Dolaňáci z Čech a Moravy měli své dostaveníčko v Dolanech u
Jaroměře

Noviny Náchodska - 20.6.2005
Místem setkávání se mohou stát různá města, konkrétní budovy či objekty. Opravdovou zábavu ze setkání zakoušejí občané
měst a obcí, které nesou stejné jméno, například Dolany.
Dolany - Velké srocení lidu různých věkových kategorií, které spojuje společný název obce, ve které žijí, se hemžilo v sobotu na
dolanském sportovním hřišti. Tam si letos dali své, již páté dostaveníčko.
Nejdále až z jihu Čech
Letošní ročník celorepublikového setkání Dolaňáků hostily Dolany u Jaroměře. Na setkání dorazilo na osm stovek Dolaňáků z
celých Čech a také z Moravy.
"Máme tady celkem devět obcí. Mezi nimi jsou Dolany u Klatov, Dolany u Týna nad Vltavou, Dolany u Kralup nad Vltavou,
Dolany u Plzně, Dolany u Pardubic, Dolany u Jaroměře, Dolany u Kladna, Dolany u Kolína a Dolany u Prachatic. V celé České
republice máme asi 17 Dolan. Z tohoto počtu je tak sedm skalních, které se zúčastňují těchto setkání pravidelně každý rok,"
sdělil nám starosta hostitelských Dolan Bohuslav Kočica. Dle jeho slov je účast pěkná a už letos se plánuje příští setkání.
"Zatím jsme se předběžně domluvili, že se za rok opět setkáme, tentokrát v Dolanech u Kralup nad Vltavou," doplnil starosta
Kočica. Pozvánku na setkání do Dolan u Jaroměře obdrželi také Dolanští ze Slovenska a z Polska, ale ani jedni nedorazili.
Program: zábava a soutěže
Oficiální zahájení sobotního programu vypuklo již úderem desáté hodiny představením všech zúčastněných obcí. Poté
následovalo soutěžení v různých sportovních disciplínách. Účastníci si to rozdali na hřišti v malé kopané, v odbíjené a ve střelbě
ze vzduchovky. Doprovodným programem bylo vystoupení kouzelníka a také taneční i jiné ukázky představitelů jednotlivých
obcí. K dobré náladě zahrála dechová kapela "Dolanka" z Dolan u Olomouce. Pro všechny zájemci byl připraven výlet do
podzemních chodeb v Josefově. Závěrem celého programu bylo večerní vyhodnocení výsledků soutěží a předání cen.
Položili základní kámen
Slavnostní okamžik sobotního setkání nastal krátce po 13. hodině. Do zdiva opravené dolanské sokolovny byl vrácen základní
pískovcový kámen z roku 1947. "Tento kámen byl náhodně nalezen v loňském roce. Cituji pouze úryvek z odkazu našich
předků: "Konečně dochází ke splnění naší dávné tužby. Dnes je 11. května 1947 a my stavíme pro své děti - muži, ženy, malí
caparti, celá sokolská rodina," přečetl úryvek starosta Bohumil Kočica.
Těší se na příště
Radost a nadšení ze setkání projevovali zcela otevřeně všichni Dolaňáci.
"Přijeli jsme až od Dolan u Olomouce. A jeli jsme vlastně s tou naší dechovou kapelou, která tady vystupuje. A protože máme
rádi dechovku, tak jezdíme všude tam, kam jede ona, oni nás vždycky berou s sebou," pověděli nám Alena a Karel Harbichovi.
Dle jejich slov se jim na setkání Dolaňáků líbilo úplně všechno včetně dobré atmosféry a pěkného slunečného počasí.
"Je tu krásná příroda, čisto a velmi přijatelné nízké ceny," pochválil si Karel Harbich.

Dolaňákům se na Jaroměřsku líbilo

Noviny Náchodska - 22.6.2005
Dolany - V obci u Jaroměře byla o víkendu velká sláva. Sjely se sem stovky Dolaňáků z celé republiky. Účastníci setkání za
slunečného počasí sportovali, sledovali bohatý kulturní program a hlavně dobře se bavili.
První Dolaňáci dorazili na Jaroměřsko už v pátek, večer pro ně byla připravena taneční zábava. Hlavní program odstartoval
moderátor setkání Petr Štrup v sobotu před polednem. Starosta obce Bohuslav Kočica pak s představiteli místní tělovýchovy
slavnostně vrátili do zdiva opravené sokolovny základní kámen, do nějž předtím umístili poselství o současném dění v obci.
Po celý den se soutěžilo, zástupci pořadatelské obce si přitom vedli zdatně. Pěveckou soutěž ovládl Oldřich Morávek.
Volejbalový turnaj vyhrál tým tvořený Culkovými, Ludvíkovými a Škvrnovou. Domácí borci pod vysokou sítí předčili druhé
Dolany u Klatov i bronzové Dolany u Olomouce.
Další trofej pro hostitele vybojovalo v přetahování lanem mužstvo tvořené Kolomazníkem a fotbalisty Cejnarem, Vondrou,
Stehlíkem a Mervartem mladším.
Ani domácí fotbalové družstvo si nepočínalo špatně. Vyhrálo základní skupinu, v semifinále zdolalo 1:0 rezervu Dolan u
Pardubic a až ve finále nestačilo na první tým "Pardubických", jemuž podlehlo po boji 1:2.
Pátý ročník celorepublikového setkání Dolan se vydařil. Účastníkům se na Jaroměřsku líbilo, v příštím roce se veselice bude
konat v Dolanech u Kralup.

