové kategorie i znalosti.Tyto hodiny navštěvují i občané
z okolních obcí.
I když to do této kategorie nepatří,nemohu nevzpomenout,že místnosti na obecním
úřadě jsou využívány i ke službám našich občanů.Do naší obce pravidelně již několik let
dojíždí kosmetička a kadeřnice,aby zkrášlily naše ženy.

Myslivecké sdružení Zálesek a organizace hasičů mi nedodali bohužel žádné materiály
,tak nemohu o jejich činnosti objektivně napsat.
¨

Akce v záštitě OU
V kronice roku 2010 není bohužel ani zmínka o tom,že obecní úřad uspořádal
23.prosince tzv.1. vánoční setkání občanů u našeho kostela pod
rozsvíceným vánočním stromem.Byla zde velmi krásná předvánoční atmosféra a účast
občanů hojná.
V programu vystoupily děti z MŠ i starší,koledy si zahráli i členové občanského sdružení
Chaloupka.Všichni byli pohoštěni vánočním cukrovím a voňavým punčem.
Takové akce jsou velmi krásné a podporují celkově lepší atmosféru mezi občany.

5.března proběhl již tradiční obecní bál v sále hostince U Vachů.V rytmu hudby
tančilo skoro sto hostů.V tombole bylo úctihodných 350 cen a pět hlavních se losovalo na
vstupenky.bujará zábava se protáhla do pozdních ranních hodin.

1.května –v tento den neprobíhala žádná akce ,ale zdokumentovala jsem zajímavost
,která byla objevena při vyklízení naší kapličky sv.Floriana.
Pan Ladislav Polák ,který se vzorně o kapličku a okolí stará ,při bílení objevil na zadní
straně obrazu patrona kapličky věnování tohoto znění : ,,S vroucím srdcem konám
slib,vzdávám díky a prosím o milost Tvoji Bože!,,

Anna Pražák rozená Půlpán
Dom.číslo 8 v Dolanech
1 17/6 63 ……letopočet čili rok 1763
Mohli bychom polemizovat o tom,z jakého důvodu asi tato žena tento obraz do kapličky
věnovala…..

7.května-tento víkend je pro naši obec ,,pouťový,,.
Od 14 hodin proběhl na hřišti ,,sranda match,, -Dolany obec proti Dolany chalupy
s výsledkem 1: 3.Večer se občané naší obce mohli poveselit na pouťové zábavě v místním
hostinci.Účast byla poměrně velká,sešlo se asi 70 tanečníků z celé obce.Konečně se začíná
alespoň trochu oživovat tradice těchto pouťových zábav,kdy se večer chodilo střílet do
otevřené střelnice a všechny tanečnice se pyšnily papírovými růžemi.

14.května –naše nejmenší ratolesti vyrazily do Prahy ,aby zde navštívily divadlo
Spejbla a Hurvínka a potěšily se představením svých oblíbených večerníčkových
postaviček.Zajímavě tak oslavily svůj mezinárodní dětský svátek.

22.května –Za účasti p.starosty M.Havránka a p.V. Zemanové proběhlo setkání a
posezení pro naše starší spoluobčany, opět v sále hostince
p.Vacha.Zúčastnila jsem se i já a byla jsem oficiálně občanům představena,zároveň
p.starosta poděkoval bývalému kronikáři p.Knížkovi Josefovi za jeho dlouholetou
kronikářskou činnost.
Účast občanů byla celkem hojná a vyvrcholením byl koncert dech.orchestru
Živaňanka,při kterém bylo možno si i pěkně zatancovat.

11.června –již tradiční akce Dolany v Dolanech,tentokrát probíhala v Dolanech
u Kralup.Naši občané se samozřejmě zůčastnili soutěžního klání a vzorně reprezentovali
naši obec téměř ve všech disciplínách.Jelikož jsem se této akce neúčastnila,použiji
několik vět z webových stránek obce.
Počasí se vydařilo,autobus i několik osobních aut s našimi spoluobčany dorazili
v sobotu ráno ke sportovnímu areálu,který byl centrem dění.Návštěvníci se mohli
pokochat sportovními výkony nebo doprovodným programem,povětšinou tanečním.V
doprovodném tanečním programu naši obec v akrobatickém rokenrolu reprezentovali
Lukáš Ambrus a Hana Klempířová.
Sportovců bylo více ,naše nejlepší výsledky:
1.místo ve střelbě z kuše –Hanák Martin
2.místo ve střelbě z luku – Hanák Dominik
2.místo malá kopaná ženy – Švadlenkou V. a A.,Štěpánková M.a K.,Klempířová
H.,Slavíková N.,CHlápková V……
3.místo v nohejbale – Kučera A.,Volejník M.,Bureš M.,
3.místo ve střelbě ze vzduchovky – Hanák M.,
3.místo ve střelbě z kuše – Sobotka R.
Je vidět,že naši sportovci v tvrdé konkurenci zdárně uspěli.

10. září –asi poslední nádherně teplý podzimní víkend se pořádal za kostelem ,,turnaj ve
nohejbale ,,Tato akce se stává již tradicí,kterou započali místní hasiči.
Ostatní spoluobčané uklízí své zahrádky a naposledy se sluní.

11.listopad – poprvé v Dolanech jsme společně s mateř. školkou přivítali ve
sportovním areálu Svatého Martina na bílém koni.
Děti vyrazily s lampionky od rybníčka v,,chalupách,, a dorazily k pergole na místním
hřišti,kde si paní učitelky s dětmi ze školky připravily pásmo písniček a říkanek zaměřené
k tomuto tématu.Zároveň rozdávaly všem zúčastněným vlastnoručně vyrobené perníčky.
Tento počátek Martinské tradice byl současně oslaven chutným svařáčkem
z martinského vínečka.
Určitě nejkrásnějším zážitkem byl pro všechny zúčastněné skutečný příjezd Martina na
krásném bílém koni,jenom je škoda,že nám nepřivezl sníh,na ten jsme si museli ještě
dlouho počkat..
Snad se i tato akce stane pro naši obec přínosem,tak jako ostatně všechny ,které se
pořádají.

18.listopadu
v místním hostinci proběhla informativní schůze ohledně tvorby nového
územního plánu a hlavně pokračování těžby štěrkopísku na obecních pozemcích.
Účast občanů byla velmi malá,zřejmě není zájem něco řešit.Je to samozřejmě
škoda,neboť jsou to velmi důležité otázky týkající se další činnosti v obci.
Jinak je na tuto otázku v obci odpověď rozpolcená,část občanů je pro těžbu a to
z důvodu,že území pro další těžbu není osázeno kvalitním lesním porostem(souše) a při
zastavení těžby by se již nikdy dál nedotěžilo.Druhá část občanů chce,aby těžba byla
ukončena a zbytek nerostného bohatství obce zůstal zachován dalším generacím.
Tak má zastupitelstvo tedy dilema??.....

22.prosinec – Akce,která se již pomalu stává tradicí.I když se letošní setkání u
vánočního stromečku téměř změnilo v pietní akci za zesnulého V.Havla,byl to velmi
krásný večer.
Děti nacvičily za hudebního doprovodu krásné koledy,které se rozezněly pod
rozsvíceným stromečkem a před rozsvíceným kostelem.I přes nevlídné počasí se akce
zúčastnilo asi 50 občanů a při popíjení slaďoučkého punče si popřálo krásné vánoční
svátky.Copak nám asi přinese další rok 2012 ?

Závěrečné slovo
Končí zápis kroniky obce Dolany za rok 2011 a popis událostí,které se v průběhu tohoto
roku v naší obci odehrály.
Všichni si jistě budeme přát,aby ten následující rok 2012 byl úspěšný a šťastný jak pro
obec,tak i pro všechny její občany.
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