V tomto čísle najdete:
* Dolany v Dolanech 2017
* Zpráva z MŠ
* Společenská kronika
* Plánované akce do konce roku
* Život na dolanském ranči
* Kotlíková dotace
* Změna v PID související s dopravou z a do Debrna

* Hlášení ze ZŠ
* TJ Sokol Dolany
* Fotbalové jaro

DvD u Olomouce 2017
Dolany v Dolanech z mého pohledu. Tradiční každoroní setkání Dolaňáků
se letos uskutečnilo o víkendu 16. – 18. června. Příjezd pro účastníky byl
naplánován na pátek tak, aby stihli postavit stanové městečko na
tréninkovém fotbalovém hřišti místního areálu a užít si večerní zábavu za
doprovodu country skupiny Heřmánek 1983.
Od nás jsme vypravili autobus, mnozí jeli po vlastní ose auty a já
s rodinným pelotonem (Zdenička a Tomáš ml.) na kole. Vyrazili jsme ve
středu ráno a do pátku odpoledne splnili naplánovaných 330 km. Ve
čtvrtek z Pardubic po své trase vyjela skupina z Dolan u Jaroměře na
kolech a koloběžkách. Byli jsme s nimi v telefonním kontaktu a setkávali
se při občerstvení v restauracích po trase.
V sobotu probíhala klání účastníků v naplánovaných disciplínách, ve všech
jsme měli své zástupce a zde jsou výsledky:
malá kopaná – Vlasák P., Vlasák T. ml, Černák Petr, Zenkovič M., Semerád M., Zavadil J., Svojsík
J., Těšík J., Holeček J., Holeček P., Jindřich J. – 2. místo
volejbal – Jankovičová M., Soukupová G., Míka L., Vlasák T. ml, Bulhartová D., Svojsík J.,
Semerád M., Dobšová Š., Vágner V. – 4. místo
střelba ze vzduchovky družstvo – Vlasák T., Vlasák T. ml, Vlasáková Z. – 1. místo
střelba ze vzduchovky jednotlivci – Semerád M. – 3. místo
dolanský víceboj – Vlasák T. ml, Semerádová L., Hamouzová N., Soukupová G., Míka L. –1. místo
Starostové a z některých Dolan jen zástupci představili v jedenáct hodin jednotlivé obce. Letos se naše řady
opět rozrostly: Dolany u Olomouce – organizátor a od východu Doľany od Levoči, od Pezinoku, od
Jaroměře, od Pardubic, od Kolína, Dolany nad Vltavou, od Kladna, od Plzně a Klatov.
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Celý den nás provázela dechová kapela Dolanka, bavili jsme se při tanečních
vystoupeních místních dětí ze Základní a Mateřské školy, užili jsme si koncert
Beatles Revival Band – jako originál a dalších hudebních skupin. Večerem nás
na taneční zábavě provázela hudební skupina L.I.F.
Pro děti byl přichystaný skákací hrad, střelba z luku a další atrakce. Co se týče
jídla a pití, bylo o všechny výtečně postaráno. Dolaňáci také zorganizovali
výlety na Svatý Kopeček, do Olomouce, na golfové hřiště ve Vésce, kde
účastníci trénovali odpal. A my jsme si nakoupili Olomoucké syrečky
v Lošticích při nedělní cestě domů. Všem účastníkům a reprezentantům děkuji.
I přes citelné sobotní ochlazení se sraz vydařil a byl inspirací pro příští ročník
v našich Dolanech v termínu 15. – 17. června 2018 při příležitosti oslav 700 let
obce. Tak neváhejte! Každá pomocná ruka bude třeba a žádný nápad nezapadne.

Nejmladší účastnice z Dolan nad
Vltavou: Vaneska Louthanová a
Alenka Soukupová
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Vážení spoluobčané,
přeji Vám hezké léto a mám pro Vás několik informací.
Podařilo se zkolaudovat tlakovou kanalizaci z č. p. 4 do ulice Kout, takže všichni kdo mají hotové přípojky,
mají možnost realizovat napojení rodinného domu na obecní kanalizaci. Všichni, kterých se to týká, dostali
informaci o typu čerpadel, která je možno použít pro tlakovou kanalizaci v uvedené části obce. Bližší
informace lze získat u provozovatele naší kanalizace – 1. vodohospodářská společnost Velké Přílepy a
v provozním řádu kanalizace.
Dokončení tlakové kanalizace v zadní části Dolan předpokládáme do konce roku. Termín zahájení prací začátek října 2017. Jedná se o ulice K Turkestánu a Úzká.
Dále nás čeká oprava návsi a ulice Ke Hřišti, k zastávce ČD. Předpokládaný termín zahájení prací srpen
2017. S tím bude spojeno i dokončení ulic na bezprašný povrch Na Horkách. Obě tyto akce proběhnou
v měsících srpen a září. Realizace by měla být ukončena do 15. října 2017. S postupem prací budete
následně seznámeni, až získáme informaci od firmy Strabag, která pro nás obě tyto stavby realizuje.
Omlouvám se za opakované poruchy veřejného osvětlení, na odstranění se pracuje, mějte prosím trpělivost.
Josef Dobš, starosta

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst…
V závěru školního roku navštívila naši mateřskou školu skupina zvířátek a
mláďátek se svou chovatelkou ze ZOO Zájezd.
Byla to ohromná událost. Lemuři, surikaty a další mláďátka vtrhla k velkému
nadšení našich dětí do školky. Především pak
lemuři dováděli s dětmi dokonce i paní učitelce
skočili na záda. Přímo před zraky dětí paní
chovatelka mláďátka nakrmila a zajímavým
způsobem nás pak všechny seznámila se
životem zvířat i o tom, jak zvířátka žijí a odkud
pocházejí. Byla to moc pěkná akce.
Velkou radostí pro děti i pro paní učitelky
ovšem bylo vybavení třídy mateřské školy
novou sedací pracovní sestavou pro nejstarší
předškoláky.
Nyní již výška sedadel i výška pracovních desek stolů odpovídá normě ČSN
a je to rovněž v souladu s § 7 zákona 258, který zohledňuje rozdílnou
tělesnou výšku dětí a podporuje správné držení těla.
Vždyť od září 2017, kdy je podle školského zákona rok před školou pro děti povinný, budeme v naší
mateřské škole takto vzdělávat 12 dětí.
Přejeme Vám všem krásnou odpočinkovou dovolenou a pohodové prázdniny.
Alena Klimentová
Mateřská škola SLUNÍČKO Dolany nad Vltavou
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~ Společenská kronika ~
Narozeniny oslavili nebo oslaví:
Šrámek Pavel
Bahenský Jan
Bartůněk Josef
Soukup Jaroslav
Mareš Josef
Jarabeková Marie

Halíková Milena
Macharová Jana
Melda Antonín
Vlasáková Ludmila
Vlasáková Venuše
Hřebíková Františka

70
70
75
81
84
89

70
75
81
83
87
93

Narození dětí:
Hajduková Barbora
Prokš Tomáš

Bačová Adriana
Průšová Klaudie

Navždy nás opustil:
Vlasák Miroslav
Věra Pokorná

U nás ve škole
Tak už nám nastal ten čas, který děti a učitelé tak milují - prázdniny. Ale
když se ohlédnu zpět, přijde mi, že i to těšení se na prázdniny má něco do
sebe. Ve škole se snažíme všichni o nemožné - dohnat, co se některým
nepodařilo, užít si výlety, předvést všem, co umíme, užít si kamarády,
které na chvíli opustíme. Ani tento červen nebyl u nás jiný.
Kulturně to u nás vřelo, akce střídala akci, starší děti psaly testy a byly
zkoušeny, jak to jen šlo a vyvrcholením tohoto krásného měsíce bylo naše
divadlo pro rodiče. Pilně se nacvičovalo, maminky dělaly kostymérky a
několik nadšenců odpoledne tvořilo kulisy (těm velmi děkuji ). Pak
přišel den D. Myslím, že děti nezklamaly, jen mi bylo líto, že druhé
představení nebylo tak, jak ho děti zahrát uměly. Snad to bylo únavou
z těšení, snad to bylo únavou
z dobrého jídla, které rodiče
přinesli a tak nebylo děti moc slyšet a nebylo jim rozumět. Škoda,
protože jak jistě všichni víte, jejich hlasový fond je neuvěřitelný.
Tak se budeme těšit na příští rok. A ten nebude jen tak ledajaký…
Naše škola bude plná do posledního místečka. V září čekáme 40
žáčků. Prvňáčků bude 16 a to už by byla pěkná samostatná třída.
Abychom se vešli, už jsme dokoupili další lavice a židle. Pro
odpolední čas přibyla na školní zahradu herní sestava, která bude
jistě v obležení. A kdy se v této plné sestavě uvidíme? Tady pozor
- školní rok začíná až 4. 9. v pondělí. V pátek 1. 9. tam jen paní
školnice vymetají pavouky a učitelský sbor ladí poslední nutnosti.
Aby nám škola začala zvesela, zveme všechny na sobotní odpoledne 9. 9. na Lada. Čeká na vás běh do
Cihličky, který je krátký, ale má něco do sebe, nějaká zábavná chvilka pro děti a večerní strašidelná
procházka lesem. Čekání si můžete zpříjemnit u opékání buřtů
Zatím ale krásné, prosluněné léto.
Jarmila Momutová
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Život na dolanském ranči
Milí čtenáři zpravodaje,
dostali jsme nabídku a možnost
podělit se s vámi o dění na
Appaloosa ranči Kocanda, který byl
založen minulý rok a v tuto chvíli
čítá 7 koní. Nápad založit ranč
vznikl z velké lásky k těmto
vznešeným zvířatům. Je to naše
hobby, nikoliv práce, kterou
bychom dělali za účelem výdělku.
Stálo to velké úsilí, je zatím spousta
práce, ale od samého začátku to
děláme s radostí a pocitem štěstí,
jak hezký domov jsme koním vybudovali. Není to však jen o krásném domově pro koně nebo naší radosti,
je to i o Vás dolanských občanech. Jedním z našich cílů bylo, vybudovat prostředí, ve kterém se budete cítit
hezky, kudy se budete rádi procházet a kde pozorováním koní budete mít den o něco krásnější. Za sebe
musím říct, povedlo se! Nevěřili byste, kolik lidí okolo koní denně chodí a nejsou to jen pěší a cyklisti
z Dolan, ba dokonce lidé z širokého okolí. Nedávno mě při úklidu pastviny oslovil pán.
„Dobrý den, slečno, vede tato cesta do Kralup?“, zeptal se.
„Dobrý den, ano vede. Dojdete klidně až do Nelahozevsi,“ odpověděla jsem.
„Tak to moc rád slyším. Bál jsem se, abych se nemusel vracet, ale risknul jsem to. Pořád chodím po druhé
straně ve Chvatěrubech a od té doby, co se to zde celé změnilo, mě fascinovalo, jak tu máte krásně. Rád
půjdu zase někdy okolo,“ pověděl a pokračoval v procházce. A to je to ono. Jeden z důvodů, proč to
všechno děláme.
Dalším důvodem se staly dolanské děti. Jsou úžasné, a tak touží po kontaktu s koňmi, že jsme se rozhodli
pro založení koňského kroužku, který se koná 1x týdně, každou středu. U dětí má velký úspěch (tak pevně
doufáme, že i u rodičů). Naplňuje nás to. Učí se, jak o koně pečovat, jak je krmit – dávají jim seno, jablíčka,
mrkev nebo tvrdé pečivo, vždy však pod naším dozorem. Koně se nesmí překrmit, jinak hrozí uhynutí.
Chtěla bych Vás tedy tímto požádat, abyste koně přes ohradu nekrmili. No a jelikož se koníci kromě sena a
trávy, také rádi živí kůrou některých stromů, obalujeme je s dětmi geotextílií, aby nám neusychaly. Dále,
jak pečovat o výběhy (sbírat koblihy, odpadky v okolí pastvin a spousta dalšího), aby v nich bylo koním
dobře. Nemáme rádi nepořádek, a to neplatí jen v prostoru pastvin, ale i mimo ně. Často chodíme na
procházky. Tady se dětí učí koně správně vodit, rozcházet a zastavovat. Stává se, že kůň na procházce
vykoná potřebu, a proto je učíme to, co děláme i my, a to je bobek z cesty hned odklidit. Jak jsem psala
výše, aby se Vám okolí u koní líbilo, je pro nás velmi důležité a neradi bychom to kazili bobky na cestě.
Osobně bych do toho také nechtěla šlápnout nebo vjet kočárkem. V neposlední řadě dětičky vždy v pískové
jízdárně povozíme. Mají na sobě helmu a vestu, což se jim moc nelíbí (nejradši by jezdili jako praví
indiáni), ale bezpečnost je na prvním místě. Kdybyste tak mohli vidět to štěstí, když je vysadíte na koňský
hřbet. Ten pohled je k nezaplacení.
Na ranči se jednoduše pořád něco děje a život zde, jen a jen kvete. Už jsme dokonce odchovali několik
mláďat bažanta, který se u nás na pastvině zdárně a hojně rozmnožuje. Mají se u nás dobře. Z ručně
vyrobeného krmítka, které jsme pro ně ztloukli, se prý zobe nejlépe. Mohla bych psát dál, ale je toho tolik,
že by pro ostatní články nezbylo ve zpravodaji místo. Na závěr bych Vám chtěla říct, že jsme při příležitosti
konce školního roku uspořádali pro děti z kroužku dobrodružnou noc u koní, která byla pro děti i nás
báječným zážitkem a o které Vám ráda napíšu v příštím vydání.
V případě že by Vás zajímalo více, můžete nahlédnout na naše facebookové stránky.
https://www.facebook.com/AppaloosaRanchKocanda/
Krásné prázdniny plné slunných dnů
Vám za celý tým Appaloosa Ranch Kocanda přeje
Nikola Surá
Červenec 2017
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Změna v PID související s dopravou z a do Debrna
Od 26. 8. 2017 dojde ke změně v provozu linek v našem regionu. Linka č. 456 bude přetrasována do nové
trasy: „Libčice nad Vltavou, Žel. zast. Letky – Tursko – Holubice – Zákolany – Koleč, Zámek – Třebusice,
Kříž – Želenice - Knovíz – Slaný, Aut. nádr.“. Dopravní obslužnost Debrna bude zajištěna linkou 458, nově
provozovanou ČSAD Střední Čechy, a.s. dle následujících jízdních řádů. Linka 458 vyjíždějící v 7:00 z
Kralupy n. Vlt., Žel. st. a končící v Minicích bude dále pokračovat jako linka č. 457 do centra Kralup, aby
byla zajištěna doprava dětí do školy.

Dále pokračuje jako linka 457 do centra
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Informace pro občany – kotlíková dotace
Občané, kteří uvažují o výměně kotle a nevyužili předchozích výzvy na využití Kotlíkové
dotace, mají opět možnost se o ni přihlásit. Kotlíková dotace poskytuje možnost získat dotaci až ve
výši 127 500 Kč.
Podle informací z úřadu středočeského kraje, výzva s technickými podmínkami bude vyhlášena
a vyvěšena na stránkách Úřadu středočeského kraje 4. 10. 2017. Dále dle sdělení koordinátora, úřad
středočeského kraje spustí 30 dní před tímto datem nový způsob podávání přihlášek a to elektronicky
(aby se předešlo nedůstojným frontám). Elektronickou přihlášku, bude dle sdělení, možné si v klidu
předvyplnit doma a v okamžiku vyhlášení výzvy ji odeslat na úřad.
Jaké kategorie kotlů se bude dotace týkat, nebyl úřad schopen přesně stanovit, jasná jsou jen
tepelná čerpadla. Během příštího týdne by se to mohlo vyjasnit a budeme Vás informovat.
Další změnou je, že nejsou vyžadována již tzv. mikroenergetická opatření, jako tomu bylo v
minulosti a tím pádem ani posudek energetického specialisty. Nicméně kdo by si chtěl opatření k
zateplení domu udělat, může k tomu využít dotaci z programu Zelená úsporám. Souběh dotace Zelená
úsporám a Kotlíkové dotace je možný.
Výplata nákladů na výměnu kotle je dle sdělení do 4 týdnů, od posledního dodání potřebných
dokladů.
Pokud by někdo potřeboval další informace, doporučuji se obrátit na p. Trnku (257 280 453), který je
koordinátorem na úřadu středočeského kraje za 2. výzvu kotlíkové dotace.
Pavel Kužvard

TJ Sokol Dolany
No a už jsou zase prázdniny! Jako voda uteklo nejen druhé pololetí školního roku, ale i jarní část
fotbalové sezóny. O výsledcích promluví Lukáš Moravec, já vzpomenu to ostatní.
Když se ohlédnu zpět, sluší se připomenout nohejbalový turnaj konaný pány Pepou Bartůňkem a
Vláďou Soukupem. Sám jsem se zúčastnil a mohu potvrdit, že to byl příjemně strávený den. Ač bylo
parno, Láďa Míka nám zajistil dostatek tekutin, a když Jirka Vidim s Martinem Gembitckim zachránili
jednu z výtečně připravených krůt před uhořením, o úspěchu akce bylo rozhodnuto. Nakonec si
všichni účastníci odnesli malou upomínku a ti statečnější i zkušenost, jaké to je, hrát nohejbal na trávě.
Tedy všem organizátorům velký dík a jen tak dál.
Pokud nohejbalový turnaj musí účastníky pro velký zájem odmítat, jinou písničkou je volejbalový
turnaj, který by se měl konat 15. července. Z různých důvodů k nám v letošním roce některá mužstva
nedorazí, a tak je v tento okamžik bohužel velmi pravděpodobné, že se turnaj neuskuteční. Když si
tyto řádky budete číst, už bude jasné, zda se podařilo počet mužstev doplnit, či nikoli. Každopádně
nepořádání by byla velká škoda, protože po létech sponzorování turnaje z vlastních prostředků se díky
Koljovi Zenkovičovi a Petrovi Dobšovi ml. podařilo na letošek sehnat finanční příspěvek.
Poslední sobotu v srpnu nás čeká Posvícení, na kterém vystoupí skupina Bonus, a před ním tradiční
mač Kout - Čapák. Ale už dva týdny předtím začne fotbalový podzim pro náš B-tým, který letos čeká
skupina o 16 účastnících včetně Turska, které se rozhodlo přejít na Mělník z Prahy - západ.
O pár týdnů později začne soutěž naše mladší přípravka. Bohužel vůbec už v příštím roce nebudeme
moci sledovat náš dorost, protože po létech působení v okresních a krajských soutěžích už nejsme
schopni sestavit dostatečně široký hráčský kádr. Jak už jsem ale uvedl výše, blíže by se k této
záležitosti, ale i jiným, jako např. obměna hráčského kádru apod., měli vyjádřit trenéři.
Poslední odstavec chci věnovat akci Dolany v Dolanech. Letošní setkání se uskutečnilo u Olomouce a
i přes dosti nepříznivé počasí, které akci v této jinak parné části roku provázelo, lze setkání považovat
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za velmi zdařilé. Nejen organizací a průběhem samotným, ale i prezentací
naší obce, která byla nadmíru úspěšná. U nás jsme s přípravou na příští rok
začali rekonstrukcí tanečního parketu. Následovat bude malování vnitřních
částí kabin a další. Doufejme, že seženeme potřebná povolení, štědré
partnery a dostatek dobrovolníků tak, aby se stejně pozitivní hodnocení o
akci Dolany v Dolanech dalo napsat i v příštím roce…
Přeji vám pohodové léto.
Josef Svojsík – sekretář klubu

Fotbalové jaro
Připadl mi každoroční nepopulární úkol zhodnotit jarní část sezóny.
Tentokrát však budu trochu nápaditější než obvykle. Začnu totiž
rekapitulací toho, co se vlastně v průběhu sezóny událo. Pro leckoho bude
potom čtení daleko pochopitelnější. Ono totiž těch milníků, které
ovlivňovaly výkony našich týmů, bylo více. Zprávou číslo jedna před jarní
částí fotbalové sezóny byl odchod Honzy Vondry do Libčic, kam šel
pomoci vybojovat našim sousedům účast v krajské soutěži. Jakkoliv jsem
měl obavy z toho, jak naše hra bude vypadat po odchodu jednoho
z tahounů (když vám odejde v polovině soutěže hráč, který se drží na čele
klubové tabulky střelců i po svém odchodu, tak to prostě ztráta je), tak nám
hrozně chyběl ani ne tak ve hře, jako střelec důležitých gólů.
Zprávou číslo dvě pak byla rezignace Davida Königa na post trenéra
z osobních důvodů. Urychleně se hledalo řešení, hlavně kádr hráčů byl
žalostně úzký, rozhodně na toto vše bylo hrozně málo času. A hned první
zápasy v sezóně s obměněným kádrem ukázaly, že nás čeká velké
množství práce. Většině hráčů nelze upřít píli na trénincích, ve kterých se
účast zlepšila, ale naše žalostná koncovka v drtivé většině zápasů nás stála
spoustu bodů. Trápili jsme se, zejména v koncovce, na hřišti jsme
fungovali, na tréninku také, v zápasech jsme se však na každou branku
hrozně nadřeli. I proto jsme se třeba radovali z výhry do té doby nevídané
– 1:0 v domácím zápase s Mlékojedy. Jinak to byla neustále stejná
písnička, herně v pořádku, spousta šancí a minimum branek. Dále musím
zmínit i zranění, která se nám opět nevyhnula, připadal jsem si jak Arséne
Wenger v Arsenalu, který má k dispozici na marodce celou jedenáctku.
Počet bodů, které jsme na jaře vybojovali, byl skutečně podprůměrný.
Nikoho to asi nemrzelo víc než mě. Nicméně nemůžu vše vidět jen
negativně. Povedlo se rozšířit kádr hráčů o kluky, kteří mají zájem hrát,
neberou své místo v týmu jako samozřejmost a pracují na sobě. Ti pak
vytvářejí nezbytnou konkurenci pro hráče, kteří do této chvíle měli
všechno jisté. Je to tak v pořádku, neboť pouze konkurence dokáže hráče
vybičovat k lepším výkonům. Samozřejmě nejsme Real Madrid či FC
Barcelona, nejsme velkoklubem, ale i tak bychom měli mít zodpovědnost
nejen za svoje výkony, ale za klub jako celek. To znamená dodržovat
určitá pravidla, která jsou samozřejmostí pro fungování týmu jako celku.
V převážné části jara jsem mohl experimentovat v sestavě, udělal si
obrázek nejen o fotbalových ale i morálních vlastnostech hráčů. Tohle
všechno musí fungovat, ono je to klišé mluvit o týmové chemii, ale fotbal nedělá 11 hráčů na hřišti, ale
všichni si musí uvědomit, že pokud chceme fotbal v Dolanech posunout na další level, tak musí
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fungovat i všichni ostatní, od náhradníků, přes realizační týmy. Sebekriticky musím uznat, že zejména
v té poslední části nám to letos trochu haprovalo, nicméně byla přijata opatření, abychom si všechny
tyto věci mohli odškrtnout jako splněnou položku. Pokud chcete ještě vědět něco o rezervě, tak ta letos
fungovala tak nějak různě, chvílemi plnila svůj účel jako tým, kde hrají nevytížení hráči, někdy ovšem
tento svůj účel neplnila, i toto bylo předmětem diskuzí a budeme se do nové sezóny snažit více oba
týmy osamostatnit, aby si navzájem mohly pomáhat a ne jako dosud, kdy se někdy hráči mohli strhat.
Poslední věcí, o které bych chtěl promluvit, je cíl. Na naší poslední schůzce s hráči byla projevena
důležitá myšlenka, která by neměla zapadnout, tím je, že každý tým by měl mít svůj cíl, někam
směřovat. Já za sebe – a je to moje skromné přání je vybudovat silný a konkurenceschopný tým.
V letošní sezóně, která bude velice obtížná už v důsledku větší konkurence týmů ve třetí třídě,
vybojovat místo v top 4. Myslím si, že tým okolo Petra Špičky a dalších na to má. Už jen vzhledem ke
změnám v kádru, myslím si, že se bude na co dívat. Co se týká béčka, cílem by mělo být umístění
v horní polovině tabulky 4. třídy, přičemž zatím stále nevíme, zda bude soutěž 16členná nebo zda
dojde k rozdělení soutěže na tři skupiny. Přesto tvrdím, že béčko je velice kvalitní a že je na čase
ukázat, že se nejedná o špatné fotbalisty, ale o dobré kluky, kteří umí zabojovat o dobrý výsledek.
Posledním týmem, který bude hájit barvy Sokola Dolany, budou naši nejmenší – přípravka pod
vedením Petra Špičky a Pepy Pixy. Sluší se poděkovat za trpělivost, kterou s nimi mají, není to nic
jednoduchého a do jejich přínosné a nelehké práce jim přeji do nové sezóny hodně trpělivosti a
úspěchů.
Tím se v samotném závěru dostávám k jedné očekávané, nicméně nezbytné záležitosti a to vám
oznámit, že po dlouhé době končí v Dolanech tým dorostenců. Sám za sebe musím říci, že zejména
pro trenéry to byla určitě úleva. Dnešní generace mladých fotbalistů se ukázala až na pár čestných
výjimek jako krajně nespolehlivá a to že se soutěž dohrála je velkým důsledkem štěstí a velkého
psychického vypětí. Budeme vzpomínat na krásné zápasy, které naši nejstarší mládežníci dokázali
vybojovat a budiž i pro nás tyto momenty vykřičníkem. Dost už o fotbalu užijme si léto a zůstaňte nám
věrni. Přijďte říci, co se vám nelíbí, ale i to co se vám líbí. Vždyť bez fanoušků, kteří nám zatleskají
anebo si zanadávají, by ten náš vesnický fotbal nebyl o ničem.
Takže sportu zdar a fotbalu (v Dolanech) zvlášť.
Lukáš Moravec

Plánované akce na rok 2017
26. 8. 2017

fotbalové utkání o pohár starosty „Kout – Čapák“
a večerní posvícenská zábava na hřišti

9. 9. 2017

ZŠ Dolany – zahájení školního roku na Ladech

7. 10. 2017

45. ročník POCHOD JOSEFA KLOUČKA

25. 11. 2017

Setkání seniorů

2. 12. 2017

Rozsvícení vánočního stromu
Vítání občánků

9. 12. 2017

13. ročník turnaje v šipkách

16. 12. 2017

Zamykání Vltavy

26. 12. 2017

Turnaj ve stolním tenise
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Městský úřad Kralupy nad Vltavou spouští
objednávací systém

 Od 1. 10. 2015 byl spuštěn rezervační systém, který

našim občanům umožní objednat si vyřízení svých
záležitostí v jim vyhovujícím termínu a bez čekání.
Nově je možné objednat se na odbor dopravy,
správní a odbor živnostenský. Objednávací den je
středa. Podrobné informace naleznete na
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/rezervacnisystem.
 Od 1. 9. 2015 máme novou „výdejovou“ kabinu pro
vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.
Rozšíření technického vybavení úřadu významně
snížilo čekací dobu na správním odboru.
 Od 1. 10. 2015 byly rozšířeny úřední hodiny
správního odboru nově o čt: 8 – 11 (dosavadní
úřední hodiny zůstávají beze změn). Správní odbor
je připraven efektivně odbavit větší množství
žadatelů o občanské průkazy, které očekáváme
z důvodu končící platnosti OP (po desetileté lhůtě).
Od 1. 1. 2016 mohou občané žádat o cestovní pasy
na každém městském úřadě.
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