Motto: Ten , kdo nezná historii, nepochopí přítomnost
a nepřijme budoucnost……..

Kronika obce Dolany
roku 2013
Počasí
Leden nám přináší zpočátku déšť, zamračeno a teploty kolem 9°C. Kolem 12.ledna se
mírně ochlazuje na – 0,5°C a začíná sněžit. Vypadá to, že konečně zima vystrkuje růžky,
sněhu napadlo asi 10 cm a další neustále zasypává celé Česko. Jezdíme krokem, protože jako
tradičně opět silničáři nefungují a nevyjeli s radlicemi.
Konec měsíce přináší jen mírný poprašek, ale obrovské mrazy, ráno nám teploměr ukazuje
– 15,9°C.
První týden měsíce února obrovský vítr přináší oblevu a silný déšť. V nedalekých
Kuklenách se dokonce objevuje tornádo, které rozmetá střechy sedmi rod. domků. Neustálý
déšť prudce zvyšuje hladiny všech řek. Dochází k vyhlášení II. povodňového stupně, v Praze
je již dokonce spuštěna první povodňová zábrana na Čertovce.
Letošní zima je celkově nadprůměrně deštivá, zatím bylo pouze osm slunečních dní. To
samozřejmě má za následek neustálé chřipkové epidemie, které vyřadily z provozu i celou
naši rodinu.
Polovina února přináší ochlazení na -1°C a 12. února dokonce sněhovou bouři, při které
napadlo 10 cm sněhu. Polovina února přináší opravdu sněhovou kalamitu, celé dny hustě
chumelí, přibývají další kvanta sněhu, na silnicích se stávají stovky dopravních nehod.
Paradoxem je, že nejvíce sněhu je na jižní Moravě, dokonce ani není vidět, vzniká zajímavý
úkaz ,,bílá tma“.
Konec února opět nastává obrovské oteplení 5-6 °C a prší. Všude je plno vody, v obci
přetékají struhy i rybníček ,, v chalupách,, se vylil a zalévá okolí. Rodina Urbancová s hrůzou
obhlíží stoupající vodu, která se chválabohu zastavuje kousek od prahu jejich domu.

Březen opravdu potvrzuje pravidlo, že za ,,kamna vlezem,,. Je chladno, teploty kolem 4°C,
ale pochumelívá a fičí velmi studený severní vítr. V polovině měsíce se ještě více ochlazuje,

vypadá to, jako by se zima vracela, teploty klesají k nule a drobně chumelí, např. 13.března
napadlo 5 cm sněhu, celý den padá ledová krusta, která namrzá na auta i silnice. Opět je
všude plno havárií a nejvíce v celé republice na Chrudimsku. V noci teploty klesají až na -5°C
a u našich sousedů na Slovensku a v Maďarsku dokonce bojují se sněhovou kalamitou a
tunami sněhu. Ráno 19.března katastrofa , přes noc napadlo asi 15 cm těžkého mokrého
sněhu a stále chumelí. Je to nejhorší kalamita za celou zimu. Vrstvy sněhu a ulámané větve
blokují silnice, jen do Lázní Bohdanče jsem ráno jela přes půl hodiny. Konec března je pořád
ukrutně chladný. 24. března – neděle je dokonce nejchladnějším jarním víkendem v historii
měření teplot. Jarní zima láme rekordy , v Karlově Studánce bylo naměřeno až -19 °C. Letošní
jaro zřejmě hodně protopíme! Ještě 31. března hustě chumelí, teploty kolem 1,5 °C. Tak

studený březen snad nikdo ani nepamatuje.
A hned apríl dostává také své pranostice, chvilku svítí sluníčko, chvíli chumelí. Od r. 1962
jsou to nejstudenější a zachumelené velikonoce. Zahrádky jsou ještě zamrzlé……
Jaro se snad konečně probouzí kolem 10. dubna, otepluje se na 10 °C a vykukuje sluníčko,
už zkoušíme zahradničit. Kolem 16. dubna přes den až 24 °C, vypadá to, že léto přeskočilo
jaro! Poslední týden přináší opět prudké ochlazení, studená fronta a 12 °C, ale všechny
stromy krásně kvetou.
Čarodějnice přiletěly s velkou zimou, fouká obrovský vítr a prší. Poprvé se dokonce
nepodpálila připravená vatra . Hasiči se ji pokouší zapálit ve 22 hod. a s velkými problémy ji
udržují v mezích normálu, okolní obyvatelé mají strach o svá obydlí. Navzdory ošklivému
počasí je návštěva této akce vysoká, všichni si alespoň pochutnávají na grilovaných
specialitách místního kulináře p. Křivky st.

1.máj – lásky čas a všechno kvete. Teploty jsou kolem 20°C, ale fouká silný studený vítr.
V noci se přehnala první bouřka a prudký déšť, v okolí dokonce kroupy. Ledoví muži přinesli
silný déšť a chlazení na 12 °C. Celý květen je opět velmi chladný , 23. dokonce na horách
napadl sníh a neustále pofukuje severáček. 26. se ohlazuje na 10 °C, v Krušných horách je až
8 cm sněhu. 22 let nepamatujeme tak chladný květen, celý měsíc je i velmi deštivý a
zamračený. Vypadá to, že úroda opět letos nebude.
Od začátku roku svítilo sluníčko pouze 80 hodin!!!!!!

Červen přináší povodně- celé Čechy jsou pod vodou. Probíhá mimořádné zasedání vlády.
Pod vodou je již padesát míst v republice, probíhají rozsáhlé evakuace. Vylévají se potoky i
místní neškodné říčky. 14-ti denní deště ohrožují i Prahu. Je vyhlášen třetí povodňový stupeň
a protože se začíná vylévat ze svých břehů i řeka Vltava, hasiči začínají stavět protipovodňové
hráze. Je uzavřeno již osm stanic metra a evakuuje se i ZOO. Vláda vyhlásila stav nouze a
uvolnila 300 mil. Kč na zmírnění škod. 7. června je i dolanský rybníček a struhy plné…..Večer
přicházejí lokální bouřky a krupobití a přibývá plno dalších vyplavených obcí. Povodně
nabývají rozměru katastrofy!!!! Prudké deště opět vyplavují i tolikrát zkoušené Dolany u
Kralup….

Byť naše obec zůstává této katastrofy ušetřena, deště si vybírají svou daň, všechno ovoce
hnije a roje slimáků útočí i na zbytek úrody včetně květin.
Kolem 20.června nastává obrat, slunce pálí a tropická vedra útočí na náš organismus.
Teploměr atakuje 42,9°C, i ve 20 hod. je pořád ještě 29,3 °C! Horké provozy jsou nuceni
omezit pracovní dobu.
Ani v tomto roce nás neminou zvláštní jevy, 19.června při teplotě 39°C zařádilo v Krnově
tornádo. Zbylo po něm 40 zničených domů, jejichž střechy létaly vzduchem rychlostí 200
km/hod.
A je tu konec června a my topíme. Počasí se letos asi zbláznilo. Kdybych měla psát o
anomáliích, tak nepíši o ničem jiném. Celou noc i den nepřetržitě leje a všechny toky opět
stoupají. Pardub. kraj je na tom nejhůř, již opět deset vyplavených obcí- nejhůře na Holicku a
obec Horní Ředice. I v naší obci již počínají problémy, struhy vrchovaté a rybníček ,,
v chalupách,, se již rozlévá po okolních loukách. Hovořila jsem s manželi Urbancovými, kteří
zde bydlí a pečují o rybníček i stavidlo. Byli rybníčkem již 4x vyplaveni, tak s hrůzou sledují
stoupající vodu.
Celkem si povodně letošního roku vyžádaly: 15 mrtvých
970 zasažených měst a obcí
950 000 000 Kč –pomoc státu.

Červenec přináší opět léto, teploty se pohybují mezi 28-30°C a svítí krásně sluníčko. Tepla
přináší další extrém- sucho. 20.července končí dokonce nejsušší týden za posledních šedesát
let, teploty 34°C a všude je zákaz jakéhokoliv pálení.
Tento měsíc se nás rozhodl upéct, teploty atakují 40°C a na sluníčku jsme 28.7 naměřili
dokonce 50°C.
A co červenec nestihl, tak dopéká srpen : 3.8 padá teplotní rekord z roku 1943 (35°C)naměřeno 38,5 °C. Od 12. srpna začíná období, kdy jsou nejvíce vidět PERSEIDY- padající
hvězdy. Je to krásné nebeské divadlo, při kterém spadne až 70 hvězd- lidově jsou to tzv. slzy
sv. Vavřince.
Konec srpna i počátek září přináší prudké ochlazení na 17°C, je taková zima, že dokonce
topíme! Celý počátek září je velmi studený a deštivý. Houbařská sezona není letos vůbec
dobrá i úroda zeleniny nestojí za slovo, a to zřejmě divokým výkyvům počasí v roce. I
brambory a jejich úroda jsou velmi malé, cena se pohybuje kolem 10 Kč/ kg. Nejsou ani
jablka a vlašské ořechy.
Již 27. září udeřil poprvé noční mrazík, je to opět mrazivý teplotní rekord. 1.října ráno –
1°C a na zahrádce již pomrzlo vše, co ještě z těch trosek letoška zbylo. Mimochodem tento
den je vyhlášen mezinárodním dnem seniorů.
Polovina října přináší ranní mlhy, ale odpoledne krásné babí léto s teplotou 20 °C. Sluníčko
nás vyhnalo na zahrádky. 20.října je pořád teplo, sluníčko svítí a teploty se pohupují mezi 17-

18 °C. Přes Čechy se však přehání bouřka, neobvyklý to jev v tuto roční dobu, který se stává
jednou za pět let. Krásné teplo vydrželo až do konce října.
Prudké ochlazení s teplotami pod nulou přináší počátek listopadu. Polovina opět přináší
razantní oteplení. Letošní listopad je nejteplejším za celých 134 let, kdy se globální teplota
sleduje- Svět má za sebou celkově nejteplejší listopad v historii.
Ze světa- globální oteplování nese své ovoce- Filipíny spustošil tajfun Haiyan.
26.listopadu napadl první sníh a teploměr ukazuje -3 °C, o dva dny později pokrývá celou ČR
obrovská ledovka.

Prosinec přináší teplotu kolem-1 °C, bez sněhu a se sluníčkem.
6.prosince orkán Xaver pustoší ČR, začíná chumelit a vítr dosahuje rychlosti až 100 km/hod.
Všude nejde el.proud , do tmy se ponořily na celé odpoledne i Dolany.
Polovina prosince přináší opět oblevy, mlhy. Štědrý den vypadá jako první jarní den, svítí
slunce a teploty jsou kolem 6,3 °C. Objevují se krtčí hromádky a je jich mnoho! Opět rekordnejteplejší vánoce za posledních 37 let. Kvetou keře a v lesích dokonce rostou houby. A
takové počasí přetrvává až do závěru roku.
Když si to tak pročítám ,tak zjišťuji, že rok od roku je to počasí nevyzpytatelnější a
s obrovskými výkyvy. Čtvero ročních období se svým specifikem jako by již
neexistovalo……možná se dočkáme i dvojí úrody, nedávno jsem četla tak prapodivný článek
v médiích….

SVĚT V ROCE 2013
Leden
1.1 – předsednictví EU se ujalo Irsko. MMF oznámil, že svět. ekonomika zrychlí růst na 3,5%
,ale eurozóna zůstává stále v recesi.
- Největším světovým prodejcem automobilů je opět japonská automobilka Toyota.
14.1- ve věku 83 let zemřel oblíbený italský herec Bud Spencer

Únor
Cena akcií internetové firmy Google poprvé překonala hranici 800 dolarů.
11.2 – papež Benedikt XVI. oznámil ve věku 86.let rezignaci na svůj úřad – ze zdravot.
důvodů. Poslední papež, který dobrovolně odstoupil ze svého úřadu byl r. 1294 papež
Celestýn V. , v naší zemi v té době vládl Václav II.

12.2 – Severní Korea provedla první jaderný test.
15.2 – na zemi dopadl Čeljabinský meteor!
19.2 – na letišti v Belgii došlo k největší loupeži století. Při transportu zmizely diamanty za
miliardu…..

Březen
-

Spolkový státní úřad uvedl, že v Německu loni zbankrotovalo 28304 firem.
Ministři financí eurozony se dohodli na záchranném balíčku pro Kypr v hodnotě 10
miliard eur.

8.3 – Severní Korea vypověděla všechny smlouvy o vzájemném neútočení s Jižní Koreou a
obnovila tak válečný stav. Oznámila, že úspěšně provedla svůj třetí jaderný výbuch!!
13.3 – novým 266.papežem Římskokatolické církve se stal v 76-ti letech argentinský kardinál
Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František I. Zvolila ho konkláve 115 kardinálů,
z nichž každému musí být méně než 80-sát let. Volba probíhá v Sixtínské kapli. Jedna
zajímavost a vzkaz našim politikům – plat žádný!!!!
V současnosti ve světě cca 1,2 miliardy věřících. Nový papež se od začátku svého pontifikátu
projevuje jako silně levicově orientovaný člověk, což je v přímém rozporu se zaběhanými
kontroverzními církevními pořádky.

Duben

-

Celosvětové vojenské výdaje se snížily o 0,5 % na stejně obrovskou a
nepochopitelnou sumu 1,75 bilionu USD:
Zlato zaznamenalo největší ztrátu za více než 30 let, cena spadla o 8 %.

8.4 – ve věku 87 let zemřela ,, železná lady,, - bývalá britská premiérka Margaret
Tchatcherová , která stála v čele anglické vlády jedenáct let. V evropském měřítku je
považována za jednoho z nejdůležitějších politiků své doby.
15.4 – Marathonský Bostonský masakr. V cíli tohoto marathonu vybuchly dvě podomácky
vyrobené nálože v odpadk. koších, následek strašný – 3 mrtví a 264 zraněných. Atentát
provedli dva bratři z Čečenska a američané, neznalí zeměpisu si ho dlouho pletli s Českem!!
18.4- V amer. městečku West došlo k výbuchu v továrně na hnojiva. Výbuch byl tak
zdrcující, že továrna i okolí bylo srovnáno se zemí a nalezeno 15mrtvých. Píši o tom proto, že
v tomto městě žije početná česká komunita cca 2000 přistěhovalců z Čech.

24.4 – V Savaru( Bangladéš) se zřítila text. Továrna, v jejichž troskách zahynulo 1127
lidí…..bezpečnost práce v plenkách…….
30.4 – novým nizozemským králem se stal Willem- Alexander.

Květen
3. 5 – světový den Slunce
10.5 – prstencové zatmění Slunce v Austrálii a Tichomoří.
- dokončena nejdražší stavba světa One World Trade Center s výškou 541,3m.

Červenec

1.7 - Chorvatsko vstoupilo do EU a stalo se tak jejím 28 členem. Předsednictví EU se ujala
Litva. A v Lotyšsku se začalo platit eurem.
3.7 – v Egyptě provedla egyptská armáda státní převrat.
- došlo k největšímu městskému bankrotu v dějinách USA – zadlužené amer. město Detroit
požádalo o bankrot. ochranu před věřiteli.
8.7 – v Chorvatsku byl otevřen nový silniční tunel Sveti Ilija pod pohořím Biokovo.
21.7 – skončil jubilejní 100.ročník cykl. etapového závodu Tour de France. Vítězem – britský
závodník Chris Froome.

Srpen

14.8 – v Egyptě zuří občanská válka, platí zákaz vycházení turistů z turistických letovisek.
10-18.8 – v Moskvě se konalo 14.mistrovství světa v atletice.

Září
3.9 – finská společnost Nokia , kdysi legenda mobilní komunikace se rozpadla. Její jádro
koupil americký softwarový obr Microsoft.

- firma Coca- cola přišla po 13- letech o pozici nejcennější značky světa. Firmu přeskočily
firma Apple a Google.

Říjen
1.10 – Mezinárodní den seniorů
11.10 – Nobelovu cenu za mír získala mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní
(OPCW).
13.10 – uplynulo 706 let od osudného pátku, kdy došlo k rozprášení templářského řádu.
20 000 členů bylo zatčeno, někteří upáleni, zbytek se vytratil neznámo kam. Spekuluje se o
tom, že část templářů se přemístila do Švýcarska, kde podle některých teorii založili místní
vyhlášený bankovní systém.
28.10 – Světový den čokolády

Listopad
8.11 – na Filipínách udeřil extrémně silný tajfun Haiyan, který zpustošil velkou část země.
18.11 – k Marsu zamířila nepilotovaná raketa Atlas se sondou Maneo.22.9 dorazí na určené
místo , vědci chtějí zjistit , proč planeta Mars ztratila většinu své atmosféry.
- v USA zakázali látku E952, u nás se používá dál – může však zabíjet!!!
PROSINEC
1.12 – Chorvaté v referendu zamítli homosexuální sňatky.
5.12 – zemřel Nelson Mandela, bojovník proti apartheidu, exprezident jihoafrické republiky a
nositel Nobelovy cena míru.
7.-13. 12 – v Ekvádoru se uskutečnil XVIII. Světový festival mládeže a studentstva za účasti
8500 delegátů z 83 zemí. Z ČR se zúčastnilo 11 delegátů. Delegaci vedl Komunistický svaz
mládeže !

Seznam hlav států- pouze představitelé nejvýznamnějších států v roce 2013
Belgie- král Albert II., od 21.7 Philippe
Brazílie – prezidentka Dilma Rousseffová
Čína- prezident CHu Ťin-tchao, od 14.3 Si Ťin-pching
Česko – prezident Václav Klaus, od 8.3 Miloš Zeman
Dánsko – královna Markéta II.

Egypt – prezident Muhammad Mursí
Francie – prezident Francois Hollande
Indie – prezident Pranáb Mukherdží
Itálie – prezident Giorgio Napolitano
Japonsko – císař Akihito
Jihoafrická republika – prezident Jacob Zuma
Kanada – gen.guvernér David Johnston
Maďarsko- prezident János Ader
Mexiko – prezident Enrique Peňa Nieto
Německo – prezident Joachim Gauck
Nizozemsko – královna Beatrix, od 30.4 král Vilém – Alexandr
Polsko – prezident Bronislaw Komorowski
Rakousko – prezident Heinz Fischer
Rusko – prezident Vladimír Putin
Slovensko – prezident Ivan Gašparovič
Spojené království – královna Alžběta II.
USA – prezident Barack Obama
Vatikán – papež a suverén Vatikánu František

Z našeho státečku českého

4.1 – po částečné amnestii prezidenta Václava Klause, kdy se na svobodu dostalo více než
6000 lidí, se již mnozí amnestovaní vracejí zpět do vězení. Proti této amnestii se zvedl
obrovský protest, největší petici sepsali starostové a ředitelé škol, kde také dokonce
docházelo k sundávání prezidentova obrazu ze stěn.
- státní rozpočet skončil loni schodkem 101 mil. Kč, letos má klesnout na 100 mil. Kč
- měnové kurzy : EURO – 25,86 Kč

Dolar – 19,77 Kč
Libra – 30,32 Kč
Cena nafty:

35,57 Kč

Benzín NATURAL : 36,11 Kč
-

V Léč. lázních Bohdaneč byly uvedeny do provozu dvě investiční akce v hodnotě cca
14 mil. Kč, a to centrální parkoviště a vodojem pro čerpání minerální vody,
připomínající vzhledem ocelové město Jula Verna.

11.1 – probíhá historicky první přímá volba hlavy státu – prezidenta republiky. Do prvního
kola se přihlásilo těchto devět kandidátů: Zuzana Roithová, Jan Fischer, Jana Bobošíková,
Táňa Fischerová, Přemysl Sobotka, Miloš Zeman, Vladimír Franz, Jiří Diensbier, Karel
Schwarzenberg.
Výsledky prvního kola v naší obci : z 316 voličů se zúčastnilo 207
Vítěz: Miloš Zeman – 54 hlasů
Výsledky prvního kola v ČR : . M.Zeman - 24,2%
K.Schwarzenberg - 23,2%
Tito dva kandidáti postoupili do druhého kola a tento výsledek rozděluje národ i rodiny , je to
vlastně souboj levice s pravicí a lidově: ZEMANÉ x HRABATA 
25.1 Je rozhodnuto a po lítém boji se novým prezidentem stává ve druhém kole
prezidentských voleb Miloš Zeman.
Hlasování v obci: voličů 317,z toho účast 191 voličů
Vítězem se stává také M.Zeman – 136 hlasů.
V ČR : M. Zeman – 2 717405 hlasů ……54,8%
K. Schwarzenberg – 2 241171………..45,19%
Skutečná cena prezidentské kampaně nového prezidenta se vyšplhala na závratnou výši 37,2
mil. Kč.
26.1 – krajský soud odsoudil za tvrdý zákrok vůči zadrženému občanu dva strážníky městské
policie LB, p. Řehoře a p. Trojana. Oba jako strážníci skončili……..
30.1 – v nedalekých Kuklenách řádilo tornádo a rozmetalo střechy sedmi rodinných domků….
8.2 – Česká měna- koruna slaví 20.výročí
9.2 – začíná největší sportovní akce roku- šampionát biatlonistů v Novém Městě na Moravě.
17.2 – obrovská tragédie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve čtyři hodiny ráno explodoval plyn
v přízemním bytě a roztrhal panelový dům. Jednalo se o úmyslný výbuch , který založil jeden

z nájemníků. ,Bohužel je šest nevinných obětí – tři děti, dvě ženy, jeden muž, jedenáct
zraněných.
4.3 – K ústavnímu soudu v Brně se poprvé v historii dostala žaloba senátu na V. Klause ,, za
velezradu,,.
21.3 – Pardubické krematorium stojí již 90.let ( národní kulturní památka).
27.3 – vedení chemičky Explosia, čeká boj s odboráři o délku prac.doby. Šéfové ji chtějí
prodloužit lidem, kteří pracují s výbušninami. Nyní ji mají 6 a půl hodiny.
- ČR má novou nejvyšší budovu, stal se jí v Brně AZ Tower s výškou 111 m.
- loni stálo vejce až 6 Kč, letos budou levné kolem 2 Kč. Vaječná krize se neopakuje, v celé
Evropě je nadbytek.
- pohonné hmoty zlevňují na Pardubicku : benzín 35,75 Kč
nafta 36,09 Kč
-

Šest nejbohatších čechů se řadí mezi dolarové miliardáře. Nejbohatší a 106.
nejbohatší člověk planety je majitel finanční skupiny PPF Petr Kellner, hodnota jeho
majetku se odhaduje na 208 mil. Kč.
Další : Andrej Babiš, Radovan Vítek, Pavel Tykač, Zdeněk Bakala, Karel Komárek.

29.4 – výbuch plynu v Praze v Divadelní ulici způsobil kolaps v dopravě a asi 40 zraněných
pražanů.
_ začaly plošné výkopové práce u pardubické rafinérie Paramo. Podle odborníků leží
v okolí továrny nevybuchlé letecké bomby ( zhruba 50). Pokud na ně dělníci narazí, město
ochromí obrovská evakuace.
30.4 – Čs.televize vysílá právě 60.let.
_- známou britskou soutěž World Beer Awards vyhrála pšeničný Primátor z Náchoda,
stalo se tak nejlepším pivem světa.
16.5 – ve věku 82 let zemřel známý ekonom Waltr Komárek.
20.5 – český rozhlas ( dříve radiožurnál) slaví 90 narozeniny….
2.6 – v Praze se narodila první česká paterčata
- Česko zasáhla další povodeň, která skončila až 15.6
13.6 – ČR čelí největšímu politickém skandálu od r.1989. Propukla kauza ,, Nagyová,,,
policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR vtrhli na Úřad vlády a
zasahovali také na dalších vysokých místech. Bylo zatčeno 7 vysokých polit.předáků včetně
právě Jany Nagyové. Jedná se o mafiánské praktiky ve státních zakázkách.
17.6 – premiér ČR Petr Nečas podal demisi a odstoupil i z čela ODS, novým předsedou vlády
byl jmenován Jiří Rusnok.

25.6 – včelaři nemají co prodávat, zaznamenali až 50 % úhyn včelstev kvůli dlouhé zimě.
Cena medu by se tedy mohla vyšplhat až na 150 Kč/kg.
10.7 – prezident ČR jmenoval novou vládu ČR.
25.7- nejdéle platný světový rekord na atlet.dráze drží česká běžkyně Jarmila Kratochvílová.
Uplynulo 30let, kdy na mítinku v Mnichově zaběhla trať dlouhou 800 m v čase 1:53,28.
Rychleji od těch dob žádná žena neběžela……
16.8 – zrodila se další česká mistryně světa, překážkářka Zuzana Hejnová na šampionátě
v Moskvě zdrtila konkurenci v nejlepším svět.čase 52,83s.
12.10 – velká Pardubická- žokej Váňa upadl před cílem a loňský vítěz Jan Faltejsek obhájil
prvenství . Z 20-ti koní dokončilo pouze 6. Josef Váňa prý ukončí kariéru…….věříme mu???
26.10 – Proběhly volby do parlamentu ČR .
Výsledky v ČR : ČSSD – 21%

ANO – 18 %
KSČM – 16%
V Dolanech : 311 voličů a volilo 179 voličů
ANO -42
ČSSD – 39
KSČM – 31
TOP 09 – 16
Úsvit – 15
ODS – 8
Zemanovci – 6
Piráti – 5
KDU- ČSL – 4
Zelení – 4
28.10 – 95. výročí založení samostatného československého státu. Všude probíhají rozsáhlé
promasarykovské oslavy.
- světový den ČOKOLADY !!!!
14.11 – bohdanečský rybník čeká po dva roky odbahňování, bahno skončí na okolních polích.
- ve školách by se měl objevit nový typ písma Comenia script – jednoduché psací písmo

- 43% mladých lidí ve věku 20-30 let žije u svých rodičů?????
- Karlova universita je na 233. příčce ve světě, co do kvality výuky………ne příliš lichotivá
pozice pro dříve tak vyhlášenou školu………..
16.- 17. 11 – ČR je díky tenistům R. Štěpánkovi a T. Berdychovi opět vítězem Davis Cupu. Již
podruhé po sobě zvednou salátovou mísu nad hlavu, po té co porazili ve finále v Bělehradě
Chorvatsko 3:2.
1.12 – 96. zachráněné dítě díky BABYBOXUM !!!!!!!!!!!
4.12 – v ČR poprvé dva policejní prezidenti Petr Lessy a Michal Červíček…….česká legislativa
je pěkný kocourkov!!!!!
- Obyvatel v ČR je 10 512 900, je to o 3200 méně, rodí se méně dětí a více obyvatel se
odstěhovalo……
13.12 - vznikla koaliční smlouva ČSSD + KDU + ANO
26.12 – prezident Miloš Zeman poprvé od doby T.G.Masaryka přednesl vánoční projev
v tento den . Novoroční vznikl v roce 1949 za Kl. Gottwalda.
30.12 – v letošním roce se rodí již třetí vláda.
- ceny brambor – letošní září - 9,90 – 16 Kč/kg……..špatná úroda
- letos již padlo 1600 firem, jež nedokážou splácet své dluhy.

Obec očima kronikáře

Krátce z matriky

Naše obec má k 31.12 2013 – 388 obyvatel. Nejvyšší číslo popisné je 147 ( není to však počet
domů, neboť některá čísla popisná jsou zrušena).
Narodili se noví občánkové :
V měsíci lednu………………….Marek Hazuka
V měsíci červnu……………….Vladimír Žák

V měsíci červenci……………Tomáš Sazima a Dorotka Jelínková
V měsíci říjnu……………… Kristýna Kopáčková
V měsíci prosinci………… Marek Vach
Uzavřené sňatky : 2
Odstěhovaní občané : 9
Přistěhovaní občané : 4
Firmy evidované na území obce :
Endrychová Ivana …………………..č.p.36
Hostinec u Vachů…………………….č.p.27
Chovatelská stanice ze slovanské tvrze……………………č.p.22
Jedlé houby……………………………………………………………..č.p.22
Kmoníček Jan- pokládka podlah a teras……………………č.p. 64
MŠ Dolany……………………………………………………………….č.p. 78
Obec Dolany…………………………………………………………..č.p. 78
Sochor Jan……………………………………………………………..č.p.31
Vach Jaroslav………………………………………………………….č.p. 34

Jubilea v obci :
Opět má kulturní komise plné ruce práce. Jubilejní věk začíná na šedesátce a oslavenců je 7.
Úctihodného věku 90.let se dožívají p. Burša Miroslav č.p. 40 a p. Jelínek Bedřich č.p.63.
Ostatních jubilantů je ještě 11 a to téměř u všech přeskočil věk 80.
Kulturní komise pod vedením p. Václavy Zemanové vždy všem jubilantům popřeje
s dárečkem. V letošním roce byla navýšena i finanční částka na nákup dárku na 400 Kč.
Úmrtí :
Na závěr nejsmutnější zápis v roce, navždy nás opustili tito občané :
V měsíci lednu ……………………….p. Marie Švecová
V měsíci únoru………………………..p. Vachová Růžena a p. Knížek Josef ( bývalý kronikář obce)
V měsíci červnu……………………….p. Bureš Jiří
V měsíci červenci…………………….p. Hein Miroslav
V měsíci září……………………………p. Špačková Marie

V měsíci listopadu…………………..p. Burešová Františka
Tolik z matriky obce……………………………….

Obecní úřad

Náš obecní úřad je v novém kabátě a s pěkně zinovovanými interiéry. V tomto příjemném
prostředí pracuje účetní OÚ p. Skalová Iva. O veškerou údržbu obce i ČOV se stará obecní
zaměstnanec p. Ladislav Havránek. V letošním roce byl oběma zaměstnancům schválen
příspěvek na stravné ve výši 42 Kč/den a příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300 Kč/
měsíc.

Činnost obecního zastupitelstva

V řadách obecního zastupitelstva nedošlo k žádné změně, pořád pracuje ve stejném
složení. Návštěvnost veřejných zasedání se opět nezvýšila, je to škoda, protože zastupitelé
mají okamžitou odezvu na svoji práci a třeba i důležitá upozornění na některé problémy.
Musím podotknout, že ne všechny připomínky bývají také konstruktivní……
Tak co nám přinesl letošní rok:
-

-

-

všechny obecní poplatky zůstávají na stejné výši jako v loňském roce, díky platbě za
těžbu štěrkopísku nemusí obec zdražovat, tak jak je to obvyklé v širokém okolí…
v rámci plánu rozvoje obce je na zasedání obec.zastupitelstva pozvána p. arch.
Švadlenková ( bývalá občanka obce), aby pomohla nastínit plán přestavby již notně
zchátralého objektu sportovního areálu včetně nových kabin. Zároveň zastupitelé
navrhují rozšířit areál o multifunkční sportovní kostku, která by našla větší uplatnění
pro více občanů…
došlo ke směně části obecního pozemku s p. Čapkem – špička na zahradě MŠ.
V měsíci březnu předává vedení TJ obci zpět pronajatou budovu s inventářem
zastupitelé rozhodují o přidání pozemku č.2370/0 do územního plánu jako pozemek
pro občanskou vybavenost, začíná se uvažovat o stavbě domova pro seniory.
Zastupitelé rozhodli o odkoupení vybraného inventáře z budovy na hřišti. Do kasy TJ
doputovalo 15000 Kč.
Starosta předložil ke schválení smlouvu na odchyt toulavých psů s Městskou Policií
Lázně Bohdaneč……….toulaví psi jsou častým vesnickým problémem a kam
s nimi?????
Dochází k častým krádežím dřeva v obecních lesích, byli dokonce přistiženi místní
občané -
Občané si neustále stěžují na špatně sestavené jízdní řády, není totiž přímé spojení
s Pardubicemi

-

-

-

-

-

-

Cyklistická stezka ,,na Hrázce,, je stále v horším stavu
Je měsíc červen a stále není schválen nový územní plán, rozhořely se spory o část lesa
na Sahaře, která by měla být zanesena do ÚP jako prostor pro další těžbu. Tato část
lesa je velmi špatném stavu a podloží není tak kvalitní, aby bylo možné pěkný les
vytvořit. Vždyť i naši předkové tuto oblast příznačně nazvali ,, Sahara,,¨I dle
odborníků jsou náklady na zalesnění v takové lokalitě příliš vysoké. Zastupitelé se
shodli v tom, že tato lokalita bude takto do ÚP zanesena. Možná je na místě
připomenout občanům, že těžba štěrkopísku již obci vydělala několik desítek milionu
Kč, které byly použity a investovány do zvelebení obce a její infrastruktury. Nevím,
zda je zmíněno v kronikách, že obec mohla o tyto finanční přínosy přijít, neboť
členové předrevolučního národního výboru roku 1989 chtěli celý pozemek o výměře
cca 52 ha prodat soukromé firmě za pouhých 205 934,50 Kč a pouze zázrakem a na
poslední chvíli se podařilo prvnímu obecnímu zastupitelstvu toto bohatství obci
zachránit !!!!
V kostele sv. Vojtěcha dochází k nutné revizi varhan. Varhanář p. Vojtěch Jonáš
vypracoval nabídku v ceně 75 000 Kč, která obsahuje opravu, vyčištění a naladění
varhan, dále šlapání měchu bude nahrazeno nehlučným elektrickým ventilátorem
s regulací vzduchu………………..moderní doba holt dohání i kulturní památky….
Zároveň je nutné zrevidovat stav celého kostela, neboť v příštím roce slaví sté výročí
od vysvěcení….
23.7 v ,,chalupách,,se čistí zanešený a zablácený rybníček, čištění je důkladné, na řadu
přichází i bagr….
Akce ,,Rekonstrukce budov na hřišti,, již zná svoji finální verzi: bude rozdělena na dvě
etapy. V první etapě se současná klubovna přestaví na šatny a soc. zázemí pro
sportovce a zároveň dojde ke zbourání starých šaten.
V druhé etapě se vybuduje nová společenská budova pro víceúčelové využití na
místě zbouraných šaten. Mezi občany probíhá diskuze, zda bude tak rozsáhlý areál
dostatečně využit a zda se tak velká investice obci vrátí. Jen cena za oba projekty se
pohybuje cca 48 000 Kč.
16.srpna proběhl v MŠ a OÚ den otevřených dveří, aby si občané mohli prohlédnout
zrekonstruovanou budovu.
Započala přístavba garáže u OÚ , aby bylo možno uskladnit veškerou techniku pro
obecní údržbu, posypové hmoty apod…
P. Skalová –účetní OÚ vypracovala finanční plnění smluv s firmou Realma. Vše je
v pořádku, dokonce je uhrazeno více. Dle těchto uzavřených smluv obdrží obec
v dalších letech cca 22 mil. Kč.
19.10 – vandalové pokáceli cedule s názvem obce a tak policie pátrá po pachateli…..
V budově OÚ se přechází na plynové topení a tak p. Malý Ladislav už odhodí lopatu a
bude pouze ovládat knoflíčky. Původní litinový kotel byl prodán za 12 600 Kč.
Do důchodu odchází p. ředitelka MŠ Mašatová, obec tudíž vyhlašuje konkurz na
novou……snad bude mít šťastnou ruku při volbě.

Investice a výstavba v obci

Leden – zakoupení větší radlice na sníh k obecnímu traktůrku – cena cca 50 000 Kč
Březen – navýšení dotace pro sportovce o 25 000 Kč
Květen – nákup nového plynového sporáku pro MŠ – cena 43 307,20 Kč
Červen – oprava a zprovoznění varhan v kostele – cena 75 000 Kč
-

Na pomoc zaplaveným obcím Dolany u Kladna a Dolany u Mělníka je odesláno
100 000 Kč.

Srpen – čištění rybníčka ..v chalupách,, - 17500 Kč
-

Výstavba vodovodní přípojky ( Skalovi, Jelínkovi, Lexa) – 117 000 Kč
Náklady na obecní lesy – tržba 11 000 Kč- náklady 83 000 Kč

Říjen – obec zakoupila přenosné výčepní zařízení v hodnotě 11 500 Kč, sportovní klub dostal
1200 Kč na zakoupení míčů 9000 Kč na jednu sadu nových dresů.
-

Vybudování vodovodní přípojky pro p. Kořínka a p. Václavíka A.

Hospodaření obce

Závěrečný účet obce za rok 2012 :
Skutečné příjmy : 10 541 48,42 Kč
Skutečné výdaje : 9 096 412,75 Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12 2012 :
6 232 175,62 Kč

Rozpočet obce pro rok 2013
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace
Výdaje
Provozní výdaje

Plán
5 184 800 Kč
6 105 450 Kč
147 450 Kč
Plán
3 530 600 Kč

Skutečnost
5 356 179,26 Kč
6 239 413,39 Kč
1 347 450 Kč
Skutečnost
4 226 566,6 Kč

školství
kultura
Státní správa a samospráva
Dotace organizacím
Kapitálové výdaje
Splátky úvěrů

411 600 Kč
78 000 Kč
1 718 000 Kč
66 360 Kč
5 633 140 Kč
0 Kč

411 574 Kč
83 056 Kč
1513 037,87 Kč
66 360 Kč
933 257,20 Kč
0 Kč

Celkem

11 437 700 Kč

7 233 851,63 Kč

Hospodaření obce tedy skončilo přebytkem 709 tis. Kč. Volné peněžní prostředky byly
uloženy u Českomoravské stavební spořitelny, kde se nám dále úročí.
Hospodářský výsledek MŠ Dolany skončil také přebytkem ve výši 51 tis. Kč, který se rozdělil
do rezervního fondu a do fondu odměn.
Všichni vidíme, že hospodaření obce je velice rozumné i s ohledem na to, že se uvažuje i o
budoucnosti a volné finanční prostředky se nenechávají ležet ladem.

Obecní knihovna

Opět musím konstatovat, že je až s podivem , že v dnešní elektronické době dobře funguje
obecní knihovna.
Knihovnice p. Blažena Klempířová se vzorně stará o 746 knih. Je tedy z čeho vybírat,
v minulém roce bylo zaregistrováno 17 čtenářů, z toho 4 děti do 15-ti let. Knihovnu navštívilo
133 čtenářů a půjčilo si 1158 knih.
Tak jako každý rok, tak i nyní nám městská knihovna Lázně Bohdaneč zapůjčilo 200 velmi
kvalitních knih.
V měsíci srpnu byl pořádán den otevřených dveří, občané si mohli prohlédnout též nově
upravené prostory knihovny. Paní knihovnice i touto cestou apeluje na čtenáře : ,, přijdte si
půjčit knihu a vezměte s sebou i své děti“.

Kultura

Kulturní komise obecního úřadu i všechny spolky a v neposlední řadě i občané se snaží, aby
nám to v Dolanech přece jenom žilo.
Začátek roku je jako tradičně ve znamení plesů :
19.ledna probíhá tradiční myslivecký ples se zvěřinovou tombolou a po delší době i velkou
účastí občanů. Ve víru tance se vlní asi 80 tanečníků. Myslivci samozřejmě nezapomínají ani
na naše děti a tak hned následující neděli patří sál hostince U Vachů jim , protože je pro ně
připravený dětský maškarní rej…..
Maškarní rej patří u nás i pro dospělé. Organizátoři jsou byť již bývalý hasiči a tak 2. února
zaplnily masky sál, musím podotknout, že rok od roku jich přibývá .
8.března v krásný MDŽ se koná poslední ples letošní sezony a to obecní bál. Všechny ženy
byly přivítány kytičkou a muži pokukovali po bohaté tombole. K tanci a poslechu vyhrávala
naše oblíbená Tetovanka.
15. března pořádá obecní úřad zájezd na muzikál Aida do Prahy, zájem je velký a autobus
naplněný.
1.dubna jsou u nás od roku1962 nejchladnější velikonoční svátky i se sněhem a možná i toto
počasí odradilo koledníky, opět jich vyrazilo velmi málo…..
6.dubna se sál hostince opět naplnil. Asi třicet našich seniorů se sešlo na tradičním setkání
připraveném kulturní komisí OÚ. V pestrém programu mimo jiné vystoupili : seskupení
malých hudebníků z Dolan, naše ženy se svojí zumba sestavou, členové dětského folklorního
souboru Radost z Pardubic. Proběhla také gratulace pro nejstaršího občana Dolan 90 - ti
letého p. Jelínka. Až do pozdních hodin vesele vyhrávala hudba dvojice man. Hájkových ze St.
Ždánic.
Poslední dubnový den patří již tradičně ,,pálení čarodějnic,, Účast dolaňáků je veliká, ale
počasí hrozné, zima, fouká silný vítr. Hasiči se dokonce neodvažují ani zapálit vatru, pokouší
se až ve 22 hodin a s hrůzou sledují směr větru, aby oheň nepřeskočil na blízké domky…..
5.května –Již od 1.máje jsou v obci houpačky a kolotoč, je tu pouť a s ní mše svatá v našem
kostelíku a krásný varhanní koncert.
15.června proběhla tradiční akce Dolany v Dolanech, tentokrát v Dolanech u Klatov .I přes
obrovská 30 - ti stupňová vedra je to velmi pěkná akce s výbornou organizací. Jenom účast
občanů je čím dál menší, možná by bylo lépe nedělat tuto akci každoročně, ale zvýšit časový
interval.
22.června – Dolanští rodiče ve spolupráci s OÚ zorganizovali v lese za hřištěm ,, pohádkový
les aneb my se v lese neztratíme“, nebo-li dětský den……..Výtěžek ze symbolického
vstupného byl věnován na pomoc zaplavené obci Dolany u Klatov.
20. července byl na hřišti sehrán turnaj ve fotbale čtyř okolních obcí :Dolany, Rohoznice,
Křičeň, Staré Ždánice.

16.srpna pořádal obecní úřad ,, den otevřených dveří „ v nově zrekonstruované budově OÚ a
MŠ.
7.září –v obci posvícení a na nádrži je zorganizovaný dětský rybářský den, děti nejen chytaly
rybičky, ale byly pro ně připraveny hry a táboráček s indiány. Heslo dne,, blíž k přírodě, blíž
k sobě!,, Myslím, že mohu pochválit rodiče, kteří se aktivně zapojují do organizování těchto
aktivit pro své děti, tak jak to bylo dříve zvykem.
11. listopadu k nám na hřiště přijel Martin na bílém koni, přivítat ho přišly nejen děti
s lampionky, ale i ostatní občané. Dětem přivezl truhlu plnou dobrůtek a dospělým voňavý
svařáček….
5.prosince se konala Mikulášská nadílka pro děti v místním hostinci
22. prosince již tradiční setkání u vánočního stromku a u kostela. P. Junková s dětským
orchestrem připravila krásný vánoční koncert, odměnou všem zúčastněným byl voňavý punč
a vánoční cukrovíčko….
Tak myslím, že kulturní tradice v obci žijí, přidávají se i nové……………mohlo by jich být i více,
neboť sbližují a upevňují sousedské vztahy, které v současné době nejsou zrovna nejlepší….

Hasiči

Ve sboru dochází ke stagnaci a SDH má pořád pouze pět členů. Jako starosta je veden
Antonín Ambrus. Doufáme, že se počet členů, kteří budou mít chuť pracovat ve sboru, opět
rozroste a vznikne alespoň jedno soutěžní družstvo.
Kolem výjezdové jednotky se sdružila skupina některých bývalých členů SDH, která se
podílela na organizaci letošního maškarního reje a zaštítí i průběh letošního pálení
čarodějnic.

Z.O. ČSCH Dolany

Naše základní organizace pořád pokračuje ve spolupráci se Z.O. Neděliště, Pohřebačka,
Lhota pod Libčany. Uspořádala tradiční posvícenskou výstavu se zajímavou tombolou.
Členové úspěšně reprezentovali okres Pardubice i na krajské výstavě. Dále se zúčastnili
okresních, celostátních a klubových výstav ( celkem cca 19). Na předních místech se často
umísťují : p. Malý Ladislav, Jirásko Oldřich, Tucauer Jiří, Zeman Miroslav, Komárek Josef a
další.

Uspořádali chovatelský ples v Dolanech s vyhodnocením soutěže zákl. organizací.
V současné době má základná organizace 21 členů a z toho 4 do 18-ti let. Předsedou
organizace je stále občan Dolan p. Malý Ladislav.

Sportovní oddíl

Možná by neškodilo osvěžit si i trochu z historie . Tento malý venkovský klub vznikl 27.3
1931 a zakládajících členů bylo 35. Prvním předsedou byl zvolen pan Poledno František.
V roce 1933 vstoupil SK Dolany do východočeské fotbalové župy, kde bylo 72 klubů. Mnoho
jich od té doby zaniklo, náš se stále drží při životě.
Hřiště, tam kde ho známe se začalo budovat v roce 1941, ale zlom nastal až v roce 1975,
kdy se podařilo uzavřít dohodu o spolupráci s JZD Dolany. Podpora klubu byla značná a i
proto od té doby nesla TJ název ZD Dolany. Mužstvo kopané v té době zažívalo svá nejlepší
léta a hrálo dokonce v krajské soutěži B třídy.
Výstavba klubovny i její údržba a opravy byla na náklady TJ ZD a z dotací a příspěvků ČSTV.
V roce 2004 došlo k převodu budov v majetku ČSTV do majetku obce převodem zdarma. TJ
využívá nyní sportovní areál nájemní smlouvou s obcí.
Roku 1941 byl založen také oddíl ledního hokeje a prvním hokejovým hřištěm byla nynější
požární nádrž. Později bylo vybudováno vedle fotbalového hřiště. Problémem však bylo časté
zaplavování a podmáčení okolí, které se stávalo semeništěm komárů. Z toho důvodu se
veškerá činnost přesunula na zimní stadion Pardubice a nyní do Hradce Králové jako
účastník ,, Hradecké hokejové ligy“. Hokejový oddíl již po mnoho let vede v obci Aleš Zeman.
Součástí sportovního klubu se stal roku 1996 také akrobatický rock¨n¨roll, jeho
zakladatelkou byla Eva Votavová, která tehdy i sama tancovala v páru s Petrem Šafaříkem. Po
ukončení vlastní závodní činnosti se věnovala pouze trénování mladší generace, později se
k ní připojila p. Iva Skalová, která se této činnosti věnuje doposud , tréninky se však
přesunuly do prostor sokolovny Lázní Bohdaneč a oddíl změnil jméno na SK Tornádo. Oddíl
byl celkově velmi aktivní a dosáhl velmi pěkných výsledků na celostátních i zahraničních
soutěžích a jejich vystoupení bývají ozdobou většiny společenských akcí v obci i okolí.
Jistě stojí za zmínku, že více než 40 let pracuje ve funkci předsedy TJ p. Josef Votava.

MŠ Dolany

V současnosti je v naší mateřské školce 38 dětiček , z toho 10 předškoláků. Děti jsou
rozděleny do dvou tříd pod vedením p.učitelky Zorky Železné a p. učitelky Ilony Zemanové.
Ředitelkou je p. Ivana Mašatová.
Ve školním roce 2012/2013 děti plnily školní vzdělávací program pod názvem ,,poznáváme
svět“. Tento program je dále rozpracován do třídních vzdělávacích programů, kde je plněno
sedm integrovaných bloků pod názvy ,, Barvy podzimu“, ,,Věci kolem mě“, ,, Vánoční sen „ , ,,
Zima je tady“,,, Koho mám rád“, ,,Svět kolem mě“, ,, Co přináší jaro“. Od září do listopadu se
starší děti zúčastnily plaveckého výcviku. Byla uspořádána beseda s Policií ČR. Za účasti
pražské agentury Fešák Pino proběhl Bublinkový halloween a Vánoční vystoupení. Rovněž se
uskutečnila Mikulášská nadílka a Vánoční posezení u stromečku s nadílkou. Dále se děti
zúčastnily několika pohádkových divadelních vystoupení.
V prosinci děti vystoupily s kulturním programem v místním kostele. V únoru se uskutečnil
dětský karneval. Na květen si děti pod vedením p. učitelek připravily kulturní vystoupení ke
Dni matek. Na výlet jsme jeli na zámek v Chlumci nad Cidlinou. V červnu proběhla Škola
v přírodě, kde děti byly pět dní v penzionu Hájenka na Seči a ve školce se uskutečnil den plný
her u příležitosti Dětského den. Závěr roku a slavnostní rozloučení s předškoláky se opět
neslo v duchu kulturního vystoupení fešáka Pina.
Během celého roku děti chodí také na vycházky do přírody blízkého okolí, kde sbírají
přírodní materiál, který pak ve školce zpracovávají. Rovněž se podílejí na třídění odpadů a
sběru papíru. Naše školka má i velmi pěkné internetové stránky, kde svou činnost prezentuje
,snad i proto je zde stále výborná naplněnost.

Závěrečné slovo

Tak se nám zase sešel rok s rokem a nezbývá než opět poděkovat zastupitelstvu obce i všem
spolkům za to, že se snaží o to, aby naše obec vzkvétala. Je dobře, že už neplatí pořekadlo ,,
Dolany zlatem kovaný ,ale blátem lemovaný…….“ Jenom mi připadá, že obec je jistě
krásnější, upravenější a vybavenější, ale její občané to mají k sobě pořád ještě daleko…….
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