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„Dolanský hlasatel“
zpravodaj obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nemáme v současnosti lehké období. Šíří
se nám virus a napadá nejvíce ty, kteří si
to nejméně zaslouží. Naše rodiče,
babičky a dědy, občany se sníženou
imunitou. To není všechno, co nás trápí,
máme různé omezení. Musíme chodit s
rouškami, nesmíme se navštěvovat,
někteří nemůžou ani navštívit vlastní
rodinu. Procházky na krátkou dobu a to
omezeně, maximálně přesun rychle do
zaměstnání, a to pouze komu je to
umožněno. Z práce rovnou domů.
Nelehká doba, pro nás všechny.
Ovšem síla je v naší solidaritě,
ohleduplnosti. Totiž tohle všechno
neděláme pro sebe, ale pro ty, na kterých
nám záleží. Ty my musíme společně

chránit, pomáhat jim a starat se o ně.
Teď se ukazuje, jaký máme charakter,
zda nám na těchto občanech, rodinách,
kamarádech, příbuzných, dětech záleží.
Jsem na Vás pyšný, jelikož to všichni
každým dnem dokazujete. Všichni
vzorně dodržujete nařízení vlády a tak
nemáme v obci žádného nakaženého
virem COVID-19. Vzorně nosíme
roušky a jsme ohleduplní ke všem
občanům. Takže se před Vámi musím
sklonit a poděkovat Vám.
Držím nám palce, abychom rychle a ve
zdraví všichni tuto těžkou dobu zvládli.
Držme spolu.
Luděk Bartoš, starosta obce

Provoz Obecního úřadu v době vyhlášeného nouzového stavu
Legalizace, vidimace (ověřování shody
podpisu a listin) je do odvolání
zastaveno. Využívejte kontaktních míst
Czech-POINT vybavených ochranným
sklem.
Poplatek ze psů prodloužen do
31.4.2020. Poplatek lze uhradit
bankovním převodem na účet Obce
Dolany
22520141/0100
–
do
variabilního symbolu uveďte číslo
popisné a do poznámky jméno +
poplatek.

do poznámky jméno+ bio. Telefonicky
informujte úřad na 731 755 634.
Známka Vám bude vhozena do poštovní
schránky.
Pro komunikaci s úřadem využívejte
v úřední hodiny telefon 312 666 410,
email: obecni.urad@dolany-kladno.cz.
Osobní návštěva úřadu je v naléhavých
případech možná pouze po předchozí
telefonické domluvě.
Výše poplatků a známek:

Známky na vývoz domovního odpadu:

1 pes 100 Kč každý další 150 Kč

- lze uhradit bankovním převodem do
VS uveďte číslo popisné, do poznámky
jméno+ vývoz. Telefonicky informujte
úřad na 731 755 634. Známka Vám bude
vhozena do poštovní schránky.

Jednorázová známka 60 Kč
Žlutá známka- vývoz 1x za 14 dnů 570 Kč

Červená známka- vývoz každý týden
1.060 Kč
Hnědá známka- BIO-SVOZ 926 Kč

Platba biosvozu: lze uhradit bankovním
převodem do VS uveďte číslo popisné,

Rozvoz nákupu pro seniory
Obecní úřad Dolany nabízí seniorům
žijícím v obci dovezení nákupu až do
domu. V případě, že máte o tuto službu
zájem stačí vhodit do schránky na
obecním úřadě nákupní seznam
(nezapomeňte na seznam uvést Vaše
jméno a číslo popisné) nebo nás

kontaktujte na telefonu 731 755 634 (J.
Kováříková). Rozvoz je zdarma, občan
hradí pouze cenu nákupu. Rozvoz bude
probíhat každý všední den odpoledne
kolem půl páté.

Rozvoz roušek
Obec nabízí svým občanům rozvoz
roušek. V případě, že máte zájem o
roušku, kontaktujte obecní úřad. Také

bychom chtěli poděkovat všem
spoluobčanům, kteří věnovali obecnímu
úřadu svá stará prostěradla a zapůjčili

šicí stroje. Zvláštní poděkování patří
dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří

pro nás šijí roušky. Všem moc
děkujeme.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených
nakažených nemocí COVID-19 nebo v hygienou nařízené karanténě:
1. Použité roušky vložte do plastového
pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm,
zavažte a povrch pytle dezinfikujte.
Pokud použijete tenčí materiál, je
potřeba dát dva pytle a dezinfikovat
vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně
dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte
pouze a jen do černé popelnice (na
směsný komunální odpad) standardním
způsobem.
4. V žádném případě neodkládejte tyto
zavázané pytle mimo kontejnery, abyste
neohrozili zdraví pracovníků svozových
společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné
umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí
COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo
potvrzeno, nemocná osoba nakládá se
svým odpadem stejně, jako je uvedeno v
předchozím odstavci. A pokud možno se

s žádostí o pomoc s odnosem odpadu
obrátí na obec, aby se zamezilo pohybu
nakažených osob ve veřejném prostoru.

Mám podezření na nákazu? Co mám dělat?
•

V případě příznaků nemoci volám linku 1212

Můj lékař má dovolenou! Nemohu se dovolat! Je víkend! Nepamatuji si na něj telefonní
číslo!
NEPANIKAŘÍM ! zavolám linku 112, případně 1212

Přátelé buďme zodpovědní, ohleduplní a trpělivý- zvažme zda informace, které chceme
vědět nejsou vyvěšené na webových stránkách ministerstva zdravotnictví (počty
nemocných, uzdravených, mapa výskytu onemocnění, mimořádná opatření atd.)
Zbytečně pak blokujeme infolinky.

Infolinky pro Středočeský kraj – hygienická stanice
771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.
736 521 357 je v provozu v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 9:00.
312 292 010, 312 292 017, 312 292 020 – tyto linky jsou v provozu
v pracovní době.

