č. 1/2019

„Dolanský hlasatel“
Co to Dolanský hlasatel
je
Dolanský hlasatel je oficiální
zpravodaj zastupitelstva obce Dolany.
Bude vycházet každé čtvrtletí, nebo
v případě důležitých či zajímavých
událostí o kterých by občané měli být
informováni. Zároveň zde bude
možnost pro občany, publikovat svůj
příspěvek. Ten bude
možné zaslat
na e-mailovou adresu obecního úřadu,
obecni.urad@dolany-kladno.cz , nebo
jej v písemné formě odevzdat na
obecním úřadě v úředních hodinách (po
a stř od 16:00 do 18:00).

Kultura
Dýňové tvoření
Dne 27. 10. 2018 proběhlo
Dýňové tvoření, kde děti vyřezávaly
dýně a malovaly české vlajky v rámci
oslav stého výročí České republiky.
Zúčastnili jsme se akce Český den
s českými vlajkami o vytvoření rekordu
o nejvíce vyvěšených vlajek České
republiky, za což jsme obdrželi
certifikát.

Certifikát o vytvoření rekordu

Na dýňové tvoření se přišel podívat
Láďa s rodiči, kterého jsme letos
podporovali v rámci dobrovolného
vstupného na dnech obce Dolany.
Vybranou částku 31 250 Kč rodičům
slavnostně předal pan starosta Luděk
Bartoš společně s předsedkyní DKN
paní Janou Kováříkovou.

Zastupitelstvo obce
Veřejné projednání změny č. 1
územního plánu

Předání peněz

Rozsvěcení stromu splněných přání
Letošní
návštěvu
Čerta
s Mikulášem, nám jako minulý rok,
zpestřila operní pěvkyně Iveta Aman.
Vánoční přání poputují do dětského
domova v Ivančicích, kde jsou děti
s mentálním postižením.
Silvestrovský soutěžní večer
Letos, stejně jako v loni, proběhl
Silvestrovský
soutěžní
večer
s tombolou.
Přítomni
si
mohli
vyzkoušet své znalosti zeměpisu, a i
pozornost během soutěží a poté i své
štěstí během tomboly.

Oslava mezinárodního dne žen
Již tradičně proběhla v Dolanech
9. 3. oslava mezinárodního dne žen. Pro
přítomné bylo připraveno skromné
pohoštění v podobě chlebíčků a dortíků.
Akce byla vydařená a těšila se hojné
účasti ze strany Dolanských žen.

Dne 10. 1. 2019 proběhla schůze
občanů, obecního zastupitelstva,
zástupců Magistrátu města Kladna a
zástupců ŘSD ohledně změny č.1
územního plánu obce. Změna územního
plánu se týká posunutí koridoru pro
výstavbu přeložky I/61 (propojení D6 a
D7).
Zastupitelstvo po volbách 2018
Starosta

Luděk Bartoš

777 232 505

Místostarosta

Ing. Jaroslav
Pokorný

777 050 561

Tabulka zastupitelstvo obce č. 1

Výbory OÚ:
VÝBOR

PŘEDSEDA

Kontrolní výbor

Tomáš Libjak

Finanční výbor

Josef Strejc

Výbor životního
prostředí
Kulturně sociální
výbor
Stavební výbor

Jakub Elznic
Mgr. Jiřina
Vojáčková
Adam Důbrava

Tabulka zastupitelstvo obce č. 2

Podrobnější informace o složení výborů
a jejich členech naleznete na webových
stránkách obce www.dolany-kladno.cz
nebo na obecním úřadě.
Ustanovující zasedání zastupitelstva
proběhlo dne 5. 11. 2018.

Projekty obecního zastupitelstva

Velikonoční tvoření

Obecní zastupitelstvo připravuje do
budoucna spoustu projektů, které mají
za účel zlepšit žití v obci. Mezi ně patří
obnova starých a vybudování nových
chodníků. Nově by měla být
vybudována pěší cesta směrem na
Velké Přítočno, která bude včetně
veřejného osvětlení a také bude
prodloužen chodník směrem k obci
Hostouň. Další projekt obecního
zastupitelstva
se
soustředí
na
revitalizaci zahradní restaurace včetně
nového dětského hřiště, nebo fitness
pro seniory. Jednou z dalších priorit
obecního zastupitelstva je oprava
vstupu do obecní kapličky, který je
v současné chvíli v dezolátním stavu.

Přijďte 13. 4. 2019 v 15:00 tvořit
spoustu
výrobků
s velikonoční
tématikou. Společně strávíme příjemné
odpoledne plné zábavy.

Nadcházející události
Ukliďme svět, ukliďme Česko
V sobotu 6. dubna proběhne akce
ukliďme svět, ukliďme Česko v rámci,
které budeme společně uklízet okolí
Dolan.
Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad budou 1. 6. 2019 od
8:00 do 12:00 přistaveny před
provozovnu Bagette.

Pálení čarodějnic
Tradiční akce se uskuteční 30. 4.
na dětském hřišti zde v Dolanech. Je
připraven
doprovodný
program
v podobě opékání vuřtů či soutěže o
nejlepší čarodějnici.
Den dětí.
Oslava dne dětí se uskuteční
1. 6. Přijďte na zábavné odpoledne plné
soutěží, her a mnoha dalšího.
Dolany v Dolanech
u Klatov
Pojeďte s námi na tradiční
setkání Dolaňáků z Čech, Moravy a
Slovenska,
které
se
uskuteční
14. až 16. 6.. Přijďte poměřit
síly s dalšími Dolaňáky v kolektivních i
nekolektivních soutěžích.

