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Náš dolanský Bakus
Minulý rok se zimním počasím byl pro všechny účastníky
Bakusu zatěžkávací zkouškou a v poledne 16. března 2019 to
opět vypadalo na další zatěžkávací zkoušku. Tentokrát ne sníh,
ale déšť. Ale příroda k nám byla milosrdná, jako už tolikrát, a
krátce po 14 hodině déšť ustal a oblíbená akce v Dolanech
mohla začít.
Průvod se tradičně seřadil pod Turkestanem a šlo se kolem
Malého Hřiště a dál na Horka. Bylo velmi milé vidět tolik
účastníků a tolik masek. Dolanský lid je velmi nápaditý, a tak
se bylo na co dívat, čím se pobavit (na výběr se můžete
podívat v galerii pod článkem). Vybrat tu nejlepší masku je
prakticky nemožné, ocenění by si zasloužil každý, kdo si
oblékl něco exkluzivního
. Rozšířily se i řady bojovníků o
nejlepší škvarkovou placku. Letos ocenění získala paní Ivana Gembitcká, ale musím říci, že
v soutěži nebylo jedné špatné placky. Milé bylo již tradiční vystoupení
dětí pod vedením Vlasty Měchurové, které se na tuto událost upřímně
těší a v šatech až na zem tančí jako o život. Letos v krásných sukních,
skoro až na zem, svým tancem pobavily dolanské ženy a dívky na téma
Španělky. A nebylo to vystoupení ledajaké, bylo jubilejní - 10. Soubor
pomalu mládne, ale
některé
zkušené
tanečnice odtančily
všechna vystoupení a
do tanečního důchodu
mají daleko, což je
moc fajn, protože se
bude za rok na co
těšit.
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A k těšení se ještě musí přiložit ruka
k dílu, aby vše dobře dopadlo. Nejenom počasí nás zkouší, ale
zatěžkávací zkouškou jsou i přípravy na Bakus. Vypadá to tak
jednoduše, ale bez pomoci občanů a řízení ze strany Sokola a
Obecního úřadu by se tato veselice nekonala.
Nelze poděkovat jmenovitě, ale velký dík si
zaslouží všichni, kteří se nějakou částí
podíleli na přípravách a realizaci. Je to jako
skládání puzzle, každý díleček je důležitý
pro konečný výsledek.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
přišli společně strávit jedno neobyčejné
sobotní odpoledne, protože bez účastníků by
to nešlo, ti tomu dodávají ten správný punc.
Krásné, veselé jaro všem.
Jarmila Momutová

Zpráva z MŠ
Žlutá, modrá, červená - co ta barva znamená?
Kvetou první kytičky,
děti hrají kuličky...
Sněhurka a sedm trpaslíků v Mateřské škole SLUNÍČKO.
Předjaří a začátek jara jsou ve znamení karnevalů, masopustů a spousty legrace. I v naší školce se
prohnal rej masek! Přišli námořníci i piráti, přiletěly čarodějnice, Spidermani řádili, motýlci
poletovali, rytíři se ucházeli o princezny, Sněhurka hledala své trpaslíky, přiletěl pilot i anděl,
kuchtík připravil kus masa lvovi a princezna Zvonilka zazvonila na konec karnevalu a společně s
beruškou odletěly asi hledat osmou tečku. Rej masek se dětem velmi líbil a všichni jsme si
karnevalové dopoledne užili.
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V tomto jarním období se děti vzdělávaly v oblasti třídění odpadů a rámci projektu „Tondaobal“
jsme se zúčastnili přednášky o třídění odpadů a také jsme se dobře pobavili při pohádce na
ekologické téma recyklace odpadků s názvem „Evelínko, recyklace o kole fakt není!“
Při divadelním představení ve školce „Sněhurka a sedm trpaslíků“ se děti do pohádky aktivně
zapojily a společně jsme si pohádku zahráli.
Na našem přírodovědném okně ve třídě, kde pěstujeme rostliny, květiny, velikonoční osení,
rychlíme větévky, máme také radost z krásných větviček jívy - kočiček - opět od pana Josefa
Kaluše.
Moc mu děkujeme za milou pozornost.
V dubnu pořádáme jarní slavnost s hodováním a vystoupením pro veřejnost. Pilně se
připravujeme, nacvičujeme tanečky, hrajeme pohádku, kterou představíme rodičům a samozřejmě
zpíváme jarní písničky. Velikonoce jsou u nás ve školce ve znamení malování vajíček, sázení
osení a jarní výzdoby celé mateřské školy.
Přejeme Vám hodně zdraví, jarní pohody a příjemné rodinné atmosféry.
Za kolektiv MŠ SLUNÍČKO Dolany Alena Klimentová

Plánované akce
30. 4.
Čarodějnice
2019
7. 5. 2019
18. 5.
2019

1. 6. 2019 Dětský den

Vatra míru a lampionový
průvod

8. 6. 2019 Nohejbal

Exkurze do elektrárny

14. - 16.6. 2019

Dolany v
Dolanech

Exkurze do vodní elektrárny Dolany
Dne 18. 5. 2019 bude možné navštívit vodní
elektrárnu v Dolanech.
Přihlásit se můžete na Obecním úřadě do 30. 4.
2019.
E-mail: info@dolany.cz
Tel.: 315 722 603, 315 722 718

Nový pomocník v obci
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obec zakoupila novou techniku do svého majetku. Jedná se
o sestavu VARI. Převodovou skříň s koly a vozík pohání ekologický čtyřtaktní motor Honda. Pro
jaro byla velká poptávka a výrobní kapacity nedostatečné. Dodání vozíku očekáváme na konci
dubna. Sestava má technický průkaz a povolení provozu i na
komunikacích III. třídy.VARI převzal 7.března 2019 nový
zaměstnanec obce pan Pavel Holcr a bude převážně využito pro
Debrno.
Občané

okukují

stroj
Zaškolení obsluhy
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Kotlíkové dotace – nejvyšší čas na výměnu starého kotle
Elektronické žádosti začne Krajský úřad Středočeského kraje přijímat již od 3. června 2019. Ve 3.
výzvě je připraveno 575 milionů korun pro dalších zhruba pět tisíc zájemců. Majitelé rodinných
domů, ve kterých je hlavním zdrojem vytápění starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním,
mohou získat příspěvek až 127 500 korun na plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo
tepelné čerpadlo. Lidé mají poslední možnost využít dotaci a předejít pokutě, která hrozí těm,
kteří od září 2022 budou provozovat staré kotle 1. a 2. emisní třídy.
„Ve 3. výzvě nabídneme vybraným skupinám zálohové platby. Mladí lidé od 18 do 29 let a
senioři nad 65 let v obcích, ve kterých je zvýšená koncentrace emisí, budou moci získat
finanční prostředky po předložení zálohové faktury až do výše odpovídající procentuálnímu
podílu dotace,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriel
Kovács.
Co dotace podporují?
Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. Nebo 5.
třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory





Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120
000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000
Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy
Prioritní oblasti - bonus 7 500 Kč OBEC DOLANY JE V SEZNAMU PRIORITNÍCH OBLASTÍ
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)





Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
Projektovou dokumentaci

Vážení spoluobčané, (info ze Středočeského kraje)
z důvodu zkvalitňování služeb jsme pro vás zavedli bezplatnou linku, na které vám rádi
zodpovíme dotazy týkající se kotlíkových dotací. Na tel. č.: 800 440 430 vám budeme k dispozici
každý den od 8:00 do 14:00 hod., v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Osobní schůzky
budou probíhat po předešlé telefonické domluvě vždy v úřední hodiny v pondělí a ve středu
od 8:00 do 17:00 hod. na adrese: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,
vchod C z Preslovy ulice.
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~ Společenská kronika ~
Narozeniny oslavili nebo oslaví:
Nový Ladislav
70
Bahenská Eva
Holečková Hana
75
Kořínková Marie
Kořínek Karel
81
Hořánková Emílie
Malečková Marie
83
Tomsová Miroslava
Vlasáková Jarmila
89
Vlasák Jaroslav
Klimentová Jindřiška
91
Vlasáková Anna

70
80
82
87
90
97

Navždy nás opustily:
Krimlová Libuše
Šimůnková Jana
Věra Pokorná

Život na dolanském ranči – „Nový život“
Přátelé naši mílí,
JARO je tady! A s tím krásným, teplým a slunečným časem k nám na ranč přišlo spoustu
nového. Tím novým jsou přírůstky, vytoužené a dlouho očekávané. Už skoro rok nedočkavě
čekáme, až naše kobylky Maybe a Amy, porodí hříbátka. Doba to byla dlouhá a blížící se porody
nám nedovolovaly v noci zamhouřit oka. Noci probděné nad sledováním kamer a stále nic.
K našemu překvapení přišlo na svět první z hříbátek 22. 3. okolo 9 ráno. Představte si, že v klidu
kydáte a obstaráváte koně a najednou vidíte kobylku, jak se svalí k zemi a začne rodit. Musím
Vám říct, byl to tedy šok! Rychle jsem volala Rudu, ať okamžitě nechá práce a vyběhne ke
koním, a pokud to neudělá hned, přijde o ten zážitek znovu vidět, jak vzniká nový koňský život.
Byl nahoře „coby dup“, ale i tak už se hříbě stihlo drát na svět. Naše milována Maybe začala
rodit. Bylo to tady! Honem, honem natáhnout rukavice, přinést ručníky a jdeme na to. Neuběhlo
ani 5 minut a malá, krásná, flekatá Melody byla na světě. Byla venku zrovna chviličku a už svým
řehtáním zdravila svou maminku a celé stádo. Ostatní koně moc dobře věděli, že ten hlas neznají
a též odpověděli zařehtáním. Všichni byli tak zvědavý, že se hned nahrnuli na „kukačku“, aby
Melody také pozdravili a přivítali, na tom našem krásném světě. Byl to pro nás emotivní a
nádherný den. Hrozně moc jsme si přáli u porodu být, ale tak nějak jsme nedoufali v tom, že se
nám to poštěstí. Hříbátka se rodí hlavně v noci nebo k ránu, když má kobyla absolutní klid, ale
Maybe ne. Ta před třemi lety lehla přímo před námi a dala nám úžasnou River. Teď tomu nebylo
jinak, chtěla nás u toho a taky to tak zařídila. Počkala na chvíli, kdy přijdeme a tím nám dopřála
znovu zažít tak neskutečný a nezapomenutelný zážitek. Asi Vás to nebude zajímat, ale já jí tímto
musím vzdát obrovský DÍK! Byla statečná, vše vydržela a je ta nejlepší máma na světě. Melody si
lepší přát ani nemohla.
Abych se dostala i k druhé mamince Amy, tak ta čeká své první hříbátko a dává si na čas.
Měla rodit dříve, než Maybe, ale stále je v očekávání. Tím pádem, noční bdění nad kamerami
nekončí, právě naopak. Pokračujeme a opět se šíleně těšíme, že budeme mít ještě jednu možnost
být u zrodu dalšího nového života. Ona sama, nejlépe ví, kdy hříbátko přivést na svět, ale jsme
jak na trní a jistě už to nebude moc dlouho trvat. Ale o tom Vám budu povídat zase až v dalším
článku.
Na ranči přibyl ještě jeden nový život a tím je další štěňátko australského ovčáka Cash. Je
to taková malá chlupatá kulička, která zatím pořád kňourá, ale ani se nenadějeme a bude z něj
stejný ostřílený koňák, jako je Django. No musím Vám říct, že až přijde ještě druhé hříbě od
Amy, tak tu budeme mít „přemiminkováno“.
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Na závěr bych ještě ráda povyprávěla, jaké úžasné dobrodružství jsme zažili s dětmi ve
Svatošských skalách v jednom únorovém víkendu. Stejně, jako minulý rok jsme vyrazili v pátek
na večer a strávili tam krásnou sobotu a nedělní dopoledne. Tentokrát jsem měla navařeno
dopředu a tak jsem nemusela trávit čas u plotny, ale mohla řádit s Rudou a dětmi. Měli jsme
nádherné počasí, sluníčko hřálo a Svatošský ráj byl pokryt sněhovou peřinou. Hned, jak se
v sobotu ráno vstalo, letělo se ven. Vyrazili jsme na rovinu ke stájím, abychom si pomazlili
koníky a též aby si holky, které měly plnit zkoušky na kapitána, splnily jednu z částí dané
zkoušky. Cesta byla dlouhá, a tak, když jsme se vrátili do chaty, byl na pořadu dne oběd, byli
jsme všichni hladoví, jak vlci. Následoval polední klid, který dětem moc dlouho nevydržel, a
letěli jsme znovu ven. Odpoledne probíhala péče o svatošskou minizoo. Děti krmily ovečky a
prasátka, a jelikož toho brodění se ve sněhu neměly ještě dost, strhla se na jízdárně koulovací
válka proti Rudovi. Kdybyste to viděli, sníh lítal všude, schytala jsem to i já, jako fotograf, tak si
umíte představit, jaká divočina to byla. Hned potom jsme museli rychle od chaty, svléknout vše
mokré, a navléknout suché. Tolik oblečení jsem snad nikdy nerozvěšovala, kam jsem se podívala,
byly ponožky, rukavice, čepice, mikiny bundy a kalhoty. Už mi z toho šla hlava kolem, ale
nakonec se povedlo, těm vodníkům vše usušit. Když přišel večer, děti se začaly chystat na
tradiční stezku odvahy. Kupodivu, největší strach měly holky kapitánky, ale zvládly to statečně a
zjistily, že se bály úplně zbytečně. Po tom, co obstaraly koně a obstály v rozluštění Morseovy
abecedy, kterou se již dlouho a pilně učí. Přišla poslední zkouška pro stávající i budoucí holky
kapitánky, kterou byla právě zmíněná bojovka. Jsou tedy neskutečné, protože to zvládly, aniž by
okem mrkly.
Aby děvčata věděla, že mají
opravdu náš veliký obdiv za to, jak
celou zkoušku zvládly, ráda bych je
zde zmínila. Kapitánskou zkoušku
splnila Anička Hrubantová, Anička
Tylová, Ema Svojsíková, Dianka
Dobšová a Eliška Kučerová. Toto jsou
jména holčiček, které kapitánkami již
byly a nynější zkouškou svůj post
obhájily. Pak tu máme ještě Eriku
Ladislavovou, Natálku Hudáčkovou,
Valérku Coxovou, Terku Šlemrovou a
Natálku Ekhardovou, které zkoušku
vykonávaly poprvé a svou statečností a
znalostí koní si post kapitána
vysloužily. V neposlední řadě bychom
chtěli gratulovat Zuzance Hubičkové k vysloužení postu pobočníka ranče.
Musím se přiznat, že jsem si říkala, o čem Vám v tomto článku budu psát, ale když se
odtrhnu od tohoto řádku a podívám se na článek, jako na celek, koukám, že jsem opět sepsala
sloh. Doufám, že pro Vás bude plný zajímavosti a bude pro Vás milým počtením. Pokud byste
rádi sledovali, co se na ranči a v koňském kroužku děje, neváhejte a navštivte naše facebookové
stránky Appaloosa Ranch Kocanda a Koňský kroužek Appaloosa Ranch
Kocanda. Ale udělejte si na to hodně času, protože se od toho nebudete
moci odtrhnout . Chtěla bych Vám ještě popřát krásný začátek jara a u
dalšího článku na viděnou.

Appaloosa Ranch Kocanda, z. s., Nikola Surá
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TJ Sokol Dolany
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ - JARO 2018/2019
III. TŘÍDA MUŽŮ
SOBOTA 23.03.2019 15:00 SOKOL SAZENÁ

- TJ SOKOL DOLANY

NEDĚLE 31.03.2019 15:00 TJ SOKOL DOLANY

- TJ LIAZ VEHLOVICE

SOBOTA 06.04.2019 16:30 PTZ VIKTORIE NELAHOZEVES

- TJ SOKOL DOLANY

NEDĚLE 14.04.2019 16:30 TJ SOKOL DOLANY

- SK LIBĚCHOV

SOBOTA 20.04.2019 17:00 TJ SOKOL ČEČELICE

- TJ SOKOL DOLANY

NEDĚLE 28.04.2019 17:00 TJ SOKOL DOLANY

- FK ČECHIE KRALUPY n.V.

NEDĚLE 05.05.2019 17:00 TJ EMĚ MĚLNÍK

- TJ SOKOL DOLANY

NEDĚLE 12.05.2019 17:00 TJ SOKOL JEVINĚVES

- TJ SOKOL DOLANY

NEDĚLE 19.05.2019 17:00 TJ SOKOL DOLANY

- TJ ŘEPÍN

SOBOTA 25.05.2019 17:00 FC SOKOL OVČÁRY

- TJ SOKOL DOLANY

NEDĚLE 02.06.2019 17:00 TJ SOKOL DOLANY

- SOKOL OBŘÍSTVÍ

SOBOTA 08.06.2019 17:00 FC LOBKOVICE

- TJ SOKOL DOLANY

NEDĚLE 16.06.2019 17:00 TJ SOKOL DOLANY

- SLAVIA VELKÝ BOREK "B"

IV. TŘÍDA MUŽŮ - SKUPINA C
NEDĚLE 24.03.2019 15:00 TJ SOKOL DOLANY "B"

- TJ SOKOL NOVÁ VES

NEDĚLE 31.03.2019 15:00 SK SPOMYŠL

- TJ SOKOL DOLANY "B"

NEDĚLE 07.04.2019 16:30 SK POSTŘIŽÍN

- TJ SOKOL DOLANY "B"

SOBOTA 13.04.2019 16:30 AFK VELTRUSY

- TJ SOKOL DOLANY "B"

NEDĚLE 21.04.2019 17:00 TJ SOKOL DOLANY "B"

- FK KRALUPY 1901 "B"

Následuje dvoukolová vyřazovací část soutěže: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Jaro je tady a s ním i druhá polovina soutěžního ročníku 2018/2019. Asi nemusím opakovat, že
podzim byl výsledkově úspěšným obdobím a velmi rádi bychom na něj i na jaře navázali.
Nepříjemností u A-týmu je absence našeho trenéra – Lukáše Moravce – který minimálně pro jarní
část nebude k dispozici. Kluci prozatím trénují pod dohledem trenéra B-týmu Petra Holouše, ale
někdo se toho bude muset ujmout. Věřím, že situaci v brzké době nějak vyřešíme a druhé místo
po podzimu minimálně udržíme.
Naše béčko skončilo po podzimu na skvělém čtvrtém místě, což je historicky nejlepším
umístěním celku po polovině soutěže. Na jaře tým nejprve odehraje zbývajících 5 kol základní
části a následně ho bude čekat úplná novinka v podobě vyřazovací fáze, do které postoupí
nejlepších 8 celků. Tato nadstavba nejprve vznikla jako jakási “z nouze ctnost“ kvůli většímu
zápasovému vytížení celků ve čtvrtých třídách, ale nakonec by z ní mohlo být zajímavé zpestření
soutěže.
Náš dětský tým hrající v kategorii starší přípravka začne soutěžní ročník až v půlce dubna a
během jara ho čeká 8 mistrovských utkání. Děti už déle než 2 měsíce chodí na tréninky do školní
tělocvičny a nyní se vrátí na hřiště. Nepochybuji, že stejně jako v minulých letech lze očekávat
progres nejen výsledkový, ale především ten herní.
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Nesmíme zapomenout ani na ty nejmenší děti. Sice jich je v tuto chvíli jenom pár, ale i ony
chodily do tělocvičny a nyní budou trénovat venku. Zatím to chce s nimi mít hodně trpělivosti, ale
pokud v nich probudíme zájem o sport, jednou nám to vynahradí. Jen je škoda, že s jejich
vedením nechce nikdo Honzovi Kopeckému pomoci. Pokud někdo o této možnosti uvažujete,
zastavte se za mnou a vše nezávazně probereme.
Na závěr si dovolím pár obecných informací k Sokolu. V lednu proběhlo každoroční soustředění
fotbalistů a příznivců Sokola v Rokytnici nad Jizerou. Celou zimu hráči chodili trénovat na
venkovní umělku do Libčic a kvůli měkkému podkladu teprve až nyní začali trénovat na našem
hřišti. V únoru a březnu jsme mimo Dolany odehráli tři přípravná utkání (1 vítězství a dvě
porážky) a druhý březnový víkend proběhla výroční členská schůze, na které mj. došlo
k personální výměně ve výkonném výboru Sokola, kdy Jozefa Feča nahradil Petr Holouš. Pepovi
za jeho práci pro Sokol děkujeme a současně věříme, že Petr bude platným členem výboru.
Z několika stran na schůzi zaznělo konstatování, jak moc by Dolanům prospělo, kdybychom tu
měli vlastní malé hřiště s umělým povrchem. Nejen kvůli Sokolu, ale např. i pro dolanskou školu
a další, kteří preferují pohyb na čerstvém vzduchu před pohodlím, které nabízí haly. Sokol ústy
svého předsedy Kolji Zenkoviče přislíbil, že bude ještě pozorněji sledovat investiční pobídky a
hledat příležitosti, jak finanční prostředky pro vybudování hřiště s umělým povrchem zajistit.
Josef Svojsík

Odpady a my
V roce 2018 jsme oslavili 700 let obce a letos vstupujeme do další sedmistovky. Je vhodný čas se
poohlédnout za minulým rokem z hlediska našeho hospodaření s odpady. V tabulce uvádím
přehled našeho hospodaření za loňský rok tj. bilance za rok 2018. Od roku 2024 nás čeká zákaz
skládkování – do té doby nárůst ceny za uloženou tunu, vyšší cena má být motivační pro lepší
třídění a co nejmenší produkci odpadu z domácností. Od 1. 1. 2018 cena za tunu obsluhovaného
odpadu vrostla na 2 323,- Kč – ještě ne o poplatek za skládkování. Snížení množství odpadů lze
dosáhnout jen vytříděním složek odpadů, které do popelnice nepatří a jsme schopni je obsloužit za
nižší cenu, nebo dokonce prodat (papír, kov, elektro).
Z obce jsme odvezli 277,14 t odpadu tj. 307,9 kg na obyvatele za rok.
ROK 2018
NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
POPELNICE

237,90 t

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY
565 137 Kč

552 850 Kč OD OBČANŮ A FIREM

NEBEZPEČNÝ ODP.

0,34 t

5 895 Kč PAPÍR – SBĚR

PNEU

72 ks

1500 Kč

ODĚVY

4,83 t

0 Kč

PLAST

14,28 t

SKLO

7,33 t

KOV

132 414 Kč ODĚVY

10,86 t

15 674 Kč

11,22 t

47 061 Kč

4,83 t

6 000 Kč

PAPÍR V KONTEJ.

1,67 t

9 384 Kč OD EKO-KOM, PLAST,
SKLO, PAPÍR, NÁPOJ.
23,59 t
9 568 Kč KAR.

NÁPOJ. KARTONY

0,31 t

3 450 Kč VYŘAZ. ELEKTRO –

39,24 t

EL.WIN,ECOBAT,
73 142 Kč ASEKOL, EKOLAMP

VELKOOBJEM.
ODPAD
CELKEM

-788 203 Kč

8,5 t
22 146 Kč
92 TV
+820 460 Kč

+32 257 Kč

BILANCE
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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.
Formánka) = 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

Pozvánka na Dolany v Dolanech 2019

Obec Dolany u Klatov Vás srdečně zve na XVIII. setkání Dolaňáků,
které se koná v Dolanech u Klatov ve dnech 14. - 16. června 2019
Pátek 14. 6. 2019
•

od 15:00 otevření areálu, příjezd účastníků, ubytování ve vlastních stanech,
občerstvení zajištěno

•

od 20:00 do 24:00 Snikers

Sobota 15. 6. 2019
příjezd dalších účastníků
• 9:30 Dechový orchestr při ZŠ Švihov pod vedení p. Babky
• 10:00 Přivítání účastníků, zahájení sportovních soutěží
• 10:00 Kreativní dílna, Malování na obličej, Skákací hrad, Skluzavka, Vodní zorbing
• 11:00 Slavnostní zahájení, zdravice starostů, prezentace obcí
• 11:30 Vystoupení ZŠ Dolany
• 12:00 Dechová hudba Dolanka z Dolan u Olomouce
• 12:00 Křest almanachu ČČK MS Dolany
◦ Výstava loutek Loutkoherecké skupiny při ČČK Dolany ve Víceúčelové budově
obce Dolany na návsi v Dolanech
• 12:00 Výlet do Klatov – prohlídka města s průvodcem
• V odpoledním programu vystoupí: TJ Sokol, Diamond Dance, Modern Klatovy …
• 13:00 – 13:35 1. pomoc pro děti
• 16:00 Hasičská pěna
Březen 2019
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•
•
•
•
•

16:00 Hrátky pro dospělé
17:00 -18:00 Vyhodnocení sportovních soutěží, předání cen
18:00 Tombola, Vylosování 10 nejhodnotnějších cen
18:00 Skalanka
22:00 Ukradený vjecy

Neděle 16. 6. 2019 - probuzení - snídaně – loučení - odjezd

Soutěže:
•

Malá kopaná, Stolní tenis v KD Dolany, Volejbal, Tenis, Střelba ze vzduchovky

- Zájemci o soutěžení, hlaste se na OÚ.
Parkování bude možno na parkovišti a louce u areálu, autobusy v přilehlém areálu RD Úhlava
Dolany. Na místě bude zajištěn prostor pro stavbu stanů, WC.
Slosovatelné dobrovolné vstupné – 50,- Kč.

Desatero chování v přírodě – NESAHEJ NA ZVÍŘÁTKA !!!
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