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Jaký byl Bakus?
Letošní bakusové řádění a vítání jara se konalo v sobotu 18. března. Až do pátku před Bakusem, kdy se
teploty vyšplhaly až na 16 °C, se zdálo, že i tento rok se na masky bude usmívat sluníčko. Opak byl ale
pravdou. Dopoledne dobrovolníci z obce a sokola uklidili Malé hřiště na návsi, postavily stany a doktoři už
pomalu začali chystat na pult pochutiny pro návštěvníky. Výstřelem z děla v Koutě u Turkestanu začal
krátce po čtvrt na tři průvod masek obcí. Bakusovu družinu doprovázel plaťák s tradiční
hudbou a katovnou, grilované klobásky se prodávaly z Cínovy ozdobené parolodi – snad
si užije sezonu i na
vodě. Masky známou
trasou prošly obcí a
všichni
jsme
se
společně
sešli
k oslavám na návsi.
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I přes časté dešťové přeháňky
proběhl celý program na vítečnou.
Děti zatančily tři sestavy zumby pod
vedením
Vlasty
Měchurové.
Následovalo vyhlášení 5. ročníku
soutěže O nejlepší škvarkovou
placku. Účastnilo se 7 pekařů a
pekařek. Všechny kousky stály za
ochutnání. Držitelem certifikátu
Nejlepší placka roku 2017 je opět paní Renata Brožková. Gratulujeme! Druhé
místo obsadila paní Jiřina Kadavá „babi“. A o bronzovou medaili se podělili paní Alice Králová a pan Míťa
Hálkov. Za pekařský um obdrželi hodnotné ceny. Vyvrcholením sobotního odpoledne bylo vystoupení
místní bezejmenné taneční skupiny pracující na sobě po celý rok. Letos se jejich choreografie jmenovala
Tak jde život. A opět ji musely za bouřlivého potlesku přihlížejících zopakovat.
Bakusenky letošního ročníku byly slosovány a
odměněny krásnými tombolovými cenami. I přes
uplakané počasí stojí za to poděkovat všem
maskám, které byly zastoupeny v hojném počtu a
v nádherném provedení. Hlavní cenu - dort získala
Anička Hlochová v masce Lvíčka a oceněno bylo

ještě dalších 6 dětí. Mezi dospělými, ač schován ve
stánku JIP, zabodoval Dr. Chocholoušek v podání
Martiny Suškové. A nejhezčí skupinovou maskou byli
Potapěči – Tereza Berková a spol. Jednotlivé žabí muže a
ženy můžete identifikovat na fotografiích z letošního
Bakusu. Nevázaná zábava a tančení v dešti pokračovalo
do večerních hodin. O jídlo a pití se postarala
NEMOCNICE NA KRAJI DOLAN – oddělení JIP.
Odkaz na fotografie: http://dolanyukralup.rajce.idnes.cz/
Tereza Vlasáková
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Krátké zamyšlení nad Bakusem
Bakus v Dolanech pořádá obec a TJ Sokol Dolany. Výtěžek z této akce slouží tělovýchovné jednotě
k zabezpečení dalších akcí během roku, k jejich financování. Černou skvrnkou na letošním ročníku byl
prodej zabíjačky Pavla Helebranta umožněný panem Jiráskem na pozemku prodejny se soukromým ziskem.
Ing. Tomáš Vlasák

~ Společenská kronika ~
Narozeniny oslavili nebo oslaví:
Hájek Václav
Oudrán Stanislav
Halíková Hana
Shafferová Hana
Stulík Petr
Hořánková Emílie
Malečková Marie

Tomsová Miroslava 85
Vlasáková Jarmila 87
Vondrová Kamila
88
Nejedlá Marie
88
Vlasák Jaroslav
88
Klimentová Jindřiška 89
Vlasáková Anna
95

70
70
70
75
75
80
81

Narození dětí:
Halík Adam Fibich David
Navždy nás opustila:
Biňovcová Milada
Zlatá svatba:
Manželé Meldovi
25. 3. 2017
Věra Pokorná

Vzpomínka na osobnost naší obce
Václav Pém

*22. 02. 1920

+23. 04. 1990

Tímto bychom si milí sousedé a spoluobčané naší obce chtěli připomenout
pro nás významnou osobnost, která zde s námi žila a ve velkém ovlivnila naše
životy. Dále jak je zvykem, tak se i ve své době proslavila nejen za hranicemi obce,
ale i státu.
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Touto osobou je náš drahý otec, manžel, soused kamarád, kolega, Václav Pém. Narodil se jako syn
panského kočího a panské pradleny v Děčíně dne 22. 02. 1920. Vyučil se knihvazačem a se svým bratrem
Janem Pémem pracoval v rodinné továrně na výrobu knih. Avšak tuto jim po roce 1968 vyvlastnili
komunisté, bez náhrady. Po rekvalifikaci pracoval jako chemik v nelahozevském podniku PTZ, bytem
v Dolanech 158.
Vždy se zajímal o přírodu a zvířata. Nejradši měl okrasné ptactvo, psy a nakonec chovná
čistokrevná plemena králíků. Tuto zálibu sdílel se zdejším rodákem panem Tomsem, se kterým založili
„Český svaz chovatelů drobného zvířectva“ se sídlem v Libčicích nad Vltavou. Zde se dodnes vždy o
posvícení konají výstavy s bohatým programem. Stal se okresním registrátorem a hlavním posuzovatelem
v soutěžích chovných králíků. Tento zájem přesunul i na své dvě děti, které se velmi úspěšně účastnily
všech soutěží pro mladé chovatele. Každý však měl své plemeno, které jim vyhovovalo nejvíce. Ze svého
koníčka se stala následně profese, bohužel v té době samozřejmě neoceněna.
V létech 1954 – 1959 usiloval o nové chovné plemeno králíka, které od samého začátku
dokumentoval. Byly to velice složité procesy, až samozřejmě na bázi genetických kódů. Po šesti letech se
nakonec povedlo to, oč usiloval a tomuto novému plemenu dal název „Český luštič“ (Oryctolagus
cuniculus f. domesticus). V těchto letech bylo dále toto plemeno vyšlechtěno nezávisle na sobě v Anglii,
Holandsku a Německu. V té době byl oceněn bronzovou soškou ve tvaru králíka, zarámovanou plaketou a
odznáčkem nejvyššího ocenění ve svazu chovatelů, který mu však byl jen propůjčen. Ale to bylo pro něj
tehdy dostačující, neboť byl velice skromný.
Pokud se budete chtít podívat na výtvor jeho dlouholeté práce, tak jediná zoo v Čechách, kde ještě
můžete vidět tyto králíky je ZOO Ostrava. Bohužel v dnešní době, kdy už není takový zájem o tento chov,
je těchto zvířat jen pár desítek kusů, tedy ohroženy druh.
Zde odkaz: www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-zvirata/expozice/24-kralici.htm.
Na závěr: byl to velice slušný, hodný a milující člověk, který dokázal ve svém životě rozdávat a nic
zato nikdy nechtěl. Byl plný energie, které je v dnešní době opravdu málo.
Se smutkem v srdci vzpomínají:
Valerie Pémová – manželka
Václav Pém st. – syn

Věra Pémová – dcera
Jana Zemanová – snacha

Jana Pémová – vnučka
Václav Pém ml. – vnuk

HALÓ PANE KARNEVALE,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
Všichni vás zvem hej, hej, hej,
na MAŠKARNÍ REJ!
A tak v naší mateřské škole rejdili a řádili čarodějnice,
lesní skřítek, pirát, lev, klaun, spiderman, rytíř, želva
Ninja, myška, orel, víly, princezny, hasiči, motýli, selka a
námořník.
Užili jsme si hodně zábavy, legrace a tance. Nyní již s dětmi pilně
připravujeme Velikonoce. Malujeme vejce a nacvičujeme "Malou jarní
pohádku", kterou zahrajeme v mateřské škole rodičům a veřejnosti v
úterý 11. dubna 2017 v 15.30 hod. Srdečně Vás zveme.
Máme radost ze všech darů, dárků a pozorností, které naší mateřské
škole věnujete.
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Moc si vážíme toho, že rodiče dětí a přátelé naší mateřské školy na nás nezapomínají. Děkujeme Vám.
V úterý 9. května 2017 se uskuteční v mateřské škole zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 od 12
do 16 hod.
Formulář žádosti o přijetí je možno vyzvednout v MŠ nebo na www.msdolany.eu.
Přeji všem prosluněné jarní dny a pevné zdraví.
Alena Klimentová, MŠ SLUNÍČKO Dolany

Informace k žádosti o spolupráci občanů na plánu rozvoje obce
Obecní zastupitelstvo v současné době zpracovává "Plán rozvoje obce" s výhledem na 8 let.
Součástí materiálu jsou oblasti rozvoje a jejich priority. Jakmile plán bude hotov v pracovní podobě, bude
rozdán do každého domu, aby se občané mohli vyjádřit k obsahu a jeho prioritám.
Žádáme občany, aby věnovali tomuto materiálu náležitou pozornost a svými připomínkami pomohli ke
kvalitě tohoto zásadního materiálu.
Pavel Kužvard - životní prostředí

Plánované akce na rok 2017
30. 4. 2017
Čarodějnice – hřiště TJ Sokol Dolany
7. 5. 2017
Vatra míru – lampionový průvod
3. 6. 2017
Dětský den na hřišti
16. - 18. 6. 2017 Dolany v Dolanech – Olomouc
8. 7. 2017
13. Ročník nohejbalového turnaje
15. 7. 2017
15. Ročník volejbalového turnaje a turnaj v ruských kuželkách
26. 8. 2017
fotbalové utkání o pohár starosty „Kout – Čapák“
a večerní posvícenská zábava
2. 9. 2017
ZŠ Dolany – zahájení školního roku na Ladech
Akce pro podzim a zimu budou zveřejněny v dalším zpravodaji

Doprava autobusem do Dolan u Olomouce - Dolany v Dolanech 2017
Termín: 16. 6. 2017 - odjezd PÁTEK odpoledne 16.00 hod (v případě zájmu)

Žádáme zájemce o závazné nahlášení na OÚ Dolany
cena Kč 100/os, děti do 15 let zdarma

Hlaste se do konce dubna 2017 – nutné ohledně zajištění autobusu!!
Děkuji, starosta

Program
Pátek: od 19:00 skupina „Heřmánek 1983“ – bluegrass, country, irská muzika
Sobota: v 11:00 slavnostní zahájení
v 11:30 zahájení sportovních soutěží
od 12:00 kulturní program – různá vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ Dolany, dechovka Dolanka,
taneční vystoupení mistrů ČR
od 18:00 Beatles Revival Band z Kladna
od 20:15 hudební skupina L.I.F.
Zabezpečeno bohaté občerstvení, pro děti bude připraven nafukovací hrad, skluzavka, cukrová vata.
Sportovní soutěže: malá kopaná, volejbal, střelba ze vzduchovky, šipky
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Hlášení o zdravotním stavu žáků II. třídy - 3. a 4. ročníku
Ella naštípla si kost a má z toho berle,
přesto dělá hravě most, cucá antiperle.

Sofie má krutou nemoc, zničená je velice,
potřebuje odbornou pomoc, vypadá jak kraslice.

Aničku, tu bolí břicho, bere hnusné léky,
v pokoji však není ticho, trénuje tam stojky.

Tylinka má velký nos, chce mít operaci,

Lukáš, ten má vyrážku a dost ho to svědí,

Jirka snědl tužku, nateklo mu břicho,

bere na to mastičku, která strašně smrdí.

leží si na lůžku, musí tu být ticho.

Zuzka zlomila si ruku, v sádře ji teď má,
doma tam je spousta hluku, Zuzka jen vzlyká.

Natálka jen zvrací, všem je hodně špatně,

Tonda má teď bradavici, vypadá to ošklivě,
musí nosit rukavici a čepici na hlavě.

Míša, to je bojovník, rád si hraje s mečem,
až mu z toho ekzém vznik, prášky na kusy mu sečem.

Filip leží v horečkách a velmi se potí,
maminka má o něj strach, pořád si ho fotí.

Káju bolí oči, červené je má,
máme tu však Kiki, ta jí pomáhá.

auto jí však zničil kos, tak se domů vrací.

žaludek obrací, zavřená je v šatně.

Elinka má neštovice, jezdí ráda vlakem,
jede směrem na Libčice, k doktoru se sakem.

Pavla bolí ucho a nemůže spát,
obvaz ten už štve ho, sundá si ho rád.

Toník rozdupal si pero, inkoust spolkl omylem,
v nemocnici má teď šero, v pokoji je s Emilem.

Petr spadl ze stromu a zlomil si nohu,
způsobil tím pohromu, kašle teď na školu.

zapsaly A.Bahenská a Z.Hubičková

Jak postupovat proti paličům nebezpečného odpadu
Letošní zima opět ukázala, že v obci je několik občanů, kteří naprosto bezohledně vůči svému okolí
pálí nebezpečný odpad ve svých kotlích a kamnech. Tímto svým bezohledným chováním poškozují zdraví
svých spoluobčanů. Nebudu se zabývat stále dokola výčtem nebezpečného materiálu a jejich definicemi.
V naší obci se jedná zejména o pálení dřevotřískových materiálů a barvených či impregnovaných
dřevních výrobků (dále jen nebezpečných odpadů)
Na poslední pracovní poradě OZ v březnu 2017 byl projednáván anonymní dopis stěžovatele na
takové chování. V tomto případě nebyl vyvozen žádný závěr, protože dopis neobsahoval žádné informace
k určení konkrétního viníka.
Nicméně jeden závěr je zřejmý. Pokud máte v okolí nějakou osobu, která Vám ničí zdraví a
otravuje vzduch, který dýcháte, neváhejte a napište stížnost na obecní úřad.
Brát ohledy na takové paliče není na místě, oni poškozují svou bezohledností naše zdraví a zdraví
našich dětí. Je to Vaše právo nenechat si otravovat vzduch. Pokud máte obavy z toho, že byste byli
vystaveni nějakým atakům okolí za svoji stížnost, nemusíte se podepisovat, ale uveďte údaje k osobě
"paliče" tzn. minimálně jméno, adresu. Případem se obecní úřad bude zabývat. Dnes má nástroje, jak
donutit "paliče" aby s touto praxí přestali. Pokud by OÚ Dolany nekonal, napište svoji stížnost na Odbor
životního prostředí na Městském úřadu v Kralupech.
Kužvard Pavel - životní prostředí
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MDŽ v Dolanech
Oslava Mezinárodního dne žen pod
taktovkou Jiřího Blažka se 10. 3. konala
v hospodě U Macharů – letošním
tématem setkání byly Škrabošky. Stoly
se opět prohýbaly pod dobrotami
z kuchyní účastnic a účastnice se
prohýbaly na parketu bez rozdílu věku.
Okolo 50 dam se bavilo do pozdních
hodin i bez mužského pokolení. Muži
pouze obsluhovali a provázeli večer
hudbou.
Letošní ročník byl již sedmým pod organizací Martiny Suškové a spol.

Kotlíková dotace - upozornění
Dne 20. 3. 2017 bylo Středočeským krajským úřadem vyhlášeno 2. kolo 1. výzvy kotlíkových
dotací, výše vyčleněných finančních prostředků je 51 milionů Kč.
Předmětem dotace je výměna ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízko emisní zdroje.
V tomto druhém kole budou akceptovány tepelná čerpadla a kotle spalující výhradně biomasu.
Pro toto druhé kolo je nutná realizace mikroopatření. Součástí žádosti je i posudek od energetického
specialisty.
Výše dotace zůstává stejná jako v prvním kole tj. v našem případě 85% na tepelné čerpadlo i na
kotel na biomasu s maximální výší 127 500 Kč.
Zvažte možnost o změně druhu vytápění svého domu. Obecně jsou sice pelety dražší než uhlí ale
kotle na biomasu mají vyšší účinnost, takže máte menší spotřebu paliva, navíc získáte čistotu a pohodlí při
obsluze kotle. Před rozhodováním doporučuji si nechat spočítat tepelné ztráty domu, zvážit vhodná
mikroopatření a tomu přizpůsobit výběr kotle a nechat si propočítat náklady. Dobrou cestou je získání
informací např. od sousedů, kteří již vyměnili kotle. Možná, že budete překvapení a duchu si budete
nadávat, že jste to již neudělali dříve. Jako bonus bude váš dobrý pocit, že jste přispěli ke zlepšení ovzduší
v obci.
Uzávěrka příjímání žádostí o dotaci je 22. 5. 2017. Lhůta pro vyplacení kotlíkové dotace je
počítána 45 pracovních dnů od kontroly a doručení všech požadovaných podkladů od žadatele (závěrečná
dokumentace).
Pokud byste potřebovali další informace o kotlíkové dotaci, doporučuji obrátit se na pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří tuto problematiku řeší. Velmi rádi zodpoví vaše dotazy.
Kužvard Pavel - životní prostředí

TJ Sokol Dolany
Co nového v naší TJ? Především nám skončilo čekání na fotbalové jaro! Ale nejen to, což potvrdí
následující řádky.
Už na začátku roku proběhlo fotbalové soustředění v Rokytnici nad Jizerou. Atmosféra byla jako
každoročně jedinečná, což jistě ocenil i předseda naší TJ, který osobně přijel dohlédnout na plnění
tréninkového plánu. Popravdě řečeno, plán byl hlavně se hned zkraje roku nezranit, což se všem podařilo. A
i když to bylo už desáté soustředění ve známém prostředí, vzhledem odezvě účastníků nepochybuji, že
rozhodně ne poslední.
Aby hráči neztratili během zimní přestávky zápasový rytmus a nezůstali jen u tréninků v Kralupech (dorost)
a Libčicích (dospělí), přihlásili jsme A-tým na turnaj v Mělníce a B-tým do Českého poháru. Ač výsledek
nebyl rozhodujícím kritériem, postoupil A-tým až do finále turnaje, v němž nestačil na tým FK Vysoká.
Béčko posílené o zdatnější dorostence proti silnějším soupeřům nezklamalo a souboji dvou celků ze IV. tříd
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o třetí místo ve skupině prohrálo o gól s Vraňany. Celkově jsem přesvědčen, že turnaje splnily svůj účel.
Vyzkoušet ty nejnadanější v Áčku a mladé dorostence v Béčku.
Doplnění totiž bude třeba, protože někteří současní členové A-týmu budou na jaře z různých důvodů
absentovat. A především pak budeme postrádat Honzu Vondru, který vyslyšel vábení srdce zkusit si ještě
aspoň jednou kvalitnější soutěž, než je III. třída na Mělnicku. A tak na jaře pomůže týmu Libčic v boji o
postup do krajských soutěží. Přejme mu to, za služby našemu týmu si to určitě zaslouží.
Ale zúžení se nedotklo pouze hráčského kádru. Jak už mnozí víte, po 4 letech na vlastní žádost ukončil své
působení v pozici trenéra David König. Sluší se mu za práci pro A-tým poděkovat. Byl to on, kdo tým
dovedl do okresního přeboru a dva roky ho s týmem hrál. Jistě, jsou věci, které se úplně nepovedly, ale tak
už to při tomto řemesle bývá. Až opadnou případné vášně, nepochybuji, že se na tuto éru bude vzpomínat
jako na úspěšnou.
A když jsem u toho děkování, máme tu ještě jedno, hodně velké. Roman Leksa pracoval jako zaměstnanec
a následně nájemce restaurace na hřišti opravdu mnoho let. Rád bych Vám napsal kolik, ale už když jsem
poprvé na hřišti byl, Roman stál za pípou. Prostě dlouho. Díky jeho spolehlivosti se nám podařilo splatit
dluhy po povodních z roku 2002, můžeme si dovolit koupit balóny, nechat prát dresy či posekat hřiště.
Romane, děkujeme ti a přejeme hodně štěstí a především pevné zdraví.
Na začátku března proběhla v restauraci na hřišti valná hromada naší TJ. Rekapitulovaly se výsledky
loňského roku a současně připomnělo, co vše nás v příští době čeká. I kdybychom pominuli pořádání akce
„Dolany v Dolanech“, je toho opravdu dost.
To co nás čeká úplně nejdříve, je stolně-tenisový turnaj. Proběhnout by měl na Velký pátek v restauraci na
hřišti. Organizátorům v čele s Pepou Bartůňkem a Davidem Königem přeji, aby se průběh podařil a turnaj
se zařadil mezi pravidelné a oblíbené sportovní akce v Dolanech.
To je ve zkratce vše. Protože o jednotlivých týmech bude hovořit Lukáš, mně zbývá už jen popřát vám
pohodové jaro plné dobré nálady.
Josef Svojsík

Jde to i jinak
Každý, kdo vlastní pozemky mimo zastavené území nebo na nich
hospodaří, utváří ráz krajiny v našem okolí a přímo ovlivňuje
podmínky pro volně žijící živočichy – hmyz, ptáky, zvěř i člověka,
tedy každého z nás. Za socialismu se rozoraly meze a vytvořily
velká pole. Toto dědictví převzaly nově hospodařící subjekty a za
28 let nic na věci
nezměnily, naopak stav
vedou k dokonalosti –
asfalte třes se! Tam,
kde aleje podél cest zestárly a byly vykáceny, a kde nepřekáží
sloup vysokého napětí, značka či není příliš velký svah, je
postupně likvidováno i křovinné patro a rozorávány i pásy půdy
podél silnic až ke krajnici. Vše ve jménu peněz.
Že to jde i jinak je vidět na fotografiích.
Ing. Tomáš Vlasák
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Historická pohlednice v rukou Dolaňáka
Pan
Tomáš
Framberk
vydražil a stal se majitelem
historické
pohlednice
pravděpodobně z roku 1913
odeslané z libčické pošty
19. 2. 1915. Umožnil
okopírování a publikaci
tohoto artefaktu v obecní
kronice.
Děkujeme.
Zajímavosti: Na titulní
straně jsou již Dolany
označeny místním názvem
nad Vltavou - navrátili jsme
se v historii, nebo je
současný
název
obce
novinkou…?
Dále stojí za povšimnutí jednoduchost adresy
v rakousko-uherské monarchii a schopnost pošty
písemnost doručit bez PSČ, státu či území adresáta.
Bádejte dál. A při likvidaci pozůstalostí nebo svých
uschovaných věcí pamatujte vždy na historii a
nabídněte své dokumenty a věci k dispozici alespoň
obecní kronice.

Okénko do fotbalových týmů v Dolanech:
DOROST:
Po šesti sezónách u dolanského dorostu jsem si řekl, že je na čase předat štafetu jiným. Trenérský tým pod
vedením Pepy Feča více či méně bojuje se současným nastavením myšlení dorostenecké mládeže jako
celku. Ztratili jsme výjimečné generace hráčů, kdy ještě stále měli kluci o fotbal zájem. Díky tomu se
vytrácí konkurence, a ač nemohu říci o nikom z kluků, že by se nesnažil, je už jen minimum hráčů, kteří
snesou přísnější měřítko. Týká se to morálky, nasazení, bojovnosti atd. Je to rozhodně škoda, protože
podmínky v Dolanech mají kluci výborné. Snad se budoucnu podaří další generace přesvědčit k lepšímu
reprezentování, než se to daří současné partě. Abych nebyl kritický, povedené soustředění ve Vysokém nad
Jizerou a několik pěkných zápasů jsme rozhodně odehráli. Přesto si myslím, že kluci v dřívějších
generacích fotbalu dávali více.
BÉČKO:
Zimní experimenty se společnými tréninky s dorostem nesou ovoce. Začalo se zapojovat více hráčů do
týmu. Začleňování se poměrně slušně daří. Kluci by mohli vytvořit samostatně fungující jednotku, ve které
by netrpěli nesehraností a konečně vytvořit svůj vlastní tým. Stále se potýkáme ovšem s velkou marodkou a
nesvědomitostí některých jedinců, kteří slíbí svou účast a pak z různých důvodů na zápas jít nemohou.
Přesto věřím, že se výkonnostně béčko zvedne, dřív nebo později.
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ÁČKO:
Z mého pohledu je nutné poděkovat Davidovi za práci, kterou v áčku v posledních sezónách udělal. Mnoho
škarohlídů řekne, že toho moc nebylo, ale za mě rozhodně první dva roky působení u týmu byly velkým
přínosem. Že se pak nedařilo, s tím sebelepší trenéři nic neudělají, pokud jsou k tomu objektivní důvody –
zranění, ukončení hráčské kariéry některých hráčů apod. Dost už však bylo minulosti a je potřeba se dívat
dopředu. Cílem pro zbytek současné sezóny bude rozšíření kádru o další hráče. Představa je i taková, že ve
chvíli, kdy nám nejde o postup, protože ruku na srdce, takový výsledek by byl v současném rozpoložení
spíše zázrakem, tak vybudovat zdravé jádro a pokusit se stabilizovat tým tak, aby hrál špičku třetí třídy. To
nepůjde bez disciplíny a tréninkové morálky. U některých hráčů došlo k uspokojení, kdy z nedostatku
konkurence se ani tolik nesnaží. Hráči prostě nejsou to co dřív. Přesto jsem docela optimista a věřím tomu,
že až opadnou vášně, tak budeme všichni táhnout za jeden provaz, a že se vše v dobré obrátí. Dále však
platí i to, že jestli pracujeme dobře nebo ne se měří ve fotbale pouze výsledky. Což je krátkozraké a škoda,
ale já věřím, že se i ty výsledky brzo dostaví. Bude to však velká výzva a práce.
Lukáš Moravec

Odpady a my
Na začátku Vám předkládám přehled našeho hospodaření s odpady za loňský rok tj. bilance za rok 2016.
ROK 2016
NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY
POPELNICE
240,82 t
556 876 Kč OD OBČANŮ A FIREM
551 420 Kč
NEBEZPEČNÝ ODP.,
1,085 t
12 292 Kč PAPÍR – SBĚR
11 425 t
25 386 Kč
PNEU
ODĚVY
3,58 t
0 Kč KOV
11 440 t
27 974 Kč
PLAST
15,58 t
67 370 Kč ODĚVY
3 580 t
6 000 Kč
SKLO
7,604 t
27 571 Kč OD EKO-KOM, PLAST,
138 868 Kč
PAPÍR
4,623 t
16 763 Kč SKLO, PAPÍR, NÁPOJ.
KAR.
V KONTEJNERU
NÁPOJ. KARTONY
0,7 t
2 538 Kč VYŘAZ. ELEKTRO –
6,356 t
68 TV
24 259 Kč
VELKOOBJEM.
32,44 t
64 347 Kč EL.WIN, ECOBAT,
ASEKOL, EKOLAMP
ODPAD
CELKEM
- 747 757 Kč
+ 773 668 Kč
BILANCE
+ 25 911 Kč
Všem, co se zasloužili o tento výsledek, patří poděkování.
CO NÁS NEJVÍCE TRÁPÍ – KDE MÁME REZERVY?
NAPLNĚNÉ POPELNICE VYTŘÍDITELNÝM ODPADEM A BIOODPADEM !!!
ODKLÁDÁNÍ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V č. p. 4 MIMO OTEVÍRACÍ DOBU
(Středa 14.00 – 18.00, Sobota 09.00 – 11.00) – BEZ PŘÍTOMNOSTI OBSLUHY (p. Máry) = nesprávné
umístění, neúplné roztřídění = vše v kontejneru na velkoobjemový odpad !!!
KDYŽ NEVÍM KAM CO PATŘÍ,TAK SE ZEPTÁM !
Jednoduchá rada: Když se chystám na větší úklid nebo přestavbu - předem se přijdu zeptat, co vše mohu
zlikvidovat prostřednictvím obecního systému nakládání s odpady a jak daný odpad roztřídit, aby nebyl
nadměrnou finanční zátěží pro mne ani pro obec.
Ing. Tomáš Vlasák
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Kanalizace
Vhazování či vlévání věcí, které snižují účinnost technologie a ničí
zařízení čističky (tuky, oleje, ředidla, HYGIENICKÉ UBROUSKY TAMPÓNY Z BUNIČINY VE VODĚ NEROZPUSTITELNÉ,
hrubé nečistoty - písek,hlína apod.

Nejkrásnější pohled…
na svět je prý z koňského hřbetu, ale dosti neutěšený pohled je na stav stromů, kde se pasou dolanští oři.
Jejich chyba to asi není, a když je nouze a chuť, i kůrou se dá vylepšit jídelníček. Je věcí majitele a nájemce
pastvin, jakým způsobem se o zeleň a zvířata postará a nepovýší svůj zájem o koně nadevše.
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Označení Vašeho domu číslem popisným
Možnost objednání smaltované tabulky s číslem popisným – viz obrázek,
rozměry 20 x 16 cm.
Cena: 286,- (při objednání 20 ks)
V případě zájmu hlaste na OÚ – telefonicky, emailem - DO KONCE
ČERVNA.
starosta
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