
 

www.obec-dolany.cz ● tel. 376 313 620 ● email: obec.dolany@worldonline.cz 

Úřední dny ● pondělí a středa 7:30 – 17:00 ● čtvrtek 7:30 – 15:00 

Zpravodaj 

Obecního úřadu v Dolanech u Klatov 2/2015 
 

Czech POINT 
● Obecní úřad Dolany provozuje kontaktní 
místo veřejné správy Czech POINT.  
● Czech POINT pokračuje v přibližování 
výkonu státní správy občanům. Kromě 
standardních služeb (ověřené výpisy z ka-
tastru, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z 
insolvenčního rejstříku, výpisy z bodového 
hodnocení řidiče), nově od srpna 2015 nabí-
zí ověřený snímek katastrální mapy. Požádat 
může kdokoliv, aniž by měl k danému úze-
mí vlastnický vztah.  
● Výpis o formátu A4 stojí 100 Kč. Pro 
jeho získání potřebuje žadatel znát identifi-
kaci oblasti, která bude na snímku zobraze-
na: parc. č., katastrální území. 

Platby poplatků 
Vodné 
● Na základě provedených odečtů vody v 
obcích Dolany, Svrčovec a Řakom se od 21. 
9. 2015 vybírá vodné za přelom roku 
2014/2015. 
● Vodné bylo zvýšeno od 1. 1. 2015 na 17,- 
Kč/m3 bez DPH. Je nutno připočíst 15 % 
DPH.  
● Vodné je možné uhradit v hotovosti v 
úřední dny tj. v pondělí a ve středu 7,30 -
17,00 hod. a ve čtvrtek 7,30 -15,00 hod. na 
obecním úřadě nebo bezhotovostně převo-
dem na účet. V případě zájmu o bezhoto-
vostní platbu prosím kontaktujte obecní 
úřad, bude Vám sděleno číslo účtu a varia-
bilní symbol pro provedení platby.  
● Odečty v obcích Malechov a Výrov 
budou provedeny teprve v nejbližších 
dnech. Z tohoto důvodu prosíme obyvatele 
těchto obcí o strpení. Jakmile budou odečty 
v těchto obcích hotové, budete vyzváni 
místním rozhlasem k úhradě vodného (cca 
po 10. 10. 2015).  
Úhrada nájmu z hrobů  
● Oznamujeme nájemcům hrobových míst 
nacházejících se na hřbitově v Dolanech, že 
v průběhu měsíce listopadu a prosince 
2015 budou vyzváni k uzavření nové 
nájemní smlouvy na období od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2020.  
● Kalkulace nájmu z hrobů na rok 2016-
2020 : Nařízení obce o stanovení maximální 
ceny za hřbitovní služby v souvislosti s 
pronájmem a užíváním hrobového místa 
jsou zveřejněny na stránkách obce 
www.obec-dolany.cz a na úředních deskách 
OÚ.  

Upozornění 
● Řada občanů nemá splněnou povinnost 
stanovenou kanalizačním řádem vydaným 
obcí Dolany a to každoročně předložit do-
klad o vývozu jímky či žumpy, případně 
doklad o rozboru odpadních kalů z domovní 
čističky odpadních vod. Z důvodu, že Město 
Švihov již nevyváží pro cizí obce, je možno 
kontaktovat fi VODOSPOL s.r.o. Klatovy, 
Ostravská 169, 339 01 Klatovy – tel. 
602 163 606 nebo ŠUMAVSKÉ VODO-
VODY A KANALIZACE a.s, Čsl. Legií 37 
Klatovy – tel. 376 356 264 

Kronikář 
● Obec Dolany hledá nového kronikáře 
nebo kronikářku.  
● Požadavky: průběžná evidence obecních 
událostí do obecní kroniky  
● Nabízíme: finanční ohodnocení 5000,- 
Kč ročně, materiální podporu pro vedení 
kroniky obce 
● Kronika  je vedena v elektronické i pí-
semné podobě. Kronikář zpracovává návrh 
zápisu do kroniky. O obsahu kroniky, re-
spektive o definitivní verzi zápisu, rozhodu-
je zastupitelstvo obce.  
● Zájemci se mohou hlásit přímo na obec-
ním úřadě, na emailové adrese 
obec.dolany@worldonline.cz nebo na tele-
fonu 376 313 620.  
 

Občanské průkazy 
● Končí vám občanský průkaz? Již neče-
kejte fronty na úřadech. 
● Jelikož v letošním roce končí desetileté 
období od hromadné výměny občanských 
průkazů prováděné v roce 2005, doporuču-
jeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i 
Vašeho občanského průkazu.  
● O výměnu občanského průkazu si mů-
žete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností- nejbližší 
pracoviště na Městském úřadu v Klatovech.  
● Doporučenou lhůtou k podání žádosti je 
30 – 60 dnů před koncem platnosti stáva-
jícího občanského průkazu, nejpozději 
však do 15 dnů po dni, ve kterém došlo ke 
skončení platnosti občanského průkazu.  
● Z důvodu komfortn ějšího odbavení lidí 
žádajících o vydání nového OP zpřístupnilo 
občanům Město Klatovy na svých interne-
tových stránkách 
http://rezervace.mukt.cz/index.php ON-

LINE registrační systém, který Vám umožní 
až 3 měsíce dopředu si zamluvit termín 
návštěvy v přesně stanoveném dni a hodině.  
● Městský úřad Klatovy prodloužil dobu 
na vyřizování. Úřední dny: Po, St 8,00 -
17,00 hod., Pá 8,00 – 14,30 hod. Nově i Út, 
ČT 8,00 - 12,00 hod. 

Nedoplatky 
● Řada občanů má nedoplatky vůči Obci 
Dolany. Proto vyzýváme občany, kteří 
nemají uhrazeny místní poplatky - poplatek 
ze psa na r. 2015, místní poplatek za odpad 
na r. 2015, nájmy z obecních pozemků na r. 
2015, případně nedoplatky z let minulých, 
ať urychleně kontaktují obecní úřad a pro-
vedou úhradu nedoplatků nebo bude při-
stoupeno k vymáhání pohledávek soudní 
cestou. 
● Neuhrazené místní poplatky za odpad r. 
2015 – nedoplatky k 18. 9. 2015: Balkovy: 
6, Dolany: 3, 9, 14, 19, 25, 28, 49, 68, 76, 
77, 80, 84, 89, 92, 101, 114, 116, 124, 132, 
134, 135, 153, 165, 166, 186, E4, E5, E11, 
E25, E26, E30, E52, E53, E58, Komošín:3, 
5, Malechov: 7, 8, 12, 13, 17, 27, 30, 37, 
46, 52, 57, E2, Řakom: 3, 5, 12, 13, 20, 25, 
E1, Svrčovec: 2, 22, 32, 35, 36, 40, 54, 60, 
70, 75, 77, 8, Výrov: E1, E2. 

Vítání občánků 
● Obecní úřad vítá každý rok nově naroze-
né občánky. Bohužel s účinností zákona o 
základních registrech osob se nejen zpřísni-
lo, ale i omezilo využívání osobních údajů. 
Proto z důvodu získání přehledu o nově 
narozených dětech, žádáme rodiče, aby po 
narození dítěte přišli oznámit tuto radostnou 
událost s rodným listem dítěte na obecní 
úřad. 
● Letos budou přivítány 4 děti  – a to ve 
středu 7. 10. 2015 od 15,00 hod. tentokrát v 
zasedací místnosti Víceúčelové budovy 
obce Dolany. V nejbližších dnech budou 
rozeslány pozvánky.  

Informace o dění v 
obci 

● Chcete být informováni o dění v obci? 
Využijte možnosti připojit se přes přímý 
komunikační kanál úřadu - SMS InfoKanál 
a budete dostávat aktuální zprávy přímo na 
Váš mobilní telefon. Zaregistrujte se sami, 
nebo prostřednictvím OÚ Dolany na tel. 376 
313 620. 
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Korespondence 
●Obec Dolany nepřebírá korespondenci pro 
občany, jimž byla na základě zrušeného 
údaje o trvalém pobytu přidělena úřední 
adresa ohlašovny – Dolany 188 (původně 
Dolany 125).  
● Tato adresa slouží pouze jako evidenční 
údaj a nelze ji pokládat za adresu pro 
doručování korespondence. ● Obec Dolany 
není ze zákona povinna takovou 
korespondenci přebírat a uchovávat. 
Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý 
pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování 
zásilek řešili přímo s Českou poštou.  

ČEZ Distribuce 
● ČEZ Distribuce a.s. si dovoluje v rámci 
vydaného „UPOZORNĚNÍ K ODSTRA-
NĚNÍ A OKLEŠT ĚNÍ STROMOVÍ A 
JINÝCH POROSTŮ“ požádat vlastníky a 
uživatele dotčených pozemků o odstranění a 
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožu-
jících bezpečné a spolehlivé provozování 
zařízení distribuční soustavy v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
● Zásah je nutno provést v období vegetač-
ního klidu do 15. listopadu tohoto roku.  

Klub Pytlováček 
● Klub Pytlováček je opět otevřen mamin-
kám s dětmi i seniorkám a to: každou 
středu od 17.00 hod – pro maminky s dětmi 

a ve středu 1x za 14 dní od 14. hod. (od 16. 
9. 2015) – pro babičky. 

Hasiči Svrčovec 
● Kroužek mladých hasičů ve Svrčovci 
pod vedením p. Zdeňka Slámy: každé úterý 
od 17 – 18. hod. pro starší kluky  
a každý pátek od 17 – 18. hod. pro nejmlad-
ší. 

Hasiči Dolany 
● Přijď mezi nás! Kroužek mladých hasičů 
při SDH Dolany - každý pátek od 15:00 - 
16:00 (ev. 14:45 - 15:45). 
 

Zahrádkáři Dolany 
Podpořte nás! Zahrádkáři Dolany prosí 
místní občany o jakékoliv výpěstky či o 
cokoliv na prezentaci na místní výstavu ve 
dnech 2. a 3. 10. 2015. Exponáty odevzdá-
vejte p. Rohrbacherové na OÚ Dolany, tel. 
376 313 620 do středy 30. 9. 2015 do 17,00 
hodin. 
● Moštování v moštárně Dolany 
3. 10. 2015 od 8,00 do 12,00 hod. a poté 
každou sobotu až do odvolání. 
● Místní zahrádkářská výstava spojená s 
ochutnávkou se uskuteční ve dnech 2. a 3. 
10. 2015 v Kulturním domě v Dolanech. 
Návštěvníky čeká překvapení. Otevřeno: v 
pátek 2. 10. 2015 od 10,00 hod. do 17,00 
hod.,.v sobotu 3. 10. 2015 od 10,00 hod do 
15,00 hod. 

● Na výstavě se bude rovněž prezentovat 
místní včelařský spolek a Zahradnictví 
Papež Dolany.  
● V pátek 2. 10. 2015 v 16,00 hod. - 
vyhlášení soutěže o největší brambor, o 
největší jablko, o nejlepší patvar zeleniny.  
● V sobotu 3. 10. 2015 od 10,00 do 12,00 
hod. - studenti SŠZP Klatovy předvedou 
ukázky vyřezání ovoce a zeleniny 

Víte že? 
● Jarmila Straková opravuje a sbírá pro 
plánovanou stálou výstavu v Andělicích 
staré panenky a kočárky. Pokud byste náho-
dou někde měli jakýkoli nepotřebný kousek, 
co vám doma překáží, a přesto je vám líto, 
aby skončil v popelnici nebo ve sběrném 
dvoře, vzpomeňte si a dejte jim šanci na 
další existenci.  
● Hodí se i staré oblečky na panenky, náby-
teček, chrastítka, dudlíky, peřinky, dečky, a 
jiné příslušenství k panenkám, v jakémkoli 
stavu, nečištěné. Nevyhazujte a darujte i 
torza panenek či kočárků na náhradí díly, a 
klidně i starší loutky a maňásky.  
● Pomůže někdo rozšířit sbírku a splnit sen 
o zviditelnění nejmenší vesničky na dolan-
sku? 
● Kontakt: Jarmila Straková, Andělice 4 
e-mail :Jarmila.Strakova@seznam.cz 
případně tel. k dispozici na OÚ Dolany nebo 
v Dolanech u p. Bouřilové. 
 

 

Investiční akce obce Dolany 
● Stavební úpravy školního bytu na učebnu v ZŠ Dolany: Stavební úpravy školního bytu na učebnu v ZŠ Dolany jsou prováděny z důvo-
du nedostatečné kapacity prostor pro odpolední aktivity žáků základní školy.  
● Retenční nádrže v obci Balkovy: Z důvodu ochrany obce Dolany před povodňovými vodami se obec rozhodla vybudovat dvě retenční 
nádrže v prostoru údolní nivy potoka Poleňka, který protéká severně od obce Balkovy.  Horní retenční nádrž bude situována do střední části 
obce, dolní retenční nádrž přibližně 600 m ve směru toku potoka východním směrem na Dolany. Hráze retenčních nádrží budou homogen-
ními zemními hrázemi s betonovými jádry. Výška hrází se bude pohybovat do cca 5 metrů. Vodní režim retenčních nádrží se zpravidla vy-
značuje dlouhodobým suchým stavem, který je vystřídán prudkým vzestupem a následně poklesem vodní hladiny. Retenční nádrže nemusí 
dlouhodobě zadržovat vodu. Budou průměrně plněny 1 x za 10 let.  Voda s průtokem 20 m3s-1 bude samovolně odtékat bez jakékoliv regu-
lace. Retenční prostor obou nádrží bude 50 tis. m3 vody. Zpracovává se projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, celkové náklady 
akce do 50 mil. Kč (investorem je Povodí Vltavy, s.p.). Po dokončení bude stavba dána do užívání Obci Dolany.  
 

 Ze zastupitelstva obce 
● Usnesením č. 4 dne 22. 1. 2015 byl zastupitelstvem obce schválen Provozní řád pro uživatele společenských prostor a sportovních areálů 
ve vlastnictví Obce Dolany (sál KD Svrčovec, sportovní areál Svrčovec, sál KD Dolany, sportovní areál Dolany, sál Víceúčelového zařízení 
Malechov, sportovní areál Malechov, společenská místnost Obecního domku Řakom). 
● Z provozního plánu mimo jiné vyplývá, že občané přihlášení k trvalému pobytu ve správním území obce Dolany mají zdarma pronájem 
uvedených prostor za účelem konání soukromých oslav k životním jubileím, svatebních hostin, smutečních hostin. Objednávku lze provést 
osobně nebo telefonicky na tel. č. 376 313 620. 
● Místním organizacím a spolkům je rovněž nabízen pronájem uvedených prostor na 3 akce/rok zdarma. Pro ostatní uživatele je stanovena 
cena nájmu ve výši 50,- Kč/hodinu vč. DPH, či jednorázový poplatek za kulturní akci 500 Kč vč. DPH. 
● Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bude funkce starosty Ing. Václava Zemana vykonávána od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 jako 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva.  
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Z akcí knihovny 
● Zajímavou akcí, která proběhla v letošním roce v knihovně v Dolanech bylo Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtení.  
● Dolanská škola se mimo jiné zapojila do nultého ročníku projektu Škola naruby (více informací na stránkách 
www.knihovnydolanska.webnode.cz). Tento projekt vyvrcholil dne 16. 6. 2015 pasováním 18 prvňáčků místní školy  na Rytíře řádu čtení a 
to v nových prostorách knihovny ve Víceúčelové budově obce Dolany.   Na přípravě a realizaci tohoto projektu se podíleli a veliké poděko-
vání patří ředitelce ZŠ a MŠ Dolany  p. Mgr. Hodkové, vychovatelkám školní družiny p. Votípkové a p. Bártové, ředitelce Městské knihovny 
Klatovy p. Buršíkové a Bc. Frančíkové z oddělení Regionálních služeb Městské knihovny Klatovy, starostovi obce Dolany p. Ing. Zemanovi, 
a hlavní koordinátorce projektu p. Štastné, která měla největší zásluhu na realizaci celého projektu. 
● Úvodem akce byl přednesen knihovnicí p. Šťastnou slib, ve kterém se děti zavázaly mít v úctě slovo, ochraňovat knížky a bít se za všech-
no dobré, co je v nich napsáno. Poté děti jednotlivě přistupovaly ke knihovnici, a přísahaly na nejstarší knihu z knihovního fondu dolanské 
knihovny (z r. 1885), že budou plnit slova slibu. Na památku každé z dětí obdrželo šerpu s nápisem "Čtenář 2015", diplom a knihu "Kvak a 
Žbluňk od jara do vánoc" od Arnolda Lobela z edice První čtení s věnováním a od pracovnic Městské knihovny Klatovy dárkovou tašku s 
překvapením.  
● Děti na této akci vymalovávaly obrázky, ze kterých byla zhotovena koláž s názvem „Naše knihovna“, která v současné době zdobí prosto-
ry dolanské knihovny. 
 

Podpora při kulturních a sportovních akcích 
● Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům z řad občanů i podnikatelů, všem firmám, kteří podporují kulturní i společenské dění v 
obci. Veliké poděkování patří firmě EUROVIA Kamenolomy a.s., která i v letošním roce poskytla Obci Dolany finanční částku ve výši 
24.200,- Kč. Získané prostředky byly použity na podporu řady sportovních akcí - Pouťový volejbalový turnaj v Dolanech, Volejbalový turnaj 
Splav ve Svrčovci, Dětský Cyklomaraton, 10. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky.  
● Jsou podporovány akce pro děti  Lampiónový průvod, Mikulášská akademie, Čertovský maškarní rej, Drakiády... 
● Obec si je plně vědoma, že společenský život v obcích zpravidla zajišťují zájmové organizace a spolky, kterým patří rovněž poděkování. 
Proto se obec ze svého rozpočtu v rámci Programu podpory snaží také podpořit jejich činnost a činnost neregistrovaných organizací a to 
zejména při organizování akcí kulturních, sportovních a dalších  společenských akcí, a to poskytnutím dotace na dopravu uskutečněnou 
minibusem příp. vozidlem Peugeot BOXER ve vlastnictví Obce Dolany, poskytnutím dotace pro okruh činností a projektů, které nejsou v 
předmětném období podporovány žádným z Programů podpory vyhlášených Obcí Dolany. 
● Podmínky podpory naleznete na stránkách obce Dolany www.obec-dolany.cz, vlevo ve složce Dotace poskytované z rozpočtu obce.  
 

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2015-2018 
● V současné době zpracovává Plzeňský kraj žádost do Operačního programu Životní prostředí, aby obdržel finanční prostředky na kotlíko-
vé dotace pro konkrétní žadatele. Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům v Plzeňském kraji plynout následně prostřednictvím výzev, 
které po schválení krajského projektu Ministerstvem životního prostředí bude kraj vyhlašovat. Celkově je v novém programovacím období 
na první dva roky k dispozici na výměnu kotlů pro Plzeňský kraj 231 mil. Kč. Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy ze strany kraje 
pro obyvatele Plzeňského kraje bude podzim tohoto roku, příjem žádostí pak začátkem roku 2016. Výše podpory na jeden dílčí projekt kon-
krétního žadatele se bude pohybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného zdroje a dle jeho umístění. Zbylých 15–30 % bude spolufinanco-
váno prostředky žadatele. 
● Příjem žádostí bude spuštěn po schválení krajského projektu Ministerstvem životního prostředí a následném vyhlášení výzvy pro žadate-
le. Více informací na stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kotlikove-dotace-v-plzenskem-kraji-2015-2018. 
● Obec Dolany poskytuje ze svého rozpočtu v rámci Programu podpory dotaci na pořízení 1 ekologického vytápění ve výši 10.000,- Kč. 
Předpokládaný roční objem prostředků vyčleněný v rozpočtu obce je 100.000 Kč. Pokud dojde k vyčerpání objemu finančních prostředků, 
schválená žádost bude čerpána z rozpočtu v následném roce.  
● Více informací naleznete na www.obec-dolany.cz ve složce Dotace poskytované z rozpočtu obce.  
 

Okénko ze Základní a Mateřské školy Dolany 
Školní rok 2015/16 
● Do MŠ nastoupilo 35 dětí, je zcela naplněna kapacita školky. Mateřská škola má 2 třídy. Pedagogický kolektiv pracuje ve složení: J. Tuč-
ková, Bc.  P. Benešová, M. Taliánová a I. Votípková. 
● Do ZŠ nastoupilo celkem 8 prvňáčků a celkový počet žáků je 49. Žáci jsou rozděleni do tříd: I. třída (1. a 3. roč.), II. třída (2. roč.), III. 
třída (4. a 5. roč.). Pedagogický kolektiv pracuje ve složení: Mgr. J. Hodková, Mgr. J. Sedláčková, Mgr. P. Jiříková, Mgr. K. Rosová Vavřič-
ková a I. Votípková. 
● Do školní družiny se přihlásilo celkem 46 dětí, školní družina má 2 oddělení a pracují zde 3 vychovatelky: I. Votípková, B. Bártová a M. 
Taliánová. 
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Přemístění budovy 
● Obec Dolany a Obecní úřad Dolany oznamují, že v důsledku přemístění do nových prostor od 27. 7. 2015 dochází ke změně jejich sídla. 
Nová adresa: Dolany 188, 339 01 Klatovy. Stávající telefonní čísla – 376 313 620, 376 323 620 – zůstávají beze změny.  
● Bohužel tato změna se dotýká i těch občanů, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu sídlo ohlašovny. 
Občané byli o této změně obeznámeni veřejnou vyhláškou a to z důvodu neznámého pobytu. Pokud doposud v této věci nekontaktovali 
obecní úřad, nebyla tato změna provedena, a tudíž vlastní neplatný doklad totožnosti! 
 
● Rovněž oznamujeme občanům, že budova Víceúčelové budovy obce Dolany je již kompletně nastěhována. 
v přízemí se nachází:  

Pošta – tel. 376 383 602 PO, ST, PÁ     13,00 – 16,00 hod. 
ÚT, ČT            8,00 – 11,00 hod. 

Kadeřnictví Irena Pánková – tel. 724 
271 723 

ÚT 10,00 – 17,00 hod.  
ST 10,00 – 18,00 hod. 
PÁ   8,00 – 15,00 hod. 

Praktický lékař MUDr. Jana Srbová – 
tel. 602 811 534 

ÚT 13,30 – 15,30 hod.  
PÁ   8,30 – 09,15 hod. 

 
v 1. patře se nachází:  
Obecní úřad  Úřední hodiny:  

PO, ST 7,30 - 11,30 hod.   12,00 -17,00 hod. 
ČT        7,30 - 11,30 hod.   12,00 -15,00 hod. 
Neúřední hodiny: 
ÚT        7,30 - 11,30 hod.  12,00 - 16,00 hod.  
PÁ        7,30 - 11,30 hod.  12,00 - 15,00 hod.  

Knihovna každá sobota 14 – 16 hod.  
po dobu úředních hodin PO, ST 7,30 - 17,00 hod.  
ČT 7,30 - 15,00 hod. 

 
v 2. patře se nachází obecní byty. 
 

Z knihoven aktuálně 
 Nabídka pokračování projektu Škola naruby a Pasování rytířů řádu čtení 2015/2016 
● Prvňáčkové místní základní školy obdrželi letáček, kde bylo rodičům nabídnuto pokračování projektu Škola naruby. Na základě vyplně-
ných dotazníků obecní úřad objednal Čtenářské deníčky – více informací z minulého ročníku naleznete na 
www.knihovnydolanska.webnode.cz. 
● Čtenáři, kteří se zúčastnili tohoto projektu ve školním roce 2014/2015, samozřejmě mohou v zápisech nadále pokračovat.  
Pasování rytířů řádu čtení je současně předběžně naplánováno na přelom května a června 2016. Pasováni budou i prvňáčci, kteří se pro-
jektu Škola naruby nezúčastní.  
 

Zapojení do nového projektu  
● I v letošním školním roce probíhá charitativní projekt „Čtení pomáhá“ a tudíž žáci i studenti dolanska mají možnost se zapojit. Cílem je 
spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pení-
ze  dostane, rozhodnou sami čtenáři. Více informací na http://www.ctenipomaha.cz/. 
 

I knihovny Dolanska v rámci vzájemné podpory nového projektu „ Čtení pomáhá“ budou připraveny k zapůjčení některých z vybraných 
knih.  
● Komu je určen? Žákům od 1. tříd až po studenty středních škol a gymnázií. 
● O co jde? Žáci jsou rozděleni do 3 kategorií: 1.–5. třída ZŠ, 6.–9. třída ZŠ a 1.–4. ročník osmiletých gymnázií, střední školy a 5.–8. ročník 
osmiletých gymnázií. V každé kategorii je zastoupeno minimálně 120 knih - díla pro hlasování byly vybrána odbornou komisí, jejímž před-
sedou je Zdeněk Svěrák. Seznam knih je  uveden na internetových stránkách http:/www.ctenipomaha.cz/. 
● Z této nabídky si každý čtenář vybere titul, který by si rád přečetl. Po přečtení ho čeká na internetu krátký test, po jehož úspěšném splnění 
obdrží odměnu ve formě kreditu ve výši 50,- Kč, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů a pomoci tak 
druhým.  
● Pokud rádi čtete a chcete svou aktivitou pomoci ostatním a patříte do dané skupiny, zapojte se do tohoto projektu! Jak na to? Zaregistruj 
se na www.ctenipomaha.cz. Přečti některou z nabízených knížek., otevři si kontrolní test a snaž se ho správně vyplnit. Věnuj získané peníze 
vybranému projektu. 
● Více informací získáš na http://www.ctenipomaha.cz/ nebo na www.knihovnydolanska.webnode.cz. 
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Kontrola komínů 
● Povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest 
● Od roku 2011 vznikla pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost, plynoucí z Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. 
spotřebičů, kouřovodů a komínů.  
● Je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, 
či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Tudíž všechny spalinové cesty, které se během roku používají 
se musí kontrolovat! Nekontrolované spalinové cesty se používat nemohou. 
● Každá spalinová cesta musí být minimálně 1 x ročně kontrolována, čištěna a vybírána.  Pro většinu spalinových cest je četnost vyšší. 
Vybírání a čištění je možno provádět svépomocí, kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví /můžete využít služeb p. 
Bureše/.  
● Nařízení vlády přímo nedefinuje postihy za neplnění nově předepsaných povinností, ale deleguje je obecně na místně příslušné stavební 
úřady a hasiče, kteří však disponují poměrně rozsáhlými možnostmi, a to jak uložit pokutu, tak zakázat užívání konkrétní spalinové cesty. 
Skutečný problém však nastane v případě poškození majetku nebo zdraví. V tomto případě nejen, že pojišťovny obecně omezí nebo zruší 
plnění, ale při ohrožení nebo poškození třetí osoby vznikají i další velice nepříjemné odpovědnosti (asi podobně jako při nehodě v autě 
bez STK).   
 
● Návštěva kominíka p. Bureše v našem správním území 

16., 18. 11. 2015 Malechov, Výrov 

19, 20, 23. 11. 2015 Dolany 

24. 11. 2015 Řakom, Balkovy 

25. -27. 11. 2015 Svrčovec, Andělice, Sekrýt  

Je možno si rezervovat konkrétní datum i čas prostřednictvím obecního úřadu (tel. 376 313 620). 
 

Svozní plán odpadu  

 

Nebezpečný odpad 
● V sobotu 17. 10. 2015 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 hod. Malechov autobusová zastávka 
 8:50 – 9:05 hod.  Dolany náves    

9:10 – 9:25 hod.  Svrčovec náves 
9:30 – 9:45 hod. Řakom  křižovatka u kovárny  
9:50 – 9:55 hod.  Balkovy plácek 

● Přijímány budou následující druhy odpadů: léky všeho druhu včetně mastí a roztoků, zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky, ledni-
ce, všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní, upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách, pneumatiky – osobní 
BEZ DISKŮ a dále zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev. 
● 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!!! 
  

 Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov 

Říjen 8,22 1,8,15,22,29 1,8,15,22,29 

Listopad 5,19 5,12,19,26 5,12,19,26 

Prosinec 3,17,31 3,10,17,24,31 3,10,17,24,31 
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Sběr objemového odpadu 
● Na základě žádostí ze strany občanů obec Dolany uskuteční svoz objemného odpadu. Objemný odpad je 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.) 
● Součástí objemného odpadu není odpad biologický (tráva, listí, zbytky plodů, větví stromů). Svozová technika bude obcemi projíždět v 
uvedené dny mezi jednotlivými domy a sbírat tento odpad. Mobilní svoz je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) - a to zdarma.  
● Prosíme občany, aby si připravili odpad před vrata. 
Pondělí 19. 10. 2015 od 15:00 do 17:00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov 
Úterý  20. 10. 2015 od 15:00 do 17:00 hod. Řakom, Balkovy, Svrčovec, Andělice, Sekrýt 

Biologicky rozložitelný odpad 
● V Dolanech bude otevřena nová kompostárna s roční kapacitou do 150 tun.  Občané mají po dlouhých letech možnost vytřídit a předat k 
dalšímu zpracování biologicky rozložitelné odpady. 
● Nová kompostárna se nachází v průmyslové zóně v Dolanech, na pozemku parc. č.  663/9 k. ú. Dolany u Klatov, příjezd z komunikace 
Dolany – Řakom, odbočit vpravo k Truhlářství Hostaš (za provozovnou Truhlářství Hostaš).  
● Provozovatel kompostárny: Ing. Pavel Wachtl, Dolany 22, 33901  Klatovy, IČ: 477 31 176  
● Zajištění chodu kompostárny: příjem a výdej materiálu (bioodpad, kompost), včetně jeho evidence, případný svoz z obce – pracovník 
obce Dolany, tel. 376 313 620. 
● Kompostárna je určena pro všechny občany s trvalým pobytem i pro vlastníky rekreačních objektů ve správním území Obce Dolany. Pře-
dání odpadu je pro ně zdarma. 
● Provozní doba kompostárny:  
od 1. března do 30. dubna  1x 14 dní 
od 1. května do 31. října  1 x týdně 
od 1. listopadu do 30. listopadu 1 x 14 dní  
sobota: 15,00 – 17,00 hod., na zavolání (tel: 376 313 620) ve středu: 16 – 17 hod. 
 
● Jaké odpady můžete do kompostárny odvážet? Veškeré biologicky rozložitelné odpady rostlinného nebo živočišného původu například: 
větve, seno, slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady, dřevo, které není kontaminované, piliny, kuchyňské zbytky (ne 
jídlo), listí, kůra (ne nábytek) 
● Co do kompostárny nepatří? Veškeré odpady, které nejsou biologicky rozložitelné, biologicky rozložitelné odpady, které obsahují neroz-
ložitelné nebo nebezpečné složky například: odpad se zahrad obsahující plasty, provazy, dráty apod., dále pak dřevotříska, nábytek, kame-
ní,… 

Podpořte nás 
● SDH Malechov zaregistrovaný v programu Recyklujte s hasiči (registrováno k 1. 8. 2015 -  1175 sborů) organizuje sběr elektroodpadu. 
Elektroodpad je vybírám po předchozí telefonické domluvě u hasičské zbrojnice v Malechově, příp. přímo u Vás doma! Osoba odpovědná – 
Voráček Václav ml., tel. 797 99 64 63 . 
● Do logistické skupiny chlazení patří: chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky… 
● Do logistické skupiny velké domácí spotřebiče patří: pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, elektrická topidla, elek-
trické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací 
zařízení, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání 
nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, 
hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpra-
cování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velká vrtačka ostatní velké elektric-
ké nástroje, kopírka bez cartridge apod. 
● Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími než 40x80x50 cm): 
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému 
zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče 
pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, 
vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení 
nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, 
zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické 
činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání 
nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měře-
ní, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, 
počítače, wi-fi zařízení, klasické telefonní přístroje apod. 
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Knihovny 
● S příchodem podzimních a zimních večerů bychom Vás chtěli pozvat na návštěvu místních knihoven, které jsou odedávna branou do 
světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin. Ve všech 
knihovnách usilujeme o to, aby byly trvale vnímány jako samozřejmá a podstatná součást kulturního a společenského života obce.  
● Obec Dolany získala finanční podporu ve výši 62.000,- Kč z Ministerstva kultury ČR z programu VISK na projekt „Automatizace kniho-
ven Dolany, Malechov a Svrčovec zřizovaných obcí Dolany“.  V rámci tohoto projektu obec zakoupila do stávajících knihoven v Dolanech, 
v Malechově a ve Svrčovci nové počítače vč. kancelářských programů MS Office. 
● Místní knihovny  jsou podporovány formou regionálních funkcí z Městské knihovny Klatovy, která několikrát ročně zapůjčuje knihovnám 
knižní soubory z výměnných fondů.  
● Dále pak fondy knihoven jsou průběžně doplňovány o nové knihy, získané především jako dary od čtenářů a návštěvníků knihoven. 
Všechny knihovny nabízí možnost využití veřejného internetu, který je pro všechny zájemce zcela zdarma a je přístupný ve výpůjčních hodi-
nách knihoven.  
● Knihovny nabízí k vypůjčení mimo jiné i řadu časopisů (periodik). Veškeré služby knihoven jsou zdarma.  
 
MLK Malechov v budově Víceúčelového zařízení Malechov čp.55, samostatný vchod zleva budovy 
● knihovnice p. Šťastná 
● výpůjční doba: letní čas úterý 17,30 - 18,30 hod., zimní čas (od 26. 10. 2015) pátek 15,30 - 16,30 hod. 
● Novinka-sami můžete z pohodlí domova získat přehled o knižních titulech této knihovny prostřednictvím WEB katalogu na stránkách této 
knihovny. Internetové stránky: http://www.knihovnamalechov.webk.cz/pages/uvod.html 
● periodika k zapůjčení: Vlasta, 601 svazků zapůjčeno z Městské knihovny Klatovy  
 
MLK Svr čovec v budově KD Svrčovec čp. 25 
● knihovnice p. Slámová  
● výpůjční doba: pondělí 17,00 - 18,00 hod.  
● periodika k zapůjčení: ABC, Historie, 366 svazků zapůjčeno z Městské knihovny Klatovy 
 
MLK Řakom v obecním domku Řakom čp. 13 
● knihovnice p. Kulička 
● výpůjční doba: dle domluvy 
● 80 svazků zapůjčeno z Městské knihovny Klatovy  
 
MLK Dolany ve Víceúčelové budově obce Dolany na návsi v Dolanech  
● Internetové stránky: http://www.knihovnadolany.vz.cz 
● knihovnice p. Valešová 
● výpůjční doba: každá sobota 14 - 16 hod., dále i po dobu úředních hodin OÚ Dolany: pondělí a středa 7.30 -17.00 hod., čtvrtek 7.30-15.00 
hod. 
periodika k zapůjčení: Epocha, 1792 svazků zapůjčeno z Městské knihovny Klatovy 
● Knihovna v Dolanech díky novým a moderním prostorám ve Víceúčelové budově obce Dolany a díky automatizaci, se stala důstojným 
místem pro návštěvníky knihovny. 
 
● Ze získané dotace na projekt „Automatizace knihoven Dolany, Malechov a Svrčovec zřizovaných Obcí Dolany se podařilo získat pe-
něžní prostředky na zahájení automatizace knihovnických služeb v knihovně v Dolanech. Byl zakoupen knihovnický počítačový systém 
Clavius REKS a čtečka čárových kódů potřebná pro automatizovaný provoz knihovny. 
● V rámci systému proběhla katalogizace knih vlastního knihovního fondu, do systému byli zadáni čtenáři, tudíž veškerá knihovnická evi-
dence probíhá elektronicky. Od měsíce června 2015 došlo k automatizovanému půjčování knih pomocí čárových kódů, kterými jsou uložené 
knihy označeny. Díky programu je veškerá knihovnická evidence zpracovávána na počítači. Byl spuštěn on-line katalog knih, z kterého mají 
možnost všichni občané s přístupem k internetu, získat z pohodlí svého domova přehled o knihách dolanské knihovny. Mohou si tak sami 
vyhledat, zda knihovna má konkrétní knihu ve svém fondu nebo z doplňovacího fondu Městské knihovny Klatovy a také zjistit, zdali je 
možné si ji ihned vypůjčit. To vše můžete zjistit na stránkách http://katalog.knih-kt.cz/lanius/dolany/ nebo přímo přes ON LINE KA-
TALOG CLAVIUS umístěný na internetových stránkách obce (www.obec-dolany.cz) přes složku Knihovny,  pod Místní lidovou knihovnou 
Dolany. 
● Jednotlivé kroky: zadejte výše uvedený odkaz v internetovém prohlížeči. Pro vyhledání postačí znát jméno autora nebo třeba název poža-
dované knihy, ale vyhledávat můžete například i podle klíčových slov. Údaj zadejte do příslušné kolonky. 
Pokud hledáte autora, napište nejprve příjmení (není nutno psát velká písmena, ale používejte diakritiku (česká písmena ř, č, ť…, angličtina 
a čeština se obvykle přepínají klávesami levý Alt+Shift). Použít lze i seznamy autorů a klíčových slov (odkazy na ně jsou podtržené). Stisk-
něte, HLEDEJ. Na obrazovce se objeví výčet dostupných děl. Kliknutím na vybranou knihu se objeví katalogizační lístek, obsahující základ-
ní bibliografické údaje o díle, informaci o možnosti vypůjčení, a tabulka „Lokace exemplářů“, která zobrazuje informaci, zda je kniha 
z vlastního fondu, nebo zapůjčena z doplňovacího fondu Městské knihovny Klatovy. 
● A navíc: registrovaní čtenáři dolanské knihovny si mohou zjistit po zadání přihlašovacích údajů přehled svých výpůjček a zjistit aktuální 
stav rezervací. 
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Aktivní sobota 
 TJ SOKOL DOLANY SRDEČNĚ ZVE NA  

AKTIVNÍ SOBOTU 
 AKCE SE KONÁ 17. 10. 2015 v KD Dolany od 9.30 

Program: 9.00-9.30  Prezentace, 9.30-10.30 Aerobik-Mix s Janinou, 10.35-11.35 

Mix+břišní pekáč+ pevný zadek s Marcelou, 11.35-11.45 Protažení+ konec 

Pro účastníky ukázka kosmetiky MARY KAY + zdarma líčení, masáž rukou. 
 

VSTUP DOBROVOLNÝ - MINIMUM 150,-Kč 
 

Výtěžek z akce bude celý věnován na:  ,,POMŮŽEME JANINĚ ZPĚT DO ŽIVOTA.“ 

POMŮŽETE MI VRÁTIT SE ZPĚT DO ŽIVOTA?  
Jmenuji se Jana Bendová, je mi 36 let a pocházím z Klatov. Mám rodinu – manžela a dvě malé děti. Ondráškovi je 8 let a Nikolce 5 let. 
Ještě před rokem jsme žili normálním a šťastným životem, všichni jsme byli zdraví. Na podzim 2014 mi však zjistili nezhoubný nádor 
sluchového nervu a musela jsem podstoupit operaci, jejímž výsledkem měla být pouze ztráta sluchu na operované straně. Nikdo si 
nedovedl představit, jak moc nám to změní život.  
Operace se bohužel nezdařila. Došlo ke krvácení do mozkového kmene, což bývá často fatální. Lékaři mi dávali mizivé šance na přežití. 
Dva měsíce jsem strávila na JIP na neurochirurgickém oddělení neschopná téměř žádného pohybu a komunikace. Vzhledem k rozsáh-
lému poškození mozku jsem nebyla schopná sama dýchat, polykat a byla jsem odkázaná na dlouhodobou podporu plicní ventilace a 
vyživovací sondy. Můj stav také zkomplikoval těžký oboustranný zápal plic a celkové selhávání organismu, kdy už si ani lékaři nevěděli 
rady. Ale děti byly mou velkou motivací, abych ten boj nevzdala. Tři měsíce jsem je neviděla ani ony mne. Představa, že by přišly o 
maminku, mě popoháněla kupředu a dodávala nové síly bojovat. Díky podpoře celé rodiny, která byla a je neskutečnou oporou jak pro 
mne tak pro děti v těchto těžkých chvílích, jsem se po sedmi měsících strávených po nemocnicích a rehabilitačních klinikách konečně 
dostala poprvé domů.  
I když jsem za tu dobu udělala velké pokroky, jsem bohužel stále odkázaná na celodenní péči a invalidní vozík. V důsledku odstranění 
části mozečku při původní operaci jsem totiž přišla o rovnováhu a koordinované pohyby. Kvůli poškození mozkového kmene mám stále 
problémy s polykáním, mluvením, mám poškozené okohybné nervy, ochrnutou tvář a mnoho dalších komplikací.  
Ke zlepšení a soběstačnosti mi může pomoci pouze intenzivní trénink a pravidelně se opakující soustavné rehabilitace ve specializova-
ných centrech. Zatím nejvíce mi přinesl pobyt v ADELI center v Piešťanech na Slovensku, který bohužel není hrazen zdravotní pojišťov-
nou. První měsíční pobyt se nám podařilo uhradit z rodinných financí. Je to ale tak finančně nákladné, že další pobyty nejsme schopni 
sami zafinancovat. Pro představu měsíční pobyt s doprovodem přišel na 270 000 Kč. Také domů jsme museli pořídit rehabilitační po-
můcky za několik desítek tisíc korun.  
Proto bych touto cestou chtěla poprosit všechny lidi s ochotou pomoci o finanční příspěvek na další rehabilitační pobyty, protože to je, 
zdá se, jediná naděje, jak se stát znovu plnohodnotnou maminkou a manželkou a vrátit se tak k normálnímu životu. Za každou sebe-
menší pomoc budu velmi vděčná a všem předem moc děkuji.  
S pozdravem Jana Bendová s rodinou  
Osobní transparentní účet pro nákup rehabilitačních pomůcek:  
2800823004/2010  
Transparentní účet APPA (Asociace pomoci postiženým Adeli) pro další pobyt v Adeli:  
2000559145/2010 – do poznámky uveďte JANA BENDOVÁ  
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Sokol Dolany 

ROZVRH CVI ČEBNÍCH HODIN  
TJ SOKOL Dolany má internetové stránky http://sokoldolany3.webnode.cz 

PONDĚLÍ 
17.00-18.00 

MLADŠÍ ŽACTVO      -   cvičí p.Z.Hora           začínáme od 5. 10. 2015 

 

18.00-19.00 
19.00-20.00 

FLORBALL   menší děti -cvičí  p.J.Bláha        začínáme od 5. 10. 2015 
FLORBALL   dorost    -   cvičí  p.J.Bláha 

ÚTERÝ 
19.00-20.00 

CVIČENÍ PRO ŽENY - cvičí p.V.Bláhová        začínáme od 15. 9. 2015 

STŘEDA 
16.00-17.00 NEJMENŠÍ  ŽACTVO -   cvičí p.M.Taliánová 

                              + p. J. Krůsová                   začínáme od 7. 10. 2015 

ČTVRTEK 

19.00-20.00 
20.00-22.00 

Aerobik-mix         -   cvičí p.M.Ištványiová       začínáme od 10. 9. 2015 
STOLNÍ TENIS  BAGETA        J.Bejček         celoročně 

PÁTEK 

17.00-18.30 
STARŠÍ  ŽÁKYNĚ    -   cvičí p.M.Ištványiová  začínáme  od 11. 9. 2015 

19.00-21.00 STOLNÍ TENIS         -       p.F.Kalouner                 

20.00-22.00 VOLEJBAL                -       p.Z.Hora                 
 
NEDĚLE 

17.00-20.00 
STOLNÍ TENIS  BAGETA          J. Bejček        celoročně 
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Kulturní akce 

Září 
26. 9. sobota  od 13 hod. 
Turnaj v deblech 
TJ SOKOL Dolany pořádá podzim-
ní turnaj v deblech ve volejbale na ukončení 
sezóny na kurtech v Dolanech. 

27. 9. neděle  od 14 hod. 
Svatováclavská vyjížďka 
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zvou na 
svatováclavskou vyjížďku - dle počasí. 
Podrobnosti na www.wejrowaci.cz. Sraz na 
Výrově Za Trnkovým keřem. 

Říjen 
říjen  
SDH Dolany ženy pořádají výlet. 

říjen  
SDH Dolany muži pořádají výlet. 

2 – 3. 10. pátek - sobota  
Zahrádkářská výstava  
Zahrádkáři pořádají místní zahrádkářskou 
výstavu v KD Dolany. 

7.10. středa od 15:00 
Vítání občánků 
Vítání občánků v zasedací místnosti Víceú-
čelové budovy obce Dolany. 

10. 10. sobota  od 9:00 
Výlet na Javorník 
TJ SOKOL Dolany pořádá výlet na roz-
hlednu Javorník a koupání v bazénu v Sušici 
- odjezd minibusu v 9.00 hod. z návsi v 
Dolanech. 

11. 10. neděle  od 14 hod. 
Drakiáda 
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zvou draki-
ádu na Výrov Za Trnkový keř. 

17. 10. sobota  od 9 hod. 
Aktivní sobota 
Aktivní sobota pod vedením p. Marcely 
Ištványiové a Janiny Pinkavové v KD Dola-
ny, výtěžek z akce bude věnován p. Janě 
Bendové v rámci projektu „Pomůžeme 
Janině zpět do života“. Vstup dobrovolný 
minimálně 150,- Kč. 

18. 10. neděle  od 14 hod. 
Drakiáda 
Pytlováček zve na V. ročník Drakiády na 
svrčovských loukách. 

24. 10. sobota  od 16:30 hod. 
Lampiónový průvod  
TJ Sokol Dolany zve malé i velké děti i 
rodiče na lampiónový průvod s tradičním 
opékáním buřtů. Sraz na návsi v Dolanech. 

24. 10. sobota  od 19 hod. 
Posvícenská zábava  
MS Svrčovec pořádá Posvícenskou zábavu 
v KD Svrčovec. Hraje ČENDA BAND. 

26. 10. pondělí  od 15 hod. 
Informovaný senior 
ČČK MS Dolany v rámci projektu Informo-
vaný senior pořádá přednášku na téma-
ta„OBČANSKÁ GRAMOTNOST“ (otázka 
vlastnického práva a sousedských vztahů) a 
„SEBEOBRANA“ v sále II.  Pohostinství v 
Dolanech. 

27. 10. úterý  od 16:30 hod. 
Lampiónový průvod  
Pytlováček zve do Svrčovce na lampiónový 
průvod. Sraz u kapličky ve Svrčovci.  

31. 10. sobota   
Výlet na výstavu HOBBY 
Spolek kamarádů wejrowaci pořádají výlet 
na výstavu HOBBY České Budějovice.  

31. 10. sobota od 21:00 
Kabát revival 
Kabát revival v KD Dolany. 

Listopad 
Listopad 
Úklid veřejného prostranství  
SDH Malechov pořádá brigádu na úklid 
veřejného prostranství v obci Malechov a 
Výrov. 

7. 11. sobota  od 17:00 
Tradeáši z Nezdic 
MS ČČK Dolany zve na divadlo do KD 
Dolany. Hrají TRADEÁŠI  Z NEZDIC. 

8. 11. neděle  od 12:30 
Rukodělná dílna 
Zahrádkáři Dolany pořádají v rámci pravi-
delných seminářů rukodělnou dílnu na 
PATCHWORK „Výroba vánoční ozdoby“ 
ve „Dvojce“ Pohostinství Dolany.  S sebou 
50 Kč na materiál, nůžky, náprstek a dobrou 
náladu. 

14. 11. sobota  od 16:00 
Rybí hody 
Pohostinství Svrčovec zve na Rybí hody. 

15. 11. neděle  od 15:00 
Loutkové divadlo 
Loutkové divadlo otevírá! V přízemí ZŠ 
Dolany se můžete těšit na hru „O Rusalce“. 

21. 11. sobota   
Bowling  
SDH Svrčovec pořádá bowling v Klatovech. 
Doprava zajištěna. 

28. 11. sobota  od 14:00 
Výroba dekorací  
Pytlováček  zve na výrobu adventních a 
vánočních dekorací opět pod vedením rodi-
ny Slámových na sále KD ve Svrčovci.  

28. 11. sobota  od 19:00 
SDH Dolany – výroční schůze  
SDH Dolany zve své členy na výroční člen-
skou schůzi s posezením a tancem do KD 
Dolany. Hrají Lovci rytmů.   

Prosinec 
5. 12. sobota  od 14:00 
Mikulášská akademie  
TJ SOKOL Dolany pořádá v KD Dolany 
Mikulášskou akademii – ukázka cvičebních 
hodin a prezentace činnosti TJ Sokol Dola-
ny. Přijďte a možná dostanete malý dárek 
od MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA.  

5. 12. sobota  od 15:00 
Čertovský maškarní rej  
Pytlováček Svrčovec zve do sálu KD Svr-
čovec na Čertovský maškarní rej 
s Mikulášem a jeho družinou. 

5. 12. sobota  od 21:00 
Ukradený vjecy v KD Dolany.  

12. 12. sobota  od 20:00 
Poslední leč 
Myslivecké sdružení Svrčovec zve do KD 
Svrčovec na Poslední leč. Hraje Skalanka. 

13. 12. neděle  od 16:00 
Vánoční překvapení 
ČČK Dolany představí velké vánoční pře-
kvapení. 

23. 12. středa  od 17:00 
Svrčovské zpívání 
Pytlováček pořádá VI. ročník svrčovského 
zpívání u rozsvíceného vánočního stromeč-
ku s živou hudbou pod vedením rodiny 
Slámových na sále KD ve Svrčovci. 

24. 12. čtvrtek  od 10:00 
S koledou za zvířátky 
Pytlováček  pořádá výpravu mladých hasičů 
a ostatních dětí s myslivci MS Svrčovec 
s  koledou za zvířátky. Sraz na návsi u kap-
ličky. 

26. 12. sobota  od 17:00 
Turnaj ve stolním tenise 
TJ SOKOL Dolany pořádá v KD Dolany 
Vánoční  turnaj   ve  stolním  tenise pro 
dospělé  a   mládež od 17.00 hod. 

31. 12. čtvrtek   
Silvestr 
Silvestr v KD Dolany – Hraje Ex Catr. 
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Leden 
23. 1. sobota  od 20:00 
Hasičský ples 
SDH Dolany pořádá hasičský ples v KD 
Dolany.  K tanci a k poslechu hrají BA-
BOUCI, všichni jsou srdečně zváni, dobrou 
náladu a časovou flexibilitu s sebou.   

Únor 
5. 2. pátek  od 20:00 
Maškarní 
SDH Svrčovec zve na maškarní do KD 
Svrčovec. 

6. 2. sobota   
Okresní přebor ve stolním tenise 
TJ SOKOL Dolany pořádá Okresní přebor 
ve stolním tenise neregistrovaných členů v 
okresních soutěžích v KD Dolany. 

20. 2. sobota  od 20:00 
Sokolský ples 
TJ SOKOL Dolany zve do KD Dolany na 
taneční   zábavu  - Sokolský ples. Hraje 
Skalanka. 
 
20. 2. sobota  od 14:00 
Dětský karneval 
MS ČČK Dolany a SDH Dolany zvou na 
tradiční karneval do KD Dolany. 

27. 2. sobota   
Bál štěpánovických žen v KD Dolany.  

Březen 
Březen  
Bowling 
SDH Malechov pořádá bowling v Klato-
vech. 

26. 3. sobota  od 20:00 
Hasičský bál 
Hasičský bál Štěpánovice v KD Svrčovec. 

 
 
 

Ing. Václav Zeman, starosta obce 
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