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Kam s nimi?

Z

atímco problém Jana Nerudy s jeho slamníkem
by byl v dnešní době a podmínkách obce
nicotný vzhledem ke sběrnému dvoru a kontejneru
na velkoobjemový odpad (nebo bio?), my musíme
řešit otázku kam s automobily. S rostoucím
počtem obyvatel a rodinných domů roste také
počet automobilů, které samozřejmě musí někde
parkovat. U novostaveb jsou parkovací stání
na stavebním pozemku podmínkou stavebního
řízení, u starší zástavby, která v obci převažuje,
se toto nijak neřešilo. Proto většina automobilů
stojí na místních komunikacích a s tím vznikají
problémy. V zimě, pokud napadne sníh jako
letos, nelze provést jeho odklizení a zabezpečit
sjízdnost ulic. Nevhodným parkováním je pak
omezen průjezd svozového Kuka vozu a zůstávají
nevyvezené popelnice. Někde zaparkovaná auta
blokují vjezd a výjezd z pozemků u RD. Protože
naše místní komunikace, vzhledem k jejich
1

parametrům, není možno osadit dopravními
značkami, které by problémy odstranily, je
to pouze na ochotě a ohleduplnosti majitele
automobilu k sousedům a ostatním obyvatelům
obce. Zaparkovat automobil na svém pozemku
nebo v garáži, pokud ta možnost je, sice
zdržuje otevíráním a zavíráním vrat, ale pocit
z většího zabezpečení svého vozidla a zlepšení
průjezdnosti ulice stojí za to. Když už ale
automobil musí zůstat na ulici, měl by stát
jako ostatní na jedné straně ulice a neblokovat
výjezdy z garáží nebo pozemků. Apeluji tímto
na všechny spoluobčany řidiče k dodržování
nejen právních předpisů, ale i ohleduplnosti
a dobrých sousedských vztahů. Věřím, že náš
„slamník“ tak vyřešíme bez nutnosti plánovat
záchytné parkoviště nebo parkovací dům.
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§ 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Pozemní komunikace a jejich rozdělení
(1) Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci,
včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
(2) Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
a) dálnice
b) silnice
c) místní komunikace (naše ulice)
d) účelová komunikace
§ 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zastavení a stání
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. (V našich ulicích bez
potřebné šířky by nemělo parkovat žádné auto, o zřízení „jednosměrek“ lze uvažovat pouze v některých ulicích.)
§ 27 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz
neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace (zejména při svozu
popelnic “T“ neprůjezdné)
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo
pozemní komunikaci (např. z pozemku u RD, garáže)

JOSEF DRÁPELA

STAROSTA A ŘIDIČ

S
Plánované
akce
30. 4. ČARODĚJNICE
7. 5. LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
29. 5. DĚTSKÝ DEN
Jejich konání bude
záležet na aktuální
situaci.

oučasný stav nám nedovoluje žádné společné
aktivity, ale všichni věříme, že určitě jednou přijde
čas a my se opět budeme společně setkávat. Mnohým
Hledá se
z nás dal současný stav možnost se zamyslet na tím,
super tým
co je pro nás v životě důležité, co bychom rádi…
A my bychom rádi, aby se více občanů zapojilo
do organizace, zajišťování a realizace společných
aktivit pro děti i dospělé.
Hledá se tým nadšenců a dobrovolníků s chutí, nápady,
s odhodláním, že až nadejte čas, tak se s chutí pustí do Dětského dne, Strašidelného
lesa, Sv. Martina, Bakusu, Vánočního setkání… a dalších akcí, které budete mít
chuť pořádat, organizovat, zajišťovat. Bylo by fajn, kdyby zde vznikl tým lidí,
kteří se dokážou domluvit, zastoupit se, obětovat svůj čas a energii a odměnou
jim za to bude povedená akce, ze které budou odcházet jejich známí, přátelé, ale
i zatím neznámí spoluobčané z Dolan s dobrým pocitem.
Obecní úřad i škola nabízejí podporu – materiální, finanční.
Pokud máte chuť a zájem, dejte, prosím, vědět do konce dubna paní Z. Vlasákové
na OÚ - 315 722 603, info@dolany.cz, do ZŠ paní J. Momutové – 315 722 717,
info@zsdolany.eu, nebo M. Maříkové – 602 692 929, marikova.mar@seznam.cz
Těšíme se na Vás, protože bez Vás to nepůjde.
Z. VLASÁKOVÁ, J. MOMUTOVÁ, M. MAŘÍKOVÁ
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Ladovská zima v Debrně

ořádná zima s hromadou sněhu je přesně to, po čem
touží každé dítě i nejeden dospělý. Poslední roky
byly na sněhovou nadílku poněkud skromnější, ale
letošní zima nám to poctivě vynahradila! Naše obec
v údolí se díky vytrvalým mrazům a vydatnému sněžení
proměnila v bohaté sněhové království vybízející
k zimním radovánkám všeho druhu. Stejně jako
na podzim nás provází nepříznivá pandemická situace,
takže hlavně naše děti, které přišly jak o všechny běžné
aktivity, tak o svůj oblíbený Domeček, byly z těch obřích
závějí sněhu opravdu nadšené.
Rozhodně nejoblíbenějším stanovištěm byla „debrnská
sjezdovka“ neboli Svah, kde se bobovalo a sáňkovalo,
ti nejodvážnější vytáhli lyže i snowboard. Jezdilo to
parádně a ani ti nejmenší se nenechali na bobech zahanbit.
Výkřik „Bobovat!!“ jistě bylo v nejedné domácnosti to
první, co rodiče ráno slyšeli. Takže nasnídat, nabalit,
naplnit termosky horkými nápoji a hurá na Svah. Koho
nezlákal kopec, zabavil se stavěním sněhuláka nebo iglú.
Prostě zima jako malovaná Josefem Ladou.
Další sněhová aktivita byla spíš pro starší děti a dospělé.
Co by to tak mohlo být? Jelikož se tady v našem
okolí nenachází žádný pořádný kopec (a na Řípu není
sjezdovka), je jasné, že mám na mysli běžkování! Celá
plocha nad Debrnem a Dolany byla protkána hustou
sítí běžkařských stop,
které vedly do celého
širého okolí. Běhalo se
parádně, hlavně když
začalo pořádně svítit
slunce a nebe zůstalo
bez mráčků. Podmínky
jako na horách! Třetím
a bohužel nejkratší dobu
Iglú na návsi

využívaným stanovištěm
byl zamrzlý Minický
rybník. Co by to bylo
za zimní sportování,
kdybychom aspoň jednou
neobuli brusle a nešli
prověřit kvalitu ledu!
Po dlouhých vydatných
mrazech bylo jasné, že
bude na rybníku bezpečno
a mohlo se jít bruslit.
Na výběr jsme měli ze
dvou téměř profesionálně
upravených ploch. Větší
obdélník sloužil na trénink
piruet, skoků a hokeje,
delší dráha vyhovovala
spíš
fanouškům
rychlobruslení.
Velké
díky patří všem, kteří se
na úpravě povrchu podíleli.

Všechno krásné jednou
skončí, takže i sněhová
Běžkařské trasy
nadílka časem zmizela.
Budeme doufat, že k nám za rok opět dorazí bohatá
a mrazivá zima, kterou si budeme moci užít bez
jakýchkoliv opatření. Teď už vítáme příchod rozkvetlého
debrnského jara.

Automobil pro HOSPIC
Až potkáte takovýto automobil se znakem obce, budete
vědět, že obec přispěla částkou 5 000,- Kč, zakoupením
reklamní plochy na realizaci projektu „Sociální automobil“
Dacia Dokker určený pro organizaci HOSPIC TEMPUS,
z.s. a pomohla tak dobré věci.
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Zasněžená cesta
do Turska
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Zprávy ze školky

N

a konci měsíce února SLUNÍČKA A BERUŠKY uspořádaly karneval
- rej masek.
A že se pěkně „rejdilo“... Do školky přiletěly čarodějnice. Spidermani
i Batmani vzbudili svými kostýmy mezi maskami respekt. Princ si přivedl
své krásné princezny, zatančily nám lesní i motýlí víly, postrašilo nás strašidlo i postava kostry. Všechny ochraňoval anděl, aby nás nekousl pes, který
ale dováděl s ovečkou. Lvi to pozorovali z povzdálí, zebra se raději od lvů
držela stranou a navštívila nás i kovbojka s pirátkou. Na vše dohlížel policista, a když se něco pokazilo - opravil to šikovný opravář. Největším překvapením ovšem bylo, když vládce hor - pan Krakonoš přivedl z lesa Červenou Karkulku, která tam asi zabloudila,
ale přesto přinesla dětem plný košíček
dobrot! Prostě jsme si s dětmi užili prima
dopoledne.
Věříme, že se opět brzy shledáme se všeRej masek si děti užily
mi dětmi - kamarády v naší Mateřské škole SLUNÍČKO.
Informace o zápisu dětí do MŠ možno shlédnout na www.msdolany.eu.
S přáním pevného zdraví a hodně SLUNÍČKA Vám přeje za celý kolektiv
MŠ
Karneval ve školce

ALENA KLIMENTOVÁ

„Učím z domova“

U

ž je to celkem dávno, kdy jsme se s dětmi naposledy
viděli ve třídě. To byl čas Adventu, přáli jsme si
krásné prožití Vánoc, těšili jsme se na Ježíška a zvládli
jsme to i s rouškami na tvářích.
„Tak se milé děti uvidíme v novém roce, 4. ledna
na shledanou!“ loučili jsme se před školou. Ale datum
našeho setkání se nějak posunulo a stále posouvá dál
a dál…
Každý všední den se ale přeci jen vidíme. Jsme
zmenšení, každý obsadíme jedno okno na obrazovce,
ale vidíme se! Vidíme se také proto, že se všichni žáci
mohou připojit na „svých“ počítačích a mnozí na IPAD
zařízeních, které jim naše škola zapůjčila. Děkuji
rodičům, babičkám i dědečkům a starším sourozencům,
kteří dětem pomáhají.
Učení online má své výhody i nevýhody. Výhodou je,
že vstávání máme posunuté, zuby nemusíme mít vždy
vyčištěné, vlasy učesané a občas se může stát, že se
učíme v nějakém parádním pyžamu. Že se to nesmí?!
Že to není vhodné?! Opravdu asi není, ale v dnešní
době, která je pro všechny tak obtížná, není příliš

podstatné, jestli jsme vždy stoprocentně připraveni,
oblečeni, učesáni…
Distanční vyučování v naší ZŠ probíhá již dlouhou dobu.
Děti 3. a 4. ročníku pracují každý den. Jsou rozděleni
do menších skupin, aby výuka dávala smysl, abychom
mohli lépe komunikovat a ke každému se dostalo co
největší a nejsrozumitelnější sousto informací, které si
dále děti ponesou školním životem.
Práce v menších skupinách mi umožňuje s dětmi si
popovídat o tom, jak se jim daří, co dělají a lépe se
také dovídám, zda děti nové látce rozumějí. Máme také
větší prostor k individuálnímu procvičování. Vyučovací
hodiny jsou hodně náročné na pozornost všech.
Ke konci je již znát únava a menší soustředěnost. Další
práce potom čeká na samotné děti, které si plní úkoly
samostatně, stejně jako by byly ve škole. Velkou pomocí
rodičů je to, že zadaná cvičení mohou zkontrolovat
a zasílat paní učitelce ke kontrole. S dětmi se setkávám
také navíc, v hodinách určených na docvičení učiva.
Každý podvečer se dívám do zpráv, jak se dětem dařilo
a zpětně zasílám většinou pěkné známky, které dále

Březen 2021

4

OBECNÍ Zpravodaj - Dolany - Debrno

www.dolany.cz

Děti se svými domácími projekty

děti i rodiče motivují v další práci. I chyby jsou však
důležité! Ukazují na to, co je problém, kam soustředit
naši pozornost a úsilí. Pravdou je, že se zaměřujeme
hlavně na učivo českého jazyka, anglického jazyka
a matematiky. Učivo prvouky, vlastivědy a přírodovědy
nám slouží k procvičování čtenářské gramotnosti, kterou
musíme posilovat i ve výuce na dálku.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Martinu
Jelínkovi, díky kterému jsme si mohli užít historické
přednášky i s ukázkami různých artefaktů z období
pravěku, Keltů, Slovanů a Velkomoravské říše. Díky jeho
zajímavému vyprávění jsme se na chvilku mohli přenést
do dob dávno minulých a lépe si tak představit, jak lidé

žili. Velkým překvapením pro mnohé také bylo, že
v blízkosti Dolan je plno míst, ze kterých historie čiší.
Míst, kde naši předci žili již pradávno a nyní jsme tu
MY!
Na závěr bych ráda popřála všem pevné zdraví, dětem
i rodičům hodně sil a trpělivosti. Snad nám jaro přinese
nejen sluníčko, ale i dobrou náladu a odhodlání vše
zvládnout.
Věřím, že naše setkání ve škole bude opravdu radostné!
VLAĎKA PACKOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozeniny oslavili nebo oslaví
 Halík Jaroslav 75

 Vágnerová Jana 75

 Pavlíčková Marta 75

 Halík Vladimír 75

 Burda Ivan 80

 Vidimová Jiřina 81

 Kořínková Marie 82

 Hořánková Emílie 84

 Malečková Marie 85

 Vlasák Jaroslav 92

Navždy nás opustili
 Macharová Jana

 Mareš Josef

 Sedláček Jaroslav

 Rejnyš Zdeněk

 Toms Vratislav

 Šrámek Pavel

 Lachor Ladislav

 Meldová Eva

Narození dětí
 Těšík Dominik
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 Haklová Denisa
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VĚRA POKORNÁ

TJ Sokol Dolany

N

ormálně bych vám teď
s radostí hlásal, jak máme
v Sokole zimu zdárně za sebou, jak
areál prodělal jarní očistu, trávník
je připraven na další porci zápasů
a hráči po trénincích a soustředění
jsou natěšení, až se ten kolotoč
zápasů opět spustí. Prostě taková,
trochu až nudná, klasika.
Že nic z výše uvedeného není
pravdou, překvapí jen málokoho.
A zdůvodňovat to proč se
netrénuje, nehraje apod., určitě
není třeba. Vlastně jedna výjimka
mě napadá. A to stav hracího
hřiště, které díky dlouhé přestávce
mělo dostatek času pořádně
zregenerovat a vypadá teď
výborně. Když praktická příprava
prozatím není možná, snažíme se
alespoň na okamžik rozvolnění
co nejlépe připravit, aby následné
zdržení bylo co nejkratší. Jak to
s našimi plány vypadá v tento
okamžik, uvádím níže.
Začnu s fotbalem, ale vezmu to
poněkud zeširoka. Jak sportovní
příznivci jistě ví, zmítá se
nejrozšířenější kolektivní sport
v naší zemi v další korupční aféře.
Poté, co byl z vedení nejprve
odstaven nejvyšší představitel
českého fotbalu, Miroslav Pelta,
došlo i na jeho zástupce, Romana
Berbra, který byl nazýván šedou
eminencí
českého
fotbalu.
Odstavení těchto dvou pánů
podpořilo některé lidi, kteří
současné poměry ve fotbale chtěli
změnit, a ještě více začali pracovat
na projektu s názvem FEvoluce,
který se nyní šíří po všech koutech
ČR.
A tak nyní, kdy po celé zemi
probíhají volby v jednotlivých
okresech, se v mnohých z nich
potkávají zástupci současných

struktur právě se zástupci FEvoluce.
Lze si jen přát, aby ať už v okresních
a následně krajských a celostátních
volbách uspěje kdokoli, se co
nejdříve fotbalu podařilo vylepšit
své renomé a upustit od praktik, jako
jsou úplatky a protekcionalismus.
V těch našich Mělnických volbách
se žádná „čerstvá krev“ neobjevila,
a tak pro některé kluby včetně toho
našeho bylo problémem vybrat
nejlepšího kandidáta, kterému by
na volební valné hromadě daly hlas.
Ale nechci nově zvolené vedení hanit
předem a spíše budu sledovat, zda
jednotlivými kandidáty slibované
zlepšení poměrů skutečně nastane.
Že by to mohli myslet vážně,
podporuje série několika dnes tak
populárních webinářů, při kterých
všichni účastníci sedí doma ve svém
křesle a přitom společně komunikují
přes počítač. Díky nim víme, že jarní
část sezóny 2020/2021 započne
nejpozději prvního května. Neboli
jinak řečeno, pokud se nejpozději
toho dne hrát nezačne, letošní jaro
je řečeno fotbalovou hantýrkou
„odpískáno“ a v úvahu už přichází
maximálně nějaká pohárová či
přátelská utkání. Současně bylo
stanoveno, že pokud se začne,
určitě se poslední kolo bude hrát
27. června. A bude-li v celé soutěži
odehráno alespoň 50 % zápasů,
bude soutěž prohlášena za regulérní
se všemi důsledky (tj. postupy
do vyšších soutěží, sestupy, apod.).
Započetí soutěží bych si moc přál.
Nejen kvůli hráčům, ale i kvůli
divákům, bez kterých to prostě není
ono. I když moc šancí nám aktuální
data nedávají, budeme doufat
do poslední chvíle.
Ale dolanský sport nežije jen
fotbalem. Máme tu dva krásné
tenisové kurty a několik nadšenců,

kterým tato hra učarovala natolik,
že se pod vedením Ondry Doubka
rozhodli přihlásit na tenisovou
soutěž družstev. I tady se sleduje
aktuální vývoj pandemie… A stejně
jako u fotbalu už je známo, jak
soutěže proběhnou, bude-li to
možné. A tak už víme, že celá
soutěž by měla proběhnout během
jara a náš celek čeká celkem 8
zápasů. Dokonce už je rozlosováno
pořadí zápasů, díky čemuž víme,
že hned v našem prvním zápase
bychom se na začátku května měli
utkat s jedním z favoritů, celkem
Kročehlav.
Nebezpečí přenosu
nemoci je během tenisového klání
přece jen menší než u kontaktních
sportů. A tak věříme, že soutěž
v plánovaném termínu započne.
Přesto už nyní existuje záložní plán
pro případ, že by soutěž musela
být redukována. V tom případě
tým čeká rovnou vyřazovací část,
v níž by v prvním kole naši narazili
na tým Řeže.
Toť ve zkratce o našich nejbližších
plánech. Na závěr si dovolím
nám všem popřát, abychom
současnou situaci ve zdraví přečkali
a abychom vás co nejdříve mohli
zase začít informovat o úspěších,
o vítězstvích, ale i porážkách, které
ke sportu také patří, o počtu dětí,
které se rozhodly věnovat sportu,
o turnajích, které pro nadšence
různých sportů připravujeme,
a o kulturně-společenských akcích,
které neodmyslitelně k dolanskému
folklóru patří. Prostě o té výše
zmíněné „nudné klasice“, která nám
tak chybí.
JOSEF SVOJSÍK
SEKRETÁŘ SPOLKU
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Život na dolanském ranči
„Velké plány“

razí čtenáři, moc Vás všechny
opět zdravím, čas běží jako
voda a já znovu sedím u počítače
a píši další článek pro Vás. Poslední
článek nebyl zrovna radostný, a tak
se v tomto můžete těšit na veselejší
obsah.
Už nějaký čas žijeme ve zvláštním
světě, který nás drží v zajetí
strachu o zdraví naše a našich
blízkých, nedovolí nám užívat si
radostí a celkově je to pro všechny
omezující. Bohužel tak tomu je
i u nás na ranči. Moc nás mrzí,
že se nemůžeme s dětmi scházet
na kroužku. Za tu dobu jsme přišli
o spousty krásných chvil, které nám
všem chybí. Pro děti tohle musí být
asi nejtěžší období, nemůžou si
totiž to dětství užívat, nemůžou se
vidět s kamarády, nemůžou skoro
nic, než sedět u počítače a vidět se
s nimi online. Všichni jsme byli děti
a představa, že bychom nemohli
pomalu ven na hřiště, je pro mě
úplně na hlavu postavená. Doufám
a pevně věřím, že se z toho brzy
dostaneme a budeme zase všichni
moci žít normální životy. Abychom
dětičky z kroužku v naději a víře
udrželi, jsme s nimi neustále
v kontaktu a nachystali jsme pro ně
na tento rok bohatý program. Už

Děti na dolanském ranči
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se nemůžeme dočkat a modlíme se,
aby vše vyšlo, a všichni na ranči jsme
zase měli spousty zážitků, společně
strávených chvil a radostí.
První, co nás v tomto roce čeká, jsou
čarodějnice na ranči, které se mají
konat 30. 4. Minulý rok jsme o ně
byli ochuzeni, ale rok letošní se nám
už musí povést je uskutečnit. Děti si je
v roce 2019 neskutečně užily a za mě
osobně to byla nezapomenutelná
akce.
Následující, co nás čeká, je akce
z minulého roku a je tím dětský den
ve Svatošských skalách. Ten nápad
se nám před rokem zrodil v hlavě
a měli jsme obrovskou radost, že
to vládní nařízení tenkrát dovolila
a my jsme děti mohli odvézt pryč
od bláznivého covidu a dopřát jim
pár dní v normálním světě, jaký ho
znají. Nemyslím na nic jiného, než
aby se nám to povedlo i nyní. Svět
je vážně teď takový, jako kdyby se
zastavil čas
a i pro nás
je
energii
dobíjející,
že můžeme
s dětmi vyrazit
a prožít pár dní
pryč od všeho,
co se poslední
rok děje.
Další tradiční
událostí
je
noc u koní,
Březen 2021

která se koná na ranči a je v plánu
na červen.
Novinkou v roce 2021 je úplně první
příměstský jezdecký tábor, který
bude trvat týden v měsíci červenec.
Na to se obzvláště těšíme, máme
nachystaný nabitý program a dětičky
se rozhodně nebudou nudit. Jééžiš,
už aby to všechno bylo, nemůžeme
se dočkat. Asi jsem taky jako ty malé
děti a žiju z toho těšení se na všechno,
co nás v tomto roce čeká.
Abych nezapomněla, tak tou
nejbombastičtější akcí bude, jak
jinak než 11 denní koňský tábor
ve Svatoškách, již třetí za existenci
našeho ranče.
V září nás pak ještě čeká jedna noc
u koní a posledním bude vánoční
kroužek.
No, co myslíte? Je toho dost viďte?
Myslím si, že jsme to vymysleli
krásně a že tímhle vším nasbíráme
zase tolik krásných chvil, vzpomínek
a zážitků, že doplníme ten nynější
deficit.
Jakmile to půjde, bude samozřejmě
opět spuštěn pravidelný koňský
kroužek, který se koná každou středu
od 17 do 20hod. Bude to boží pocit,
až se po ranči zase bude rozléhat
dětský smích a jásot. Až rozděláme
oheň, opečeme buřty a všichni se
obejmeme a řekneme si, že se rádi
vidíme. Kapou mi tu slzy, když si
představím, jak budeme mít my
i dětičky srdíčka na rozskočení, až
na chvíli toho velkého setkání dojde.
Moc se na něj těšíme!
Máme pro děti spousty nového.
Pořídili jsme na ranč tři paví
děvčata a dva paví chlapce, kteří tu
chodí, roztahují své krásné ocasy
a troubí, jak trumpety. Máme tady
také nového koníka, který se k nám
přistěhoval a je velký jako obr. Celou

OBECNÍ Zpravodaj - Dolany - Debrno
zvířecí partu doplňuje 14 čerstvě
vylíhnutých kuřátek, která teď
mají pokojíček na naší kuchyňské
lince, protože venku je ještě zima,
no a pozadu nezůstávají ani holuby,
kteří už mají v holubníku spousty
malých holubích miminek. Na ranči
je stále krásně, ale dokonalé to
není. Dokonalé to bude, až tu zase
budeme s dětmi všichni pohromadě.
Jako poslední, co bych v tomto
článku chtěla zmínit je, že v období,
kdy to ještě šlo, jsme uskutečnily
zkoušky na nové pobočníky,
kapitány a nově, to nejstarší holky
dotáhly, až na post praktikantek.

www.dolany.cz

Ve zkoušce na pobočníka obstála
Alenka Soukupová, Vaneska
Louthanová, Tebra Szmeková,
Maruška Kučerová, Šarlotka
Černohubová, Natálka Pokorná
a Rosárka Royce. Také ve zkoušce
obstáli dva udatní mladí muži,
jejichž zkouška spočívala v ulovení
ryby v řece Ohři, rozdělání ohně,
upečení ryby na ohni a ta následně
musela projít ochutnávkou. Těmito
šikovnými byli Maty Otiepka
a Luky Čmelík. Kluci, máte můj
obdiv, v divočině byste neměli
problém přežít. Ve zkoušce
na kapitána ranče obstála Eliška

Kubesová, Káťa Čmelíková, Beátka
Krátká a Natálka Černohubová.
No a TOP post ranče, tedy post
praktikantky
získala
Natálka
Hudáčková a Dianka Dobšová. Všem
dětem moc gratulujeme a jsme na ně
moc a moc pyšní.
Tak jsme zdárně u konce, doufám,
že má článek alespoň trochu hlavu
a patu a že pro Vás byl příjemným
počtením. Mějte se krásně, buďte
na sebe hodní, buďte zdraví a vítejte
jaro, už se nám mílovými kroky blíží...
U příštího vydání na shledanou.
APPALOOSA RANCH KOCANDA, Z.S.
NIKOLA SURÁ

Uklidili jsme obec a okolí

V

rámci celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko, do které
jsme se zapojili pod
názvem „Ukliďme naši
obec“, se v sobotu 27. března
sešlo na dolanské návsi
35 dobrovolníků včetně
12 dětí. Devět skupin
mělo dopoledne jediný cíl:
pomoct přírodě od návalu
odpadků. Každá skupina si
určila trasu, kterou projde
a vysbírá na ní všechen
odpad. Díky „pytlomatu“
se všichni vybavili několika
pytli a vyrazili. Někdo šel
podél řeky Vltavy směrem
na Kocandu, nebo naopak
k Jezu. Někdo si vybral hlavní silnici až k Vodárně a Nehošti a jiní vyšli
nad háj a do Višňovky. I přestože dopoledne nepanovalo zrovna přívětivé
počasí, všichni dobrovolníci sbírali plastové obaly, skleněné lahve,
plechovky od nápojů, pneumatiky, roušky, papír a jiné objemné odpady
jako diví. Dohromady jsme nasbírali přibližně 480 kg odpadu! Za pomoc
a silnou vůli při sbírání děkuji skupinám Legendy a Plas, Mamuti.
cz, Jelínci, Šochovi, Eco-duo, Bujňáková-Babocká, Hájek-Tomsová,
Tomsovi, Suchá-Hajduková-Kieslingová. V Debrně měla šikovná parta
– pan P. Holcr a pan F. Hřebik - již uklizeno.
Všem ještě jednou děkuji za pomoc
a doufám, že každým rokem se
množství odpadu bude v přírodě
jen snižovat a všichni pochopí, že
na odpad existují koše, popelnice
a sběrné dvory místo mýtinky
v lese nebo okrajů cest, abychom
se v přírodě mohli procházet bez
pytlů v ruce.
TEREZA VLASÁKOVÁ

Březen 2021
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Myslivost

S

Nalezená mláďata nechte v přírodě, poradí si

prvním jarním oteplením se v přírodě objevují
také mláďata volně žijících živočichů. Již nyní
můžeme narazit na zajíčky, později na jaře se přidají
například srnčata. Samice obou těchto druhů nechávají
svá mláďata odložená a vrací se k nim jen několikrát
za den. Nález osamoceného mláděte neznamená, že je
opuštěné. Nesnažte se mu pomáhat! První jarní oteplení
přineslo ještě vyšší návštěvnost přírody, než jakou jsme
mohli pozorovat v průběhu celého kovidového roku.
Zvýšený zájem o přírodu ale znamená také zvýšený
příliv „zachráněných“ mláďat zajíců, který hlásí jak
myslivci, tak záchranné stanice živočichů. Zajíčata ale
tuto lidskou péči nepotřebují! Neodnášejte je! Zajíčata se
rodí osrstěná, vidící a s vyvinutou termoregulací. Matka
zaječka je zanechává volně ležet v nadzemním pelechu.
Opouští je proto, aby k nim nepřitahovala pozornost
predátorů. Jedná se o její přirozené chování. Vrací se
je několikrát denně nakrmit. Odnést taková mláďata
proto není pomoc, spíše se pro ně jedná o rozsudek
smrti – odchov v lidské péči bývá velice složitý a často
neúspěšný. Podobné je to i s malými srnčaty, která se
rodí v květnu a červnu. Najdete-li ve volné přírodě
odložená mláďata, nesnažte se jim pomáhat, obvykle
vaši pomoc vůbec nepotřebují. To, že jsou momentálně
osamocená, neznamená, že jsou opuštěná. Jejich matka
se k nim dříve či později vrátí. Abyste mláďata ani matku
zbytečně nestresovali, co nejklidněji a nejrychleji dané
místo opusťte. Nejlépe stejnou cestou, kudy jste přišli.
Snažte se vyhnout nadměrnému pohybu v okolí mláďat.

Čím více svého pachu na místě zanecháte, tím více bude
matka při návratu stresována. Mláďat se nedotýkejte ani
s nimi nijak nemanipulujte. Nejen, že byste je tím ohrozili
na životě, ale rovněž byste se dopustili přestupku proti
zákonu, ve větším množství i trestného činu. Ačkoliv se
jedná o vzácný jev, protože divoká prasata se kontaktu
s člověkem snaží vyhnout, je v současnosti již celoročně
možné narazit na markazíny, malá pruhovaná selátka.
Od jejich matky (bachyně) člověku hrozí bezprostřední
nebezpečí. Úrazy způsobené divokými prasaty bývají
závažné a život ohrožující. Doporučení i v tomto případě
zní: urychleně místo nálezu opustit.
Při toulkách přírodou s Vašimi čtyřnohými přáteli
je mějte neustále pod kontrolou, pohybujte se s nimi
po cestách a nenechte je volně pobíhat – revírovat.
Zachráníte mnoho mláďat a nebudete stresovat
jejich rodiče.

Odpady a my v roce 2020

V

odpadovém hospodářství uplynul další rok a jsou k dispozici čísla neúprosné statistiky, která jsou uvedena
v tabulce. Mimo uvedený počet pneumatik byl z obce ještě odvezen jeden plný velkoobjemový kontejner
a předán do systému zpětného odběru společnosti ELTMA díky nově navázané spolupráci s panem Klírem. Oproti
roku 2019 se schodek zvýšil o cca 96 000,- Kč. O příčinách nárůstu tun odvezených na skládku můžeme vést
polemiku, méně třídíme a více jsme v době pandemie uklízeli. Množství odpadu přepočtené na obyvatele narůstá
a dostáváme se vysoko nad průměr ČR a obcí srovnatelné velikosti.
Pro ulehčení práce a zvýšení množství vytříděného odpadu je potřeba dodržovat dobu pro ukládání odpadu
ve sběrných místech: v Debrně dle rozpisu, nebo po dohodě s panem Holcrem. V č. p. 4 ul. Vltavská je otevírací
doba ve středu od 14.00 do 18.00 a v sobotu od 09.00 do 11.00 hodin, nebo se domluvte s panem Formánkem.
Důležité pravidlo závěrem: KDYŽ NEVÍM KAM S ODPADEM (a nejen s ním), TAK SE ZEPTÁM!!!
9
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Bilance hospodaření za rok 2020
Z obce jsme odvezli na skládku 308,41 t odpadu tj. 327 kg na obyvatele za rok (mimo vytříditelných složek)! Nárůst
oproti roku 2019 byl přibližně 32 t.
ROK 2020
NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

POPELNICE

245,33t

NEBEZPEČNÝ ODPAD

1,09t

PNEU (bez nafty a práce)

182 ks

PLAST
SKLO

18,91t
5,55t

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY

617 151 Kč OD OBČANŮ A FIREM
13 719 Kč PAPÍR - SBĚR

16,2t

184 747 Kč KOV
8 993 Kč ODĚVY
(za PLAST,
KOV)

1,70t

9 568 Kč OD EKO-KOM

NÁPOJ. KARTONY

0,33t

4 600 Kč SKLO, PAPÍR, NÁP.KAR.

VELKOOBJEM. ODPAD
OLEJE A TUKY Z DOM.

39,52t
0,30t

DŘEVO A DRCENÍ BIO

22,84t

53 039 Kč

8,52t

23 920 Kč

CELKEM

10 068 Kč

0 Kč

PAPÍR V KONTAJ.

KALY

583 149 Kč

73 285 Kč VYŘAZ. ELEKTRO
EL.WIN, ECOBAT,
605 Kč
ASEKOL, EKOLAMP

- 989 628 Kč

16,49t
9,06t

37 359 Kč
0 Kč

59,14t

226 261 Kč

12,27t

21 115 Kč

877 951 Kč

BILANCE

- 111 677 Kč
ING. TOMÁŠ VLASÁK
MÍSTOSTAROSTA

Rok 2021

Přelomový rok v odpadovém hospodářství
Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech číslo 541/2021 a přináší pro odpadové hospodářství a naše
chování převratné změny. Platí jednoduchá úměra: zvýšíme procento vytříděných odpadů a to radikálním způsobem,
čímž snížíme množství odpadu dováženého na skládku, nebo budeme platit neustále více a více peněz ze své potažmo
obecní kapsy. Pro ilustraci uvádím tabulky, v nichž jsou nejlépe vidět cíle nastavené novým zákonem. V první tabulce
je uveden nárůst poplatku za uložení jedné tuny odpadu na skládku, který byl doposud 500,- Kč.

Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku
2021
za ukládání
Využitelných odpadů
na skládku

800

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
a dále

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

A v druhé tabulce je uvedeno množství odpadu, na který může obec uplatnit slevu, tj. bude jí účtováno stále 500,Kč jako dosud. Výpočet této slevy je: počet obyvatel s trvalým bydlištěm v předešlém roce dle statistiky krát
množství odpadu na obyvatele v daném roce.
Březen 2021
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na obyvatele v kg

www.dolany.cz

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Pro lepší pochopení uvádím výpočet ze statistiky obce za rok 2020. Počet obyvatel pro výpočet slevy byl 924
a můžeme uplatnit v letošním roce 200 kg.
924 x 200 = 184 800 kg,
tj. přibližně 185 t za skládkovací poplatek 500,- Kč a za tuny nad tuto hodnotu zaplatíme 800,- Kč/t.
Pro letošní rok při stejném chování jako v roce 2020, kdy jsme odvezli na skládku 308 t odpadu, platí jednoduché:
308 t – 185 t = 123 t
Těchto 123 t uložíme za 800,- Kč skládkovacího poplatku, tzn. o 300,- Kč dráž. Z toho plyne, že při stejném chování
letos zaplatíme minimálně o 36 900,- Kč více. Množství odpadu uplatnitelné pro slevu se v dalších letech snižuje
a cena za uložení raketově roste, což bude mít za následek prudký nárůst nákladů v odpadovém hospodářství.
Z důvodů, které jsem zde popsal, vyplývá, že se všichni budeme muset snažit vyprodukovat co nejméně komunálního
odpadu, který se vozí na skládku, a naopak co nejvíce odpadu vytřídit.
V letošním roce pro obec plynou z nového zákona další povinnosti. Pro rok 2022 vytvořit novou vyhlášku o nakládání
s odpadem a upravit systém vybírání poplatků tak, aby odpovídal nákladům v odpadovém hospodářství. Jinými slovy
pokud nedojde ke změně našeho chování v nákladní s odpady, bude nutno zdražit, nebo dotovat schodek z obecní
kasy, což je to samé (méně nových chodníků, dětských hřišť atd.). Na závěr nezbývá než připomenout
TŘIĎME ODPAD, TO MÁ SMYSL!
ING. TOMÁŠ VLASÁK
MÍSTOSTAROSTA

INZERCE

KLASICKÉ A HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ
Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru
zařazeny nebyly. Od 1. ledna 2021 se však situace změnila.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově nařizuje třídit
i klasické a halogenové žárovky.
Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek
se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš
potřeba. Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod
různými názvy stále dovážejí.
Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé
běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se stejně jako
úsporné a trubicové zářivky, výbojky nebo LED žárovky.
Můžete je vrátit v obchodě při nákupu nových, ve sběrných
dvorech nebo je vyhodit do některé ze sběrných nádob
společnosti EKOLAMP, která recyklaci světelných zdrojů
v České republice zajišťuje.

Když si půjdete koupit žárovku, uvidíte u její ceny výši příspěvku
na recyklaci, kterým výrobci přispívají na budoucí recyklaci
vysloužilé žárovky. Viditelné uvádění příspěvků na recyklaci
neplatí jen pro žárovky, ale pro všechna elektrozařízení.
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