
 
IX. ročník  setkání obcí Dolany ČR  – Dolany u Pardubic 20.6.2009 
 
Dne 20.6. 2009 se konalo letošní setkání „Dolaňáků“ v Dolanech  u Pardubic. Z naší 
obce byl vypraven autobus s odjezdem  kolem 7 hodiny ráno. Někteří  účastníci jeli již 
v pátek a odjížděli  až v neděli. Celkem bylo od nás  32 osob, zejména příznivců 
tělovýchovy a sportu,  díky kterým jsme se mohli  zapojit do sportovních soutěží. 
Z ostatních spřátelených Dolan přijely delegace Dolan u Olomouce, Dolan u Klatov, 
Dolan nad Vltavou, Dolan u Plzně, Dolan u Kladna  a Dolan u Kolína. 
 
Naše letošní výprava byla velmi úspěšná při soutěžním klání mezi obcemi. Naši zástupci 
bodovali kromě volejbalu ve všech disciplínách.  
Družstvo  Dolany u Jaroměře „A „ –vybojovalo 1. místo v malé kopané a družstvo „B“  
obsadilo  pěkné 5. místo. Tentokrát pořadatelé vyhodnotili z této disciplíny 
nejlepšího hráče – fotbalistu, kterým se stal náš reprezentant Cipra Josef ze 
Svinišťan. Mezi nejlepší oceněné  hráče fotbalu  se zařadil i Míra Nepokoj z Dolan.  
Rovněž  v nohejbalu  družstvo ve složení Kudrna Miroslav, Rieger Radim, Všetečka 
Miroslav nenašlo přemožitele a získalo 1. místo. 
V naší již  tradiční  silné disciplíně střelba ze vzduchovky  jsme potvrdili své kvality 
ziskem dvou pohárů. Smíšené družstvo ve složení Semanišinová Renáta, Riegerová  
Klára a Duben Vlastimil si vystříleli 3.místo v soutěži družstev a starosta Kočica 
Bohuslav v silné konkurenci střelců  jednotlivců  získal 2. místo. 
V netradiční nové disciplíně „ Dolanský desetiboj „  naše družstvo / Horáková 
Dagmar, Semanišin Lukáš, Nepokoj Miroslav, Berger Michal/ obsadilo pěkné  
 4. místo. 
V soutěži požárních družstev byla letos velmi slabá účast. Soutěžily pouze dva sbory bez 
účasti našich zástupců hasičů. 
Počasí nám zůstalo rovněž  nakloněno a bez deště byl celodenní pobyt v pěkném 
prostředí místního areálu velmi příjemný až do pozdních nočních hodin. 
Účast zástupců obcí a  ostatní veřejnosti byla celkově slabší než jiné ročníky. I přes 
menší zájem o tuto společenskou událost by se měl příští 10. ročník konat u nás v obci. 
Věřím, že s podporou všech místních  organizací  se jubilejní ročník v roce 2010  podaří 
zorganizovat ! 
Závěrem chci poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci obce, dosažené 
výsledky a jejich letitou  spolkovou práci v obci. 
 
 
V Dolanech 22.června 2009                                                       Kočica Bohuslav, starosta 
 


