
Dolanský advent okořenilo tvoření i „rohlíčková“ soutěž 
 

Dolaňáci zahájili advent ve slavnostním duchu. V sobotu 30. listopadu se sešli u 

vánočního stromu, který „vyrostl“ u sokolovny. „Vznikla tu sousedská skupina nazvaná 

Dolany v akci, která se chce podílet na rozvoji obce a také na tom, aby to tu začalo více žít. 

Teď se přímo nabízelo uspořádat premiérové slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku. 

Dali jsme se dohromady s Liborem Veinfurterem a řekli jsme si, jak by to mohlo vypadat, co 
od toho očekáváme, kde by to mohlo být,“ vysvětluje organizátorka Iva Najmanová, podle 

které je zázemí na hřišti pro podobný typ akce ideální. „Připravili jsme i doprovodný 

program, který nabídl například tvořivé dílničky. Děti i rodiče si mohli vyrobit sváteční 

dekorace. K tomu jsme vymysleli soutěž O nejlepší dolanský vanilkový rohlíček. Přihlásilo 
se nakonec devět soutěžících, mezi nimi i jeden muž, nebojácný Kája Huneš,“ říká 

s úsměvem Iva Najmanová. Anonymní hlasování pak rozhodlo o tom, že vůbec nejlepší 

vanilkové rohlíčky upekla Věra Nepokojová.  

 Pořadatelé se sešli už ráno. Chystali vánoční tvoření, připravovali občerstvení včetně 

guláše, zdobili vánoční jedličku. Tvořivou dílničku otevřeli v 15 hodin. V tělocvičně se našlo 

místo i na menší florbalové hřiště, které rychle zaplnily děti. Ty mohly také psát svá vánoční 

přání Ježíškovi. Pro příchozí byl zdarma k dispozici čaj, punč a teplá medovina. Dolaňáci sem 

přinesli i cukroví nebo chlebíčky a lákavé dobroty si mohli během povídání a poslechu koled 

navzájem ochutnat. Okoštovali i jeden unikát - svrchně kvašené pivo uvařené Martinem 

Beranem. „Mně se akce líbí, je to pěkné.  Stromeček na hřišti jsem si představoval jinak a 

musím říci, že výsledek předčil mé očekávání. Podobných akcí by mělo být víc,“ přeje si 

patnáctiletý Dolaňák Jan Ullrych, který se na pořádání kulturních akcí pro veřejnost aktivně 

podílí coby student kvinty jaroměřského gymnázia. 

 Adventní setkání na dolanském hřišti bylo připravováno tak, aby zaujalo a potěšilo 

mlsouny i lidi se zájmem o tvoření. „Měli jsme připravený materiál asi na dvacet kusů 

každého výrobku. Největší zájem bylo o adventní svícny, kterých by se vyrobilo ještě více, 

pokud bychom měli dostatek svíček. Velký úspěch mělo i zdobení skleniček pomocí mouky a 

přírodního provázku. Doufáme, že všichni tvořílci byli spokojení a v příštím roce se budeme 
snažit zase něco vymyslet,“ slibuje Monika Hunešová, která měla tvoření z velké části na 

starosti.  

 Podle organizátorů zaslouží velké poděkování obec. „Umožnila nám být v těchto 

prostorách, připravila usazení stromku, elektrickou přípojku a zařídila i samotnou jedličku. 
Přispěla nám také na  osvětlení,“ chválí Iva Najmanová. „Setkání splnilo naše očekávání, 

přišlo i dost lidí. Přesná čísla nemám, ale mohlo nás tu být tak kolem osmdesáti,“ odhaduje 

další aktivní pořadatel Libor Veinfurter, který nedávno zorganizoval v dolanské sokolovně i 

vepřové hody. „Během roku chceme pořádat i jiné akce, budeme se snažit dění v obci více 

rozpohybovat. Není to ale jen pro Dolaňáky. Uvítáme každého, kdo bude chtít přijít a 
společně s námi se pobavit,“ zve Iva Najmanová i „přespolní“ spoluobčany. Další akce 

Dolaňáků na sebe jistě nenechají dlouho čekat. 
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