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ŘÍJEN 2020

„Dolanský hlasatel“
zpravodaj obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu České republiky
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se
uskuteční volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a Senátu České
republiky. Volební místnost pro území
celé obce se nachází v budově obecního
úřadu, 1. patro, na adrese Dolany 35,
273 51 p. Unhošť.
Pro
povinnost

všechny
voliče platí
dodržovat
Mimořádná

opatření Ministerstva zdravotnictví
České republiky a pokynů okrskové
volební komise. Pro občany bude před
volební
místností
k dispozici
dezinfekce, rukavice a případně i
náhradní rouška. Prosíme všechny
voliče o dodržování předepsaných
rozestupů.

Volení voličů v karanténě
Volič, který je v karanténě z
důvodu COVID-19, kterou nařídila
krajská hygienická stanice má dvě
možnosti hlasování:
1. Hlasování z motorového vozidla u
volebního
stanoviště
(drive-in
hlasování)
Datum: středa 30.9. (7.10.) od 7:00 do
15:00

Stanoviště na parkovišti u zimního
stadionu
na
Kladně
(naproti
sportovnímu gymnáziu)
2. Hlasování do zvláštní přenosné
schránky
Hlasování bude zajišťovat zvláštní
volební komise složená ze 3 vojáků a
zapisovatele krajského úřadu.

požadavek musí oznámit krajskému
úřadu do čtvrtka do 20:00.

Datum:
pátek 2.10. (9.10.) od 7:00 do 22:00

Volič nemůže volit u volební komise
zřízené obecním úřadem.

sobota 3.10. (10.10.) od 7:00 do 14:00
Pro občany v nařízené karanténě či
izolaci, kteří nemohou využít drive-in,

Třídění odpadu
Vážení spoluobčané, prostřednictvím
toho článku Vás chceme opakovaně
požádat o správné třídění odpadu a
udržování čistoty v blízkosti kontejnerů
na tříděný odpad. Již se v minulosti
stalo, že společnost zajišťující svoz
odpadu odmítla provést svoz, protože
v kontejneru se nacházel jiný odpad než
určený. Tento kontejner se tak musel na
náklady obce vytřídit.
Také bychom rádi připomněli, že
černý kontejner umístěný u autobusové
zastávky slouží pouze na kuchyňské

oleje. Je běžnou praxí, že někteří z nás
do tohoto kontejneru vyhazují směsný
odpad, odpad, který se již nevešel do
jiného kontejneru, kov, motorové oleje a
další. Každý týden stráví zaměstnanci
obce minimálně dvě hodiny úklidem
v blízkosti kontejnerů a jejich tříděním.
V případě, že se tato situace do
konce roku nezlepší, budeme muset
navýšit cenu za svoz odpadu, abychom
alespoň částečně pokryli ztráty, které
vznikají.

Prosba určená pro pejskaře
(Příspěvek zaslala paní Jana Kováříková)
Nejprve bych chtěla požádat
milovníky a majitele psů, aby po svých
miláčcích uklízeli psí exkrementy.
Každý, kdo jde na procházku si může ze
stojanu utrhnout pytlík a dát si ho do
kapsy. Uvědomuji si, že stránka řešení
psích exkrementů má více stran pohledů.
Jako první je pohled člověka,
který nemá psa a neustále musí dávat
pozor, napomínat děti, dávej pozor, kam
šlapeš! nechoď na tu trávu může tam být
hovínko! a když už je nejhůř…myslím,
že to nemusím rozvádět. Na hřišti jsou
cedule zákaz vstupu se psy a není to nic
platné, bohužel jsem na vlastní kůži

zažila, jaké to je mít dítě pokousané v
obličeji od psa. Nikomu bych to nepřála.
Tak mi pejskaři řekněte, jak my k tomu
přijdeme?
Z druhého pohledu je člověk,
který je majitelem psa. Nemůžu
nařknout všechny pejskaře, ale co si
myslí ti, kteří nezvednou a neuklidí po
svém miláčkovi exkrement? Nebo ho
pouze přikryjí pytlíkem? (asi ve smyslu
pouhého označení, …pozor jsem tu…)
Však jsem zaplatil poplatek. Tak ať ho
obec uklidí. Kdo je za tohle odpovědný?
Kdo má povinnost to uklidit? Může za to
dostat nějakou pokutu?

A nakonec je tady strana
třetí……. Obec. Nejprve se pejskaři
vymlouvali na absenci košů a sáčků v
obci. Teď, když tu jsou, tak je v nich vše
možné jen ne to, co do nich patří.
Povinnost uklidit po svém psu má
jednoznačně osoba, která psa doprovází.

V případě, že tak neučiní dopouští se
přestupku proti veřejnému pořádku dle
§47/1 zákona 200/1990 Sb., o
přestupcích. Výše pokuty ve správním
řízení až 20.000, -.
Děkuji Jana Kováříková

Doporučené aplikace pro chytré mobilní telefony
(V článku je použit text tvůrců jednotlivých aplikací a logo aplikací)
Záchranka
Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát. Mobilní
aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena
pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby nebo Horské
služby.

Mobilní aplikace ČHMÚ
Aplikace ČHMÚ prezentuje vybrané produkty ústavu pro širokou
veřejnost: předpověď počasí na nejbližší dny, předpověď srážek,
výstrahy na nebezpečné jevy, během sezóny také předpověď
aktivity klíšťat. Aplikace umožňuje zobrazení předpovědí pro
uživatelem nastavené lokality.

V OBRAZE Vím, co se děje
Aplikace "V OBRAZE" vám přináší přehled aktualit z webu
vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.
eRouška – součást chytré karantény
Chraňte sebe, chraňte ostatní. Aplikace eRouška si pamatuje
další eRoušky, které jste potkali. Když uživatel onemocní, může
v ní snadno anonymně varovat ostatní před rizikem nákazy.
eRouška je oficiální aplikací České republiky využívající
technologii
Exposure
Notification.
Byla
vyvinuta
Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s NAKIT (Národní
agenturou pro informační a komunikační technologie). V boji
proti epidemii COVID-19 aplikace upozorňuje uživatele na riziko přenosu viru.

Obnova kontaktů
S koncem roku 2020 bude
potřeba obnovit Souhlas se zpracováním
osobních údajů (mimo obyvatel, který
jej vyplnili v tomto roce). V případě, že
souhlas neobnovíte nebudete nadále
dostávat informativní SMS zprávy a
emaily.

Formulář je k dispozici na
webových stránkách obce www.dolanykladno.cz v sekci tiskopisy (Souhlas se
zasíláním emailových, nebo SMS zpráv)
nebo na obecním úřadě. Originál
formuláře v tištěné podobě je nutné
odevzdat na obecním úřadě nebo vhodit
do schránky.

Současná situace
Prostřednictvím tohoto článku
Vás chceme požádat o dodržování všech
opatření v souvislosti s onemocněním
COVID-19, především pak na nošení
roušek ve vnitřních prostorách a časté
mytí nebo dezinfikování rukou. Prosíme
Vás, nepodceňujte situaci a buďte

ohleduplní ke svému okolí. Jen
společným úsilím se podaří toto
onemocnění zvládnout tak, abychom se
mohli všichni vrátit k normálnímu
životu.
Děkujeme.

Konec Starých kotlů na tuhá paliva
Kotle od září 2022
Zákon o ochraně ovzduší
zakazuje s platností od 1. září 2022
používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Jak
poznat kotel 1. a 2. emisní třídy? Emisní

třída by měla být uvedena na výrobním
štítku na kotli případně na dokumentaci
ke kotlu. V případě jakýchkoliv dotazů
se obraťte na obecní úřad.

Kalendář akcí
ŘÍJEN
Sázení stromů a brigáda na hřišti
31. 10. 2020
Vážení spoluobčané, dovolte mi
Vás pozvat na akci ZASAĎ SI SVŮJ

STROM, která se uskuteční dne 31.10.
2020 na dětském hřišti v Dolanech.

Každý z účastníků dostane strom, který
si pod dohledem zahradníka zasadí a
udělá úvazek ke kůlu.
Nezapomeňte si přinést vlastní nářadí
v podobě lopat a dobrou náladu k tomu.

Na koho by se nedostalo sázení stromů,
může pomoci i jiným způsobem, a to v
podobě brigády úklidu hřiště, nátěru
zahradní
restaurace,
popřípadě
autobusové zastávky.
O čase srazu vás budeme informovat.

PROSINEC
Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad
5. 12. 2020 od 9:00 do 12:00
Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad budou přistaveny na
autobusové zastávce u provozovny

Bagette v sobotu 5.12.2020 v době od
9.00 do 12.00 hod. Před provozovnu
Bagette, jako vždy.

Mikuláš a rozsvícení vánočního stromečku
Jako každý rok, bychom chtěli
předat dětem mikulášské balíčky a
slavnostně rozsvítit Dolanský vánoční
stromeček. Vzhledem k současné situaci

nevíme, zda to bude možné. Z tohoto
důvodu upřesníme konání akce
samostatným informačním letáčkem.

