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Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy je za dveřmi

D

nem 1. 9. 2022 nabývá platnosti zákaz
provozování všech teplovodních kotlů na
pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW,
které neplní emisní požadavky kladené na kotle
minimálně třídy 3 dle ČSN EN 303-5. Týká se
tedy kotlů tříd 1 a 2, popřípadě kotlů, u kterých
nelze určit jejich třídu (samovýroba). Je jedno, zda
zdroj provozuje občan či podnikatel, zda se jedná
o hlavní či záložní zdroj tepla pro vytápění.
Pro zákaz nevyhovujících kotlů je z legislativního
hlediska rozhodující zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, konkrétně § 17 odst. 1 písm.
g) stanoví, že provozovatel stacionárního zdroje je
povinen „provozovat spalovací stacionární zdroj
na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění a který není navržen
rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu
1

s minimálními požadavky uvedenými v příloze
č. 11 k tomuto zákonu“.
Tato povinnost nabývá platnosti do 10 let
od nabytí platnosti zákona, tedy k 1. 9. 2022.
V příloze č. 11 k zákonu jsou uvedeny
minimální požadavky na emise oxidu
uhelnatého (CO), celkového organického
uhlíku (TOC) a tuhých znečišťujících látek
(TZL), které odpovídají emisním požadavkům
pro zařazení teplovodního kotle do třídy 3 dle
ČSN EN 303-5. Tyto emisní požadavky se
zjišťují v autorizované zkušebně při počáteční
zkoušce (certifikaci) před uvedením daného
typu kotle na trh. Třída kotle je vyznačena na
jeho výrobním štítku.
Pokud fyzická osoba nebo právnická či
fyzická podnikající osoba bude provozovat
nevyhovující zdroj i po 1. 9. 2022, vystavuje se
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možnosti uložení pokuty až do výše 50 000,- Kč
za přestupek dle § 23 odst. 1 písm. g) u fyzických
osob nebo podle § 25 odst. 1 písm. n) u právnických
či fyzických podnikajících osob.
Povinná výměna se netýká zdrojů, které
jsou navrženy pro přímé vytápění místa
instalace. Tím jsou míněny všechny
typy lokálních topidel – krby, kamna,
sporáky, vařiče, krbová kamna – a to
i v případě, že mají teplovodní vložku
a jsou napojeny na ústřední topení.
Nevyhovující kotle musí být
vyměněny za jiné splňující podmínky zákona.
V praxi to znamená, že bez dotace je možno
vyměnit i za kotle na tuhá paliva, které splňují
emisní třídy 3, 4 a 5, nebo cokoli ekologičtějšího
podle finančních možností. S dotací už jsou

možnosti dané přímo v dotačních podmínkách,
vyměnit lze pouze za kotle na tuhá paliva
(biomasa) se samočinnou dodávkou paliva, kotle
na tuhá paliva (biomasa) s ručním
přikládáním včetně akumulační
nádrže, plynové kondenzační kotle,
tepelná čerpadla. Žádosti o dotace lze
stále podávat jako Kotlíková dotace
2021+ u Středočeského kraje nebo
Nová zelená úsporám u Státního fondu
životního prostředí. Středočeský kraj
připravuje 4. výzvu kotlíkových
dotací určenou především pro nízkopříjmové
domácnosti se zájmem výměny starého kotle na
tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní
třídy za nový zdroj vytápění – kotel na biomasu,
tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

Slovo
starosty

Výše podpory u Středočeského kraje:
- plynový kondenzační kotel
- tepelné čerpadlo
- kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
- kotel na biomasu s ručním přikládáním s akumulační nádrží
Výše podpory u Státního fondu životního prostředí.
- plynový kondenzační kotel
- kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se samočinnou
dodávkou paliva
- kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
a celosezónním zásobníkem pelet
- tepelné čerpadlo pro teplovodní vytápění a přípravu
teplé vody
- tepelné čerpadlo s teplovodním vytápěním bez přípravy
teplé vody
- tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou
teplé vody připojené k fotovoltaickému systému
- tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

max. 100 000,- Kč
max. 130 000,- Kč
max. 130 000,- Kč
max. 130 000,- Kč

35 000,- Kč
80 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
80 000,- Kč
140 000,- Kč
60 000,- Kč

Podpora bude poskytována u obou variant formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021.
Pokud o dotaci požádáte a doložíte to úřadům, nebudete v případě kontroly po 1. 9. 2022 platit pokutu
za nevyměněný kotel a dostanete další rok na jeho výměnu.
Když se nemá topení prodražit pokutami, je nutné nezpůsobilé kotle vyměnit.
josef drápela
starosta
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Zimní období v Debrně

o masivní sněhové nadílce a mrazivých týdnech, které
nás těšily přesně před rokem, je letošní zimní sezóna na
klasické venkovní radovánky poněkud chudá. Sáňky zůstávají
ležet spolu s běžkami a bruslemi v koutě a člověk může jen
zamáčknout slzu při vzpomínce, kdeže ty loňské sněhy jsou.
Doufejme, že se počasí ještě umoudří a my se nebudeme
muset vydat běžkovat někam do hor, když máme za rohem
tak příjemný terén! Abychom si zpříjemnili čekání a náročné
předvánoční období, nevynechali jsme žádnou příležitost
k sousedským setkáním. Ještě v listopadu proběhla pravidelná
brigáda na úpravu dětského hřiště, na kterém bylo třeba po
teplém období trochu uklidit a také poladit některým atrakcím
fazónu.
Další událostí, na které jsme se koncem listopadu sešli,
bylo tradiční debrnské rozsvěcení
stromečku. Někomu by se mohlo
zdát slovo tradiční poněkud
přehnané, ale někdy se s tou tradicí
začít musí. Smrček, zasazený
nad vodárnou, je tady s námi
již třetí zimu a doufáme, že se
mu bude dařit i nadále a vydrží
minimálně tak dlouho, aby zvládl
ještě trochu vyrůst a dosáhnout
důstojnější výšky ☺. Každopádně
bylo cukroví, byly domácí likéry
Rozsvěcení stromečku
a termosky plné horkých nápojů,
takže jsme si mohli dlouho povídat
a užívat si kouzelnou mrazivou atmosféru potemnělé obce
s rozsvíceným stromečkem. Děti dostaly prskavky, takže ty
domů rozhodně také nespěchaly.
Hned následující víkend se konala Mikulášská besídka.
Oblíbená dětská akce se letos lehce rozšířila, k programu přibyl
lampionový průvod, navíc se do sestavy zařadil další pár čerta
s andělem, na děti tak bylo nachystáno 5 kouzelných bytostí.
Na průvod se vyrazilo později odpoledne po trase označené

Plánované akce
11. 3. MDŽ
19. 3. Bakus
2. 4. Dětský karneval - Turkestán
30. 4. Čarodejnice
7. 5. Lampionový průvod
14. 5. Dolanský Gala Ples
4. 6. Dětský den
3

svíčkami vedoucí
polem, lesem i
Debrnem a nutno
říct, že celkový
dojem
byl
opravdu pěkný –
hlavně ke konci,
kdy už se setmělo.
Poté se děti vydaly
k
Domečku,
kde už na ně
čekal program s
Lampionový průvod
Mikulášem, čerty
a anděly. Na řadu
přišlo odříkávání
básniček, zpívání
písniček, a hlavně
pořádné balíčky
s nadílkou! Některé
děti
musely
zůstat pro nemoc
doma, ale parta
magických postav
Mikulášská besídka
se stavila i za nimi.
To bylo vyhlížení z okna, údivu a těšení se! Menší děti byly
tváří tvář naší partě poněkud zaražené, ale bytosti byly moc
hodné, a i ty nejbojácnější jedince odměnily.
A pak přišly vytoužené Vánoce a oslavy konce roku…
Se sousedy jsme se viděli až na Silvestra, kdy proběhlo
každoroční půlnoční setkání u Kapličky, kde jsme si společně
přiťukli, poblahopřáli si a také zavzpomínali na všechny,
kteří tu s námi již nemohou být. Snad bude rok 2022 také
tak bohatý na události jako rok loňský. Rozhodně jsme se
nenudili a vřele doufám, že se nebudeme nudit ani letos!

Nenechte
si ujít
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Zprávy ze školky
Paní Zima jede, vločky v kočáře si veze... A co nám ještě do školky přivezla?
V úvodu roku 2022 krásně čistou výmalbu kuchyně ŠJ, včetně mycí místnosti.
Byly provedeny práce spojené s oškrábáním a penetrací omítek, které byly potřebné po
nainstalování nové odsávací soustavy (včetně zakoupení nové průmyslové digestoře).
Dětem přivezla paní Zima spoustu pohádek a divadelních představení: „O zlaté rybce“ a také
„Pohádku z kuchařské čepice“. V době předjaří čeká naše děti oblíbený karneval - rej masek.
Děti si připraví kostýmy, ve kterých budou „řádit“ celé dopoledne.
Při plnění vzdělávacích úkolů se všemi dětmi využíváme zimních témat, kterých je mnoho. Snad
nejoblíbenějším zimním námětem je sněhulák. Děti se naučily sněhuláka kreslit, lepit, vystřihovat.
Naučily se o něm i spoustu říkadel i pěknou písničku.
Zimu vystřídá jaro a s ním i spojený zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023.
Běhen měsíce dubna si mohou zákonní zástupci dětí vyzvedávat přímo v mateřské škole potřebné tiskopisy, které
vyplní (včetně vyjádření dětského lékaře) a v den zápisu v úterý 3. 5. 2022 v době od 11.30 hodin do 16.30
hodin je podají v Mateřské škole SLUNÍČKO Dolany nad Vltavou.
Potřebné informace, kritéria pro přijímání dětí i zmíněné tiskopisy jsou rovněž k dispozici na našich webových
alena klimentová
stránkách. Pevné zdraví do dalších dnů přeje za celý kolektiv MŠ

Novinky ze života naší školy

J

ak ráda bych psala o tom, že jsme někde byli, že
někdo přišel do naší školy…ale bohužel. Ale i tak
radostně píšu, že do školy můžeme chodit, že děti
mohou ve svém volném čase chodit do kroužků a že
se můžeme ve škole volně nadechnout. Byly dny, kdy
nás mnoho, jak na straně personálu, tak na straně dětí,
ve škole nebylo, ale doufám, že tyto dny jsou za námi.
Dokonce nás od září čekají dny, kdy nás bude
ve škole opravdu, ale opravdu mnoho. Tento rok
se k nám chystá 22 nových prvňáčků. Je to číslo
nevídané, a tak pro ně chystáme samostatnou třídu.
Vzpomínám na časy, kdy žáků v celé škole bylo 22.

J

Je vidět, že se v Dolanech daří dobře.
Je pěkné vidět, že neutichl ani společenský život
dospělých. Stále se ve škole scházejí nadšenci do
cvičení. Někteří opravdu nelení a nevynechají žádnou
nabízenou lekci, to jsou prostě borci.
Každé jaro se vyčasí a my uvěříme, že je to tak napořád.
Tak i já věřím, že toto jaro bude již bezpečné napořád
a hned, jakmile to nastane, bych vás ráda pozvala
do školy na společné tvoření jarních věnců s paní
Vinczeovou nebo na přednášku o první pomoci. Tak
doufám, že někdy na viděnou.
jarmila momutová

Nový život pro Matese

ak všichni víte, anebo někteří z vás pocítili při shánění vývozce jímky, náš
žlutý MTS 706, zvaný Mates, měl různé technické bolístky, kvůli kterým
musel být vyřazen z provozu. Probíhalo rozhodování, zda fekál opravit,
nebo službu nakupovat či nechat na každém, jak se o svůj septik postará.
Zastupitelstvo rozhodlo o opravě a dalším poskytování této služby občanům.
Největší překážkou pro technickou prohlídku byla shnilá kabina. Podařilo se jí
sehnat od sběratele z Červené Třemošné a s technickým odborníkem, řidičem
fekálu Jirkou Soukupem jsme ji přivezli a v současnosti probíhá její nastříkání
a nastrojení. Po další potřebné opravě bude Mates, jak pevně věřím, opět
poskytovat své služby.
tomáš vlasák
Březen 2022
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TJ Sokol Dolany

L

eden je za námi, a tak už se u
nás intenzivně řeší, co vše nás
v letošním roce čeká. Kalendář akcí
se utěšeně plní, a proto pokud nás
pandemická omezení letos nepřibrzdí
či úplně nezastaví, máme před sebou
opět rok plný sportovních klání a
společenských událostí. Ale začněme
tím, co už máme úspěšně za sebou.
Ještě na konci roku minulého se
uskutečnily dva turnaje ve stolním
tenisu a jeden šipkový turnaj. Šipkový
na hřišti v restauraci u Jiřinky a Ládi,
oba stolně-tenisové díky vstřícnosti
a pomoci Kristýny a Martina
Babockých v sále hostince
Turkestán. Už dávno platí,
že prosincové mače jsou o
výsledcích, ale ještě více o
setkání přátel a zhodnocení
končícího roku. To se ve všech
třech případech povedlo, a
proto s nimi účastníci museli
být spokojeni. Nelze nic než v
této podivné době doufat, že i na
konci letošního roku se budeme
moci scházet a bilancovat, co se
během roku povedlo více a co
méně.
Reálný start do roku 2022
Sokolu začal tak jako již tradičně
soustředěním v Rokytnici nad
Jizerou. Tedy, ještě před čtrnácti
lety se o tomto soustředění
dalo bez zardění hovořit jako
o čistě sportovním a fyzicky
náročném. Ale protože seznam
účastníků se během let moc
nezměnil, pouze jejich BMI,
nejen manželky a přítelkyně
účastníků
z
„rokytnické
bandy“ si dokážou představit, jak se
množství a intenzita tréninků změnila
a že hodnota kalorií přijatých během
soustředění významně převyšuje ty
vydané. Přesto i letos byla rokytnická
hala při fotbálcích dostatečně plná,
pravidelně se jezdilo do místního
lyžařského areálu a nezanedbatelně
byla provozována i pěší turistika
5

v
rámci
objevování
místních
krkonošských přírodních krás.
Soustředění za sebou mají i dolanské
děti, které pod dohledem Honzy
Kopeckého vyrazily na Lysečinskou
boudu. Byl to první ročník, navíc v
době pandemie. Přesto sněhu bylo více
než dost, a proto si děti, které se mohly
zúčastnit, těch několik dní určitě užilo.
Pohlédneme-li dopředu na to, co nás
čeká, tak určitě to mj. bude každoroční
boj o dotace, které bychom moc rádi
získali a využili především k plánované
výstavbě hřiště s umělou trávou, o

žádostí se posouzení a hodnocení
pozdrží. Jakmile NSA zahájí formální
kontrolu jednotlivé žádosti, bude
žadatel o této skutečnosti informován.
Druhým stěžejním projektem je
dostavba fotbalových kabin, ve kterých
postrádáme především kabinu pro děti a
související zázemí. Žádost jsme podali,
dle pravidel dotačního programu v
lednu, a to u Středočeského
kraje a jeho Fondu sportu a
volného času. Chtěli bychom
při této příležitosti poděkovat
obecnímu zastupitelstvu za
spolupráci a podporu těchto
projektů, jejichž smyslem
a účelem je udržení trendu
rozvoje sportu a tělovýchovy
dětí a mládeže v naší obci.
V plánu máme dále částečnou
renovaci interiéru tenisových
kabin, která zvýší jejich
praktickou užitnost. Tenisový
TJ Sokol soustředění
oddíl, který dělá dobré jméno
našemu spolku i celé obci, si
zvelebení jistě zaslouží. A moc
jim budeme přát, aby v letošní
sezóně tenisových soutěžích
přinejmenším
vyrovnali
výsledek, kterého se jim
podařilo dosáhnout loni během
své premiéry.
Samozřejmě nás čekají i jarní
odvety fotbalových soutěží,
do kterých by měli zasáhnout
celky A, B, tým dětí i stará
kterém jsme se zmiňovali v minulém garda. Prakticky to znamená, že každý
čísle zpravodaje a které bude mít široké víkend nás v čeká minimálně jedno
využití vč. veřejnosti. Zde máme naši utkání v našem areálu. Rozlosování
dotační žádost podanou u Národní pro celky A a B jsou již známa a
sportovní agentury od srpna loňského naleznete je níže. Pro děti ještě „jízdní
roku a poslední informace z NSA je řád“ neznáme, ale už víme, že dvě
taková, že žádosti jsou vyhodnocovány z nich absolvují brankářský kemp,
v pořadí, ve kterém byly podány, ale který by jim měl pomoci zvýšit jejich
s ohledem na kapacitu a množství dovednosti. A stejně tak víme, že po
Březen 2022
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pravidelně zúčastňovali okresním
svazem pořádaného Českého poháru,
letos zkusíme herní přípravu na jaro
řešit jiným formátem, ve kterém bude
uskutečněno hned několik přátelských
utkání.
Z plánovaných akcí, které by měli
proběhnout ještě v první čtvrtině
tohoto roku, je nutno zmínit každoroční
Valnou hromadu našeho spolku či
Bakus plánovaný na 19. března. Ve

druhé polovině února měl také v
prostorách areálu TJ proběhnout druhý
ročník Dolanského plesu, pořádaného
výše uvedenými manžely Babockými.
Bohužel, vzhledem k rizikům
souvisejících s aktuální pandemickou
situací onemocnění Covid 19, je tato
akce přesunuta na 14. května 2022.
První ročník byl pro celé Dolany
velkým osvěžením, tak si budeme přát,
aby se i ten druhý uskutečnil a totéž
bylo možno říct i o něm.

www.dolany.cz
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na fungování Sokola
a na průběhu všech jím pořádaných
akcí v loňském roce podíleli. A
současně vyzvat ty z vás, kteří
by chtěli být součástí této party
správných Dolaňáků, ať se nám
ozvou. Oceníme vaši sílu, důvtip i
pomocnou ruku. A stejně tak vaše
nápady, jak život v Dolanech udělat
ještě pestřejší. Jménem Sokola
pepa Svojsík a petr dobš
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Relaxační prvky u Jezu

minulém zpravodaji jsem Vám popsal historii vzniku této relaxační
zóny. Znovu musím vyzdvihnout místní tým sochaře a všeuměla Tomáše
Bujňáka s otcem, se kterým obec navázala spolupráci při obnově této lokality.
Za pomoci techniky a zaměstnanců obce byla dokončena rekonstrukce
a instalace nových prvků, které slouží pro odpočinek, relaxaci a posílení
ducha i těla. Spolupráce s Tomášem bude nadále pokračovat a jednotlivé
prvky budou instalovány na vybraných místech v katastru obce. tomáš vlasák
1. Kladina
2. Lavička 1
3. Hřebík
4. Drak
5. Nosorožec
6. Had

7. Trojice (hrazdy)
8. Lavička 2
9. Dinosaurus
10. Lavice
11. Lavička 3

Romanova rozcvička
a zatěžkavací zkouška hrazdy
při instalaci

Mapa relaxačních prvků
Nosorožec

Dinosaurus

Vzpomínka na svatého Martina

J

e klasický listopadový podvečer, počasí nic moc, je vlezlo,
brzy se stmívá, a přesto je to podvečer plný očekávání. Je
svátek svatého Martina, kdy děti čekají na příjezd Martina
na bílém koni a dospělí se těší na svatomartinskou husu
a svatomartinské víno, aby jim to čekání lépe utíkalo.
A tohle všechno se nám v Dolanech splnilo.
V 17:00 dorazil Martin na bílém koni se svým doprovodem
k přívozu, kde ho čekali nedočkavci z řad dětí, ale
i dospělých. Potom průvod vedený Martinem prošel obcí po
cestě lemované svíčkami a celé putování bylo zakončeno na
hřišti, kde vysílené poutníky čekala pečená husa se zelím

Husy ve škole
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a noky, teplé nápoje i svatomartinské víno. Vše bylo vynikají,
a tak poutníci brzy nabrali síly a začali rozhodovat v soutěži
o nejlepší svatomartinský rohlíček. Klání se zúčastnilo
5 výborných pekařek. 1. místo obsadila Zuzka Zimová,
2. místo Zuzka Hanžlová a 3. místo Daniela Jelínková. Ale
myslím, že chutnaly úplně všechny rohlíčky a každý si našel
svého favorita. Atmosféra u jídla, pití a svíček byla velmi
příjemná.
A tak musím napsat, myslím, že nejen za sebe, že se těšíme
na ten další listopadový, možná nevlídný podvečer!

Soutěž o nejlepší svatomartinský rohlíček

Březen 2022

jarmila momutová

Svatý Martin
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Sport ve vánočním čase – tentokrát v Turkestánu

D

ovolte mi, abych se krátce vrátil k poslednímu už
tradičnímu vánočnímu turnaji ve stolním tenise,
pořádaném u nás v Dolanech.
Nevím, zda zrovna mně náleží se o tomto turnaji zmiňovat,
ale vzhledem k tomu, že se mi v jeho historii podařilo párkrát
zvítězit, anebo se umístit mezi nejlepšími a tento sport od
mladých let miluju, tak snad ano.
Samozřejmě, že každému, kdo někdy jakýkoliv sport dělal,
jde o to, aby uspěl, aby byl nejlepší, ale já bych se raději
zmínil o těch, kteří se vždy snažili, aby tento krásný Vánoční
turnaj (26. 12.) nezanikl. V jeho historii to byli Kolja
Zenkovič, Jarda Hamouz, Láďa Soukup, Josef Bartůněk,
Josef Drápela a další. Když bylo nejhůř a hrozilo, že nebude

ani kde turnaj uspořádat, tak vypomohl Jirka Soukup se
svojí chatou na Kocandě a klání se konalo v žirafině. Bez
těchto lidí by to nikdy nešlo.
Do posledního odehraného turnaje se zapojili pořadatelsky
i mladší – Martin Gembitcki a Honza Holeček. Poděkování
patří také Jolaně Sekaninové a mladším děvčatům, která
ochotně klukům pomohla. Podle mého hrubého odhadu se
jednalo o 40. ročník a to je na tom to nejkrásnější.
Na závěr velké poděkování provozovatelům Hostince
Turkestán za ochotu propůjčit svůj sál, k již zmiňovanému
poslednímu ročníku v roce 2021! Mějte se všichni fajn
a buďte zdraví.
jiří kahabka

Pořadí:
1. Jiří Kahabka
2. Jiří Švancara
3. Ondřej Suško
P.S.
Tolik vzpomínání a vyjádření posledního vítěze turnaje,
které já považuji za výzvu pro všechny účastníky
a organizátory i pro všechny diváky, kteří si vzpomenou
na detaily jednotlivých ročníků a jsou ochotni se o ně
podělit. Aby tento dolanský fenomén byl alespoň částečně
zmapován a my všichni jsme se dozvěděli co nejvíce
z jeho čtyřicetileté historie, budu rád za informace týkající se
např. účastníků, organizátorů, vítězů, cen, míst sportovních
setkání, zajímavostí a za fotografie.
Tomáš vlasák
Děkuji všem za poskytnuté materiály.

Cena pro vítěze

Vítěz Jirka Kahabka

Účast byla hojná. V příštím ročníku můžete
soutěžit i vy!
Druhé místo získal Jiří Švancara

Březen 2022

Třetí místo patří
Ondrovi Suškovi
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Vánoční strom

ánoce a jim předcházející adventní čas byl v roce 2021
silně poznamenán nákazou COVID-19 a s ní spojenými
nařízeními omezující setkávání jak v kruhu rodinném, tak při
veřejných akcích, uvnitř budov i venku. Tento divný čas ovlivnil
taktéž rozsvěcení vánočního stromu na návsi, které se uskutečnilo
28. 11., bez zpěvu koled a svařáku. Strom se rozsvítil po setmění
s veřejným osvětlením za doprovodu skladeb z rozhlasu a krátkého
mluveného zamyšlení. Byl darován od Jarky a Vlasty Krutských
a při instalaci se projevily letité zkušenosti našich zaměstnanců.
Zdobení probíhalo pod vedením Martina Semeráda, ten dobře vidí.
Jirka Vágner vypomohl s plošinou, bez ní by to nešlo a za účasti
dětí a dospělých, kteří také přiložili ruku k dílu a odborně je vedla
Katka Soukupová. Až do tří králů nám strom zveleboval náves.
tomáš vlasák

Velká příprava stromu se vydařila

Zdobení stromku pomocí plošiny

Děti si zdobení vánočního
stromečku užily

společenská kronika
Narozeniny oslavili nebo oslaví
 Vlasák Jaroslav 93

 Pastorová Věra 80

 Malečková Marie 86

 Hájek Václav 75

 Hořánková Emílie 85

 Oundrán Stanislav 75

 Vidimová Jiřina 82

 Halíková Hana 75

 Schafferová Hana 80

 Halíková Marcela 70

 Stulík Petr 80

Navždy nás opustili
 Helebrantová Zdeňka

 Bartůněk Jan

 Gjurevski Svetislav

 Halík Jaroslav

Narození dětí
 Vít Ladislav Jan
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 Buňata Tomáš

Březen 2022
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Modernizace vozového parku

N

ikdo nemládne a ani technika ne. Je třeba ji
modernizovat a udržovat v přijatelném věku, aby co
nejlépe vyhovovala potřebám obce a jejích občanů. Byla
co nejvšestrannější, použitelná za každého počasí, na silnici
i v terénu a byla uživatelsky přívětivá. Z těchto důvodů
obec pořídila nový přírůstek komunální techniky, oranžovou

krasavici, multikáru, kterou budete nově potkávat v obci.
Jedná se o vozidlo Multicar M30 FUMO s pohonem 4x4,
s třístranným sklápěčem a korbou, velkoobjemovou korbou,
sněhovým pluhem, silničním zametačem a sypačem
o objemu 1,2 m3. Přeji novému „pomeranči“ dobré zacházení
a mnoho dobře odvedené práce v obecních službách.
tomáš vlasák

Soutěže a certifikáty
V soutěži Středočeského kraje My třídíme nejlépe (za rok 2020), se naše obec,
ve své kategorii 499 1999 obyvatel, umístila na 19. místě, s počtem 602,3 bodu
z celkového počtu 433 obcí v této kategorii. Data do soutěže jsou čerpána ze
čtvrtletních přehledů o množství vytříděných komodit pro společnost EKO-KOM.
ECOBAT
Za rok 2021 vydala společnost pro naši obec osvědčení o přínosu pro životní
prostředí. Odevzdali jsme celkem 148 kg použitých baterií, z nichž bylo získáno
110 kg kovonosných druhotných surovin.

Odpady a my

J

ak jsem Vás informoval už v minulém zpravodaji roky 2021 a 2022 jsou pro odpadové hospodářství obcí a jejích občanů
přelomové z hlediska legislativy, nejen té co pro nás schválili naši zákonodárci, ale i té obecní, která z těchto zákonů
vychází a přijalo ji zastupitelstvo. Toto nás všechny ovlivní a doufám posune k takovému nakládání s odpady, které v co
nejmenší míře zatíží naše okolí, naše ovzduší a naše peněženky.
Vždy jde o ochotu změnit své chování, abych se nemusel stydět před sousedy, před svými dětmi .
Od 1.1.2022 nabývají účinnosti dvě obecně závazné vyhlášky týkající se této problematiky, OZV 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství a OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatek se zvýšil o 200 Kč, pro letošní rok činí 900 Kč (600Kč) na poplatníka.
V letošním roce pro nás platí tyto zásadní limity pro ukládání odpadu na skládku 190 kg na obyvatele ( v roce 2021 200
kg) a 900 Kč dílčího poplatku za tunu (v roce 2021 800 Kč) uloženou nad tento limit. My jsme tento limit v loňském
roce překročili v měsíci srpnu a od srpna jsme ukládali tunu na skládku o 300 Kč dráž. Letos při stejném chování limit
překročíme dříve (limit na obyvatele je o 10kg nižší) a tuna bude již o 400 Kč dražší!
Březen 2022
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Bilance odpadového hospodářství za rok 2021:

Novoroční nadílka

Ještě poznámka k této novoroční fotografii, nechovejme
se jako ve velkých městech, kde stanoviště kontejnerů
je opakující se skládkou a technické služby obce musí
uklidit celý prostor. Když je kontejner plný, počkám,
až bude vysypán, nebo mám možnost papír vhodit ve
sběrném místě č.p. 4 do velkoobjemového kontejneru.
Toto platí i pro ostatní druhy odpadu. Určitě se najde
u Vás dostatek prostoru pro dočasné uskladnění odpadu,
když zrovna není v kontejneru místo.
tomáš vlasák

Obec Dolany nad Vltavou vyhlašuje Fotosoutěž!

Jak to
vidím já

Podmínky soutěže Jak to vidím já:
 Účastnit se může každý, kdo rád fotografuje.
 Soutěžící do 31. srpna 2022 zašle svých 10 fotografií
(nesmí být starší než 3 roky) na foto@zsdolany.eu nebo přinese na OÚ
flashdisk s fotografiemi.
 Vítěze soutěže zvolí veřejnost při online hlasování (odkaz bude zveřejněn
v srpnu na stránkách obce).
 Nejúspěšnější fotografie budou použity pro Obecní kalendář na rok
2023.
 Kontaktní osoba: Jarmila Momutová, tel.: 731 007 373
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