
  
Děkujeme za Vaši  vstřícnost  projevenou poskytnutím finančních příspěvků na opravu 
varhan v Kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech. Celkem se vybralo 283.323,- Kč. Oprava 
varhan stála 200.000,- Kč a oprava elektroinstalace stála 24.334,- Kč. Dále byly objednány 
židle do farní místnosti ve výši 16.801,20 Kč a zbývající částka 42.187,80 Kč bude použita 
pro potřeby farnosti Dolany. 

Veřejné zasedání 20. října 2012
       Zastupitelstvo Obce Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude 
konat   20.  září  2012  od  20,00  v  KD  Dolany.  Svoz  zajištěn.  Odjezd  z  Malechova  19,35  hod.,  odjezd 
ze Svrčovce. 19,45 hod..

V o l b y  do  Zastupitelstva Plzeňského kraje a do 1/3 Senátu PČR
        Ve dnech 12. a 13. 10. 2012 se uskuteční volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a do 1/3 Senátu 
PČR.  V souvislosti s konáním těchto voleb sdělujeme,  že v územním obvodu Obecního úřadu Dolany je 
zřízen 1 volební okrsek, jehož sídlo je  sál č. 2 v budově Kulturního domu Dolany, Dolany 33, Klatovy 
339 01. 

V o d n é    2 0 1 1 / 2 0 1 2
         Obecní úřad oznamuje občanům z Dolan, ze Svrčovce, z Řakomi, ze Sekrýta, z Malechova a Výrova,  
že se od 15. září 2012 vybírá vodné za přelom roku 2011/2012. Vodné je možné uhradit v hotovosti v úředních 
dnech, tj. v pondělí a ve středu od 7,30 hod.  do 17,00 hodin nebo ve čtvrtek od 7,30 hod. do 15,00 hodin,  
na Obecním úřadě Dolany,  tak i bezhotovostně. V případě bezhotovostní platby nejprve kontaktujte obecní 
úřad, který Vám sdělí údaje pro provedení platby.
Cena vodného 15,- Kč/m3 plus 14 % DPH  tzn. celkově 17,10 Kč/m3.

Příspěvek od občanů

Dolany Svrčovec Balkovy Řakom Sekrýt+ Malá Strana Malechov
26.603,- Kč 13.370,- Kč 4.200,- Kč 1.200,- Kč                1.100,- Kč 7.300,- Kč

Ostatní příspěvky

Obec Dolany              100.000,- Kč
ČČK Dolany                10.000,- Kč
TJ Sokol Dolany                  6.800,- Kč
pokladnička na Obecním úřadě                11.250,- Kč
sponzorský dar                50.000,- Kč 
sbírka v kostele                51.500,- Kč 



Stavební parcely k prodeji 
         Obec Dolany nabízí  k prodeji stavební parcely v lokalitě U Pěšinky ve Svrčovci za cenu 450,- Kč/m2. 

Nové letecké snímky a pohlednice
      V tomto roce proběhlo nové snímkování obcí Dolany, Svrčovec a Malechov. Nové letecké snímky těchto 
obcí jsou k dispozici na obecním úřadě, kde si je zájemci mohou objednat za cenu 250,- Kč/ks. Dále byly 
objednány pohlednice Dolan, které budou zdarma k vyzvednutí rovněž na obecním úřadě během měsíce října. 

H  l   e d  á     s e     k r o n i k á ř     č i     k r o n i k á ř k a 
         Obecní úřad Dolany hledá obětavého spoluobčana, který by chtěl psát místní kroniku. Zájemci se mohou 
hlásit na obecním úřadě. 

K o m i n í k 
         Upozorňujeme občany na povinnost vyplývající z nařízení vlády  k zákonu č. 91/2010 Sb. nechat si provést 
1x ročně  „Kontrolu spalinové cesty“  ,  a  to odborně  způsobilou osobou,  která je  držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví.
V případě Vašeho zájmu o kominické služby sami kontaktujte kominíka p. Bureše ( tel. 721 145 118). 

Hospodaření s odpady na území naší obce: 
Směsný komunální odpad tj. popelnice
Obec Dolany má uzavřenou smlouvu se společností Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.. 
Tato společnost vyváží popelnice dle svozového plánu. 

Svozní plán 2. pol. 2012
Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov
1 x14 dní Každý týden 1 x 14 dní Každý týden 1 x 14 dní

Červenec 5,19 12,26 5,19
Srpen 2,16,30 9,23 2,16,30
Září 13,27 27 6,20 13,27
Říjen 11,25 4,11,18,25 4,11,18,25
Listopad 8,22 1,8,15,22,29 1,8,15,22,29
Prosinec 6,20 6,13,20,27 6,13,20,27

Separovaný odpad
Obec Dolany má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM a.s., která provozuje celorepublikový systém, 
který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Obec dostává za kilogram vytříděného odpadu 
předaného k dalšímu využití finanční odměnu. Systém je nastaven motivačně, takže obce, které vytřídí více, 
dostávají  vyšší  odměnu.  Tímto způsobem se snižují  náklady spojené s tříděním odpadů,  jenž musí  obec 
na svém území ze zákona provádět. Z toho vyplývá, že čím více budeme třídit,  tím menší náklady budou 
vynaloženy  na  separovaný  odpad  a  tedy  na  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, za který je hrazen poplatek jednotlivými poplatníky. 
Všechny kontejnery jsou obsluhovány svozovou společností EKO-SEPAR s. r. o. Nýřany. Svoz je prováděn 
u kontejneru na plast  pravidelně s četností 1 x za 14 dní, v menších obcích 1 x za měsíc. Zbývající kontejnery 
na papír a sklo jsou sváženy na základě telefonické žádosti.

st. pozemek výměra
648/I 879 m2
648/9 789 m2
648/3 1049 m2



Jak správně třídit?
Do zeleného kontejneru na sklo:
PATŘÍ:
Do  zeleného  kontejneru  můžeme  vhazovat  jakékoliv  sklo,  například  lahve  od vína,  alkoholických 
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze 
dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NEPATŘÍ:
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Do žlutého kontejneru na plasty:
PATŘÍ
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve,  obaly od pracích,  čistících 
a kosmetických přípravků,  kelímky od jogurtů,  mléčných výrobků,  balící  fólie  od spotřebního zboží,  obaly 
od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme pouze v menších kusech.

NEPATŘÍ
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Do modrého kontejneru na     papír:  
PATŘÍ
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky nebo knihy. 
Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky 
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování 
samy oddělí.

NEPATŘÍ
Do modrého kontejneru nepatří  uhlový,  mastný,  promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.  Tyto materiály 
nelze  už  nadále  recyklovat.  Pozor,  použité  dětské  pleny  opravdu  nepatří  do kontejneru  na papír, 
ale do popelnice

Nebezpečný odpad
Obec  Dolany  se  společností  Západočeské  komunální  služby  a.s.  pořádá  2  x  ročně  sběr  nebezpečných 
odpadů  z komunální  sféry.  Na  určená  svozová  místa   jsou  dle  časového  harmonogramu  přistaveny  dle 
harmonogramu  vozy  vybavené  speciálními  nádobami  pro  sběr  nebezpečných  odpadů.  Tyto  služby  je 
poskytovány pro občany zdarma. 

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
     V sobotu 20.10.2012 se uskuteční  svoz nebezpečných odpadů.  Svozní vozy budou přistaveny v 
jednotlivých  obcích  dle  následujícího  časového  harmonogramu,  který  bude  uveřejněn  na  úředních 
deskách obecního úřadu, na www stránkách obce a dále bude vyhlášen místním rozhlasem.
8,30 –   8,45  Malechov, autobus.zastávka 9,30 –  9,45  Řakom, křižovatka u kovárny
8,50 –   9,05  Dolany, náves  9,50 –  9,55  Balkovy, plácek
9,10 –   9,25  Svrčovec, náves

 Přijímány budou následující druhy odpadů:
 Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
 Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
 Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky



 Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
 Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
 Lednice
 Pneumatiky – osobní BEZ DISKŮ!!!

Tyto služby jsou pro občany, jakožto nepodnikající fyzické osoby, zdarma! Likvidace nebezpečných odpadů 
pro podnikající osoby je za poměrnou úplatu. Žádáme občany, aby neodkládali odpady na stanovištích, nýbrž 
aby vyčkali příjezdu sběrných vozů!!!

Objemný opad     
Na základě častých dotazů ze strany občanů obec Dolany pravidelně uskutečňuje svoz objemného odpadu. 
Objemným odpadem se rozumí odpad, který se svým rozměrem nevejde do klasické popelnice či kontejneru 
(nábytek,  matrace,  koberce,  linolea,  textilie,  boty,  lyže,  sáňky,  boby,  dveře,  WC, umyvadla,  plastové vany 
apod.)
Pozor ! Součástí objemného odpadu není odpad biologický  (tráva, listí, zbytky plodů, větví stromů).
Svozová technika projíždí v uvedené dny jednotlivými obcemi a sbírá tento odpad. Mobilní  svoz je určen 
výhradně pro občany (fyzické osoby)- a to zdarma. 

PODZIMNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU VE DNECH 22.10. - 23.10.2012

pondělí 22.10.2012  od 15,00 do 17,00hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

úterý 23.10.2012  od 15,00 do 17,00 hod.   Řakom, Balkovy. Svrčovec, 
Andělice, Sekrýt

Prosíme občany, aby si připravili odpad před vrata. 

Moštování v Dolanech     
     Oznamuje občanům, že moštování v Dolanech  bude probíhat každou sobotu  od 8,00 hod. do 10,00 
hod. až do odvolání. Prosíme o dodržování doby moštování. 

Investiční akce Obce Dolany 

Obec Dolany přispěla:
• na opravu varhan ve výši 100.000,- Kč + na zabezpečovací zařízení v kostele sv. Petra a Pavla 

v Dolanech 26.000,- Kč 
• na činnost neziskových organizací 
• neziskovým organizacím na minibusovou dopravu 
• na činnost charity ve výši 10.000,- Kč 
• na sportovní i kulturní akce v obci Dolany – Pouťový volejbalový turnaj, Turnaj o Pohár Splavu 

ve Svrčovci, Přespolní běh, Maškarní pro děti, Dětský den, Cyklomaraton, Minipivní slavnosti
• na pořízení ekologického vytápění ve výši 50.000,- Kč 

Obec v letošním roce pořídila:

Čistič bazénu 85.000,- Kč
Nové vývěsní vitríny v obci Malechov a Svrčovec 40.000,- Kč

Investiční akce Obce Dolany Náklady v roce 2012
demolice Dolany čp. 60 a vybudování inženýrských sítí
v lokalitě U MŠ (kanalizace, vodovod)
vybudování komunikace 
vybudování chodníků a komunikace v lokalitě U Pěšinky

- dotace
Digitalizace ÚPN
Odstranění škod po přívalových deštích
Výstavba OÚ (pořízení cihel, projekty)
Koupaliště Dolany (nové lemy)

86 619,40 Kč

417 429,09 Kč
Splátka úvěru na cyklostezku + úroky 16 639 567,00 Kč

16 194 567,00 Kč
198 000,00 Kč
100 000,00 Kč
477 000,00 Kč
120 000,00 Kč



Protipovodňová opatření Svrčovec
Již 10 let uplynulo od povodní v roce  2002, které postihly nejen obec Svrčovec. Bohužel zatím nedošlo k 
vybudování plánované protipovodňové hráze ve Svrčovci. Obci Dolany nikdy nebyla situace v dané lokalitě 
lhostejná. Vždyť obec vynaložila již nemalé finanční prostředky na tuto akci. V minulých letech  obec zajistila 
v  rámci  výstavby  Protipovodňové  hráze  projektovou  dokumentaci,  stavební  povolení  a  majetkoprávní 
vypořádání pro dotčenou stavbu. Náklady na tuto akci činily 700 tis. Kč. Stavební práce měly být zajištěny 
ze strany Povodí Vltavy, s. p.. Již v srpnu 2011 Povodí Vltavy, s. p., zadalo veřejnou zakázku, ale bohužel 
došlo k odvolacímu řízení. Tudíž muselo dojít  v červenci k zadání nové veřejné zakázky. Zhotoviteli stavby se 
staly fi  POHL cz, a. s.,  se sídlem Nádražní  25, Roztoky, 252 63 s fi   BP STAVBY CZ s. r.  o.,  se sídlem 
V.  Brožíka 317,  Dýšina,  330  02.  Obec Dolany společně s  Mze ČR a  Povodím Vltavy uzavřela  smlouvu 
o financování realizované akce.  Dále pak Povodí Vltavy, s. p. uzavřelo dne 31.7.2012 s danými zhotoviteli  
Smlouvu o dílo.   Stavba měla být  zahájena v červenci  2012.  Bohužel  teprve koncem srpna Ministerstvo 
zemědělství ČR rozhodlo o přidělení dotace z programu Mze ČR č. 129 120 „Prevence před povodněmi II“,  
a tudíž samotné zahájení stavby bylo posunuto na konec měsíce září 2012.

TJ Sokol Dolany 
Oznámení o změně platby členských příspěvků TJ Sokol Dolany

Od roku 2013 dochází ke změně termínu odvodu platby členských příspěvků. Z tohoto důvodu je třeba 
uhradit u cvičitelů částku ve výši 150 Kč/dítě a 200 Kč/dospělý nejpozději do 15. 11. 2012. Nebude-li příspěvek 
v daném termínu uhrazen, dojde k automatickému ukončení členství v TJ Sokol Dolany. 

Rozvrh cvičebních hodin TJ Sokol Dolany na školní rok 2012/2013

PONDĚLÍ Florbal
Florbal

18:00 – 18:45 děti
18:45 – 19:30 dospělí

cv. J. Bláha
 od října

ÚTERÝ Mladší žáci

Cvičení pro ženy

17:00 – 18:30

19:00 – 20:00

cv. I. Boublíková
od října
cv. V. Bláhová
od 18. 9.

STŘEDA Předškolní děti 16:00 – 17:00 cv. M. Taliánová, 
J. Bešta 
od 12. 9.

ČTVRTEK Aerobic MIX

Stolní tenis

19:00 – 20:00

20:00 – 22:00

cv. I. Ištványiová
od 13. 9.
cv. J. Bejček

PÁTEK Starší žáci
Stolní tenis

Volejbal

17:00 – 18:30
19:00 – 21:00
20:00 – 22:00

cv. I. Ištványiová
od 21. 9.
cv. P.Švajda
cv. Z. Hora

NEDĚLE Stolní tenis 16:00 – 20:00 cv. J. Bejček

Senioři i maminky s dětmi pravidelně navštěvují prostory bývalé klubovny v KD Svrčovec. 
Senioři - každou středu - zimní čas od 14,00 hod. do 16,00 hod. 
                                         - letní čas od 15,00 hod. do 17,00 hod.                         
Maminky s dětmi - každý čtvrtek – od 17,00 hod. až do odchodu. Přijďte i Vy mezi nás!



Dětský klub Doubravníček vstupuje do třetího roku své působnosti. Srdečně zveme všechny, kteří 
si chtějí třeba jen přátelsky popovídat a nechat si pohrát své ratolesti. Těšíme se na vás vždy 
v pátek od 10:00 do 12:00 na sále v místním KD.

Okénko z mateřské školy
Akce mateřské školy ve školním roce 2012/13: 

− září – setkání s rodiči
− říjen – drakyáda - „žlutý den v MŠ“, účast na výstavě „Zahrada Pošumaví“
− listopad – návštěva divadla
− prosinec - „Zpíváme si spolu“ (setkání s rodiči u stromečku v MŠ), vánoční dílna – vánoční jarmark –   

       zpívání u stromečku
− leden – návštěva divadla - „bílý den v MŠ“
− únor – dětský karneval v MŠ – divadlo v MŠ
− březen – velikonoční dílna – hledání velikonočního zajíčka
− duben - „zelený den v MŠ“ - beseda s myslivcem
− květen – školní výlet – návštěva divadla – návštěva selského dvora (mláďata)
− červen - „červený den v MŠ“ - výtvarná soutěž „My a příroda“ - výstavka dětských prací – Dětský den

Okénko ze základní školy 
       Škola má rekordní počet 46 žáků. Poprvé do školních lavic zasedlo12 prvňáčků. 
V základní a mateřské škole v Dolanech se již po mnoha letech otevřela 3. třída v prostorách školní družiny. 
Do nové třídy byly zakoupeny nové školní lavice a tabule.  
      1. oddělení školní družiny navštěvuje 30 žáků. Pro všechny žáky 4. a 5. ročníků jsou každý den připraveny 
kroužky do 15 hodin. Nově v letošním roce bude zahájen kroužek Karate pod vedením p. Tomáše Kotta. 

Ve škole vyučuje nová paní učitelka Mgr. Ivona Ivicová z Klatov. 

Po celý rok čeká žáky čeká bohatý program:

Září
„Uklidíme svět“ – turistický výlet do okolí, Mezinárodní den neslyšících – přednáška
Říjen
Projekt „Máme rádi zvířata“, Den úsměvu – učení s úsměvem, Den úrazu – první pomoc
Listopad
Podzimní učení, Den nevidomých

Prosinec
Čertí škola, Advent a Vánoce
Únor
Den na sněhu
Březen
Čtenářská soutěž,Velikonoční učení
Duben                                                       Květen  
Výstavka  „Moje knihovna“, Den Země            Den matek – besídka, Projekt „Otvírání studánek“



Pozvánka na kulturní a společenské akce

15.9.2012 Pytlováček  Svrčovec  pořádá  výlet  do  pražské  ZOO,  odjezd  7,30  hod.  z  návsi  ze 
Svrčovce

19.9.2012 
od 15,00 hod. 

Vítání občánků v sále KD Dolany. Týká se dětí narozených v 2. pol. 2011 a v 1. pol. 2012. 

28.9.2012 TJ Sokol Dolany pořádá deblový turnaj ve volejbale. Start ve 13:00 na dolanském hřišti. 
Fanoušci i noví zájemci vítáni!

28.9.2012 
od 14,00 hod. 

Spolek  kamarádů  Za  trnkovým  keřem  zvou  na  Svatováclavskou  jízdu  na  samohybech. 
Změna vyhrazena. 

6.10.2012 
od 16,00 hod.

Hostinec U Beránků v Dolanech pořádá v KD Heligonky. 

6. 10. 2012 Krásně prožitý den? To může být turistický výlet  na Čerchov a koupání v aquaparku ve 
Kdyni. Doprava je zajištěna zdarma obecním minibusem. Vyjíždíme od OÚ Dolany v 9:00, 
návrat je cca v 17:00. Děti ve věku do 12 let mohou jet jen s doprovodem dospělé osoby. 
Zájemci, hlaste se do konce září u cvičitelů.

5. - 8.10.2012 Tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin se v letošním roce koná k oslavám 55. výročí založení 
Českého zahrádkářského svazu. Pořádá ÚS ČZS Klatovy ve spolupráci  s Městským kulturním 
střediskem  Klatovy  v  kulturním  domě  DRUŽBA.  Vystavovat  budou  základní  organizace  ČZS  z 
Klatovska, Domažlicka, Plzeň jih, dále zástupce zahrádkářů ze SRN - organizace z Chamu, pěstitel  
Bonsaí pan Glaser ze Staňkova. Brambory představí zástupce firmy EUROPLANT a firma VESA 
Velhartice. Po celou dobu trvání výstavy bude probíhat ochutnávka a prodej značkových vín z oblasti 
Mikulova. Výstavu doplní expozice Českého včelařského svazu spojená s ochutnávkou a prodejem 
medu a již tradičně práce dětí na téma „Naše zahrada“. Práce dětí budou vystaveny v celém ATRIU 
KD. Sobotní program bude od desáté hodiny zpestřen vystoupením tanečních souborů.

7.10.2012
 od 15, 00 hod. 

Zveme nejen děti, ale i dospělé na Výrov a drakiádu. Sraz za trnkovým keřem na Výrově.

13. 10. 2012 ČČK Dolany pořádá zájezd do Stavovského divadla v Praze na představení:  „Čaj u pana 
senátora“. Jedná se komedii, která zaujme všechny generace. Odjezd je ve 13:00 od OÚ 
Dolany. Součástí zájezdu je i prohlídka historické části Prahy. Představení začíná v 19:00. 
Doprava pro prvních 16 zájemců zajištěna zdarma obecním minibusem. Maximálně se může 
zúčastnit 20 osob. Cena 210 Kč nebo 270 Kč. Hlaste se, laskavě, v A+O Dolany.

13.10.2012
nebo 20.10.2012

Pytlováček  Svrčovec pořádá  od 15,00 hod. drakiádu na louce za obcí Svrčovec. 

18.10.2012 Máte doma použité ošacení, které již nepotřebujete? Je spousta lidí, kteří by jej ještě využili. 
Budeme  proto  rádi,  když  je  věnujete.  Sběr  ošacení pro  ČČK  Klatovy  bude  probíhat 
v prostorách místní hasičské zbrojnice od 16:00 do 18:00.

27.10.2012  
od 20,00 hod. 

MS Svrčovec pořádá posvícenskou taneční zábavu v KD ve Svrčovci. Hraje Červený a 
Havlíček.

Říjnové 
odpoledne 

Pytlováček pořádá seminář Pletení košíků. Termín bude upřesněn. 

28. 10. 2012 Nenechte si ujít „lampiónový průvod“ s tradičním opékáním buřtů. Akci pořádá TJ Sokol 
Dolany. Sraz účastníků v 16:00 před OÚ Dolany.

Listopad 2012 SDH Malechov pořádá brigádu na úklid  veřejného prostranství  v  obci  Malechov a 
Výrov. Datum bude upřesněn. 

24.11.2012 Do Dolan přijedou tradičně „Tradeáši z Nezdic“. Hru „Růže z horoucích pekel“ představí 
v KD Dolany od 18:00 hod.. Vstupné dobrovolné .

24.11.2012 Pytlováček Svrčovec zve na výrobu adventních věnců do KD Svrčovec pod vedením 
rodiny Slámových. 

24.11.2012 SDH Svrčovec zve občany do Klatov na bowling. Konkrétní čas bude včas zveřejněn. 



1.12.2012 
od 14,00 hod. 

Pytlováček pořádá Čertovský rej pro děti ve Svrčovci a určitě přijde i Mikuláš.

2.12.2012 Naši drazí loutkoherci při ČČK Dolany si pro všechny malé i velké diváky připravili další 
krásnou pohádku: „KDOPAK BY SE ČERTŮ BÁL?“. Představení se koná v družině místní 
základní školy od 15:00.

7.12.2012
od 19,00 hod. 

SDH Dolany zvou své členy na hasičskou schůzi k 125. výročí založení hasičského sboru.

7.12.2012
od 20,00 hod. 

MS Svrčovec pořádá v KD Svrčovec Poslední leč. Hraje Pepík Nauš. 

8.12.2012 Mikulášská akademie – ukázka cvičebních hodin a prezentace činnosti TJ Sokol Dolany! 
Přijďte  a  možná  dostanete  malý  dárek  od  MIKULÁŠE,  ČERTA A ANDĚLA.  Začátek 
v 14:30 v KD Dolany. Poté navazuje Mikulášská diskotéka ve spolupráci s Pohostinstvím 
Beránek. Hraje Pavel Justich. Vstup zdarma. 

17. 12. 2012 Vánoční jarmark, již čtvrtý v pořadí, pořádá ČČK Dolany ve spolupráci s místní základní a 
mateřskou školou. Výtěžek z akce bude věnován ve prospěch těchto organizací. Čeká Vás 
bohatý  program  (zpívání  dětí  pod  stromečkem,  prodej  výrobků  našich  nejmenších  a 
drobného občerstvení). Akce vyvrcholí  koncertem Rejchova komorního sboru Chudenice  
pod vedením sbormistra Mgr.  Víta  Aschenbrennera  a představením souboru zobcových 
fléten Základních uměleckých škol Sušice a Nýrsko pod vedením Tomáše Bastla v kostele  
sv. Petra a Pavla v Dolanech. Začínáme v 16:00 na faře v Dolanech.

23.12.2012
od 18,00 hod. 

Pytlováček  pořádá  na  návsi  ve  Svrčovci  3.  ročník „Zpívání  u  vánočního  stromku“. 
Samozřejmě s vánočním občerstvením. 

26.12.2012 TJ Sokol Dolany pořádá v KD Dolany Vánoční  turnaj ve stolním tenise. 
Zahájení v 17:00 hod. 

29.12.2012
od 15,00 hod. 

Spolek  kamarádů  Za  trnkovým  keřem  zvou  na  akci „  Přilepšíme  zvířátkům“  spojenou  s 
občerstvením. 

Únor 2013 Pytlováček Svrčovec zve na seminář „Výroba šperků“ 
25.1.2013
od 20,00 hod. 

SDH Dolany zve občany na tradiční hasičský bál. Hraje Vrchovanka. 

22. 2. 2013 POZOR, POZOR! PLES TJ SOKOL DOLANY SE VRACÍ. K TANCI A POSLECHU 
HRAJE HÁJENKA. SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY DOBRÉ ZÁBAVY 
NA  BOHATÝ  PROGRAM  S TANEČNÍM  VYSTOUPENÍM  ZNÁMÉ  NEZNÁMÉ 
SKUPINY  „DOLANSKÉ KRÁSY VÍCE“. ZAČÁTEK VE 20:00 V KD DOLANY.

23.2.2013 ČČK Dolany společně s SDH Dolany pořádají maškarní pro děti. 

2.3.2013 
od 20,00 hod. 

Babský bál – Klub žen Štěpánovice 

30.3.2013 
od 20,00 hod. 

SDH Štěpánovice pořádají hasičský bál ve Svrčovci

27.7.2013 8. ročník Dolanského běhu přes Vorlíky

                                                                                                               
                                                                                        Ing. Václav Zeman 
                                                                                            starosta obce 
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