Kronika obce Dolany za rok 2014
Motto: ,, Zapomínání minulosti hrozí jejím opakováním“
A.Falin
Úvod
Tak se nám překulil další rok. Byl takový neklidný hospodářsky i politicky. Ekonomika
pořád ještě nedosahuje takového růstu, aby se životní úroveň obyčejných človíčků zvýšila.
Probíhající volby rozdaly karty v obecních zastupitelstvech a naše malá vesnička se na víkend
stala vlivem recesistů ,, Královstvím krále Miroslava,,……..

Počasí
Počasí neporušuje již navyklou situaci z loňských roků. Stírají se rozdíly mezi čtyřmi
ročními obdobími, jaro a podzim jako by neexistovaly. Prudké přechody teplot jsou na
denním pořádku. Velice mírné zimy téměř bez sněhu a horká léta.
LEDEN – velice mírné teploty -2 ° C průměrně, např. 30. ledna přes den -2° C a troška sněhu.
ÚNOR - teploty pořád vysoké, 3.února v noci déšť a k ránu mráz, vše zamrzlo, silnice je jedno
velké kluziště,15.února přes den sluníčko +4°C, v noci teploty kolem 0°C, dešťové přeháňky a
žádný sníh.
35 let již nebyla zima s tak malým množstvím sněhu!!!!!!
19.února –dnes je teplota dokonce 10,5°C, zamračeno a v 11 hodin padal drobný písek ze
Sahary. Auta jsou obsypána, poušť se k nám zřejmě rozhodla přestěhovat. I teplota vody
v přírodě je 5°C.
BŘEZEN – 2.března je velmi krásný slunečný den s teplotou 15°C, všichni již pracují na
zahrádkách, je ale velké sucho. Celých dalších 14 dní panuje takové nádherné počasí,
ochlazení přichází se silným větrem v polovině měsíce, prší a teplota klesá pod 9°C. Celý
zbytek měsíce přináší prudké výkyvy teplot, např. 21. je teplota až 25°C a hned 23. je jen
10°C, na horách napadlo půl metru sněhu a sníh poletuje i u nás.
DUBEN – 3.duben opět přináší krásné sluníčko a 20°C, opět padá písek ze Sahary ( tzv.
červený déšť). 15.4 hory zasypává sníh a v nížinách se prudce ochlazuje na 6°C, fouká severák
a v noci jsou mrazíky, ale již 21. přichází prudké oteplení na 20°C, prožíváme jedny
z nejteplejších velikonoc v historii !!
KVĚTEN –je 2. května a první bouřka přináší prudké ochlazení na 5°C a fouká ledový severák,
toto počasí přetrvává i v polovině měsíce a přidávají se silné deště, které prudce zvedají
hladiny řek.

Vypadá to, že léto již nastupuje na konci května, obrovská horka 28°C a zářivé slunce střídá
obrovská bouřka s přívalovým deštěm, který v ČR způsobuje rozsáhlé povodně, u nás zatím
klid, ale v Praze stoupá Vltava na první povodňový stupeň a neustálé další přívaly dešťů
komplikují odklízení škod způsobených záplavami. Ochladilo se tak, že dokonce topíme !!!!
ČERVEN – přináší opět tropy. Medardovo kápě letos nekape, ale peče 34°C- tak to bude asi
40 dnů krásně….
První letní den však připomíná spíš jaro, prší a teploty jsou mezi 13-17 °C. Po dlouhém suchu
konečně první bouřka a silný déšť, životodárná voda.
ČERVENEC - opět přitápí, teploty se šplhají na 32°C- 38°C a bouřky opět přinášejí přívalové
deště a mnoho vody v celé republice. Obrovská vedra trvají celý měsíc i večer ještě teploměr
ukazuje 30,6 °C.
SRPEN – horka a obrovské sucho přetrvávají i v tomto měsíci.
10.srpna- večer vidíme super úplněk, o 15% jasnější měsíc, který je nejblíže k Zemi , ,,
pouhých 357 tis. Km.??
Svatá Anna přináší opravdu chladná rána, ale i noci. Je zoufalý nedostatek MEDU, nejhorší za
posledních 30 let. Cena se šplhá na 200 Kč/l. Další historickou raritou jsou ceny citronů, které
lámou rekordy 79,90 Kč/kg.
ZÁŘÍ – pořád teplé a pěkné počasí s teplotami až 27°C, vzhledem k letním dešťům lesy
doslova přetékají HOUBAMI. Našla jsem je dokonce i já a máme jich nasušeno mnoho…….
Ochlazení na 13°C přichází poslední zářijový víkend.
ŘÍJEN – je opět nebývale teplý , slunečný, teploty v rozmezí 18- 25 °C, máme čas v klidu
zazimovat zahrádky. K prudkému ochlazení na 8°C dochází poslední říjnový týden, prší a na
horách padá první sníh. První mrazík přichází 28. října.
LISTOPAD – až do poloviny měsíce to v přírodě vypadá jako jarní dny, je krásně teplo,
slunečno a dokonce kvetou jarní květiny.
11.listopadu –evropská sonda Philae učinila první přistání na kometě! Po přistání a prvním
odeslání informací a dat za 4 dny sonda zkolabovala.
Poslední listopadový týden je již dušičkový, zamračeno, mží 3°C.
PROSINEC – 2.prosince po ránu ochromila celou republiku nevídaná ledovka. Tramvajová
doprava v Praze dokonce poprvé v historii zažila úplné zastavení provozu, ani v Pardubicích
nejede trolejbusová doprava a vlaky. Padá první letošní sníh !!!!
13.prosince – padá prosincový teplotní rekord ,prší a teplota je 9-12 °C
24.prosince – Štědrý den opět teplotní rekord +12°C a žádný sníh!
29.prosince – napadl sníh 5 cm, teploty -8 °C.
Nejpozdější začátek lyžařské sezony v historii!!!!

Svět 2014
1.ledna – předsednictví EU se ujalo Řecko a 18-tým členem eurozony se stalo Lotyšsko.
7.února – zahájení zimních olympijských her v ruském Soči, které skončily 23.února. I naše
země měla zastoupení, které bylo velmi úspěšné a získalo osm medailí.
18.února – naplno vypukly nepokoje na Ukrajině, velmi krvavá revoluce, mnoho mrtvých, do
situace se začíná vměšovat Rusko.
6. března – krymský parlament přijal rozhodnutí o připojení Krymu k Rusku. 16. března
v referendu byl uznán vznik Republiky Krym, která požádala o přičlenění k Ruské federaci.
8.března – letadlo letu Malaysia Airlines 370 s 239 osobami na palubě zmizelo nad Thajským
zálivem a zřejmě se zřítilo v oblasti Indického oceánu. Nikde ani stopy……
29. března – ve druhém kole prezidentských voleb na Slovensku byl zvolen Andrej KISKA.
2.dubna – Německá vláda schválila zavedení plošné minimální mzdy ve výši 8,5 eura/hod.
17.dubna – nedaleko korejského ostrova Čedžu se potopil trajekt . Pohřešuje se 300 lidí.
27.dubna – papež svatořečil hned dva předchozí papeže, což nemá v historii obdoby –
kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. V Římě.
25.května – v prezidentských volbách na Ukrajině byl zvolen Petro Porošenko.
2.června – španělský král Juan Carlos I. Abdikoval a za svého zástupce určil svého syna Filipa.
4.-5. června – konal se 40. summit G8 v Bruselu.
8. června – zvolen nový prezident Egypta Abd al- Fattáh as – Sísí
12.června – v Brazílii začalo 20. mistrovství světa ve fotbale, vítězem se stala německá
fotbalová reprezentace.
1.července – předsednictví EU se ujala Itálie.
6.září - počet nakažených virem Ebola při celoroční epidemii se přehoupl přes 4000.
9. září – Americká firma Apple představila dva nové telefony i Phone a chytré hodiny Apple
Match.
12. září – EU a USA zavedly nové sankce namířené proti Rusku za jeho podporu proruských
separatistů na Ukrajině.

18.září – ve Skotsku proběhlo referendum o nezávislosti na Spojeném království. Pro
odtržení od Británie hlasovalo 47,7% lidí, proti 55,3% lidí. Skotsko tak zůstane součástí velké
Británie….
17.října – peklo na Annapurně v Himalájích. Obrovská sněhová bouře strhla lavinu, následek
je 30 mrtvých horolezců a 85 pohřešovaných.
13.prosince – v EU se mění pravidla pro označení potravin i hotových jídel, všude musí být
označeny ALERGENY. Toto pravidlo zasahuje i do jídelních lístků restaurací a jídelen, i zde
musí být u každého pokrmu označeno, jaký alergen obsahuje.

Z DOMOVA
1.ledna– začal být účinný nový občanský zákoník
- v nemocnicích se přestává platit 100 Kč poplatek
17.ledna – 13 českým premiérem byl jmenován Bohuslav Sobotka , který 29.ledna jmenoval
novou českou vládu.
4.února – televize NOVA slaví 20.let působení…..
7.března – a zároveň televizní ovladač slaví úctyhodných 51.let.
6.dubna – po 18-tiletech vyjde z vězení známý vězeň Jonák
13.dubna – novým policejním prezidentem se stal Tomáš Tuhý
3.května – v Léčebných lázních Bohdaneč opět dochází k otvírání lázeňské sezony.
23-24.května – v Česku se konají volby do Evropského parlamentu. Volilo se 21
europoslanců z celkového počtu 751. Celkově v republice velký nezájem , v obci účast pouze
18,2%. Vítězství si odnáší kandidáti strany ANO.
3.července – Petra Kvitová opět zvedla nad hlavu salátovou mísu, stala se opět vítězkou
Wimbledonu!
8.července – armáda ČR utrpěla největší ztrátu v novodobých dějinách ,kdy při
sebevražedném útoku poblíž letecké základny Bagram v Afghanistánu zemřeli čtyři čeští
vojáci, spolu s dalšími12-ti tamními obětmi( vesměs malé děti!). Pátý český voják byl těžce
raněn a zemřel o týden později.
28.července – 100.let od vypuknutí 1.světové války.
- v ČR je 6253 obcí.

4.září – ve Vilémově se zřítil most , na kterém probíhala rekonstrukce. Zemřeli 4 dělníci, další
dva zranění.
13.září – Horská služba v Krkonoších slaví 80.let od svého vzniku.
20.září – náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel
vojenského výboru NATO.

byl zvolen předsedou

24.září – na Pražský hrad se dostal výhružný dopis adresovaný presidentu republiky Miloši
Zemanovi s bílým práškem.
10-11.října – proběhly volby do Senátu Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev obcí a volby
do zastupitelstva hl. města Prahy. Ve volbách uspěly především vládní strany ČSSD,ANO a
KDU-ČSL.
V naší obci probíhala dokonce předvolební kampaň, své volební programy představili
volební strany Prosperita a Sdružení nezávislých kandidátů za hospodárný rozvoj obce, třetí
strana ,,za aktivní obec,, nevydala žádný.
V obci je celkem 306 voličů, k volbám se dostavilo 227 voličů. Pořadí zvolených kandidátů do
zastupitelstva obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Jan Sochor
Miroslav Havránek
Pavel Kořínek
Jitka Sobotková
Josef Votava
Jiří Čihák
Aleš Kučera
Přes noc se objevily na značkách s označením obce přelepené nápisy : Království
Miroslava.
Ať to myslel autor jakkoliv, myslím, že to mělo opačný efekt a občanům se tato recese
moc líbila 
14.října – žena trpící schizofrenií pobodala na OA ve Žďáře nad Sázavou tři studenty a
zasahujícího policistu. Jeden ze studentů útok nepřežil.
16.října – ve Vrběticích došlo k výbuchu muničního skladu č.16. Na místě zahynuli
dva zaměstnanci, došlo k opakované evakuaci obyvatel přilehlých obcí.
16.listopadu – hokejista Dominik Hašek je první Čech v síni slávy NHL v Torontě.
17.listopadu – 25.výročí sametové revoluce. V USA byla za účasti premiéra Sobotky ,
D. Havlové, K. Schwarzenberga odhalena busta V Havla ( teprve čtvrtý politik mimo
USA !).

Obec očima kronikáře

Krátce z matriky
Naše obec má k 31.12 2014 …….386 obyvatel.
Narodili se noví občánkové:
V měsíci srpnu………..Lucinka Urbancová
V měsíci listopadu…..Dominik Kaválek
V měsíci listopadu…..Elenka Sochorová
Žádný sňatek nebyl uzavřen.
Tři občané se odstěhovali a tří zase přistěhovali.

Jubilea v obci
Kulturní komise pod vedením p. Zemanové po komunálních volbách předává žezlo p. Jitce
Sobotkové a obě velmi dobře reprezentují obec při těchto příležitostech.
Nejstaršími jubilanty jsou p. Burša Miroslav č.p. 40 a p. Jelínek Bedřich č.p. 63, kteří se
dožívají 91 .let. Ženy zastupuje p. Soldánová Zdeňka ve věku 90.let. Jubilantů, jejichž věk
dosahuje nebo přesahuje 80 let je 9 a ostatních mladších jubilantů je 8.
Úmrtí
Na závěr opět nejsmutnější zápis do letošní kroniky, protože nás navždy opustili tito
občané:
V měsíci dubnu : p. Eva Cupasová
p. Miroslav Pospíšil
p. Košťál Václav
v měsíci červnu : p. Hlaváčková Světluška
v měsíci srpnu : p. Jelínek Bedřich
p. Jelínková Libuše

Obecní úřad
V zastoupení a počtu zaměstnanců nedochází k žádné změně. Účetní OÚ je stále p.
Skalová Iva a obecním zaměstnancem p. Havránek Ladislav.

Činnost obecního zastupitelstva
V řadách obec. zastupitelstva došlo 11. října ke změně. Vzhledem k tomu , že proběhly
volby do zastupitelstva obce. Již 7. listopadu dochází k první ustavující schůzi nového
zastupitelstva a zároveň k volbě starosty pro další volební období. Schůze probíhá za malého
zájmu občanů, pouze deset. Dochází také ke změně ve složení zvolených členů
zastupitelstva: odstupuje p. Čihák a za něj přichází náhradník p. Ambrus Antonín ,dále
odstupuje p. Kučera Aleš a za něj přichází p. Schejbal Jiří.
Starostou je jednoznačně zvolen p. Havránek Miroslav a místostarostou p. Sochor Jan, čili
osvědčený tandem minulého volebního období……
Ostatní členové se stávají předsedy těchto komisí :
Finanční – p, Kořínek Pavel
Kontrolní – p. Ambrus Antonín
Kulturní - p. Sobotková Jitka
Stavební – p. Votava Josef
Sport – p. Schejbal Jiří
A zastupitelstvo v novém složení začíná pracovat……
Připomeňme si, co nám letošní rok v obci přinesl:
- do MŠ přichází nová p. ředitelka Mgr. Iva Junková, tato velmi nadaná paní nastiňuje nový
směr rozvoje naší školky, zároveň dochází k navýšení počtu dětí na čtyřicet!
- stále ještě není dokončen nový územní plán obce
- dochází k demolici starých kabin na hřišti a jejich přestavbě, tato přestavba má za následek
zrušení akce ,, Dolany v Dolanech ,která se měla letos konat v naší obci.
- začíná se pracovat na studii stavby obecního domu na hřišti, architektonickým návrhem je
pověřena Veronika Švadlenková.
- obecní poplatky zůstávají ve stejné výši jako loňského roku
- zato státní zaměstnanci a to i naši zastupitelé dostávají přidáno:
Plat starosty – 16186 Kč
Plat místostarosty – 12 725 Kč
Plat zastupitele – 1520 Kč
- dochází opětovně k návrhu o odkoupení místního hostince do majetku obce, majitelé
manželé Vachovi odmítají.
- cyklostezka přes Hrázku do LB je velmi špatném stavu a bude nutná oprava

- vedení MŠ uvažuje o rekonstrukci zahrady u OÚ, tak, aby se dala využít pro pěstební účely,
ale i volný čas dětí
- probíhá I. etapa přestavby budov na hřišti, započala přestavba bývalé společenské budovy,
která se mění na nové kabiny pro naše sportovce
- dochází k opravě hřbitovních zdí a cestiček, akce hrazena z dotace KÚ
-opravuje se obecní kostel SV. Vojtěcha ,dochází k jeho vymalování, renovaci dřevěných částí
kostela a obrazů, k opravě oken a popraskané omítky. Letošní rok bude tento kostel slavit sté
výročí od vysvěcení.
- řeší se situace v obecních lesích, došlo ke kalkulaci nákladů na zalesnění a následnou
údržbu 1 ha obecního lesa ( po dobu 4-5 ti let), náklady byly vyčísleny na cca 260 000 Kč!!!
-na našem hřišti jsou v letních měsících pořádány pod vedením p. Šarochové příměstské
dětské tábory
- dochází k vybudování nové autobusové čekárny ve středu obce
-vedení obce požádalo těžební společnost f. Realma o započetí rekultivačních prací ve
vytěženém prostoru
- na místním hřbitově dochází k vybudování kostnice, za tímto účelem je zrekonstruována
opuštěná hrobka rod. Justových
-započala II. etapa stavbařských prací na hřišti a to stavba multifunkční budovy( tzv. obecní
dům) . Ve spodním patře bude kulturní místnost, kuchyň a sociální zařízení. Pro podkroví
ještě není stanoveno využití. Staveniště přebírá f. AZ Heřmanův Městec.
- v obci končí hasičské zásahová jednotka pod vedením p. Hanáka, je nutno vyřešit, jakým
způsobem bude zajištěna bezpečnost proti požáru v obci
- opravuje se střecha na garáži u OÚ
- chodník a lampu veř. osvětlení před místním obchodem poničila havárie kamionu
- v závěru roku dochází konečně ke schválení územního plánu obce. Tento územní plán se
začal tvořit již v roce 2008, musel se několikrát přepracovávat kvůli připomínkám občanů a
firmy Realma. Obec. zastupitelstvo změnilo původní návrh, kde byla plocha pro těžbu jako
rezerva 14 ha v lesích na plochu 3,4 ha. Tato plocha o výměře 3,4 ha je ve velmi špatném
stavu, bylo by potřeba plošně vykácet a následně osadit nákladem cca 600 000 Kč.
- došlo ke kontrole plnění nájemní smlouvy s f. Realma, vše je řádně plněno včetně inflačního
nárůstu.

Investice a výstavba v obci
-

Obec obdržela dotaci ve výši 100 000 Kč z pardubického krajského úřadu, byla
použita na opravy na hřbitově , doplatek ve výši 133 000 Kč

-

Oprava a vymalování kostela Sv . Vojtěcha v ceně cca 251 000 Kč
Investice do opravy vybavení v MŠ cca 20 000 Kč
Dotace sportovcům navýšena o 13 200 Kč
osazení 1 ha obecního lesa v hodnotě cca 160 000 Kč
I. etapa přestavby na hřišti- renovace kabin v hodnotě cca
Nákup štěpkovače a vrtáku k obecnímu traktůrku v hodnotě cca 220 000 Kč
Oprava střechy u garáže OÚ cca 25 000 Kč
Hospodaření obce
Závěrečný účet obce za r. 2013 :
Skutečné příjmy: 12 943 042,65 Kč
Skutečné výdaje : 7 233 851,63 Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12 2013 : 5 709 000 Kč
Volné peněžité prostředky jsou opět uloženy u ČSS, kde se dále úročí.
Rozpočet obce pro rok 2014 ( zjednodušený)
Příjmy
Daňové příjmy a neinvest. transféry
Pronájem pozemků
Lesní hospodářství
Záležitosti těžebního průmyslu
Pitná voda
ČOV
Realma
MŠ
Komunální odpady
Nájmy
úroky
Ostatní příjmy
Přebytek minulého období

Kč

Výdaje
Lesy- pěstební činnost
chodníky
ČOV a kanalizace
Pitná voda
Drobné vodní toky
MŠ
knihovna
kostel
kultura
TJ tělovýchova

Kč

5 064 000
83 000
20 000
30 000
1 000
250 000
5 000 000
100 000
14 000
71 000
30 000
30 000
14 793 000

90 000
10 000
341 000
80 000
50 000
290 000
5 000
70 000
95 000
25 000

Zájmová činnost
Veřejné osvětlení
pohřebnictví
Územní rozvoj
Netříděné odpady
Komunální odpady
Péče o vzhled obce
charita
hasiči
zastupitelstvo
Místní správa
Poplatky banky
pojištění
Platby daní
volby

10 000
150 000
3 000
8 000
42 000
280 000
255 000
20 000
12 000
450 000
11 430 000
10 000
64 000
1 000 000
3 000

Obecní knihovna

Naše obecní knihovna neustále rozšiřuje nabídku knih i velmi dobře spolupracuje
s knihovnou Lázně Bohdaneč. Počet registrovaných čtenářů se nemění a o knihovnu se opět
vzorně stará p. Blažena Klempířová.

Kultura

Kulturní komise pod vedením p. Zemanové čelila v letošním roce obrovské výzvě
v podobě oslav stého výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha. Mezitím se však samozřejmě
musí poprat s další várkou kulturních akcí .
Do nového roku opět vstupujeme s plesovou sezonou:
-17. ledna nás naše myslivecké sdružení Zálesek pozvalo do sálu místního hostince u
Vachů na svůj 46. ples. Za zvuků hudby Triton účastníci tančili a radovali se ze zvěřinové
tomboly.
- 26.ledna opět myslivci pořádali pro naše děti ,,dětský karneval,, v rytmu disco se vlnily
nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodič
- 1.února – jednou za čtyři roky je v naší obci i ples chovatelský. Letos bohatou tombolu
v čele se selátkem obdivovalo 120 návštěvníků.

- 15. února- bývalý členové hasičského spolku pořádají již jubilejní desátý maškarní rej.
Tento bál narůstá na oblibě a masek je čím dál víc . Letošní akci doprovázela kapela
Povodeň.
- 1.března- to se koná již 16.bál dolanský, letošního se zúčastnilo 85 občanů a k tanci a
poslechu hrála opět oblíbená Tetovanka.
- 8.března – dolaňáci pořádají zájezd do divadla do Prahy a účast je hojná.
- 21.dubna – velikonoční pondělí je jedním z nejteplejších v historii, i přesto není vidět
žádného koledníka.
- 26.dubna – probíhá v hostinci u Vachů ,, setkání pro seniory,,
- 30.dubna - ,,čarodějnice,, letos nepálíme na hřišti , kde dochází k rekonstrukci, ale na
vodní nádrži na obci .Buřtíky opékáme na ohništi a velká vatra se letos nekoná. Obsluhu
zajištují naši sportovci
- 3.května- pokus o znovuoživení pouťové zábavy panem Josefem Havránkem končí
neúspěchem – pouze 15 účastníků
- 31.června – v sále hostince u Vachů : probíhá koncert za velké účasti ,, rockové fazole,,
- 29.června – nejvýznamnější kulturní událost letošního roku :
slavnost ke stému výročí vysvěcení kostela Sv. Vojtěcha:
ve 12 hodin probíhá mše svatá
ve 14 hodin je slavnostní zahájení oslav, projev přednáší předsedkyně kulturní komise p. V.
Zemanová a starosta obce p. M. Havránek. Poté následoval varhanní koncert s doprovodem
solového zpěvu. Účast občanů v počtu stovky a po koncertě následuje občerstvení v místním
hostinci u Vachů.
-

6.července- vlastní slavnost svěcení kostela

Ve 12 hodin jsou uvítáni monsignor Josef Svola a p, Pawel Nowatkowski ( farář
římskokatolické farnosti Opatovice nad Labem ) u kaplička Sv. Floriana.
Odtud se vydává průvod občanů stejně jako před sto lety ke kostelu. Jen účast občanů je
mnohem menší, odráží asi současný vztah k církvi a jejím tradicím.
Vlastní mši slouží monsignor Svola, generální vikář Královehradecké diecése
s doprovodem varhan, houslí a sol. zpěvu.
- 23.srpna - ,,den otevřených dveří,, v nových kabinách na hřišti, fotbálek a pohoštění
občanů.
- 7.září – Dolanské posvícenské radovánky s bohatým programem: na nádrži na obci
probíhají různé aktivity a soutěže pro děti a charitativní obchůdek. Na pozemku u obecního
úřadu probíhala opět tradiční výstava zvířat našich chovatelů.

- od 14 hodin na prostranství před kostelem začíná nádherný koncert padesátičlenného
dětského dechového orchestru ZUŠ Přelouč pod vedením p. Michala Chmelaře.
- od 17 hodin fotbalový zápas Dolany x Řečany nad Labem
- 14.listopadu opět přijíždí do naší obce sv. Martin na bílém koni. Tentokrát zavítal na
zahradu k OÚ, protože hřiště je ještě v rekonstrukci. Lampionový průvod vychází od kostela a
na zahradě u MŠ na děti čekal sladký poklad. V prostorách obecního úřadu následovala
dětská diskotéka a dospělí ochutnali martinské víno a horký svařáček.
- 30.listopadu – v kostele zní adventní koncert, zpívá p. Jakub Kubín a na varhany hraje p.
Martin Beran, poté venku znějí vánoční koledy a rozsvícení vánočního stromu.
- 6.prosince – v sále místního hostince se shromáždily naše děti, aby jim Mikuláš něco
dobrého nadělil…..
- 20.prosince – tradiční setkání u vánočního stromku, které začíná koncertem našich dětí
v kostele. Venku se občané občerstvují punčem a bramboráky a i přes velkou nepřízeň počasí
je návštěva akce hojná…..
Vidíme, že kulturní komise má plné ruce práce a že tradice v naší obci žijí a doufejme, že
budou ještě přibývat další……..

Hasiči
Činnost sboru dobrovolných hasičů stále stagnuje, nedaří se obnovit .Nefunguje již ani
výjezdová jednotka a obec bude nucena požádat o spolupráci okolní obce, neboť je nutné
alespoň základní protipožární činnost zajistit.

Chovatelé
Základní organizace svazu chovatelů oproti hasičům neustále svoji činnost rozvíjí a velmi
úspěšně reprezentuje naši obec i v celorepublikovém měřítku. Stále spolupracuje se
základními organizacemi tří obcí – Pohřebačka, Neděliště, Lhota pod Libčany. Již tradičně
uspořádali výstavu v Dolanech a vysoutěžili 1.místo v odbornosti králíků a holubů a 2. místo
v odbornosti drůbeže. Při této výstavě úzce spolupracovali i s pořadateli dětského dne
v obci. Obeslali 16 výstav po celé České republice.
Na okresní výstavě drůbeže získali krásné 2. místo a na okresní výstavě králíků v soutěži o
mistra okresu Pardubic zvítězil p. Miroslav Zeman s králíky Vídeňský červený.
Letos také uspořádali chovatelský ples s bohatou tombolou.
Organizace pracuje stále pod vedením p. Ladislava Malého, který zároveň úzce spolupracuje
i s vedením obce a stará se o topení v budově OU a nově i v obecním domě na hřišti.

Sportovci – TJ Dolany
Letní příprava na sezonu 2014/2015 začala činností nového výboru ve složení:
Předseda- Jiří Schejbal st.
Místopředseda – Aleš Kučera ml.
Pokladník – Aleš Kučera st.
Sekretář- Lukáš Ambrus
Vedoucí ostatních sportů- Jiří Tucauer
Vedoucí fotbalu- Václav Vaníček
Člen výboru – Jiří Hlaváček
Tento výbor zvolil priority pro nadcházející ročník fotbalové sezony : stabilizace a posílení
mužstva, založení smíšeného družstva dětí a postup A mužstva do III.třídy FAČR.
Podařilo se udržet kádr z minulé sezony, pouze Jan Škoda odešel na půlroční hostování do
Křičeně a ze zdravotních důvodů dočasně nehrají L. Vodvárka a R. Sobotka. Pro posílení
mužstva získal výbor ještě několik talentovaných hráčů. Výsledky se začaly dostavovat ke
konci přípravy, kdy dokonce mužstvo obsadilo na turnaji ve Starých Ždánicích 2.místo.
V průběhu měsíce srpna mohlo mužstvo poprvé použít nově zrekonstruovaných kabin na
hřišti.
V průběhu měsíce září proběhly první tréninky smíšeného družstva kopané dětí pod
vedením Věry Křivkové.
Do konce roku A mužstvo udrželo 1.místo v tabulce se ziskem 14 bodů a skore 20: 4. Od
prvního do šestého kola je tedy mužstvo ve vedení a cíl, že postoupí je reálný.
Podklady pro zápis jsem čerpala od trenéra TJ p. Václava Vaníčka. Musím podotknout, že
sportovci jsou i velmi podporování z obce a mají velmi kvalitní zázemí.
Nemohu nezmínit úspěchu bývalého předsedy TJ Dolany p. Josefa Votavy. Fotbalová
asociace České republiky ho 1.dubna v areálu Břevnovského kláštera jmenovala laureátem
Ceny dr. Václava Jíry a to za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu. Jistě velmi významné
ocenění za celoživotní činnost občana Dolan.

Mateřská škola Dolany

Prvního ledna nastoupila na místo ředitelky MŠ Dolany nová ředitelka Mgr. Iva Junková,
která vystřídala po předchozím výběrovém řízení p. Bc. Ivanu Mašatovou, jež odešla do
důchodu. Ostatní osazenstvo se nezměnilo : menší děti – Berušky učí p. Ilona zemanová a
starší děti – Klubíčko Mgr. Zorka Železná, kuchařkou je p. Radka Zámišová a školnicí p.
Bohumila Štěpánková.

Ve školce došlo k navýšení počtu dětí z 38 dětí na 4O, v první řadě jsou ze zákona
přijímány děti předškolní, poté s trvalým bydlištěm v Dolanech a dále ze spádových obcí (
Rohoznice, Křičen, Bukovka). V současné době navštěvuje MŠ 13 dětí z Dolan.
Právě ze spádových obcí obdržela školka dotaci 20 000 Kč, za tyto peníze byl dokoupen
nábytek pro navýšený počet dětí a byly vyměněny peřiny.
Došlo i modernizace v podobě plateb, stravné i školné je možno již platit přes účet,
změnila se provozní doba školky a to od 6.30 – 16.15 hod. Děti z Klubíčka se učí anglicky a
hrát na flétničky, mladší děti provádějí rehabilitační cvičení na balonech.
Velmi dobrá je i spolupráce MŠ a obecního úřadu, děti pravidelně účinkují na různých akcích,
také rodiče navázali pěknou spolupráci se školkou a pomáhají učitelkám zpestřit výuku.
Myslím, že v p. ředitelce obec našla konečně tu správnou osobu pro vedení naší MŠ.

Závěrečné slovo

Co napsat závěrem, vše již bylo napsáno, nezbývá než popřát obci i jejím občanům
mnoho krásných dnů a pěkných sousedských vztahů.

-,

