Kronika obce roku 2012

Úvod
Tak již druhým rokem se snažím zapisovat dějiny naší malé vísky.Všichni jsme
samozřejmě o rok starší a doufám, že i moudřejší. Tvář naší obce se neustále mění a
vylepšuje a to je myslím i důkazem toho, že dobře pracují také zastupitelé obce.

přestupný

Copak nám tedy letošní
ve stránkách obecní kroniky.

rok přinesl ? Pojďte tedy se mnou a zalistujte

Počasí tohoto roku

První den nového roku je velmi teplý.Teploty se pohupují mezi 10-11 ° C . Je zamračeno
a poprchá.Celkově je počátek ledna nadprůměrně teplý, až 7 ° C, ale zataženo,.dokonce
začaly rozkvétat první jarní květinky a zlatý déšť. Kolem 7. ledna začal poletovat první
snížek.Počasí v této době rozděluje republiku, na horách sněhová kalamita a v nížinách jaro
bez vločky.
Kvůli teplému počasí jsou i všechny zahrádky plné krtinců a na golfovém hřišti u Lázní
Bohdanče se dokonale vyřádili divočáci.Krásně upravené plochy jsou důkladně rozryté a
zdevastované.
K prudkému ochlazení na – 2 °C dochází až kolem 13. ledna.. Na horách i na Vysočině
napadl sníh, u nás pouze poprašek, ale v noci řádil velký vítr. Již kolem 16. ledna se počasí
prudce zhoršuje, silnice jsou jako zrcadlo a uhodily obrovské arktické mrazy, místy až –
30°C. Dokonce poprvé, co bydlím v Dolanech , nám zamrzly trubky s pitnou vodou v měřící
šachtě před domem, tak hezky nahříváme a rozmrazujeme.
20. ledna se teploty prudce zvyšují na 0°C. Chumelí s deštěm , vločky jsou tak nádherně
veliké, jako z pohádky, jen je škoda, že při dopadu na zem hned tají.Na našich horách je však
sněhová kalamita.
Lednový teplotní průměr za posledních dvacet let je podle ČHÚ 1,7 °C.
I přesto , že jsou taková ,,lednová jara,,, dochází k zimním extrémům a to hned 3. února
teploměr ráno ukazuje – 18,5 °C. Na šumavské Kvildě byl naměřen dokonce teplotní rekord ,
který činil neuvěřitelných -38,1°C.Opět tedy arktické mrazy, ve kterých dokonce již 9 lidí i
v naší zemi umrzlo, to je daň za úžasnou volnost bezdomovců – nový fenomén dnešní doby.
V Praze dokonce vojáci postavili vytápěné stany s lůžky, jako záchranu pro tyto
občany.Arktické mrazy nás totiž trápí pořád dál, 7. února u nás -16°C, na Kvildě další rekord
– 39,4° C!!!! Po sněhu však ani památky, tak se naši zemědělci právem bojí o svoji úrodu.Ani
automobilisté nejsou příliš nadšeni, tuhne jim totiž NAFTA.
9. února nám poprvé nachumelilo větší množství sněhu a teploty mírně poklesly na – 6°C.
Tenhle počátek roku se nás rozhodl umrazit, je 11. února a teploměr spadl na -21°C a mrzne
a mrzne celý týden……
Oteplení a pro změnu spousty sněhu přináší druhá polovina února. Na Vysočině napadlo až
2 metry čerstvého sněhu, všude jsou neprůjezdné silnice a kalamita…..ostatně jako vždy,
když se na silnicích něco objeví, nečekaný to úkaz pro naše silničáře.Ono v zimě také
sněží?????
Konec února přináší prudké oteplení, prší a vyfukuje studený severák.K tomuto období se
váže následující pranostika : 24. února- O sv. Matěji i mraky zahřejí!!
Na počátku března se již probouzí jaro.Je krásně slunečno a polední teploty již dosahují
12°C.
MDŽ nám místo kytiček nutí navlékat do zimníků, přes den 1 °C a v noci až – 5 °C a ke
všemu opět napadl sníh.Naši modrou planetu zasahuje geomagnetická bouře, která by ve větší
míře mohla vyřadit z provozu různé přístroje ( mobily,navigace apod.).
17. března padá 100 let starý teplotní rekord, v noci -1°C a přes den 23°C.Zima již snad
definitivně přestává vládnout,jaro má být dle prognoz teplé a suché.I přes extrémní týdny
mrazů v únoru,byla zima nadprůměrně teplá, ale pouze deset slunečních dní.Měli bychom

tedy ušetřit na topení, ale vzhledem k opětovnému navýšení cen energií to asi nebude tak
jasné…to se teda nemusíme moc těšit…..
Jarní předpověď vychází, celý březen je extrémně teplý a suchý. Občané uklízí své
zahrádky a nedbaje výstrah vesele pálí suchou trávu a vesele zakládají požáry,jako např.
v sousedním městečku Lázních Bohdanči.
Až apríl se ukázal opravdu aprílově, prudce se ochlazuje, padá déšť se sněhem a fouká
obrovský vítr až 80 km/hod.
9. dubna připadá na velikonoční pondělí, v noci -7 °C, ale přes den svítí sluníčko a je 10 °C.
Den je celkem hezký, ale koledníků málo, vypadá to, že tradice nám usínají. Co si takhle
připomenout něco z historie vzniku velikonočních svátků:
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a patří k nejstarším svátkům
vůbec. Křesťané jimi oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Spasitele lidstva.
Ježíš Kristus byl na Velký pátek ukřižován a v noci ze soboty na neděli vstal z mrtvých. Tato
noc se proto nazývá Velkou nocí. Symbolicky nám dává víru ve vítězství pravdy, lásky a
spravedlnosti nad lží, nenávistí a nespravedlností…
Mezi nejznámější velikonoční symboly patří samozřejmě beránek,symbolizující beránka
božího- Ježíše Krista, velik. vajíčko, které v sobě ukrývá zárodek života,symbolizující příchod
jara, života a díky skořápce i pocit bezpečí,
Většina těchto tradic a symbolů přechází i do výzdoby našich příbytků. Kdo z nás nemá na
Velikonoce na ošatce kraslice, v okně figurku zajíčka nebo beránka, ve váze kočičky? Po
dlouhé a studené zimě se těšíme na všechny první posly jara.
16.dubna je chladno, pouze 7°C a celý den prší, na horách napadlo dokonce 15 cm sněhu.
Krásné počasí přináší až poslední dubnový víkend, svítí sluníčko, kvetou všechny stromy,
teploty kolem 27 – 29°C. Padají teplotní rekordy měsíce, jsou skoro TROPY!
Další extrémy v počasí- nejteplejší duben ve velmi dlouhé historii.
Extrémní tepla přetrvávají i v poslední dubnový den, je pořád kolem 30°C a obrovské
sucho.Při pálení čarodějnic dochází k mnoha požárům,letos na 154 místech v republice, při
jednom z nich dokonce umírá člověk.
3.května se přihnala první bouřka s přívalovým deštěm.Můžu směle říct, že jsem
takovou ještě neviděla, blesk stíhal blesk a hromy duněly. Bouře jak v rovníkové Africe, není
vidět na krok, mraky se téměř válí po zemi.
5. května jsme na obloze mohli pozorovat SUPERMĚSÍC, a to největší úplněk měsíce
v roce, 30 krát jasnější. V noci opět obrovská bouřka- až 9000 blesků najednou! To jsou letos
ale věci a pořád se potíme pod tíhou obrovských veder.
Ale už zmrzlíci si přinesli své ochlazení, které je prudké, na 14°C a prší. A my topíme!
Polovina května je pořád velmi chladná, 12°C, fouká studený vítr,
Obrovská horka se vrátila opět v posledním květnovém týdnu a hned s sebou nesou i velké
bouřky.Dlouhotrvající sucha se podepsala i na úrodě ovocných stromů, jsou totiž
poloprázdné….
Jako loňského roku i teď si s námi počasí zahrává. Už 1.června se velmi ochlazuje na
15°C, na horách dokonce přízemní mrazíky.Tak zase topíme! V noci se přidává přívalový
déšť a náš dolní rybníček přetéká……
Letošní rok je opět plný zajímavých přírodních úkazů: 7.června – 6 hodin a 40 minut
trval přechod Venuše přes Slunce. Příští nastane až za 105 let.
Konec června přináší obrovská horka , v poledne na slunci až 40°C a sucho.
Smažíme se i na počátku července, 35°C ve stínu.Nejsme sami , např. v Americkém
Colarádu Sprinte bojují občané s obrovskými požáry,nejničivějšími v celé historii tohoto
státu, byl dokonce vyhlášen stav katastrofy. Spáleno je tam 26 tis.km plochy.
3.července je den,který by mohl nést název ,, bouřkový,,.Opět nepamatuji takový úkaz. Od
rána zuří jedna bouřka za druhou.Ukrutně prší, okapy již vodu neberou a padají i malé

krupky. Kolem 17 hodiny jsme napočítali již desátou bouřku a ještě asi není konec. Opravdu
to tu začíná vypadat jako počátek období deštů v tropickém pásmu.
Obrovská horka s bouřkami přetrvávají do poloviny července, zde se mírně ochlazuje na
18-20 °C:
V noci 14. července zasáhla Zemi opět magnetická bouře, kterou vyvolala erupce na
slunci. Byla mírná a nenapáchala žádné škody. Pouze sousedním Polskem se prohnalo obří
tornádo.
Po týdnech deštů a zimy se na konci července udělalo krásně a teploty opět atakují 30 °C.
28.července je nadprůměrně horko 34 °C , večer se přihnala průtrž mračen a vichřice,která
nám dokonce na domě utrhla střešní oplechování a zlomila na zahrádce strom.
I srpen opět přitahuje bouřky a vedra , obrovská ,pořád kolem 35 °C , letos se asi
upečeme. Dovolená v Africe již určitě nikoho neláká , raději na sever……
20. srpna padl další teplotní rekord z roku 1983 , v Dobřichovicích u Prahy bylo naměřeno
úctihodných 40,4 °C.
Letošní rok je znovu plný neobvyklých jevů v počasí , bouřky, kroupy , tornáda ,
superceny…..a mnoho komárů. Zřejmě na tom , že dochází ke změně klimatu , něco bude…
Září je proměnlivé , teploty se pohupují mezi 20- 25 °C, sluníčko svítí – babí léto je tady!
Měsíc říjen nám přinesl prudké ochlazení , ráno již škrábeme auta a je – 2°C. V polovině
měsíce slunečno a přes den 15°C , První sněhové vločky začínají poletovat v sobotu 27. října ,
zima již asi klepe na dveře. Napadlo nevídaně až 5 cm sněhu.
30. října dochází k jednomu z největších přírodních úkazů letošního roku , největší
apokalypsa od 60 let . V USA zuří superbouře Sandy , nejvíce je postižen New York , ale
evakuováno je celé východní pobřeží USA , ohroženo je až 60 mil.obyvatel.
Mořské vlny dosahují výšky až 4,2 m. Američané zastavili i prezidentskou kampaň. Prezident
Obama vyhlásil stav nejvyšší nouze. I přes veškerá opatření je přes 100 mrtvých.. New York
je naprosto zničené město.
Hned na konci týdne opouštějí američané své domovy podruhé, severovýchod zasahuje
prudká sněhová bouře.
Takže vidíme , že s nepřízní počasí se perou lidé na celém světě , zřejmě nikdy neporučíme
větru,dešti……
Ale zase zpět k nám do Čech , měsíc listopad počíná pěkným polojasným počasím a
teploty mezi 10-13 °C , až v polovině měsíce nastává dušičkový čas , mrholí a fouká studený
vítr, ale i tak je na Sv. Martina nadprůměrné teplo kolem 10°C. Takovéto teploty panují celý
měsíc.
1.prosinec nás přivítal snížením teploty na -1,7°C a mírným sněžením. Polovina prosince
přináší sněhovou nadílku až 10 cm a prudké ochlazení na -13 °C. Chodníky v obci jsou
vzorně prohrnuté, pouze cestáři jako vždy zaspali a do Dolan je cesta zavátá jako na konci
světa.
15.prosince dochází k velké oblevě , ale rozteklý sníh přes noc krásně umrzá, obrovská
ledovka má za následek velké množství havárií.
Vánoce jsou však typicky na blátě. Je teplo 4°C. To je také další z teplotních rekordů
letošního roku, kterých bylo celkem 33.
Až do konce roku pořád velmi teplo až -8 °C, polojasno, poprchá. Ale vzhledem k rychlému
tání jsou v obci všechny vodoteče hodně plné až přeplněné, hlavně dolní rybníček.
Celková analýza klimatu za posledních 50 let předpovídá , že naši republiku čekají stále
extrémnější projevy počasí. Vědci se obávají ne velkých, ale spíše místních katastrof. Proto se
také snaží , a to se týká hlavně právě venkova, vyšlechtit zemědělské plodiny, které budou
schopny dát výnosy i při extrémních výkyvech počasí.

Pojďme se podívat ještě na nejhorší přírodní
pohromy:
165- 180 n.l.- římská říše – první výrazné morová rána a pět mil. mrtvých
540- 590 n.l.- Asie, Evropa, Afrika – druhá velká morová rána a 40-100 mil. mrtvých
11.10 1138 – Sýrie – zemětřesení ,, Aleppo,, -230 000 obětí
10.9 1509 - Istanbul – zemětřesení, 10 000 mrtvých
23.1 1556 – Čína – zemětřesení, 830 000 mrtvých
10.4 1815 – Indonésie – Mont Tambora- nejhorší sopečná erupce , která stála život 92 tis. Lidí
1856
- Řecko – 4000 obětí po historicky ojedinělém řádění blesků.
8.10 1871 – USA – požáry ve státě Wisconsin, 2500 obětí
30.10 1876 – Bangladéš- velký cyklon, 200 000 obětí
od r. 1900 – součty obětí neštovic se přehupují přes číslici 300 000 000 lidí
r. 1938 – Čína- záplavy ze Žluté řeky si vzaly 700 tis. Lidí
r. 1970 –Peru-Huascaron, laviny po zemětřesení si vyžádaly 20 tis. obětí. V této statistice je
schována i tragédie československého sportu- smrt 14-ti členné horolezecké expedice.
13.11 1970 – Bangladéš – cyklon, půl mil. mrtvých
1989- Bangladéš – nejvražednější tornádo všech dob si vyžádalo 1300 obětí
26.12 2004 – Indický oceán – nejděsivější tsunami v dějinách lidstva , až 310 000 mrtvých
r.2010 – Rusko – nejtvrdší vlna veder stála život 56 tis. rusů
12.1 2010 – Haiti- nedávné zemětřesení na Haiti je historicky pátou nejhorší katastrofou
v novodobých dějinách lidstva. Stálo život 316 000 lidí.
Tak čímpak nás asi překvapí naše matka příroda v příštím roce…….?

Něco málo ze světa
Hned na úvod seznam nejmocnějších lidí planety dle Forbesu :
1.Barack Obama, prezident USA
2.Angela Merkelová, německá kancléřka
3.Vladimír Putin, ruský prezident
4.Bill Gates, podnikatel USA
5.Benedikt XVI, papež
6.Ben Bernanke, šéf amer. centrální banky
7.Abdalláh ibu Abdal Avíz Saúd, král Saudské Arábie
8.Mario Draghi, šéf Evropské centr. Banky
9.Si Ťin-pching, viceprezident Číny
10.David Cameron, britský premiér
Kupodivu se mezi deset nejvlivnějších neprobojovala ani anglická královna Alžběta II.,
která 4.6 2012 oslavila šedesát let na anglickém trůně.Zahájení oslav proběhlo plavbou
tisíce slavnostních lodí po Temži , na palubě The Spirit of Chartwell plula celá královská
rodina.
21.února byl první z vrcholů nejslavnějšího karnevalu na světě v brazilském Rio de
Janeiro. Tisícovky tanečníků, tanečnic, bubeníků i zpěváků se vydali na sambodrom ,
kde se představilo 7 škol samby.
- Počátek března zaznamenal nevídanou věc u našich sousedů v Německu. V čele jejich
země stanou dva ,, bývalý východňáci,,. Po kancléře Angele Merkelové, která
vyrůstala v Braniborsku a studovala v Sasku, je prezidentem zvolen Joachim Gauck,
evangelický farář z Rostocku, kandidát za opoziční soc. demokraty. Oba mají podobné
osudy a vyrůstali v době komunismu.
- r.2012 – 100 leté výročí od potopení Titanicu
- 2.května –zvolen také nový maďarský prezident
- 7. května – s volbami prezidentů v Evropě se roztrhl pytel. Ve Francii zvolen nový
prezident ,, pan NORMA’LNI‘ ,,- 57 letý Francois Holandr, chce nižší plat o 30 % a
odmítá bydlet v Elysejském paláci.
Kéž by i čele naší země stanul takový pan normální, to je určitě přání mnoha
spoluobčanů.
-

13.ledna -V Itálii došlo ke ztroskotání výletní lodi Costa Concordia u ostrova Giglio
,, Titanic po italsku,,.
Tato havárie luxusního parníku ( plovoucího města) měla za následek 11 mrtvých a 25
nezvěstných pasažérů. Pravděpodobně ji zavinil sám kapitán lodi Francesco Schettino,
který nevhodně manévroval blízko pobřeží.
-

-

-

23. ledna – Od příštího roku se stává členem EU Chorvatsko, ovšem hlasování
proběhlo za malého zájmu občanů, pouze 42 %.
14.března – v Belgii státní smutek, v tunelu Sierre- Švýcarsko, havaroval belgický
autobus se školními dětmi, 22 mrtvých dětí a 6 dospělých.
18. března – italská sopka Etna se probudila a chrlí 7 km sloup černého kouře.
6. května – před 123 lety byla otevřena ,, železná dáma,, - Eiffelovka věž v Paříži.

24. června – také Egypt má nového prezidenta
1. července – americké Colorado Sprinte bojuje s obrovskými lesními požáry,
nejničivějšími jaké kdy byly – stav katastrofy. Spáleno je 26 tis. km plochy.
- 19. července – jeden z největších masakrů v USA, Colorado. Na premiéru ,, Barmantemný rytíř povstal,, vtrhl 24-letý američan v plynové masce a samopalem postřílel 12
lidí , jednou z obětí je i 6 –ti leté dítě. Jsem pro okamžítý zákaz volného prodeje
zbraní, neboť co se děje např. v amerických školách už není normální…..
- 27. července – zahájení olympijských her 2012 v Londýně, XXX. Letní olympiáda .
Pro zajímavost- sporty bez české účasti:
Fotbal, házená, jezdectví, lukostřelba, mod.gymnastika, poz.hokej, skoky do vody,
šerm, taekwondo, vodní polo, volejbal.
- 12.srpna – slavnostní ukončení olympiády, pro ČR : čtyři zlaté medaile.
- 11. října – světový den zraku….
- 6. listopadu – vyvrcholily americké volby, opět se volil prezident,Barack Obama
porazil Mitta Rommeyho a znovu stanul v čele USA.
Tak schválně, kolik nových prezidentů vzešlo z voleb letošního roku????
- 3.prosince – 45 let ode dne, kdy se v jihoafrickém Kapském městě podařila první
transplantace srdce….
- SMS slaví 20 let !
- 15. prosince – co se to děje na americkém kontinentu? Ve škole v Conecticatu 20-ti
letý mladík postřílel 20 dětí a 6 učitelek………
- 21.prosince –končí Mayský kalendář a měl by nastat konec světa……..a ejhle
nenastal!!!Tak máme ještě čas odčinit své hříšky…..
-

Střípky z naší země

Prezident Václav klaus varoval v novoročním projevu před krizí v Evropě, upozornil na
špatnou společenskou atmosféru panující v zemi a na to, že tento rok nebude pro občany
jednoduchý. Zároveň však povzbudil, že naše země je v základních ohledech stabilní a je na
tom lépe než některé jiné evrop.země.
Zkraje příštího roku by měla vyjít jeho kniha My, Evropa a svět, ve které je ,, velmi
zklamán z vývoje v zemi, která je míň svobodnější než si představoval,,.
A že to nebude jednoduchý rok pro obyvatele naší země ukazuje hned první týden nového
roku.
- zvyšuje se DPH u nejdůležitějších život.potřeb z 10% na 14 %- potraviny, léky, voda, teplo.
Jízdné.
Některé potraviny zdražily již během roku 2011:
např.rohlík z 1,69-2,07 Kč
vejce 2,17-2,58 Kč
mléko 15,60- 17,11 Kč
chléb
19,17- 22,96 Kč
cukr
17,47- 24,85 Kč
rýže
32,02- 34,49 Kč
- ještě nikdy v historii nebyly ceny benzínu a nafty tak vysoko ( napětí mezi USA a
IRANEM)
natural 95 – 35,30 l
nafta
- 35,80 l
- vzešla v platnost novela zákoníku práce, která obsahuje deset změn, většinou
samozřejmě v neprospěch zaměstnanců.
- Inflace v měsíci lednu výrazně narostla a vyvíjí se hůř než čekal trh i ČNB, a to na
3,5%.
- Obyvatel Česka přibylo, dětí se však rodí méně.Ubývá sňatků. Ale i paradoxně
rozvodů.
V naší zemi žije 10 507 000 obyvatel.
Mírný nárůst počtu obyvatel zajišťuje migrace ze zahraničí. Narodilo se 26 100 dětí a
vytrvale klesá počet dětí, které se rodí v manželství.
Počet obyvatel Pardubického kraje se snížil o 117 na počet 516 294.
Míra nezaměstnanosti se v PK zvýšila na 7,6%, bez práce je tedy 20 607 lidí schopných
okamžitě nastoupit do zaměstnání. Na jedno volné místo připadá devět uchazečů.
Celostátní průměr nezaměstnanosti 8,3%.
-

Pořadí nejpopulárnějších českých památek, podle průzkumu

-

Národního památkového ústavu:
Pražský hrad
Karlštejn
Karlův most

-

Zámek Hluboká nad Vltavou
Zámek Konopiště
Zámek Český Krumlov
Křivoklát
Lednicko-valtický areál
Staroměstský orloj

-

A z jiného soudku: pardubičtí hokejisté a jejich úspěchy.V kterých letech byli mistry
ligy:2004/5
2009/10
2011/12
20. ledna – v 71 letech zemřel bývalý olympionik a vítěz ve skocích na lyžích z r.
1968- Jiří Raška.
26.února – vláda schválila nové schéma odchodu do předčasného důchodu tzv.
předdůchod ( o 5 let dříve, za předpokladu, že budeme mít ušetřeno na penzijním
spoření dostatek peněz).
1.února – mělo by se zdražit pivo o 20-30 haléřů. Pardubický pivovar stále váhá.
Zdraží se pivo, padne vláda?????
9. února – Parlament ČR schválil přímou volbu hlavy státu – prezidenta republiky. Na
počátku roku 2013 budou mít občané možnost poprvé v historii státu zvolit svého
favorita na tento post.
21. února – před 110 lety zemřel známý cestovatel po Africe a geniální sběratel , rodák
z blízkých Holic, Emil Holub.
22.února – Papež Benedikt XVI. Jmenoval pražského arcibiskupa Dominika Duku
kardinálem.K tomuto titulu patří jasně červená barva slavnostního oděvu, hrudní kříž,
červené solideo ( kulatá čepička), biret ( čer.čtyřrohý klobouk) a kardinálský prsten, na
kterém jsou postavy apoštolů Petra a Pavla s osmicípou hvězdou, symbolem Panny
Marie.
15. března- Tzv. ,,Holešovická výzva,, uspořádala ve všech velkých městech
protivládní demonstraci ,, Pryč s vládou,,.Několik tisíc zúčastněných ( např. v Praze
40 000 lidí) požadovalo odstoupení vlády, prezidenta Klause a zastavení církevních
restitucí. Zajímavé je, že tyto velké nepokoje neprošly žádným z médií, a pak , že jsme
demokratická společnost????
Ještě nejsou velikonoce a ceny vajec raketově rostou, za jeden týden podražila
až o 100 % , z ceny 2,34 se vyšplhala až na 4,9-5,79 Kč.Důvody jsou dva. Prvním je
nedostatek vajec na trhu kvůli novým pravidlům chovu slepic ( zvětšení chovných
klecí) a na nedostatku vajec se přiživují i sami obchodníci. Lidé rychle začínají shánět
nosnice a obnovovat své chovy , naši dolanští chovatelé Vachovi mají totálně
vyprodáno !!!
29. března – velký požár a následující exploze vypukl ráno ve skladech minerálních
olejů společnosti Rekla v areálu pardub. Synthesie.Hasiči ho dostali pod kontrolu za
dvě a půl hodiny, nikdo nebyl zraněn. Splodiny, které se dostávají do vzduchu, prý
nejsou škodlivé, proč jsou tedy starostové okolních obcí upozorněni, aby vydali
upozornění, že občané nemají zbytečně větrat.
Vznikla škoda za asi 25 mil. Kč.
19.dubna- hokejisté Pardubic jsou mistry extraligy.Vyhráli v brně nad domácím
mužstvem…..
21. dubna- letošní rok je ve znamení protivládních protestů. Na Václavském náměstí
v Praze dochází k nejmasovějšímu protestu občanů od roku 1989. Demonstrace
organizované odbory dvacítkou občanských iniciativ se zůčastnilo 120 tisíc lidí.
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Hlavním heslem akce bylo STOP VLADE, Stop asociálním reformám,chceme nové
volby. Tato demonstrace byla vyvrcholením týdne protestních akcí.Vládní koalice
totiž vytváří systém, který stále více lidí posouvá k hranici chudoby.
Nezbývá mi, než souhlasit s touto platformou, že v našem státě vládne rozbujelá
korupce a lichva, dochází k destrukci školského systému, zhoršování zdravotní péče,
špatná reforma důchod. Systému, velké změny daňového systému.
Stále častěji si myslím, že tohle jsme opravdu vůbec nechtěli……nebo snad ano????
Citace: Průmysl, zemědělství, armáda, policie, školství, zdravotnictví a finance – bez
jediného výstřelu úplně rozvrácený stát- věřte mi, to není neúspěšná vláda, to je
mimořádně úspěšná mise!!
23.dubna- vláda je na pokraji krachu, 27.dubna se jedná o vyslovení nedůvěry.V
odpoledních hodinách je jasné, že kabinet Petra Nečase přežil ( PRO 105, PROTI
93).Co na to občané,kteří si přejí předčasné volby?
5.května – 115.otevírání lázeňské sezony v LLB v multikulturním duchu, patří již
mezi tradiční akce. V letošním roce je mottem odpoledne,, Svět jako na dlani
v LB,,.Úvodní myšlenkou tedy je, že se v lázních setkávají hosté ze všech koutů
světa.Návštěva občanů jako vždy obrovská.
15. května – velká událost ve sněmovně.Policie zatýká středočeského hejtmana a
poslance Davida Ratha. Byl zadržen pro spáchání trestného činu přijetí úplatku ve výši
7 mil. Kč. Jedná se o kauzu rekonstrukce nemocnice v kladně, spolu s ním je stíhána i
ředitelka kladen. nemocnice Kateřina Pancová. Že by první vlaštovka na nebi v boji
s korupcí????
začíná platit novela zákona, která zdražuje poplatky za odvoz netříděného odpadu
z 250-750 Kč/t.
5. července – probíhá 15. všesokolský slet v Praze. Sjeli se sokolové z celého světa a
předvedli krásně secvičené skladby.Nostalgické vzpomínky na spartakiády.
12. července – již čtvrtý den nefunguje centrální registr motorových vozidel.
Ministerstvo dopravy zakoupilo nový systém , který ovšem neustále kolabuje. Všude
obrovské fronty rozezlených občanů.
18. července – v době šetření a zvyšování daní si naši ústavní činitelé odsouhlasili
navýšení platů. Mnohdy až o 20 tisíc Kč. Ze státního rozpočtu tato částka odčerpá půl
miliardy Kč. To je teda výsměch obyčejným občanům…..?????
21. srpna – obrovská horka zřejmě způsobila přehřátí zásobníků s oxidem dusíku
v Synthésii. Dochází ke dvěma výbuchům. Nad továrnou se vznáší oranžový mrak, je
vyhlášen chemický poplach a výroba je po dobu horka zastavena.
12. srpna – Tak to tu ještě nebylo-PROHIBICE v ČR. Na otravu pančovaným
alkoholem zemřelo již dvacet lidí, více než deset lidí osleplo.Je to nejděsivější série
otrav od konce druhé světové války.
Vláda ČR vyhlásila úplný zákaz prodeje tvrdého alkoholu s obsahem nad 20%.
Vůbec není známo, odkud pančovaný alkohol pochází. Do terénu , při akci, která
nemá obdoby, vyrazili policisté, hygienici, celníci, kontroloři ČOI. Všichni pátrají po
podezřelých lihovinách a jejich distributorech. Alkohol se vytratil nejen ze všech
stánků, ale i z restaurací a ve všech kamenných obchodech zejí prázdné regály.
22. září – v bohdanečských lázních je pořádán druhý ročník velmi zdařilé akce ,, den
pro zdravý pohyb,,. Tato akce vhodným způsobem upozorňuje naše spoluobčany, aby
nezapomínaly pečovat o své zdraví.
12-13. října –probíhají volby do krajských zastupitelstev. Levice rozdrtila těžce
pravici. Neoficiálními vítězi voleb jsou komunisté. Skandály, korupce i arogance
velkých polistopadových stran ženou komunistům stále více voličů. Je to velký
komunistický comeback po roce 1989,

V Dolanech také zvítězili komunisté, na druhém místě ČSSD, strana ODS až pátá.
To jsou tedy věci………dvacet tři let od sametové revoluce!
- 15. října –velká pardubická událost-Velká pardubická- 122. ročník plný překvapení,
poprvé od roku 2006 nevyhrál tento prestižní dostih kůň v tréninku Josefa Váni. Ale
vražedným tempem vyhrála desetiletá anglická klisna Orphee des Blins v sedle
s Janem Faltejskem ( čas 9,13,39)
- 23.října –Konopí je konečně lék a lékaři ho potřebují. Poslanci, mezi nimi i
pardubický poslanec a lékař Jiří Skalický navrhují legalizaci konopí pro léčebné a
vědecké účely. Aktivní látky obsažené v konopí pomáhají pacientům s onkologickým
onemocněním, při roztroušené skleroze atd.
- 30.října – podle zdravotních pojišťoven je zdravotnická péče v ČR přebujelá, vznikají
rozepře s nemocnicemi. Žádná se však úplně neuzavře, avšak ve dvanácti ze 189 se
zruší akutní lůžková péče. To však v podstatě znamená, že přejdou do útlumu. Lékaři
už tam nebudou dělat žádné větší zákroky, smějí provozovat pouze tzv. jednodenní
chirurgii. V některých městech se tyto nemocnice promění v podstatě na LDN. Proti
tomuto se spojily nemocnice s pacienty i odbory, ale pojišťovny mají páku, neuzavřou
s nemocnicemi smlouvu.
V pardub. kraji uzavřely smlouvy na dalších pět let nemocnice v Pardubicích,
Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Litomyšl. Nemocnice by měly projít částečnou
změnou struktury.
-

V ČR vrcholí prezidentská kampaň, o hradní křeslo se uchází jedenáct kandidátů.: Jan
Fischer, Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg, Jiří Diensbier, Přemysl Sobotka,
Vladimír Dlouhý, Jana Bobošíková, Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana
Rothová.
- 1.listopadu- letos narozené děti půjdou do důchodu v 72 letech. Filosofie naší vlády:
musíme pracovat déle a mít více dětí, jen tak stás utáhne důchody.
- V ČR je 43 doživotně odsouzených věznů
- FED CUP poprvé v Praze a vítězkami naše tenistky – P.Kvitová a L.Šafářová.Hosty
byly i velké osobnosti tohoto sportovního odvětví: Jana Novotná, J.Suková.
- 5.listopadu- věkové složení účastníků důchodového spoření:
věk 18-29 let - 12%
- věk 30-39 let - 21 %
- věk 40-49 let - 20%
- věk 50-59 let -21 %
- věk 60a více - 26 %
- Nový fenomén dnešní doby –exekucím čelí i 45 tisíc seniorů.
- 10.listopadu –letos již několikátá oběť rallye. V Uherském Brodě skončilo rallye
smrtí čtyř dívek. Všechna ostatní rallye letos zrušena. Opět se důrazně jedná o
zajištění bezpečnosti diváků organizátory těchto akcí , dostali ultimátum,buď
bezpečná rallye nebo naprostý zákaz takových závodů. Za posledních deset let
zemřelo dvanáct jezdců a patnáct diváků.
- 16.listopadu – Finále Davis cupu-muži ,mezi ČR a Španělskem.Vítězství čechů(
Berdych, Štěpánek) poprvé od roku 1980 (Lendl) salátová mísa putuje do Čech.
- 17.listopadu- 23 let od sametové revoluce probíhá demonstrace na Václavském
náměstí v Praze, několik tisíc lidí se sešlo na protivládní demonstraci odborů a
občanských iniciativ.
Vláda totiž rekordně zadlužuje stát, snižuje reálné příjmy občanů, zvyšuje
nezaměstnanost. Šíří se korupce, mafiánské praktiky a krádeže. Zaměstnanci se stávají
ekonomickými nevolníky.
-

24. listopadu – v blízkosti Semtína hořela skládka papírů a plastů.
- po 14-ti letech porazil Tomáš Klus Karla Gotta a odnesl si Zlatého slavíka
- personální zemětřesení ve VZP, odstupuje dosavadní gen. Ředitel.
28. listopadu – z vlády odstupuje ministr obrany Alexandr Vondra, je to již 12-tý člen
kabinetu Petra Nečase, který rezignuje na svůj post! Za dva roky se vystřídalo 28 ministrů,to
se nám ty židle ani nestačí ohřát……
30.listopadu – již rok je na Hradě vystaven Svatovítský poklad. Jednou z nejvzácnějších
součástí je korunovační kříž, památka plná příběhů. Je významný nejen pro českou státnost či
jako umělecký předmět. V podstatě jde o relikviář, který je velmi vzácný, protože do něj
Karel IV nechal uložit nejcennější relikvie, které se mu podařilo za života získat. Zlatý kříž je
tedy doslova prošpikován symbolikou, navíc je ozdoben drahokami a perlami.
1.prosince- stovky obcí a měst rozzářily rozsvícené vánoční stromy.Lidé však vyráží za
nákupy do Německa a Polska, je tam výrazně levněji.
4. prosince- kdopak nám dostaví Temelín? Američané nebo Rusové? Jedná se rozšíření
atomové elektrárny o 3 a 4 blok. Česko přitom neví, zda se obří investice ( 200- 300 miliard
korun) vůbec vyplatí. Již teď čtvrtinu produkce elektřiny vyvážíme.Lobbisté se sjíždějí a
nejsou to osoby neznámé, za rusko – českou spol. MIR 1200 přijel již loni lobovat Dmitrij
Medveděv a nyní přijela amer. ministryně zahraničí Hillary Clinton, aby zdůraznila důležitost
výběru pro firmu Westinghouse. Tak kdo s koho?
20.prosince- Štědrý den se blíží a my kupujeme vánoční stromečky, nejoblíbenější je smrček.
A co takhle ceny letošního roku:
Jedle kavkazská 550 Kč
Smrk pichlavý
400 Kč
Borovice černá
350 Kč
A ještě nějaké rekordy vánoc: nejméně SMS za posledních šest let
100 000 tun kaprů
10 km balicího papíru
Rodina průměrně utratí 28 000 Kč.
A teď ještě pár řádků z pardubického kraje a našeho nejbližšího okolí:
- vyhlášený architekt Josef Gočár, s jehož jménem jsou úzce spjaty i LLB, byl autorem
Pardubických mlýnů.Byly postaveny roku 1910 jako Winternitzovy mlýny. Tento areál
vlastní rakouská společnost Unimills, která se rozhodla výrobu v pard.mlýnech ukončit.
Co s tímto architektonickým skvostem tedy bude ?
- česko-rakouská firma AVECZ se nechce vzdát výstavby spalovny nebezpečného odpadu
v Rybitví a opět požádala kraj o změnu územního plánu. Tento případ se táhne již od roku
2006, hlavně díky obrovskému odporu občanů. V boji proti spalovně se dokonce spojili
dva odvěcí rivalové město Hradec Králové a Pardubice. Spalovna se nelíbí ani starostům
menších obcí, nevyjímaje tu naši. Tak znovu asi započne lítý boj….?
- Vítězem soutěže ,, Nejlepší místo pro život v ČR,, je kraj Královehradecký, náš
Pardubický je až osmý.
- Rohovládová Bělá – zkolaudován již druhý bytový dům pro seniory ( celkem 29
obecních bytů).I naše obec.zastupitelstvo uvažuje o žádosti na finan.dotaci od ministerstva
pro místní rozvoj a výstavbě takového domu.
- Bohdanečtí městští strážníci narazili.Byli totiž okresním soudem uznáni vinnými za
brutální chování ve službě. Velitel Řehoř vyfasoval dvanáct měsíců a vrchní strážník
Trojan osmnáct měsíců podmíněně.
- A v lázeňském městečku ještě zůstaneme.Série podezřelých okolností provázela stavbu
nového autobusového nádraží , na které přispěla EU 51 mil.Kč. Zakázka byla
pravděpodobně předražená, neboť z původní ceny 35 milionu se vyšplhala na 59 mil.Kč.
Městu hrozí, že kvůli chybám , bude muset část peněz z dotace vrátit.

-

-

Čeští i slovenští důchodci jsou prý na tom lépe než ti v USA,podle celosvětového
průzkumu se v zaopatření na stáří umístily na 17 místě a Slovensko na 18 místě, před
takovými velmocemi jako jsou USA, VB nebo Itálií,Španělskem. Nejlépe jsou na tom
penzisté z Monaka, ˇSvýcarska, Lucemburska, Rakousko je páté…
Průměrná mzda letos překročila 25 tis.Kč.Růst však spolkla právě inflace.

Zajímavý slogan dnešní doby:
:
Nezaměstnaný je žebrák
Zaměstnanec je chudák
Živnostník je dlužník
PROČ?
Protože politik je zloděj!!!!

Obec očima kronikáře

Obyvatelstvo
Naše obec má k 31.12 2012 ….395 obyvatel a ……popisných čísel.
Narodili se noví občánkové:
V měsíci únoru……………Mikuláš Vrba
V měsíci květnu…………..Nikola Sobotková
V měsíci červnu…………..Patricie Čechová
V měsíci červenci…………Barbora Jirásková
V měsíci listopadu……… Karolína Kmoníčková
Uzavřené sňatky: 1
Odstěhovaní :
2
Jubilea v obci:
Kulturní komise má plné ruce práce, neboť jubilantů je v naší obci hodně.Jubilejní věk
začíná na čísle 60 a u nás letos končí na číslici 89 let.Tohoto úctihodného věku se u nás
dožívají dva naši občané:pan Burša Miroslav a pan Jelínek Bedřich.
Celkový počet jubileí je letos 28 a občanů , jejichž věk přesáhl osmdesátku je 19.
Tak ,jak jsem již předeslala o gratulace se vzorně stará kulturní komise pod vedením
p.Václavy Zemanové.
Úmrtí:
Na závěr opět nejsmutnější zápis do stránek kroniky . Navždy nás opustili tři naši
spoluobčané: v měsíci březnu ve věku 86 let p. Škodová Vlasta
v měsíci dubnu ve věku 81 let p. Štěpánková Věra
v měsíci září ve věku 76 let p. Paclík Jindřich
Probrali jsme obecní matriku a podíváme se na život v naší obci.

Obecní úřad

Zaměstnanci obecního úřadu jsou pořád p.Iva Skalová – účetní a p.Vladimír Havránek,
který pečuje celoročně o všechna veřejná prostranství v obci.Oba zaměstnanci se snaží
využívat nejmodernější techniku, ať výpočetní či zahradní.

Všichni občané mohou přijít na úřad v úřední den a hodiny a to je u nás středa od 18-20
hodin. K vyhlášení všech důležitých událostí slouží samozřejmě také místní rozhlas. Bylo
zvykem, že vycházel také místní zpravodaj , letos bohužel vydán nebyl.

Činnost obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo pracuje od svého zvolení pořád ve stejném složení. Schází se na
pravidelných poradách a schvaluje svá rozhodnutí na veřejných zasedáních, kterých se letos
uskutečnilo……Veřejná zasedání jsou opět občany málo navštěvovaná , zřejmě není velký
zájem o činnost v obci.
Tak si alespoň nastíníme , co se v tomto roce probíralo a schválilo:
- výše obecních poplatků zůstává ve stejné výši jako v roce 2011 ( odpady,stočné,psy)
- kolem hřbitova dojde ke kácení lip, které narušují některé hroby a opadané listí dělá
po hřbitově nepořádek.
- Naše obec se zapojuje do MAS – místní akční skupiny v rámci mikroregionu
Bohdanečsko
- Jelikož se množí případy toulavých psů v obci, zajistili obec.zastupitelé smlouvu na
odchyt s městskou policií v L.Bohdanči, platit se bude pouze za uskutečněný zásah.
- Neustále se diskutuje o co nejrychlejším ukončení sporného smluvního vztahu TJ
s obec.úřadem o pronájmu objektů na hřišti a vytvoření nového smluvního vztahu
s řádnými regulemi
-

-

-

-

Každoročně naši obec obtěžují svým hlukem letní akce u písníku ,, tzv.
technoparty,,.A protože se jich jen tak nezbavíme , tak zastupitelé rozhodli získat
alespoň nějakou kompenzaci a pronajali obecní pozemky směrem k hájovně
provozovateli těchto akcí f.BEAT promotion s.r.o., na možnost parkování pro
účastníky těchto akcí. Obec tak získala za dva dny 40 000 Kč !
Při pozemkových úpravách vychází najevo, že nha každém katastru existují pozemky,
které již nemají vlastníka ( nežije a nemá dědice apod.). Dle odhadu by výměra této
,,země nikoho,, mohla být 6-7 ha. Je nutné dát do pořádku tyto resty.
Byl schválen dodatek č.1 . který se týká veškerých plateb za odvoz odpadků pro
společnost SOP.Jelikož obec výrazně ze svých prostředků dotuje odpadové
hospodářství, je na místě napsat skutečné platby této společnosti:
Za 1 občana 246 Kč
Za 1 rekreační objekt
246 Kč( v obci je 14 rekreačních objektů)
Za odvoz
660 Kč/ t odpadu
Za uložení
500 Kč/ t odpadu
240 l nádoba u hřiště – 2550 Kč/rok
4x 1100 l nádoba ( u obchodu) - 11707 Kč/rok
Sklo
24,30 Kč/ osoba
poprvé zazněl návrh, aby zaměstnanci OÚ dostali příspěvek na stravné a na penzijní
pojištění, schválení však bylo odsunuto na další jednání.
Byly také kritizovány časté absence některých členů zastupitelstva na veřejných
zasedáních

-

Ke konci roku rovněž zaznívají kritické hlasy k útlumu činností některých organizací
– hasiči, TJ, apod. Materiální podmínky v obci jsou, ale chybí lidé, kteří by tyto
organizace vedli.

Hospodaření obce
12.března byl schválen závěrečný účet obce + MŠ za rok 2011
Obec : skutečné příjmy v Kč - 10 802 164,18
Skutečné výdaje v Kč - 7 112 478, 99
Zůstatek
v Kč - 3 689 685, 19
Konečný stav na BÚ k 31.12 2011 : 6 937 104, 95 Kč.
Rozpočet obce pro rok 2013 byl schválen 19.prosince 2012:
Rozp.příjmy - 9 724 000 Kč
Rozp.výdaje - 9 724 000 Kč
MŠ : náklady – 1 838 814, 79 Kč
Výnosy - 1 838 814, 79 Kč
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2011 se rovná nule.

Státní dotace
-

chodník od hřiště ke kostelu : dotace 100 000Kč, celková cena akce 178 000 Kč
kaplička Sv.Floriana a kaple na hřbitově : dotace z ministerstva pro místní rozvoj
154 000 Kč, celková cena akce 220 000 Kč.

Investice obce

-

neustále se řeší provoz ČOV , je nutné zakoupit a namontovat zařízení na měření
průtoku vyčištěné vody v hodnotě 58 000 Kč.
20.března obec doplácí poslední splátku úvěru na plynofikaci a kanalizaci.Obec již
nemá žádný úvěr ani půjčku.
Oprava areálu u požární nádrže svépomocí našich občanů , investice cca 80 tis.Kč

Výstavba v obci

-

-

12. března zastupitelé rozhodují o rekonstrukci budovy OU+MŠ, protože původní
stavba již nevyhovuje a je potřeba lépe vyřešit multifunkčnost objektu. Projekt dostává
k vypracování p. arch. Švadlenková , bývalá občanka naší obce. V zadání nesmí
chybět:
výměna všech oken za plastová
plynofikace stavby
rekonstrukce již zbytečné kotelny a přilehlých místností
oprava fasády

Zároveň dochází k návrhu rekonstrukce v MŠ, nové záchodky a z nepoužívané verandy by
měla vzniknout nová ložnička , kde by zůstala stabilní lůžka a nemusela se neustále uklízet.
Tato rekonstrukce v MŠ souvisí i s tím, že opět naroste od září počet mateřinek a to na 38 ze
současného počtu 32.Míst ve školkách je v celé republice zoufale málo a nastává nějaký
babyboom…..
-

-

-

-

-

p.Kadavý z firmy Recom dodá projekt na 130 m chodníku od hřiště po odbočku na
hřbitov.Zároveň je nutné vyřešit tři vodovodní přípojky v této části obce. Je to
poslední etapa stavby chodníků v obci.Akce by měla být dokončena v listopadu 2012.
V rámci pozemkových úprav se provádí projekt na vybudování silnice vedoucí přes
Bubnův kopec do Plchu.
Zastupitelé zároveň musí stanovit prioritu a posloupnost obnovení alespoň tří
bývalých cest:1.)směr Plch
2.)cesta za Sochorovými
3.)směr k ,,letišti,,
Zhotovitelem by měl být právě pozemkový úřad,termín tedy není znám, neboť jako
obvykle státní kasa zeje prázdnotou……
12.dubna je schválen projekt na přístavbu a rekonstrukci budovy MŠ a OÚ a na
zhotovitele kompletní akce bude vyhlášeno výběrové řízení.
25. června jsou firmám předány podklady pro výběrové řízení na opravu budovy OÚ a
MŠ, kde jsou tyto nejdůležitější zadávací podmínky: termín zhotovení do 1.října 2012
Cena do 3 mil.Kč bez DPH
přednostní zprovoznění MŠ
Z tohoto výběrového řízení vzejde zhotovitel celé akce.
dojde k opravě kapličky Sv.Floriana – nátěr střechy, oprava interiéru a kaple na
hřbitově.
Začíná se poprvé jednat o opravě bývalé hasičské nádrže a přístřešku na obci. Je nutné
zakoupit výkonnější čerpadlo , které by nádrž vyčistilo, opravit oplocení a
polorozpadlý přístřešek. Poté by bylo možno zde pořádat různé sportovní a kulturní
akce. Rekonstrukce se ujali p.Hanák a p. Rudolf…
25.9 –přestavba OÚ a MŠ je již v plném proudu.MŠ funguje , i když jen
v provizorním režimu, topí se přímotopy, kolem celé budovy stojí lešení a dokončuje
se fasáda.

Vybraná firma AZ Heř.Městec by měla akci dokončit do 17.října.Ve spodní části
budovy však panuje čilý pracovní ruch.Tato firma bude také zhotovitelem části
chodníků u hřiště.
- opravy obou kapliček jsou již u konce, je potřeba pouze dosázet zeleň.která je součástí
dotačního titulu
- přístřešek na nádrži prochází rekonstrukcí.podlaha obslužné části i posezení je
vybetonovaná a osazená dlažbou s terasy v MŠ. Celá rekonstrukce včetně oplocení
areálu by měla stát cca 80 000 Kč.
- Prosinec 2012- největší investiční akce letošního roku-rekonstrukce OÚ a MŠ je
dokončena. Pouze ještě zbývá dovybavit veškeré zrekonstruované místnosti nábytkem.
Touto činností byl pověřen místní živnostník truhlářský mistr Petr Štěpánek. Vnitřní
část budovy OÚ se změnila na víceúčelovou budovu,vznikla pěkná obřadní a zasedací
místnost, větší tělocvična, místnost pro lékaře, kosmetičku a kadeřnici.Kotelna se
změnila v klubovnu pro zájmové organizace.
Dle provedených akcí je vidět , že naše zastupitelstvo nezahálí a pilně pokračuje ve
zvelebování obce.

Obecní lesy

25.6- V loňském roce jsem vůbec nepsala o situaci v obecních lesích, tak to musím letos
napravit.
Trvalý dohled byl svěřen místnímu občanovi p.Jiřímu Schejbalovi, který má na tuto
činnost podepsanou smlouvu s OÚ. Má na starosti i těžbu dříví a jeho prodej i přidělování
občanům .A to je věru někdy záležitost nelehká. Množí se také krádeže již vytěženého a
připraveného dřeva, neboť cena topení všeho druhu neustále stoupá.
Se zastupiteli se setkal i státem pověřený lesní správce p.Lacina , který provádí odborný
dohled nad prací v obecních lesích, informoval o jejich stavu.
V obecních lesích je více starších porostů, které je nutno obnovit. Usychání těchto
porostů je ovlivněno složením půdy v těchto místech, která není příliš kvalitní ( je hodně
písčitá). Nová výsadba by si již lépe zvykla na horší půdní podmínky.
V letošním roce se plánuje výřez plevelných a náletových dřevin ( těžba nahodilá),
zpracování porostů poškozeného kalamitami, dvakrát ročně vyžínání, případné zalesnění
vykácených míst, postřiky herbicidy, ochrana mladých stromků proti okusu zvěří a
průběžná oprava oplocení.P, Lacina také upozornil na to, že cca 1 ha lesa v lokalitě ,,na
sahaře,, je ve velmi špatném stavu a je ho nutné, co nejrychleji vyčistit a popř.zalesnit, na
toto lze získat i dotaci ve výši až 90% ceny, je ale nutné zjistit, zda nedojde v těchto
místech k další těžbě štěrkopísku.
Celkově není vlastnictví lesů pro obec asi nikterak finančně zajímavé, neboť investice
do údržby a obnovy leckdy převyšují zisky z těžby.

Kultura

21.ledna- naši myslivci zahajují plesovou sezonu svým plesem. Osmdesát tanečníku je
pěkná účast.Tombola jako tradičně, jenom trochu se strachem, neboť v ČR vyšel nový
loterijní zákon, vztahující se i na plesové tomboly. Poplatek za zřízení 5000 Kč + 20 %
z prodeje losov.lístků. Hrozí tedy likvidace této oblíbené atrakce všech akcí. Všechny
spolky jsou proti a apelují na vládu, která bude jednat o novelizaci, kdy by byly od
poplatku osvobozeny loterie do 100 tis.Kč. Opět jeden z nesmyslných výtvorů naší vlády.
25.února- hasiči pořádají maškarní rej.Obrovská účast 110 návštěvníků a z toho dokonce
70 masek je velký úspěch. Jelikož jsem se také akce zúčastnila v masce čarodějnice, tak
musím napsat,že organizace byla výborná, spousta soutěží a v tombole 450 cen.Velká
škoda je, že na dolanskou masku zbyla jenom bramborová medaile, prvenství patřilo
maskám z vedlejší obce Robotnice.
14.obecní bál proběhl 2.března a uzavřel letošní plesovou sezonu v obci.Návštěvnost byla
opět obrovská, platících tanečníků bylo 131.V tombole 420 cen.předtančení zajistil
dětský rokenrolový klub a naše ženy se svojí tradiční zumba sestavou.Půlnoc rozveselila
barmanská show.
-

-

-

-

velikonoční pondělí opět v klidném duchu, koledníků málo, tradice nám tu nějak
vymírají……
14.dubna kulturní komise pořádala posezení pro starší spoluobčany za účasti asi 35
občanů . Tohoto posezení se jako tradičně účastní i členové zastupitelstva a kronikář
obce. Program byl velmi pestrý a korunovaný vystoupením dětské dechové hudby
z Horní Rovně – Bašapa, kde pod vedením p. Machače hraje až 50 dětí a úroveň je
velmi vysoká.Velmi zajímavá kulturní činnost v malé obci,kde platí heslo ,, co čech
,to muzikant ,,
Krásný večer s teplotami kolem 30 st.C přivítal na hřišti rej čarodějnic.Občanů se
kupodivu sešlo málo, akce nebyla dobře zajištěna, bez hudby a hlavní vatra plála
daleko. Ještě , že nedošlo k požáru, protože hořelo na 154 místech v republice a jeden
člověk dokonce zemřel.
Máme 6.máje, do obce přijela ,,pouť,, u kostela , jak již tradičně stojí houpačky a
střelnice.Pouze pouťová zábava chybí.Na hřišti však nechybí tradiční nedělní match –
fotbal.zápas Dolany – Křičeň.
23.6 –dětský den – děti vyrazily na plavbu po Labi parníkem Arnošt, pak následovalo
zábavné odpoledne na obecní nádrži.
Na hřišti probíhá svatba dvou dolanských občanů, sl.R.Nováková si bere p.
R.Švadlenku.
1.září – v obci je posvícení a probíhají 1.farmářské slavnosti v areálu rodinné farmy
rodiny Sochorových .I přes nevlídné počasí byla účast občanů ze širokého okolí
obrovská.Chlebem a solí byl přivítán i předseda agrární komory ČR a zástupce
ministerstva pro místní rozvoj.Po celém areálu farmy bylo připraveno spousta atrakcí
především pro děti, vystavená zemědělská technika a stánky s různými výpěstky
zeměd. výroby.Tyto farmářské slavnosti jsou projektem založeným na poznávání

-

-

-

života na venkově.Navíc zvyšují zájem lidí o kvalitní potraviny domácí produkce a
podporují české zemědělce.
Také chovatelé pořádají svoji tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu OÚ.
Na hřišti je pořádán 1. ročník ZUMBATONU.
Akce –Vítání Sv.Martina letos nebyla pořádána pro rozpory s vedením MŠ. Vedení
MŠ jedná v některých ohledech dle rodičů v rozporu s dobrými mravy.Kdepak se asi
ukrývá p.ředitelka , která by byla dětmi i rodiči milována ,tak jako kdysi p. Iva
Hvězdová?????
Ani SV.Mikuláš letos dětem nenaděloval, nikdo nadílku nezorganizoval.Co se to
děje?Nezájem,neochota…….
22.prosince – akce setkání pod vánočním stromem konečně přilákala občany, účast
byla veliká, asi stovka občanů se přišla podívat na koncert dětského orchestru ( asi 25
dětí a rodičů z naší obce) s koledami v kostele. Opět se podávalo vánoční cukroví a
hřejivý punč, který jako tradičně vařím já se svojí rodinou dle,, tajného rodinného
receptu,,.Dokonce p.Havránek Josef vytáhl staré sáně a s koňmi vozil děti.K báječné
atmosféře přispělo i to, že napadl sníh a všude bylo krásně bílo.Nádherná zimní
scenérie.
26.12-v obci je velmi málo vyzdobených domů , zřejmě za to může zdražení elektric..
energie a prohlubující se krize,která tahá mnoho peněz občanům z peněženek.
31.12 – Silvestrovské oslavy jsou však naopak bujaré,všichni se asi těší , že v příštím
roce bude lépe……..

SPORT

Fotbal
-

-

25.9 – začíná se otevřeně mluvit o problému ve fotbalovém klubu,mladá generace
nemá o hraní zájem.letošního roku je fotb. soutěž ještě přihlášena, ale s velkými
problémy jsou zajišťovány sestavy na jednotlivé zápasy.Je to škoda, neboť fotb.klub
byl založen 27. března 1931.
Veškeré platby za provoz a energie přecházejí na obec.

Hokej
Hokejisté v Dolanech slaví 80.let výročí.Členové TJ odjeli do Prahy do O2 Arény, kde
si zahráli na kvalitním ledě předzápas ligové soutěži.Poté navštívili prvoligový zápas
Slávie – PCE.
Oddíl ledního hokeje byl založen v r.1941 a první hokej.hřiště bylo na obec.rybníku
(nynější požární nádrž).Nyní se všechna utkání hrají v HK jako účastník ,, hradecké
hokejové ligy,, pod vedením p. Aleše Zemana .
-

Cvičení pro radost
-

Naše ženy dostaly v objektu OÚ po rekonstrukci větší tělocvičnu.Jistě si to zaslouží,
neboť pod vedením p. Vlčkové se ,, Zumba team,, vypracoval k takové dokonalosti, že
dokonce vystupuje na všech kulturních akcích pořádaných obecním úřadem.

Firmy v obci
Loňského roku jsem nepsala nic o firmách působících v obci. Přitom je to velmi
důležitý subjekt a součást života v obci, nehledě na finanční přínos pro obec.
V naší obci letošního roku působí tyto firmy :
Rodinná farma Sochorových
Firma Jedlé houby p. Jiřího Václavíka
Firma Karp servis p. Aleše Václavíka
Rodinná farma Jiráskových
Truhlářství p. Štěpánka P.
Chov a prodej kuřic p. Vach J.
V letošní kronice,bych se chtěla zmínit o první z nich a věřím,že v příštím roce seženu
informace i o těch ostatních a chtěla bych jim věnovat prostor
Něco blíže o rodinné farmě Sochorových:
Loňského roku získala 2.místo ve ,,farmě roku,,. Klasická rodinná farma zaměřená pouze na
rostlinnou výrobu.Byla vybudována na troskách zrekonstruované usedlosti v Dolanech č.p.
21.Původních 27 ha rozšířili na současných 360 ha velmi úrodné půdy.Pěstují cukrovku,
obilí, slunečnici, řepku, proso.Farma je vybavena moderními stroji.Rostlinnou výrobou to ale
nekončí, nedávno zakoupili vedlejší statek a plánují provozovat agroturistiku.Láká je i chov
drůbeže na maso a prodej přímo ze dvora.

Hasiči
Ke konci letošního roku měl hasičský sbor cca 40 členů.
Výbor:
Starostka – V.Švadlenková
Pokladník – Kučera A. ml.
Strojník – Rudolf P.
Velitel – Hanák M.
Člen – Kučera A.st.
Kultuře pomáhají hasiči pořádáním tradičního a velmi úspěšného maškarního reje,
organizačně zajišťují pálení čarodějnic.Jinak sbor stagnoval a tak členská schůze rozhodla o
odhlášení všech členů a zrušení SDH v Dolanech jako oficiální organizace.Aby však
organizace zcela nezanikla, rozhodlo se pět členů pod vedením An. Ambruse, zachovat ji, a

zaplatilo členské příspěvky na okres.Všichni doufají,že se počet členů opět rozroste a nenechá
tuto tradiční organizaci v obci zahynout.
V obci ovšem funguje ze zákona výjezdová jednotka pod vedením p. Hanáka M.
Všechny tyto informace jsem načerpala z místního zpravodaje, kde je sepsala
p.M.Ambrusová.

Místní knihovna

V roce 2012 probíhala rekonstrukce budovy obecního úřadu a to zasáhlo i místní knihovnu.
Byla uzavřena čtyři měsíce.Vyměňovaly se okna, dveře a prováděly se další stavební úpravy.
I když byly určité potíže , navštívilo knihovnu 107 čtenářů. V tomto roce je zaregistrováno
15 čtenářů, z toho dvě děti do 15ti let.
Knihovna Lázně Bohdaneč nám i letos zapůjčila 200 knih výměnného souboru.
Informace poskytla místní knihovnice p.Blažena Klempířová.

Mateřská škola v Dolanech

O prázdninách v létě 2012 proběhla rekonstrukce Obecního úřadu a MŠ
.Byla zastřešena terasa a tím vznikl prostor pro ložnici.Kapacita dětí byla navýšena a nyní
navštěvuje mateřskou školu 38 dětí.
Ve školním roce 2012/2013 děti plnily školní vzdělávací program pod názvem,,Poznáváme
svět“.Tento program je dále rozpracován do třídních vzd.programů.kde je plněno sedm
integrovaných bloků pod názvem ,,Barvy podzimu“ ,,,Věci kolem mě“ , „ Vánoční sen“ ,
„Zima je tady“ , „ Koho mám rád“ , „Svět kolem mě“ , a „ Co přináší jaro“.
Od září do listopadu se starší děti zúčastnily plaveckého výcviku.Pro děti byla uspořádána
beseda „Poznej svého psa“ a beseda s Policií ČR, kde byl dětem předveden výcvik služebních
psů.Za účasti pražské agentury Fešák Pino proběhl bublinkový Halloween a vánoční
vystoupení. Rovněž se uskutečnila mikulášská nadílka s čertem a vánoční posezení u
stromečku s nadílkou.
Děti se také účastnily divadelního vystoupení, kde měly možnost shlédnout krásné pohádky.
V prosinci děti vystoupily s krásným vánočním programem v místním kostele.V únoru se
uskutečnil veselý dětský karneval.
Na květen si děti pod vedením paníučitelky připravily kulturní vystoupení ke Dni matek.Na
výlet vyrazily děti na zámek v Chlumci nad Cidlinou.V červnu pobyly děti ve školce
v přírodě v penzionu Hájenka na Seči a uskutečnil se den plný her u příležitosti dětského dne.
Naše děti chodí na vycházky do přírody,kde sbírají přírodní materiál , se kterým potom
pracují a tvoří.

Myslím,že naše školka je velice pěkná i naplněnost a zájem rodičů svědčí o její
kvalitě.Podklady pro kroniku předala p.ředitelka.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELU

I v letošním roce úspěšně rozvíjela svoji činnost zákl,organizace Českého svazu chovatelů
v Dolanech,
Opět byla uspořádána tradiční posvícenská výstava domácího zvířectva( 38.ročník),tentokrát
spojenou s okresní výstavou králíků a soutěží o mistra okresu Pardubice v chovu králíků.1 a 2
místo obsadil v této soutěži náš člen Miroslav Zeman,4.místo p.Lad.Malý, 6.místo p.Josef
Komárek a 10 místo p. J.Tucauer. Při této výstavě také pokračovala soutěž čtyř základních
organizací- Dolany,Pohřebačka, Lhota pod Libčany, Nedělivě a to již 19.ročníkem.Naše
organizace obsadila třetí místo v odbornosti králíků,drůbeže i holubů.Na výstavě bylo
vystaveno 190 ks králíků, 195 ks drůbeže , 135 ks holubů a 85 ks okrasného
ptactva.Zůčastnilo se 72 vystavovatelů a výstavu navštívilo 350 návštěvníků.
Reprezentovali okres Pardubice na krajské výstavě domácího zvířectva v Poličce. Z naší
organizace bylo vybráno 58 ks zvířat.Uspěšně reprezentovali naši základní organizaci,ale i
obec Dolany na dalších výstavách : např. na okresní výstavě mladých králíků(2.místo) ,na
okresní výstavě drůbeže (2.místo), na výstavách klubových,celostátních..
Celkem se naši chovatelé zúčastnili 19 výstav.
Stále pokračují v údržbě a vylepšování chovatelského areálu a výstavních pomůcek.Základní
organizace má 24 členů, z toho pět mladých do 18-ti let.Mezi nejúspěšnější členy patří Jirásko
Oldřich,Tucauer Jiří, Malý Ladislav, Komárek Josef, Vojtěch Vratislav, Zeman Miroslav,
Dobrušky Josef.
Veškeré materiály pro zápis do kroniky poskytl p.Ladislav Malý,který rovněž touto cestou
děkuje obecnímu úřadu v Dolanech za stálou podporu činnosti chovatelské organizace.
Z vlastní zkušenosti mohu doplnit,že výstavy drobného zvířectva jsou velmi pěkné a hojně
navštěvované a milované dětmi i pro svoji tombolu plnou rozličných zvířátek…….často mi je
děti nosily domů…..

Závěrečné slovo

Budu se asi opakovat,ale opět končí zápis do kroniky obce za rok 2012 a já jelikož jsem
rozený optimista,tak opravdu věřím,že ten další,byť s nešťastnou třináctkou na konci bude
ještě lepší a že naše obec, ještě více zkrásní a my všichni si budeme malinko blíž než jsme
nyní…….
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