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Dolany v Dolanech 2019
O červnovém víkendu 15. – 16. 6. 2019 proběhl 18. ročník setkání Dolaňáků a
Dolaňaček, tentokrát v Dolanech u Klatov. Z našich Dolan vyrazilo na setkání
duo cyklistů Tomáš a Zdeňka Vlasákovi, kteří si cestu rozdělili na dvě etapy
(dva dny). První den ujeli 99 km do Strašic u Rokycan a druhý den dojeli do
Dolan u Klatov po 68 km cesty. Další skupina cyklistů - trio Pavla Ryžovová,
Lucie Semerádová, Petr Dobš vlakem dojeli do Plzně a odsud jeli na kole 55
km do Dolan. Na kole také dorazili Zuzka a Jirka Vávrovcovi od rodičů z chaty
vzdálené cca 20 km. Ostatní Dolaňáci vyrazili do Dolan autobusem, nebo
autem. Celkově se nás sešlo asi 50 lidí z Dolan nad Vltavou. Celý víkend přálo akci slunečné
počasí, takže mohlo probíhat spoustu sportovních klání a dobrá zábava. Sobotní program se nesl
v duchu soutěžení. Hrál se fotbal, turnaj ve stolním tenise, střílelo se ze vzduchovky, v dolanském
koupališti proběhly vodní soutěže a hrál se volejbal. Během celého dne probíhal kulturní program
– taneční vystoupení, vystoupení sportovních skupin a celým dnem
provázela účastníky kapela Dolanka a country skupina Heřmánek
z Dolan u Olomouce. V sobotu byl také na programu výlet do Klatov,
které si prošla a prohlédla početná skupina našich Dolaňáků. Večer se
všichni sešli u dobrého jídla a pití a společně si zatrsali na kapelu
Ukradený vjecy.
Reprezentanti našich Dolan vybojovali
dvě druhá místa. Lucka Semerádová byla
stříbrná při střelbě ze vzduchovky – ženy.
Ve čtyřhře stolního tenisu si druhé místo
vybojoval Vladimír Soukup s panem
Belfínem ml. z Dolan u Klatov.
Akce se tradičně vydařila a všichni
účastníci se ve zdraví vrátili zpátky domů do Dolan nad Vltavou.
Příští ročník Dolany v Dolanech se zavázal zorganizovat pan starosta
Havránek z Dolan u Pardubic v termínu 20. – 21. 6. 2020.
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<- Soustředění při střelbě ze vzduchovky

Dolaňáci na výletě v Klatovech ->

<- Vodní hrátky – Petra a Vráťa Berkovi

Šárka Dobšová vyhrála v tombole křovinořez ->

Zpráva z MŠ
Srpen končí, škola vítá,
v ranní mlze slunce svítá,
léto dřímá, teplo mizí,
všechna úroda se sklízí.
Závěr školního roku 2018/2019 v mateřské škole byl ve znamení oslav MDD a závěrečné
besídky „Hurá na prázdniny“.
Den dětí jsme oslavili netradičně – zhlédnutím „Námořnické pohádky“, na kterou jsme pozvali i
kamarády ze školy, rodiče dětí i prarodiče. A že se nás opravdu sešlo hodně. Dobře jsme se
pobavili, nasmáli i občerstvili čerstvým ovocem i nápoji. Myslím, že to byla vydařená akce a již
plánujeme na příští rok opět pozvat zase divadelní soubor, aby nám zahrál pohádku.
V závěru června jsme se při školní slavnosti rozloučili s 9 dětmi, které již budou pokračovat ve
vzdělávání v 1. ročníku ZŠ. Přejeme našim prvňáčkům hodně zdraví a úspěchů při získávání
vědomostí i dovedností ve škole.
Máme velkou radost, že v novém školním roce 2019/2020 budeme s dětmi používat novou
zrekonstruovanou koupelnu s novými dětskými WC. Sociální zázemí pro naše děti je pěkně
vymalováno, jsou provedeny potřebné nátěry a naše nová modrá „šmoulí“ koupelna je moc
pěkná.
Na závěr chci pozvat děti a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ v Dolanech nad Vltavou i se svými učiteli na
slavností zahájení školního roku do naší školky.
Ve středu 4. září 2019 v 10 hodin dopoledne shlédneme v naší školce hudební pořad
„Tajemství dětského pokojíčku“, který bude plný písniček a veselého vyprávění.
Srdečně Vás zveme!
Srpen 2019
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Zpráva ze ZŠ
Prázdninová pohoda v naší škole
Nevím, jak vám, ale nám ve škole ten
školní
rok
strašně
moc
rychle
utíká…nejdříve se těšíme na Vánoce, pak
na Velikonoce a pak na prázdniny. Letos
jsme
se
stihli
těšit
ještě
na
předprázdninovou školu v přírodě, která
proběhla na Kuklíku, na Vysočině. Bylo to
pro nás nové a tak jsme všichni odjížděli
v očekávání, jaké to bude. Cesta to byla
daleká, ale myslím, že stála za to.
Ubytování pěkné, jídlo výborné, okolí
překrásné, pro děti plné života jak dělané.
V areálu jsme měli hřiště s umělým povrchem, bazén, trampolínu. Za rohem les a v něm potůček,
který byl na budování hrází jak stavěný a k tomu všemu nám přálo počasí, tak co si více můžeme
přát? I když večer někteří odjížděli za maminkou a někteří si to užívali na pokoji s angínou,
myslím, že se škola v přírodě povedla a máme úžasný dětský tým.
A prázdninová pohoda ve škole? To byl takový žertík, protože jak se za námi zavřely dveře,
nastoupili silní muži a začala rekonstrukce elektroinstalace, pak výmalba, pak rekonstrukce parket
v tělocvičně, pak pokládka nového lina v přízemí, pak dovoz nového nábytku a tečkou je nová
kuchyňská linka, jako zázemí pro hladové učitelky a dětské vaření. Takže pohoda nastane
začátkem školního roku, na který se jistě naše zlatíčka těší, protože dva roky prázdnin by přece
nikdo nevydržel, že?
Kdo by začátek školního roku nemohl rozchodit, tomu doporučujeme, aby to rozběhal. Protože
v sobotu 7. září od 16,00 bude pro děti i dospělé na Hřišti připravena diskotéka, slavnostní
rozběhání do Cihličky bude v pátek 6. září v 16,00 na Ladech. Pohár i medaile jsou připraveny,
jen aby účastníci dorazili. A kdo se rád bojí, je zván na Pirátský ostrov, také v pátek 6. 9. od 20,00
(nebo tak nějak podle světla) bude otevřena truhla pokladů, místo srazu je tam, kde bývaly velké
houpačky, dole u vody u koní. Baterku s sebou, kdo se hodně bojí s sebou i maminku a tatínka.
Na závěr chci poděkovat (tak
jak se to na předávání velkých
cen dělá) všem, bez kterých by
se tato prázdninová pohoda
neuskutečnila.
Obecnímu
úřadu za financování i za
fyzickou pomoc, dětem ze
školy i těm přerostlým za
přenášení a nošení všeho, co se
dalo, obětavým maminkám,
které byly jako vichřice a
stěhovaly a myly vše, co jim pod ruce přišlo a i těm, kteří při úklidu svých domovů našli něco, co
udělalo ještě radost ve škole. Tak jen doufám, že teď bude škola dělat radost dětem i dospělým,
kteří do školy přijdou za nějakou aktivitou, nebo na některou z besed, které pro veřejnost
připravujeme. Jestli má někdo do školy chuť nakouknout, jak jí to sluší, je srdečně zván na 2. 9.
od 8,00, nebo 6. 9. okolo 15,00.
Krásný zbytek léta!
Jarmila Momutová
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Plánované akce

6. 9. 2019

Běh do Cihličky od 16:00

6. 9. 2019

Pirátský ostrov od 20:00

7. 9. 2019

Diskotéka pro děti i dospělé od 16:00

12. 10. 2019

47. ročník Pochodu Josefa Kloučka

9. 11. 2019

Pohonní posezení od 17:00

23. 11. 2019

Setkání seniorů

7. 12. 2019

Vítání občánků od 14:00

7. 12. 2019

Rozsvícení vánočního stromu od 17:00

~ Společenská kronika ~
Narozeniny oslavili nebo oslaví:
Nejedlý Jiří
Košuličová Alena
Márová Běla
Prášil Jiří
Rybářová Milada
Hasáková Alenka
Bahenský František
Krutský Vlastimil
Vořechovský Jan

Mára Miroslav
Hálkov Dimitrij
Žužavková Stanislava
Kahabková Marie
Soukup Jaroslav
Melda Antonín
Vlasáková Ludmila
Mareš Josef
Vlasáková Venuše

70
70
70
70
70
70
70
70
75

75
75
75
81
83
83
85
86
89

Navždy nás opustily:
Bartůněk Josef
Pavlíček Jiří

Kořínek Karel
Kahabková Věra

Narození dětí:
Jůlie Vágnerová
Augustin Havlík

Natálie Vágnerová
Kryštof Otiepka
Věra Pokorná

Život na dolanském ranči – „Příběh čarodějnice“
Drazí čtenáři,
od posledního článku, který jsem pro Vás v březnu psala, uteklo opět spousta času. Je
neskutečné, jak to letí. Na ranči se neustále něco děje, a proto ani v tomto článku nebude o nové
události nouze.

Srpen 2019
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Ráda bych začala tím, že chvíli potom, co se narodilo první hříbě, neuběhlo ani 14 dní a na
začátku dubna se z jednoho pondělního rána, stalo ráno velice hektické, avšak krásné. Narodilo se
druhé krásné hříbátko od klisny Amy. Vše probíhalo naprosto hladce a během chvíle bylo venku.
Byli jsme všichni přímo k smrti zvědaví, zda Amy porodí kluka, ale my jsme hold ranč plný
ženských, ať už se jedná o děti na kroužku nebo hříbata . Malá holčička s tmavě hnědou barvou
a flíčky na zádi dostala krásné jméno Maya. Dnes už jsou z obou hříbátek velké slečny, které
pomalu přestávají maminky potřebovat a jen by spolu celý den blbnuly. Musím Vám říct, je to
radost ty malá šmudlata pozorovat.
O hříbátkách to byla jen taková rychlá vsuvka a nyní bych se chtěla dostat k tomu, nejvíce
podstatnému. Moc ráda bych Vám totiž povyprávěla o tom, jaká krásná a pro mě i dojemná akce
ranče se udála. Tou akcí bylo pálení čarodějnice. Na ranči jsme něco takového dělali poprvé a
byla pro děti z kroužku zcela zdarma, dokonce si každý mohl přivést kamaráda, jako svůj
doprovod. Akce byla velice úspěšná a všichni včetně nás, kteří jsme jí pořádali, si ji velice užili.
Už jsme na ranči měli kolikrát hodně dětiček, ale nyní bylo dosáhnuto rekordu. S upálením
čarodějnice nám totiž přišlo pomoci celkem 46 dětí. No, co k tomu dodat, ten obrovsky blažený
pocit na srdci, co jsme měli z toho, že to neděláme zbytečně a že to děti na ranči, tak milují je
k nezaplacení. Věděli jsme, že chceme, aby dětem utkvěly v hlavách krásné vzpomínky a proto
jsme se přípravám věnovali už dlouho dopředu, vše muselo být dokonalé. Naše vize, byla taková,
aby děti viděly, jakých tradic se zúčastňují a jak to má vypadat, když je to opravdu se vším všudy.
Začínali jsme brzy odpoledne, abychom stihli vše, co bylo na programu. Děti dorazily v danou
hodinu na ranč a my je šli vyzvednout ke vstupní bráně. Ten pohled na ně, jak se smějí, těší a jsou
připraveny si to užít, by i Vám zaplavil duši štěstím. Po příchodu na ranč všichni někam zahodili
věci a šlo se na to. Bylo toho tolik, že si nejsem jistá, že Vám dokážu říci o všem, ale pokusím se.
Každé dítě, bylo tam, kde být chtělo. Na terase se vyráběly náramky, u kruhovky se ze slámy
rýsovala čarodějnice, na jízdárně se soutěžilo. Když byla čarodějnice hotová, všichni jsme ji
společnými silami dávali na připravenou hranici a pak čekali na soumrak. Mezitím jsme stihli
další tradiční věc a to vytvořit s dětmi májku, na kterou se naplétali větvičky, a poté se zdobila
mašlemi. Májka na ranči stála tento rok poprvé a musíme tímto dětem moc poděkovat, protože
bez nich a jejich obrovské síly, bychom ji nikdy na kopec ranče neodnesli a nepostavili. Když se
začínala dělat tma, přišla ta správná chvíle a celým
rančem se rozléhalo „UPÁLIT, UPÁLIT, UPÁLIT“.
Tento hlahol musel být slyšet snad až do Prahy.
Všichni jsme si sedli ke hranici a čekali. Najednou
se ze tmy vynořily kapitánky ranče s hořícími
loučemi a za zpěvu ostatních je přiložili ke hranici.
Chudák čarodějnice začala okamžitě hořet a ani
jsme se nenadáli a v ohni nebyla vidět. Když přestal
být od ohně takový žár, začaly hody. Všichni jsme
jedli a pili, zpívali a tančili, zkrátka to bylo nádhera
a nádherný den jsme zakončili ještě nádhernějším
večerem. Kdo s dětí chtěl, tak na ranči zůstal a
přespal. Musím říct, že jsem si myslela, že děti
budou chtít domů za maminkami, ale žádné takové, skoro všichni noclehu využili a to jsme moc
rádi byli. Druhý den ráno jsme si dali výbornou snídani a šlo se domů. Ach, krásné to bylo, vážně
tak krásné. Abychom měli památku my, děti, jejich rodiče i všichni ostatní, nechali jsme udělat
video tím nejlepším z nejlepších, kterým je William Purgert (William Purgert – WP- studio).
Jestli jste video zatím neviděli, určitě se podívejte na našich facebookových stránkách ranče nebo
koňského kroužku. Video je neskutečné, dojme Vás, potěší, rozesměje, ale hlavně Vás chytne za
srdce. Abych Vám pravdu řekla, bude mi 26 let, a až teď jsem zažila pálení čarodějnic a vše
kolem toho, tak jak to má doopravdy být. Proto děkuji, děkuji všem, kteří pomohli, podíleli se a
všem kteří přišli. Tak krásný zážitek nás přesvědčil o tom, že se z pálení čarodějnic na ranči, stane
každoroční tradice.
Srpen 2019

~5~

OBECNÍ Zpravodaj – Dolany- Debrno
www.dolany.cz
……………………………………………………………………………………………………….
Poslední, co bych Vám ráda sdělila je to, že se za pár dní chystáme do Svatošských skal na náš
první dětský koňský tábor a šíleně se těšíme. Už, aby tu bylo další vydání zpravodaje a já se Vám
mohla chlubit, jak jsme si to tam užili a jaké to bylo .
Přátele naši milý, mějte se krásně, užívejte poslední letní chvíle, nebojte se příchodu paní zimy,
vždyť ta je taky krásná a u dalšího vyprávění o životě na dolanském ranči na viděnou.

Appaloosa Ranch Kocanda, z.s., Nikola Surá

Jsme nejlepší!
Velká cena EURO WASTE a Českých
sběrných surovin 2018/2019 byla
ukončena a vyhodnocena s koncem
školního roku. Naši žáci Základní školy
ve spolupráci s obcí a s vámi všemi byli
v tomto ročníku nejlepší. Obsadili jsme
1. místo a škola obdržela cenu v podobě
10 000,- Kč, s níž si jistě bude vědět
rady. Odevzdali jsme nejvíce kilogramů
papíru v přepočtu na žáka.
Třiďte odpad, to má smysl!

TJ Sokol Dolany
Léto obecně by mělo být obdobím odpočinku a dovolených a pro fotbalisty i obdobím hojení
všech možných bolístek. Nevýhodou je, že to fotbalové trvá jen pár týdnů, a proto už nyní se
připravujeme na novou sezónu. V té budou naši vesnici reprezentovat jako již tradičně stará garda
a k tomu 4 týmy ve svazem organizovaných soutěžích. V kategorii dospělých to budou mužstva A
a B, v dětské kategorii mužstva starší a mladší přípravky.
Není tajemstvím, že jsme během jara oslovili několik trenérů, které jsme si představovali jako
vhodné adepty, kteří by do Dolanského áčka přinesli čerstvou krev a hlavně myšlení, které tomuto
týmu začaly chybět. Ač jednání s některými oslovenými vypadala velmi nadějně, skutečnost je
taková, že podzimní soutěž začneme s Lukášem Moravcem, který u A – mužstva jako trenér již
dříve působil a nyní byl pověřen zahájením jeho přípravy a dočasným vedením. U rezervního
týmu, pokračuje Péťa Holouš.
Změna nenastala ani u staršího z dětských týmů, u kterého pokračují Petr Špička s Pepou Pixou.
Asi největší změna nastává u týmu nejmladších, který poprvé okusí organizovanou soutěž. Jistě si
někteří z vás pamatují, jak složité to v začátcích (dnes už ty starší děti) měly. Proto přejme
Honzovi Kopeckému, aby starostí bylo co nejméně a naopak radostí co nejvíce. A stejně jako je
to u mužstva A i u nejmenších dětí stále vyzýváme zájemce řad tatínků, členů či příznivců, kteří
Srpen 2019
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by nám chtěli s vedením mužstev pomoci, aby se mně či některému z mých kolegů ve výboru
ozvali. Rádi vás vyslechneme a poté společně zvážíme, zda bychom si uměli vzájemně pomoci.
Jako každý rok se v každém klubu, a tedy i v Dolanech, v tuto dobu řeší otázka hráčského
doplnění a financí, které jsou kluby do této záležitosti ochotny investovat. V Dolanech jsme nyní
v poněkud zvláštní situaci, kterou si v nedávné minulosti prošla spousta okolních klubů. A to
kvůli počtu týmů dospělých. Slýchám mnoho hlasů, abychom okamžitě B-tým rozpustili. Pravdou
je, že B-týmů už na okrese moc není, a pokud, tak ve velkých vesnicích anebo ve městech.
V těchto doporučeních se často opakuje, že je to luxus, který si nemůžeme z finančních důvodů
dovolit. Další radí, abychom nakoupili kvalitní hráče pro A-tým a díky tomu byli
konkurenceschopnější. I na tom je kus pravdy, protože minimálně o dva hráče, kteří stabilně
nastupovali za A-tým, před sezónou bohužel z různých důvodů přicházíme.
V této směsici spousty různorodých, a často i protichůdných názorů, se výbor rozhodl minimálně
pro soutěžní ročník 2019/2020 ponechat dvě mužstva dospělých, aby všichni ti, kteří v Dolanech
chodí trénovat a mají fotbal rádi, přestože jejich výkonnost už třeba není co dřív, mohli ještě zažít
atmosféru soutěžních zápasů. A to nejen proto, že právě na ně hodně spoléháme při různých
brigádách a akcích, které Sokol pořádá, ale protože v jejich řadách vidíme budoucí členy neužšího
vedení klubu.
Moudré přísloví říká, že člověk míní a život mění. V jeho duchu jedním dechem doplňuji, že
pokud se koncept dvou týmů dospělých ukáže jako hráčsky, ekonomicky či jinak neudržitelný,
jsme připraveni podniknout příslušné kroky k tomu, abychom ušetřili na nákladech spojených
s provozem dvou mužstev dospělých a naopak je investovali např. do nákupu kvalitních hráčů.
Josef Svojsík – člen výboru TJ

Díky Vám jsme ušetřili životní prostředí
Dle certifikátů od společností EKO-KOM a ASEKOL
jste svým tříděním použitých elekrozařízení a
využitelných složek komunálního odpadu pomohli
životnímu prostředí.

Dolanské posvícení
V pátek se uskutečnil Šipkový turnaj v herně U Macharů, zúčastnilo se 12 hráčů amatérů. Nejlépe
si vedl Jan Bartůněk, na druhém místě skončil Václav Klička a třetí místo obsadil Petr Dobš.
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I přes počáteční nepřízeň – píchlé kolo u auta přivážejícího
lodě, jsme v sobotu dopoledne zahájili časové závody na
dračí lodi. Trasa vedla od bóje pod vodárnou (start) až k T
křižovatce k areálu Sokola (cíl). Cestou na start nás
kormidelník a bubenice naučili pádlovat a dát do pohybu
dračí loď s cca 20 lidmi. Dát do pohybu loď, znamená naučit
se hýbat v rytmu bubnu a ještě nezranit kolegu před sebou a
za sebou, dračím slangem „jedličkárna“. Přihlášeny byly tři
týmy: Černá perla - kapitán
Jája Momutová, Noční běs kapitán Katka Soukupová a Modrobílý - kapitán Zdenka
Vlasáková. Následovala jízda rodičů s dětmi a závod na kratší
vzdálenost v čase 1min 36,52 s a pod taktovkou Marty Matějovské
se dal dohromady tým Vyšťavené bobule, z již použitých posádek.
Tým byl hvězdný a očekával se nejlepší čas, ale příroda a řeka
byla mocnější, silný protivítr a proud z vypouštěné komory. Trasu
ujely za 2 min 58,12 s – bramborová medaile. Třetí místo v čase 2
min 57,68 s obsadila Černá perla, druhé místo v čase 2 min 56,25 s
získal Noční běs a vítězství utrpěly
Modrobílý v čase 2 min 50,42 s. Jednotlivé
týmy obdržely diplom, sladkou a tekutou
cenu a za vítězství putovní pohár, pro který
místostarosta slíbil udělat podstavec pro
štítky vítězného týmu – nová tradice
založena.

V 15.00 hod byl zahájen fotbalový zápas o pohár starosty Kout proti Čapáku. Tentokráte se sešel
dostatečný počet hráčů, hrálo se na velké hřiště a vítězný tým Čapáku vstřelil soupeři 7 branek a
ani fotbalisté z Kouta, se vstřelenými 5 góly nezůstali soupeři nic dlužni. Společně vítězství
oslavili zlatavým mokem a žaludek naplnili grilovanou kýtou, kterou připravil Martin Gembitcky.
Večer jsme se všichni sešli na posvícenské zábavě při hudbě Happy bandu.
Ing. Tomáš Vlasák
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