č. 1/2020

LEDEN 2020

„Dolanský hlasatel“
zpravodaj obecního zastupitelstva

PF 2020
Vážení spoluobčané,
Přejeme Vám všechno
nejlepší do nového roku

Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé.
Jsem člověk, který rád dodržuje
zvyky a ctí historii. Ale doba je taková,
že nás nutí z cesty trošku ustoupit a jít po
proudu. Příčí se mě to, ale na to se
budoucnost nebude ptát. Stavíme,
budujeme, nakupujeme zboží, které
možná ani nepotřebujeme, ale konzumní
společnost nás k tomu vede. Tempo je to
šílené a někdy se v tom ani nedokážeme
zorientovat. Televizi nám přelaďují,
kotle nám mění, fotit nám zakazují….
Leč jsem optimista a věřím v
dobro lidu. Naše společnost se změní,

jak její nálada, tak vztahy mezi občany.
Využijme, že žijeme v historicky v
nejlepší době. Pojďme se radovat ze
všech maličkostí. Vychovávejme děti
tak, aby si vážily životního prostředí,
měly úctu ke starším lidem, zvířatům a
hlavně rodičům a rodině. Chtěl bych,
aby rok 2020 byl pro všechny úspěšný a
dařilo se nám společně zase o kousek
zlepšit a zpříjemnit život v obci, jako to
bylo v roce loňském.
Co však já chci udělat právě teď,
je popřát Vám do nového roku 2020 na
prvním místě pevné zdraví a velkou
míru štěstí. Ať do následujícího období

vykročíte spokojení, ať se vaše sny a
všechna větší i drobná přání promění ve
skutečnost a jsou zaslouženou odměnou
za všechno vaše každodenní snažení.
Dovolte mi poděkovat všem,
kteří pomáhají s rozvojem obce, podílí
se na kulturních akcích, pomáhají nám
při úklidech a přidají ruku k dílu, když je

nejvíc potřeba. Zvláště poděkuji
Kulturnímu výboru a jeho členům.
Děkuji za odvedenou práci v uplynulém
roce a do roku nového přeji hodně
zdraví, optimismu, chuti do další práce a
spokojenost v osobním životě.
Luděk Bartoš, starosta obce

Kultura
Vánoční tvoření

Koncem listopadu, konkrétně 30.
listopadu 2019 se v kulturní místnosti
v budově obecního úřadu odehrálo
vánoční tvoření. Děti, které se akce
zúčastnily si mohly vyrobit adventní
věnec a spoustu jiných dekorací
s vánočním motivem. Některé výrobky,
které děti vyrobily jsou pověšeny na
Dolanském vánočním stromečku.

Rozsvícení vánočního stromečku
Sedmého prosince proběhlo, za
velké účasti místních občanů, rozsvícení
Dolanského vánočního stromečku
splněných přání. Letos se přání plnila
dětem z dětského domova Kladno.
Přáníčka od dětí, která vysela na

stromečku, byla velmi rychle rozebrána.
Stejně jako v loni nám zazpívala operní
pěvkyně Iveta Aman. Pro přítomné bylo
připraveno
pohoštění
v podobě
vánočky, klobásy, čaje a svařeného vína.

Historie obce a jejího okolí
Následující dva příspěvky zaslal pan Václav Nedvěd
Pád letadla
Tento příspěvek je věnován jedné
smutné události. Dne 13. února 1947
havarovalo letadlo Československých
aerolinii při pokusu o nouzové přistání
na poli v jižním katastru obce Dolany.
Dvoumotorové letadlo typu „Dakota“
startovalo
ke
zkušebnímu
letu

s tříčlennou posádkou z letiště Ruzyně.
O nouzovém přistávání vypovídal rolník
Vladimír Šanda z Dolan, který pracoval
na nedalekém poli.
Letadlo přilétlo od obce Pavlov za
nepravidelného chodu obou motorů. Po
tvrdém dosednutí na zmrzlou oranici
s popraškem
sněhu
poskakovalo
s vysunutým podvozkem až se zabořilo

přední částí do zemně. Motory, které
stále pracovaly byly vytrženy z křídel a

odletěly několik desítek metrů od

letadla. Trup letadla se rozlomil.
Tříčlenná posádka byla asi po nárazu
vyhozena z přední kabiny, neboť ležela
mrtvá několik desítek metrů od letadla.
K místu neštěstí se během času seběhli
občané Dolan a přijeli i zástupci letiště
Ruzyně. Odklízení trosek letadla trvalo
několik dní, protože součástky byly
roztroušeny v okolí havárie. Za určitý
čas byl na místě pozůstalým zbudován
pomník, který při úpravách pozemků byl
přesunut na kraj lesíka u Malého
Přítočna. Ještě po tolika letech jsou vidět
kytice v pomníku. Místo havárie bylo
asi v třetinové vzdálenosti od křižovatky
větrolamu s polní cestou k lesíku u
Malého Přítočna.

Klouzačka
Další příspěvek je veselejší.
Na přiložených snímcích je klouzačka
na kraji lesíka zvaném „sádek“. Foto je
ze šedesátých let, kdy zimy byly, jak
mají být. O klouzačku se starala mládež,
která ji polévala vodou a pak využívala
k zimním radovánkám v jízdě na pytlích
plněných slámou. Ve dne se veselily děti
a mládež a k večeru nastoupila starší

generace, hlavně ženy a rozproudilo se
bujaré veselí.
Nutno poznamenat, že nynější rybník
byl vybudován až v letech 1967–1968
při rekultivaci potoka. Stávající hráz
nebyla ještě zbudována, potok nebyl tak
prohlouben a louka, která byla na místě
rybníka, se na zimu zaplavovala vodou
z potoka, čímž bylo vytvořeno kluziště.

Zastupitelstvo obce
Veřejné zasedání zastupitelstva 9. 12. 2019
Dne 9. 12. 2019 se v kulturní místnosti v budově obecního úřadu uskutečnilo
veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se především projednávala plánovaná
výstavba propojení dálnic D6 a D7 a také plánovaná výstavba multifunkčního hřiště.
Pan starosta, mimo jiné, přítomné občany informoval o výsledku vyhodnocení podání
z opakovaného veřejného projednání změny ú. p. Dolany a také o výstupu jednání
přímo s představiteli ŘSD. Též se na zasedání probírala plánovaná výstavba
multifunkčního hřiště, konkrétně dva posudky o stavu topolů.

Kalendář akcí
LEDEN
25. ledna – Turnaj ve stolním tenise – Turnaj se uskuteční 25. 1. 2020 od 10:00
v dolanské hospůdce. Startovné je 120 Kč (v ceně je zahrnuta jedna porce guláše
s pivem). Přihlášky posílejte na tel. čís. 724 901 607 nebo na email
gaboterka@sznam.cz

