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LEDEN 2021

„Dolanský hlasatel“
zpravodaj obecního zastupitelstva

PF 2021
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všechno
nejlepší do nového roku.

Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé, milé děti,
v první řadě chci ohodnotit rok
minulý, na který asi nikdo z nás nebude
vzpomínat v dobrém. Co se týče života
v obci, nic jsme si neužili. Pandemie a
strach o zdraví starších a ohrožených
občanů nás omezoval. Nemohli jsme
pořádat akce typu Čarodějnic, dětský
den, ani náš vyhlášený Den obce, který
pořádáme druhý víkend v září. Nejhorší
na této době je, nepotkat se a v klidu
popovídat, nevidět šťastné úsměvy dětí

při našich aktivitách i takový protivný
rok to byl.
Ale některé pozitiva najdeme.
Udělali jsme rekonstrukci hřiště, opravy
v záruce po dodělání kanalizace a ČOV,
rekonstrukci chodníků a přípravu pro
nový přechod pro chodce. Dále jsme
dokončili svépomocí chodník, který
spojuje obec s polní cestou „ke hřišti“ a
výsadbu zeleně podél těchto cest s
kterou budeme pokračovat na jaře 2021.
Dokončili jsme projekty na chodník do

Velkého Přítočna, dále pracujeme na
dokumentaci na nový areál pro svoz bio
odpadu, podařilo se nám vstoupit do
jednání o koupi budovy v centru obce.

Co nás čeká v roce 2021.
Dle
vytvořeného
rozpočtu
bychom měli dokončit a vybudovat už
zmíněné projekty, na které žádáme
dotaci. Jedná se chodník do V. Přítočna
a vybudování nového hřiště u rybníka. V
lokalitě „V sadu“, kde obec prodává
pozemky, bude zahájena výstavba
rodinných domů dle územního plánu.
Kompletně
budeme
muset
přeorganizovat nakládání s odpady dle
nové vyhlášky a zákona o nakládání s
odpady. Dále nás čeká práce na změně

územního plánu č. 2, kde jsme veškeré
požadavky občanů obdrželi na konci
roku 2020 a žádosti uzavřeli.
Předpokládáme, že rozpočet obce bude
dle současné situace ponížen, přesto dál
chceme rozvíjet společenský život v
obci.
Na konec Vám chci popřát do
Nového roku 2021 hodně zdraví, Vám i
Vašim rodinám kupu štěstí a splnění
Vašich plánů pro následující rok.
Nám všem chci popřát odeznění
pandemie a návrat k normálnímu životu.
Všichni k tomu můžeme přispět dobrou
náladou a optimismem. Nehledejme za
vším jen zlo, protože dobro pořád
převyšuje. Věřte se mnou v lepší zítřky,
bude lépe.

To Vám přeje

Ludek Bartos, starosta obce.

Kultura
Vzhledem k vývoji současné situace,
není možné dopředu oznámit konání
akcí. Doufáme, že se situace zlepší a
akce budou probíhat stejně jako v roce

2019 a budou se setkávat minimálně se
stejným zájmem veřejnosti jako
v předešlých letech.

Zastupitelstvo obce
Známky na svoz komunálního odpadu

Prodej
známek
na
svoz
domovního odpadu na rok 2021 ještě
není zahájen z důvodu zpoždění dodání
známek od společnosti AVE. Platnost

známek na rok 2020 je prodloužena až
do konce ledna.
Známky bude možné, stejně jako
v loňském roce, zaplatit dvěma způsoby:

• Osobně na obecním úřadě
• Převodem
na
účet
25520141/0100
(Komerční
banka, a.s., do variabilního
symbolu uveďte číslo popisné).
Cena: s ohledem na nový zákon o
odpadovém hospodářství bude svoz

domovního odpadu společností AVE
zdražen až o 30 %. Konečná cena zatím
není stanovena a bude upřesněna
prostřednictvím emailových zpráv a
vyvěšením na nástěnce, stejně jako
informace o zahájení prodeje známek.

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný do konce
března 2021. Uhradit jej lze na obecním
úřadě nebo převodem na účet
25520141/0100 (Komerční banka, a.s.)

do variabilního symbolu uveďte číslo
popisné a do poznámky poplatek pes.
Cena: Jeden pes 100 Kč, každý další 150
Kč.

Sázení stromů na dětském hřišti a přilehlé polní cestě
Začátkem listopadu proběhla avizovaná akce s výsadbou stromů v areálu
dětského hřiště a na přilehlé polní cestě. Celkem bylo vysazeno 25 stromů, z toho 7 ks
Platanu Javorolistého, 6 ks Javoru Mléč a 12 ks Sakura „Kazan“.

Obnovení souhlasu se zasíláním informativních zpráv
Jak jsme již v minulém roce
několikrát informovali, od začátku roku
2021 je potřeba obnovit souhlas se
zpracováním osobních údajů (mimo
obyvatel, který jej vyplnili v roce 2020).
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.
UPOZORNĚNÍ: Na formuláři je
třeba zakroužkovat, které informace
chcete dostávat. Jedna z informací je i
obchodní nabídka. Za obchodní
nabídkou se rozumí např. informace o
velkoobjemovém kontejneru, změně
úředních hodin, odečet ele. energie...
Nemusíte se obávat toho, že Vám
budeme
posílat
nabídky
např.
obchodních řetězců atd.

