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Přístavba Mateřské školky zahájena!
Po úspěšném výběrovém řízení vítězná firma HEKRA stavební s.r.o. dle podepsané smlouvy dne 1.
června 2020 zahájila přístavbu a stavební úpravy objektu MŠ Dolany. Stavební práce jsou plánovány
do 15. září 2020. Stavební firma zahájila rekonstrukci bouracími pracemi, založením přístavby
v místě původní nepoužívané terasy a založením schodiště hlavního vchodu, kde bude také
bezbariérový přístup do MŠ. Autorem projektu je paní Ing.Arch. Květuše Berková, která vykonává
také autorský dozor a pan Ing. Josef Kuchař je pověřen jako technický dozor objednatele - obce.
V současnosti probíhají intenzivní práce na rekonstrukci střešního pláště a vybudování světlík ů.
Školka je naprojektována na kapacitu 40 dětí ve dvou nezávislých třídách s příslušným hygienickým
zázemím. Ani uvnitř budovy se nezahálí a probíhají práce na vybourá ní starého zdiva a technického
vybavení.
Přejeme firmě i obci co nejméně obtížně řešitelných problémů vzhledem ke stáří stavby a příznivé
povětrnostní podmínky.

Práce na základovém pasu

Kontrolní den na stavbě
Ing. Tomáš Vlasák
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Život na dolanském ranči – „COVID-19, aneb vše zlé je k něčemu dobré“
Naši věrní čtenáři,

uběhlo zase pár měsíců, jako vždy, ale tentokrát byli o něco neobvyklejší, než je pro nás zvykem.
Nikdo z nás takovou nepříjemnou událost nečekal ani nepředpokládal a velké většině rychle a
nečekaně změnila budoucí plány, ba dokonce život. Jinak tomu nebylo ani u nás na ranči. Náhle z
ničeho nic zavládlo rančem ticho a samota. Měli jsme tolik plánů. Od tradičních středečních kroužků
až po netrpělivě očekávané pálení čarodějnic, avšak nic z toho nám náhlé rozšíření viru nedovolilo.
Na našem ranči je neustále plno lidí, dětí, smíchu a radosti. Ovšem, až když na ranči nepotkáte ani
živáčka a neslyšíte jedinou hlásku, dojde vám, jak moc to člověku chybí. Já doufám, že jste tu
nemilosrdnou pandemii prožili ve zdraví, doma s rodinami, užívajících si času pro sebe, který si za
normálních okolností málokdo z nás udělá. Doufejme, že je toto nepříjemné období za námi a vše se
již brzy vrátí do běžných kolejí.
Od doby, co dětský koňský kroužek funguje, se nám
nestalo, že by byl týden, kdy by se kroužek nekonal.
Koronavirus se nám však o pozastavení kroužku
postaral a znemožnil nám jeho konání na celých,
dlouhých 8 týdnů. Smířili jsme se s tím a utěšovali
se myšlenkou, že vše brzy skončí a ranč bude zase
plný malých koňáků. Představte si, že i v tak nelehké
situaci, kdy nemohla většina lidí chodit do svých
zaměstnání, většina rodičů dětí z kroužku stále
posílali peníze na účet spolku a platili za své
ratolesti. Vše jsme na účtu drželi stranou a byli
připraveni po ukončení karantény, rozeslat peníze
rodičům zpět. Když přišla ta chvíle, oznámili jsme,
ať čekají vrácení peněz za neuskutečněné kroužky.
Co byste řekli, že se nám dostalo za odpovědi? Samé
ne, nechceme, nechte si to, jako příspěvek na krmení pro koníky a zvířátka na ranči atd. Rodiče dětí z
kroužku, nevím, co říct. Jste neskuteční a my Vám moc děkujeme, hluboce si toho vážíme.
Samozřejmě i přes to, že si těchto dobrosrdečných gest rodičů vážíme, nebyli bychom to my,
abychom to nechali jen tak, to by nás hanba fackovala. Dlouho jsme přemýšleli, vymýšleli, dumali a
koumali, jak se odvděčit rodičům a zároveň dětem nahradit 8 týdnů domácího vězení, které jim
koronavirus způsobil. Najednou to přišlo, zrodila se myšlenka udělat na ranči dětský den.
Samozřejmě jsme se nejprve ptali TJ Sokola Dolany, zda bude Dolanský dětský den probíhat v
tradičním termínu. Když nám však bylo řečeno, že termín bude přesunut, bylo rozhodnuto. Ruda si v
tu dobu volal s Jelínkovými a řešil s nimi podrobnosti ohledně letního tábora, a když jim povídal o
našem nápadu dětského dne, byli nadšeni. Na to konto Jelínkovi hned přišli s novým nápadem , a to
udělat dětský den u nich ve Svatoškách. Nelenili jsme a hned jsme za nimi vyrazili domluvit detaily.
Byli jsme nadšeni, měli jsme ohromnou radost, že jsme dokázali vymyslet něco, čím se budeme moci
odvděčit a udělat radost. No asi Vám ani nemusím popisovat, jaká byla reakce děti, když jim Ruda
oznámil, co je čeká. Byl to gejzír nadšenosti a natěšenosti.
Víkend s názvem Dětský den ve Svatošských skalách proběhl 29. - 31. 5. V pátek odpoledne jsme se
opět všichni sešli na dolanském nádraží a vyrazili směr Karlovy Vary. Dorazili jsme až večer, a tak
jsme zdlábli večeři a šli na kutě. Sobotní dopoledne děcka strávila volným programem a dosyta si
užila lanového centra, trampolíny a vožení na konících. Odpoledne po obědě a poledním klidu, to
vypuklo. Děti se rozdělily na skupinky a mohlo se začít soutěžit, HURÁÁÁ. Naše kapitánky ranče
připravily 10 stanovišť s různými zábavnými soutěžemi. Musím holky moc pochválit, protože to
měly pečlivě připravené, soutěže byli zajímavé a pro děti zábavné. Děti byly nadšené, obzvlášť když
byla jejich snaha a šikovnost řádně oceněna. Na vše jsme mysleli a nechali jsme vyrobit papírové
penízky, které děti na každém stanovišti dostávaly. Soutěže probíhali celé odpoledne. Po jejich
ukončení bylo vyhlášení a každé dítko se pochlubilo tím, kolik Appaloosek (penízek) si vysoutěžilo.
Červen 2020
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Rozdali diplomy a medaile, které jsme též na dětský den nechali vyrobit. Úplně na závěr se
Svatoškami vzedmul prach a stádo malých divokých koní tryskem běželo do fronty k občerstvení,
aby si za vybojované penízky nakoupili, co si jejich mlsné jazýčky žádají. Děvčata, která měla na
starosti soutěže, však zkrátka nepřišla, nebojte se. Též dostala Appalooskovou výplatu a druhý den je
čekala odměna ve formě tréninku na koni. Ráda bych zase prostřednictvím článku holkám
poděkovala. Děkujeme za snahu, ochotu a obrovskou pomoc Aničce Hrubantové, Erice Ladislavové,
Diance Dobšové, Natálce Hudáčkové, Elišce Kučerové, Emičce Svojsíkové, Valče Coxové, Nikolce
Bezděkové a praktikantkám Káje Dvořákové a Terce Harmanové. Jéé, bylo to zase moc krásné, když
na to teď vzpomínám, ostatně, jako vždy.
Abych nezapomněla, tradičně se v sobotu večer zapálil táborák, opekli buřty, zahráli jsme si a
zazpívali. To by nebyl víkend ve Svatoškách, kdybychom ten krásný sobotní den nezakončili
bojovkou. Děti byly opět ohromně statečné, ale chtěla bych tu vyzdvihnout ty nejme nší. Neuvěřitelně
statečné byly Nicolle Kochmanová, Grétka Dvořáková a Viktorka Slováčková, holčičky tedy
klobouk dolů.
Tak jsme u konce vyprávění o dětském dni (víkendu). Doufám, že vše již bude dobré, všichni
budeme zdraví a nebudeme muset nosit ty hadry přes pusu. Že už nám žádný virus či karanté na
nebude omezovat životy. Čeká nás červnová noc u koní, a tak bude zase v příštím článku o čem psát.
Ba dokonce toho bude mnohem víc, protože to už budeme mít i zážitky a vzpomínky z letního tábora
2020. Tak se máte na co těšit.
Mějte se krásně, opatrujte se a brzy zase na viděnou.
Appaloosa Ranch Kocanda, z.s.
Nikola Surá

Konec jednotřídky – Ať žije dvoutřídní MŠ Sluníčko Dolany nad Vltavou
Od června do konce září 2020 se uskuteční rozšíření a přístavba Mateřské školy. Původní záměr
přesídlit s našimi dětmi do ZŠ nám zhatilo rozšíření koronaviru a pak následný zákaz KHS v
Mělníku.
Věřím a doufám, že během léta tato přísná hygienická pravidla a nařízení budou uvolněna a opět se
společně s dětmi setkáme buď v ZŠ nebo již ve větším kolektivu dvou tříd v MŠ. Letošní rozloučení
s deseti předškoláčky bylo rovněž jiné - v rouškách a individuálně. Přejeme jim hodně zdraví a
úspěchů v 1. ročníku ZŠ a zcela určitě se s nimi budeme vídat ve školní jídelně při MŠ.
Těšíme se na naše děti, na nové děti i paní učitelky. V nových třídách bude určitě veselo i při plnění
úkolů a vzdělávání dětí. Také naše kamarády ze Základní školy v Dolanech čeká nová a větší školní
jídelna, ve které budou podávány pokrmy z moderní rekonstruované a nerez kuchyně.
Připravujeme nový ŠVP pro předškolní vzdělávání (školní vzdělávací program). Název vzdělávacího
projektu je: „Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá“ a dále pak: „Jaro, léto, podzim, zima“
Budeme využívat pohádku jako hlavní blok činností (dramatizace a práce s příběhem, dále pak
výtvarné aktivity, jazykové činnosti). Prostřednictvím textu budeme též děti seznamovat s různými
emocemi a lidskými vlastnostmi. Úkolem bude rovněž vzbuzovat u dětí zájem o knihu, využívat
veršované pohádky i další různorodé aktivity k rozvoji dětí.
Chceme posilovat u dětí pocit sounáležitosti kolektivu, spolupráci mezi dětmi samotnými a umožnit
tak dětem zažívat pocit, že každý z nás je potřebný a důležitý. Prostřednictvím prožitkového učení
chceme docílit, aby se z toho, co s dětmi děláme, nevytrácela radost, přirozenost a vzájemný respekt.
Alena Klimentová, ředitelka MŠ SLUNÍČKO Dolany nad Vltavou
Červen 2020
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Vysvědčení

Tak už je to opět červen - červenají jahody, třešně, známky v sešitech a v žákovských knížkách…a
pak se to všechno sečte, k tomu se přidá snaha, pečlivost, přístup k práci, chování ve škole a máme tu
výslednou známku na vysvědčení. Toto pololetí ale bylo úplně jiné a my bychom mohli v tomto
červnu psát vysvědčení nadvakrát. Jedno pro naše žáky, a to druhé pro rodiče našich žáků. Od 11. 3.
byli rodiče postaveni do role učitele a dle zaslaného manuálu s týdenním plánem a návodnými
poznámkami se snažili během vaření, práce do zaměstnání a péče o mladšího či staršího sourozence
zvládnout zadané úkoly. Je velmi příjemné psát, že většina rodičů by si zasloužila samé jedničky a
k tomu velkou sladkou odměnu. Snaha byla vidět u dětí i u rodičů a za to jim patří velká pochvala.
Pochvala od našeho pedagogického týmu jim určitě udělá velkou radost
, ale myslím si, že
mnohým rodič ům to posílilo vztah s jejich dítětem, že měli možnost vidět a zažít s ním tu radost
z poznání anebo prožít si společné chvíle, kdy se poznání rodí a tyto chvíle někdy trochu bolí. Chtěla
bych pochválit i všechny ty, kteří se zapojili do on-line vyučování, i když pro některé to bylo
náročné, pro některé to občas byla pyžamová party.
Já osobně jsem ráda, že se vše vrátilo do starých kolejích, které ale nejsou zas tak úplně stejné, jako
ty staré. My, pedagogové, jsme se posunuli v technice a víme, jak moc ná m děti chybí, když je
nevidíme více než dva měsíce a myslím, že i na dětech je vidět, že jim škola chyběla (alespoň nám to
říkají).
Návrat do školy je krátký, ale doufáme že bude fajn. Až rozdáme ta vysvědčení a utichne dětský
hlahol, bude se ve škole rozléhat zvuk strojů a řemeslníků, protože nás čeká rekonstrukce WC. A
bude nejen rekonstrukce stávajíc ích WC, ale přibyde i nové WC se sprchou. Tak všem přeji krásné
léto a v září s ručníkem na viděnou.
Jarmila Momutová

~ Společenská kronika ~
Narozeniny oslavili nebo oslaví:
Süssmilchová Marcela
Smetana Jaroslav
Melda Antonín
Mareš Josef

Jankovič Julius
Černáková Marie
Vlasáková Ludmila
Vlasáková Venuše

70
70
84
87

70
80
86
90

Navždy nás opustily:
Vlasáková Anna
Coxová Apolenka
Pémová Věra
Berková Tereza
Štěpnička Bohumil
Narození dětí (chybělo v minulém zpravodaji):
Karolína Sušková

Filip Černák
Věra Pokorná

Poděkování učitelskému sboru ZŠ Dolany

Rád bych touto cestou poděkoval a myslím, že nejen za sebe, celému učitelskému týmu ZŠ Dolany
za perfektní starost o naše žáky v době koronavirové krize, za perfektní on-line výuku, která i jim
musela dát spoustu práce, za jejich neskutečnou ochotu a trpělivost s jakou se s dětmi snažili učit a
být v kontaktu a za bezvadnou a citlivou přípravu podkladů pro rodiče tak, aby je to učení s dětmi
úplně neumořilo, ale aby zároveň děti nezůstali v učení pozadu.
Červen 2020
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Je to skvělý učitelský tým a zasluhují velké uznání. Gratulujme si, že máme v Dolanech tak skvělé
učitelky. Klobouky dolů, vážení! Smekám.
Jan Hodík

Vzpomínka
Vzpomínka na Aničku Vlasákovou, která byla
nejstarší občankou Dolan. Ve svém mládí zpívala a
hrála divadlo. V našem babinci byla skvělá
kamarádka a i ve svém požehnaném věku nás vždy
dokázala překvapit svými kuchařskými dovednostmi.
Vzpomínka také patří Jindřišce Klimentové, která
odešla v krásném věku 92 let.
Na všechny odešlé kamarádky budeme
vzpomínat, za vše jim moc děkujeme.

stále

Seniorky z babince

Klubík – klub pro naše nejmenší
Člověk míní, plánuje a Pán Bůh mění…a tak to
provedl i při naplánování přestavby naší školky.
Plán byl jasný a promyšlený. MŠ se uzavře a
děti najdou útočiště v tělocvičně ZŠ a v zahradě.
Ale hygienická opatření vše změnila a prostory
nebylo možné společně se školáky sdílet. A tak
se Obecnímu úřadu narodilo děťátko - Klubík.
Klubík se rodil v bolestech, ale to každá
maminka ví, že porod není nic jednoduchého.
Ale myslím si, že je to dítko vydařené. Prostory
jsou krásné, vevnitř i venku je všem dobře,
dobře nám vaří a i tým okolo se vyvedl. Klubík
je při životě teprve třetí týden, ale vypadá, že se mu daří a že s chutí a radostí dokáže pracovat až do
10. 7. Tak ať se vše podaří a ať se tady dětem líbí.
Jarmila Momutová

Díky Vám jsme opět ušetřili životní prostředí
Dle certifikátu od společnosti EKO-KOM jste
v roce 2019 svým tříděním použitých elektrozařízení a využitelných složek komunálního
odpadu pomohli životnímu prostředí.
Úspora, kterou jste dosáhli, představuje:
Emise CO2, ekv.:
52,913 tun
Úspora energie:
1 223 887 MJ
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Plánované akce

11. 7. 2020

Taneční zábava – Hostinec Turkestán

29. 8. 2020

Posvícení a Závod dračích lodí

5. 9. 2020

Běh do Cihličky

12. 9. 2020

Dětský den

10. 10. 2020

48. ročník Pochodu Josefa Kloučka

29. 8. 2020

2. ročník Posvícenského závodu dračích lodí opět na scéně. Více informací na stránkách obce.

Tak neváhej a přihlaš svou osádku!
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