
TJ Dolany – výroční zpráva za rok 2009 
 
Tělovýchovná jednota Dolany hodnotí další úspěšný rok 2009. Sportuje tady čím dál více obyvatel 

obce. Na vzestupu je mimo jiné stolní tenis, o který je velký zájem. Fotbalový oddíl 
dotahuje úspěšně do konce návraty místních mladých hráčů z okolních oddílů. 
Zaznamenali jsme střídavé úspěchy. Po sestupu fotbalistů z III. třídy 
Královéhradecka fotbalisté zabrali a v nižší soutěži atakují postupové příčky. Zimní 
příprava dle plánu a jsme proto přesvědčeni, že družstvo bude na jaře dělat dobré 
jméno obci. Ostatně díky činnosti TJ jsou Dolany často v novinách, na informačních 
serverech i v dalších médiích. Nezapomněli jsme v médiích veřejně poděkovat za 
podporu obci. Troufáme si říci, že v oblasti informování o dění v Dolanech je  

TJ „vlajkovou lodí“. Na našem pravidelně aktualizovaném portálu www.tjdolany.net je rozpis akcí  
ve sportovním areálu i další důležité informace. Jde nám rovněž o rozvíjení dobrých vztahů mezi 
spolky, někteří členové tělovýchovy například pomohli při akcích divadelníků. 
 

Akce pořádané pro veřejnost  
Také v roce 2009 jsme pořádali celou řadu významných akcí pro veřejnost. Vše odstartovalo  
už v sobotu 17. ledna Šachové odpoledne v sokolovně. V březnu areál ožil turnajem ve stolním tenisu, 
hrály se čtyřhry. Počátkem dubna představitelé tělovýchovy pomohli s tříděním odpadu i s úklidem 
v obci, když posbírali staré železo v Dolanech, Čáslavkách, Krábčicích i na Sebuči. V sobotu 13. 
června jsme uspořádali další Vítání léta, v rámci kterého hasiči z Čáslavek oslavili 100 let své činnosti.  
 

   
 
Konal se opět turnaj starých gard s účastí dvou domácí týmů – Dolan a Čáslavek. Začátkem července 
následoval Bono Cup, už tradiční turnaj v malé kopané, při kterém se dolanské veřejnosti každoročně 
představuje řada špičkových fotbalistů z širokého okolí. Velký ohlas měla Československá diskotéka, 
kterou jsme v dolanském sportovním areálu uspořádali 8. srpna. Pak jsme v klubovně společně 
s veřejností sledovali na plátně projekci kvalifikačních fotbalových bitev našich borců s Poláky  
a Slováky. U dětí i u dospělých měl v říjnu velký ohlas premiérový Halloween rej. Věříme, že tím 
zakládáme další úspěšnou tradici. Po listopadové velké brigádě se už naše pozornost zaměřovala na 
prosinec. První prosincovou sobotu jsme uspořádali turnaj jednotlivců ve stolním tenisu. O týden 
později vše vyvrcholilo Galavečerem dolanské tělovýchovy, v rámci něhož se odlehčeným způsobem 
bilancoval uplynulý rok z pohledu dolanských sportovců. Vše završil Silvestr v sokolovně pořádaný 
místními spolky společně. 
 

Brigády, péče o obecní sportovní areál 
O rozsáhlý sportovní areál v Dolanech pečujeme prakticky celoročně. Zorganizovali jsme hned 
několik velkých brigád, při té poslední před zimou jsme kompletně uklidili areál 
také od spadaného listí. Desítky členů tělovýchovy přitom bez nároku na honorář 
odpracovaly stovky hodin. Rozlehlé travnaté plochy pravidelně sečeme, navíc na 
nich provádíme přihnojování a další operace nezbytné pro zdravý trávník. 
V rámci možností jsme stihli sekat i okolní porosty, využíváme přitom svěřenou 
bubnovou sekačku. Vytváříme tím stále vhodné podmínky pro sportování široké 
veřejnosti, dětí i dospělých. Hodláme v tom pokračovat i v roce 2010. 



 

Hospodaření 
V roce 2009 jsme vykázali příjmy ve výši cca 167994 Kč, výdaje činily cca 186 tisíc Kč. Hlavně 
vinou ekonomické krize jsme tedy hospodařili s finanční ztrátou, kterou se nám nakonec ale podařilo 
minimalizovat. Výhled na rok 2010 už je optimističtější.  
 
V Dolanech  dne 9.2.2010 
 

Mgr. Petr Záliš 
předseda TJ Dolany 


