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„Dolanský hlasatel“
Zpravodaj obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané, přinášíme
Vám
toto
mimořádné
vydání
Dolanského hlasatele, k příležitosti 77.
výročí vypálení obce Lidice. V tomto
čísle otiskneme dva články věnující se
tomuto tématu. Připomínáme, že zde je
možnost publikovat Váš příspěvek,
který je možné zaslat na email obecního
úřadu obecni.urad@dolany-kladno.cz
nebo jej osobně odevzdat na obecním
úřadě v době úředních hodin.

Foto Ukliďme svět, ukliďme Česko

Kultura
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Stejně jako v loni, i letos
proběhla akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Naši dobrovolníci uklidili podél
cest směrem na Velké Přítočno, Hostouň
a podél cyklostezky za obecním úřadem.
Společnými silami jsme nasbírali 39
pytlů odpadu. Po akci bylo pro naše
dobrovolníky připraveno pohoštění
v podobě řízků a guláše.

Foto Ukliďme svět, ukliďme Česko

Pálení čarodějnic
V návaznosti na tradice obce opět
proběhlo pálení čarodějnic s pochodem
pro čarodějnici. Okolo šesté hodiny
večerní se začali scházet první
návštěvníci akce, kteří si mohli
pochutnat na klobásách, vuřtech a
guláši. V sedm hodin se uskutečnil
pochod po čarodějnici s následným
zapálením hranice a opékáním vuřtů.
V průběhu večera vystoupila kapela
Tichá noc.
Den dětí
Tento článek zaslala na obecní úřad Mgr.
Jiřina Vojáčková.

Oslava svátku dětí je u nás v obci
tradice jako jedna z pravidelných akcí
pro děti. Již druhý rok probíhá formou
sportovně-naučné stezky. Letos byla
zaměřena na ekologii – třídění odpadu.
Děti plnily na šesti stanovištích
sportovní nebo vědomostní úkoly. Za
absolvování a nasbírání všech razítek si
v cíli vylosovaly drobný dárek.
Odměnou jim byla zábava ve skákacím
hradu se skluzavkou. Děti také využily
malování na obličej. Bylo připraveno i
malé občerstvení. K pohodovému
odpoledni přispělo i krásné počasí.
Program vymyslela Jana Kováříková a
osvědčený tým kulturních nadšenců jí
pomohl s realizací.
Věřte mi, přátelé, že připravit a
uskutečnit jakoukoli akci je docela
náročné. Vše je na úkor volného času,
rodiny a vlastních dětí a vnoučat. Nejen,
že se potýkáme s malým počtem
pomocníků, ale i s malou účastí
dolanských dětí. Proto je zde motivační
soutěž. Od 1.6.2019 je vyhlášen
celoroční sběr kartiček za účast dětí na

akcích obce (dobře uschovejte).
Ukončení bude 30.5.2020. Hodnotná
odměna a vyhlášení vítěze bude na
dětském dni 2020.

Historie obce a jejího
okolí
Vypálení obce Lidice
V roce 1942 měla obec Lidice
104
domů
a
503
obyvatel.
Nejvýznamnější památkou byl barokní
kostel sv. Martina (1352). Navečer dne
9. června 1942 byly Lidice obklíčeny
jednotkami německé policie a SS, nikdo
nesměl obec opustit. Tehdejší starosta
byl přinucen vydat veškeré obecní
cennosti. Po půlnoci začali být obyvatelé
vyváděni ze svých domovů, muži starší
patnácti let byli shromažďováni ve
sklepě a chlévě Horákova statku.
Všechny cenné věci (dobytek, šperky,
koně, zemědělské stroje a podob.) byly
odváženy do obce Buštěhrad. Mezitím
byly ženy s dětmi shromažďovány
v místní škole a za úsvitu byly převáženi
do tělocvičny Kladenského gymnázia.
Zdi stodoly v sousedství Horákova
statku byly pokryty slamníky a
matracemi a přichystána popravčí četa.
Lidičtí muži byli posléze vyváděni a
stříleni. Všechny domy, kostel, fara a
škola byly polity benzínem a zapáleny.
Prostor, kde stávaly Lidice, měl být
učiněn holým polem a jméno obce
vymazáno z map. Celkem přišlo o život
340 Lidických obyvatel (192 mužů, 60
žen a 88 dětí).

Osud Lidické hasičské stříkačky
Tento článek zaslal na obecní úřad Václav
Nedvěd.

Dne 10. června 1942 byla nacisty
vypálená obec Lidice.

Dne 1. dubna 1951 byla předána do obce
Svárov a nyní je součástí muzea
v Lidicích.

V tomto příspěvku jako žijící
pamětník popisuji událost, která se týká
naší obce Dolany.
Při likvidaci obce Lidice byly některé
zemědělské stroje a dobytek převezeny
do státního statku Buštěhrad. Tento osud
potkal i hasičskou stříkačku, která byla
převezena a předána okresnímu
hasičskému sboru na Kladně. Ten ji po
určité době předal hasičskému sboru
Dolany, protože Dolany vlastnili
hasičskou stříkačku na ruční pohon a
Lidická stříkačka i když byla tažena
koňmi měla motorový pohon na sání a
výtlak vody.
Stříkačka byla částečně ohořelá a byl
odstraněn nápis Lidice, jak je vidět
z přiložených snímků, kde stojí před
bývalou hasičskou zbrojnicí.
Dolanští hasiči o ni během války, kdy
byla uschována v hasičské zbrojnici,
velice pečovali. Po válce ji vystavovali
na různých hasičských setkáních a
oslavách.

Foto přiložené panem Nedvědem

Zastupitelstvo obce
Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24 a 25. 5. 2019
proběhli
volby
do
Evropského
parlamentu. Dveře naší volební
místnosti se otevřely 24. 5. ve 14 hod a
byly otevřeny až do 25. 5. do 14 hod. U
nás se celkem voleb zúčastnilo více jak
28% voličů.
Oprava obecních studen
Zastupitelstvo obce schválilo
opravu obecních studní, které se
nacházejí v obci. Jedna studna je
umístěna vedle pomníku padlých hrdinů
1. sv. války naproti kapličce a druhá
studna se nachází před č.p. 23. U studen
dojde k celkovému vyčištění zásobníku
na vodu a výměně čerpacího
mechanismu.

Foto přiložené panem Nedvědem

Nadcházející události
Očkování psů a koček
Očkování psů a koček proti
vzteklině bude probíhat 11. 6. 2019 od
16 do 17 hod u autobusové zastávky.
Cena vakcíny je 150 Kč a je zde i
možnost očkování rozšířenou vakcínou.
Je důležité si s sebou vzít očkovací
průkaz vašeho domácího mazlíčka.

Dolany v Dolanech
u Klatov
Jako každý rok se pořádá setkání
Dolaňáků z Čech a Slovenska, které
letos proběhne 14. – 16. 6. 2019
v Dolanech u Klatov. Přihlásit se můžete
na obecním úřadě.

