
           P o z v á n k a 

Zastupitelé obce Dolany si Vás dovolují pozvat 
na XIII. ročník setkání dolaňáků, 

které se bude konat 15.6.2013 na sportovním areálu v Dolanech 

Program:

Pátek 14.6.2013
20,00 hod. - 24,00 hod. skupina Snikers

Sobota 15.6.2013
10,00 hod. Slavnostní zahájení
10,00 hod. Zahájení sportovního klání 
                (malá kopaná, stolní tenis, tenis, střelba ze vzduchovky, volejbal)
11,00 hod. Vystoupení TJ Sokol Dolany 
12,00 hod. Výlet do Klatov (návštěva Klatovských katakomb a náměstí)
12,30 hod. - 12,45 hod. Loutkové divadlo pro děti v podání Loutkoherecké skupiny při ČČK    

Dolany
14,00 hod.  Módní přehlídka skupiny Delija Models Klatovy
13,00 hod. -15,30 hod. Kreativní dílna pro děti
15,00 hod. - 17,00 hod. Pohádkový les pro děti 
17,00 hod. - 18,00 hod.  Předání cen sportovcům a vylosování nejhodnotnějších cen
23,00 hod. Vystoupení skupiny „Dolanské krásy více“

Po celý den zajištěna hudba a pohoštění.

10,00 hod. do 15,00 hod. dechová hudba Dolanka z Dolan u Olomouce
15,00 hod. do 03,00 hod.  Skalanka

Obec Dolany si vyhrazuje právo na změnu programu.

Přemístění prostor bývalé budovy obecního úřadu 

Obecní úřad společně s ordinací MUDr. Srbové a MUDr. Matasové byl přestěhován do prostor  
budovy „Mazalovny“ Dolany čp. 9 – vchod ze dvora. Tam byla přemístěna i knihovna – otevírací doba 



knihovny je po dobu úředních hodin na obecním úřadě. 
Kadeřnictví paní Pánkové bude přemístěno do prostor bývalé prodejny „Úhlavanka“ Dolany čp. 33 – 
vchod do prostor bude zadním  vchodem do budovy ze dvora za kulturním domem. 
Pošta má být přemístěna rovněž do prostor bývalé prodejny „Úhlavanka“ Dolany čp. 33. Vchod do 
prostor bude hlavním vchodem do bývalé prodejny Úhlavanka. 

Pošta v Dolanech 

V minulém roce bylo schváleno znění zákona poštovních služeb platného od 1.1.2013. V rámci toho byla 
vydána vyhláška č. 464/2012 Sb..

V souvislosti se zahájením projektové přípravy na stavbu víceúčelové budovy v obci Dolany  a s návrhem 
umístění pobočky České pošty  do náhradních prostor požádala Obec  Dolany Českou poštu, a.s.  o 
závazné stanovisko. Avšak představitelé pošty nijak nereagují - nevydávají žádné konkrétní stanovisko k 
technickým požadavkům na nabízené nově budované prostory pošty a to prý s ohledem na nastávající 
liberalizaci poštovního trhu a z důvodu neschválení prováděcí vyhlášky.  Tudíž se nezavazují ani ke 
stěhování do nově budovaných prostor ani nestanovují konkrétní požadavky.  
Obec Dolany hájí zájem veřejnosti a bude bojovat za zachování pobočky pošty v Dolanech. 
Proto závěrem roku vstoupila do Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). Toto sdružení
hájí mimo jiné zájem široké veřejnosti a hodlá bojovat za zachování jednotlivých poboček pošt v ČR.
V letošním roce proběhlo další jednání. Starosta obce znovu navrhuje přestěhování  pošty po dobu 
rekonstrukce, resp. výstavby nové budovy OÚ do jiného objektu. Avšak Česká Pošta s. p. tuto možnost 
vzhledem k finanční náročnosti odmítá a požaduje po obci uhradit náklady ve výši cca 200.000,- Kč 
spojené s přestěhováním pobočky pošty v Dolanech do náhradních prostor Dolany čp. 33 (pořízení 
trezoru, datové sítě, vybavení pracoviště, zabezpečení objektu). Česká pošta, a.s. nabízí obci náhradní 
řešení  a to v podobě zajištění poštovních služeb prostřednictvím motorizovaných doručovatelů pošty 
Klatovy 1. A zároveň starostu obce podrobně seznámí s projektem pošty „ Pošta partner“, s jeho 
fungováním na všech stupních a s důvody, proč tento projekt obci nabízí. 
Obec Dolany výslovně nesouhlasí s uzavřením stávající pobočky pošty v Dolanech. 
Nyní probíhá další jednání. 

Tříkrálová sbírka 

Vážení spoluobčané, děkujeme jménem Obecního úřadu i Oblastní charity za finanční příspěvky, které jste 
poskytli v rámci Tříkrálové sbírky 2013.  I v letošním roce byly vybrány nemalé peníze. Jedinečnost této sbírky 
spočívá v tom, že 65 %  vybraných finančních prostředků se vrací zpět a jsou použity na zajištění a 
dofinancování projektů Oblastní charity Klatovy, podporující a pomáhající seniorům, zdravotně postiženým 
občanům a lidem sociálně slabým, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. 

CELKEM 25.231,- Kč

Dolany   10.248,- Kč                           Malechov+ Výrov 5.496,- Kč                     Řakom    950,- Kč

Svrčovec  7.637,- Kč                           Balkovy    900,- Kč

Výzva občanům

           Do 30.6.2013 je nutné uhradit poplatek za odpad na rok 2013. Roční výše tohoto poplatku činí od 
1.1. 2013 pro osobu, která má v obci trvalý pobyt: 600,- Kč/dospělou osobu, 300,- Kč/dítě od 10 let do 17 
let.  Osoby mladší 10 let jsou od poplatku osvobozeny. Pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci činí roční výše poplatku 600,- Kč/objekt. 

           Při kontrole daňových dokladů bylo zjištěno, že jsou občané, kteří dosud nemají uhrazeno vodné za 
přelom roku 2011 a 2012, které bylo splatné do 31.12.2012. 
        Dále pak řada občanů  ještě neuhradila místní poplatek za psa a nájem z obecních pozemků na rok 2013, 
splatnost byla k 28.2.2013.
         Proto obecní úřad vyzývá občany k  jejich úhradě!



Stavební parcely k prodeji 
Obec Dolany stále nabízí  k prodeji stavební parcely v lokalitě U Pěšinky ve Svrčovci za cenu 
450,- Kč/m2 a  stavební parcelu v lokalitě Za MŠ v Dolanech za cenu 500,- Kč/m2. 

Katastrální území Parc. č. Výměra

Svrčovec 648/1 879 m2

Svrčovec 648/9 789 m2

Dolany 32/2 a 1242 765 m2

 

Nové letecké snímky a pohlednice
      Na obecním úřadě jsou  k dispozici  zdarma nové pohlednice Dolan a k zakoupení nové letecké snímky obcí Dolany,  
Svrčovec, Malechov, za 250,- Kč/ks. 

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. 602 169 119). 

Svozní plán 1. pol. 2013
Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

1 x14 dní Každý týden 1 x 14 dní Každý týden 1 x 14 dní

Leden 3,17,31 3,10,17,24,31 3,10,17,24,31

Únor 14,28 7,14,21,28 7,14,21,28

Březen 14,28 7,14,21,28 7,14,21,28

Duben 11,25 4,18 4,11,25

Květen 9,23 2,16,30 9,23

Červen 6,2 13,27 6,2

Jarní svoz nebezpečných odpadů
     V sobotu 23.3.2013  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!!!

Jarní sběr objemného odpadu     
         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. 

JARNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU VE DNECH 25. a 26.3.2013

pondělí 25.3.2013  od 15,00 do 17,00hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

úterý 26.3.2013  od 15,00 do 17,00 hod.   Řakom, Balkovy. Svrčovec, 
Andělice, Sekrýt

Prosíme občany, aby si připravili odpad před vrata. 

Investiční akce Obce Dolany 

Obec v r. 2013 přispěje: 

 na činnost neziskovým organizacím -Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu 
Dolany, TJ Sokol Dolany, ČČK Dolany, Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska

 členství ve SVOLu, Sdružením místních samospráv, Sdružení právnických osob Běleč
 na činnost neziskových organizací 
 neziskovým organizacím na minibusovou dopravu ve výši 50.000,- Kč  
 na činnost charity ve výši 10.000,- Kč
 na činnost Svazu zdravotně postižených Švihov ve výši 2.000,- 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 

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.



Z akcí MŠ Dolany: 
Březen -   Návštěva knihovny
                
Duben  -   Velikonoční dílna pro rodiče

       Hledání velikonočního vajíčka 
                   
Květen  -    Přírodovědná vycházka do lesa 

         Předplavecký kurz
                   
Červen  -    Školní výlet

         „Indiánské léto“ (projekt + beseda)
                     Návštěva předškoláků v ZŠ - „škola nanečisto“

                                              ZÁPIS DĚTÍ do Mateřské školy v Dolanech
Ve čtvrtek 4.4. 2013 proběhne v mateřské škole zápis dětí, a to – dopoledne od 10.30 hod. 
do 11.30 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 16.00 hod..
Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, jeho očkovací průkaz a doklad o trvalém pobytu dítěte
(formou zápisu v OP rodiče, případně potvrzení od příslušného obecního úřadu).
Děti budou přijímány podle následujících podmínek:
1. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky ve spádové
oblasti obce Dolany.
2. Děti řádně proočkované.
Doplňující kritéria:
3. Děti s trvalým pobytem v obvodu obce Dolany.
4. Děti zaměstnaných rodičů, zejména matky.
5. Děti rodiče samoživitele.
6. Děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
U všech podmínek bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstaršího.
Zapsány budou děti, které ke dni 31.12. 2013 dosáhnou věku 3 let.Kapacita mateřské školy nesmí být 
překročena.

Z akcí ZŠ: 

Březen -   Čtenářská a recitační  soutěž
                 Velikonoční učení – projekt
Duben  -   Výstavka  „Moje knihovna“

      Den Země- projekt
                   Soutěž zdravotníků- ČČK v Klatovech
Květen  -    Den matek- besídka

       Projekt „Otvírání studánek“
                   Beseda a soutěž „Malý záchranář“
Červen  -    Exkurze do Prahy

       Školní výlet, Turistický výlet
                   Plnění odznaku zdatnosti- školní kolo

Pozvánka na kulturní a společenské akce

24.3.2013 
od 13,00 hod. 

ZO ČZS Dolany zve do sálu KD Dolany občany na seminář „Zdobení vajec 
slámou a ovesnými vločkami“. 

28.3.2013 Pytlováček zve všechny koledníky na již tradiční řehtání po Svrčovci, sraz u 
kapličky kolem 15.30 hod.



30.3.2013 
od 20,00 hod. 

SDH Štěpánovice pořádají hasičský bál ve Svrčovci.

31. března 2013
20:00 hod. 

Velikonoční nekuřácká  taneční  zábava.  Hraje  skupina  ANDROMEDA 
www.kacaband.cz. Vstupné 100,-. Program: vystoupení skupiny MODERN, velikonoční 
nadílka a pro velký úspěch opakujeme taneční výstup skupiny  „Dolanské krásyvíce“. 
Pořádá ČČK Dolany.

          ČČK Dolany prosí nejen své členy o příspěvky do tomboly na 
Velikonoční zábavu konající se 31.3. 2013 od 20:00 hod.. Dary se 
mohou odevzdávat do 30.3. 2013 paní Marcele Ištványiové. 

březen/duben
Jarní úklid okolí hřbitova a dětského hřiště, aneb za Dolany krásnější. Úklidové nářadí 
s sebou (koště,  hrábě, lopata,  zahradnické nůžky….) Datum bude upřesněn místním 
rozhlasem operativně dle počasí. Pořádá ČČK Dolany. www.cck-dolany.webnode.cz

5.4.2013
od 17,00 hod.

SDH Malechov pořádá sběr železa. 

19.4.2013 RYCHLOSTNÍ  ZKOUŠKA  SVRČOVEC-ANDĚLICE-TUPADLY-DRSLAVICE-
ŔAKOM V RÁMCI 48. RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2013,  HISTORIC VLTAVA 
RALLYE FIA  

20.4.2013 Pohostinství Beránek zve na taneční zábavu do sálu KD Dolany.  Hraje MASH. 

20.4.2013 Pytlováček zve na II. kurz korálkování a výroby šperků pod vedením Jany Glaserové.

24.4.2013 
od 19,30 hod. 

ZO  ČZS  Dolany  pořádá  zájezd  do  klatovského  divadla  na  STAROPRAŽSKÝ 
KABARET v podání Michala Žáry – zakladatele skupiny Šlapeto, Jarky Hrunkové, 
dlouholeté „Kabaretiérky“ a Jana Sochora, protřelého harmonikáře.  Doprava zdarma 
zajištěna obecním minibusem.  Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě nebo na tel. 
724 035 021.

Duben 2013 SDH Malechov pořádá bowling v Klatovech. Datum a čas budou včas upřesněny. 

30.4.2013 SDH Svrčovec zve na stavění máje.

30.4.2013 od 
18,00 hod. 

SDH Malechov zve občany na stavění máje. 

11.5.2013 TJ Sokol Dolany pořádá Jarní  turnaj   v deblech   na  zahájení   sezóny na 
sportovním areálu v Dolanech.  

11.5.2013 
od 20,00 hod. 

Pytlováček zve na Májovou zábavu – k tanci a poslechu hraje opět p. Šobr- 
dámská volenka nejen o krásné růže.  Připraveno občerstvení.

15. května 2013 
odjezd 
v
 8:00 hod. 

„2. výlet bez bariér“. Autobus Vás vždy doveze až na dané místo. Max. 15 míst. 

Program:  1.  Sklárna  Annín  v  9:00,  vstupné  20Kč.  2.  Mouřenec  -  kostel  sv.  Mořice.  3. 
Rozhledna  Svatobor  (možnost  oběda).  4.  Hrad/zámek  Velhartice  ve 14:00,  vstupné 
70,-. Doprava zdarma obecním minibusem. Hlásit se můžete v A+O Dolany. Návrat do 
16:00. Pořádá ČČK Dolany.

25.5.2013 Okrsková hasičská soutěž v Dolanech začíná ve 13,00 hod.  na sportovním areálu v 
Dolanech. 

31.5.-2.6.2013 SDH Svrčovec pořádá tradiční dětskou vodu. 

8.6.2013 TJ Sokol Dolany zve na  36. ročník Pouťového  turnaje  ve   volejbale, který se 
uskuteční na sportovním areálu v Dolanech.  

8.6.2013 100. let SDH Štěpánovice

29.6.2013 
od 20,00 hod. 

SDH Dolany pořádá pouťovou taneční zábavu v sále KD Dolany. Hraje Hájenka. 

koncem Pytlováček  zve  na  II.  ročník  svrčovského  cyklomaratonu  na  dolanské 



června nebo 
začátkem září

cyklostezce a na návsi ve Svrčovci – pro nejmenší na odrážedlech.  

27.7.2013 TJ Sokol Dolany zve na  8. ročník Dolanského běhu přes Vorlíky. 

17.8.2013 SDH Svrčovec pořádá tradiční soutěž „Pytlovská káď“.

24.8.2013 Minipivní slavnosti na návsi v Dolanech

24. nebo 
31.8.2013

SDH Svrčovec – tradiční rozlučka s koncem prázdnin

Podzim 2013 XXL Štěpánovice

Říjen 2013 Pytlováček  zve  na  III.ročník  Drakiády  na  svrčovských  loukách  o  krásné  ceny 
v několika disciplínách

26.10.2013 od 
20,00 hod. 

MS Svrčovec pořádá Posvícenskou zábavu v KD Svrčovec. Hrají Červený a Havlíček. 

1.11.2013 SDH Svrčovec zve občany na bowling do Klatov. 

30.11.2013 Pytlováček zve  na výrobu adventních  věnců,  svícnů a jiných dekorací  opět  pod vedením rodiny 
Slámových

7.12.2013 Pytlováček zve do sálu KD Svrčovec na Čertovské maškarní rej  s Mikulášem a s  jeho 
družinou. Budou soutěže o krásné ceny a věřte, že s výhrou odejde každý. 

14.12.2013 od 
20,00 hod. 

MS Svrčovec zve na Poslední leč do Svrčovec. Hraje Malá muzika Nauše Pepíka.

23.12.2013 Pytlováček pořádá IV.ročník svrčovského zpívání u stromečku s teplými nápoji. 
                                                                                                               
                                                                             Ing. Václav Zeman, starosta obce            
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