
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 1/2016

Czech POINT
● Obecní úřad Dolany provozuje kontakt-
ní místo veřejné správy Czech POINT.

Vybírá se
● Do 28.2.2016 - poplatky ze psů na rok
2016 a nájmy z obecních pozemků na rok
2016.
●  Od 1.12.2015  -  Nájem z  hrobového
místa na pohřebišti v Dolanech na období
od 1.1.2016 do 31.12.2020.
●  Do  30.6.2016  -  místní  poplatek  za
provoz  systému  shromažďování,  sběru,
přepravy,třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2016.
●  Od 1.9. do 31.12.2016 - vodné  za rok
2015/16  –  vodné  17,-Kč/m3  plus  15  %
DPH.

Kronikář
● Obecní úřad Dolany stále hledá kroni-
káře pro psaní obecní kroniky. Za vedení
kroniky je roční odměna ve výši 6.000,-
Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Dola-
ny, tel. 376 313 620.

Ze zastupitelstva
obce

●  ZO  usnesením  č.  10  z  10.9.2015
schválilo výši nájmu z hrobového místa
na pohřebišti v Dolanech nacházejícího se
na pozemcích parc.č. 231/2 a parc.č. 232
vše k.ú.  Dolany u Klatov,  na období od
1.1.2016  do  31.12.2020,  a  to  10,-
Kč/m2/rok. 
● ZO usnesením č. 10 z 10.9.2015 vydalo
nařízení  Obce  Dolany  č.1/2015  o
stanovení maximální ceny za hřbitovní
služby poskytované  v  souvislosti  s
pronájmem a užíváním hrobového místa,
a to ve výši 30,- Kč/za hrobové místo/rok.
●  Dosavadní  starosta  obce  Ing.  Václav
Zeman bude pokračovat ve výkonu své
funkce s platností od 1.1.2016 do konce
volebního  období  jako  neuvolněný  člen
zastupitelstva.
● ZO usnesením č. 11 z 3.12.2015 vydalo
obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2015 o
místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,
využívání  a  odstraňování  odpadů  s
účinností od 1.1.2016. 

Očkování psů prot
vzteklině

● V pátek 13.5.2016 od 19,00 hod. do 20,00
hod. u hasičské zbrojnice Malechov.
● V sobotu 14.5.2016 od 8,00 hod.  do 9,00
hod. na návsi v Dolanech.
● V sobotu 14.5.2016 od 9,00 hod. do 10,00
hod. na návsi ve Svrčovci. 
● S sebou očkovací průkaz! 1 vakcinace psa
proti vzteklině 50,- Kč. 

SMS InfoKanál
●Chcete-li  být  informováni  o  dění  v  obci,
využijte  možnosti  připojit  se přes přímý ko-
munikační kanál úřadu - SMS InfoKanál a bu-
dete  dostávat  aktuální  zprávy  přímo  na  Váš
mobilní  telefon.  Zaregistrujte  se  sami,  nebo
prostřednictvím  OÚ Dolany (na tel. 376 313
620).

Vítání občánků
●  Obecní úřad vítá každý rok nově naro-
zené občánky. Bohužel s účinností zákona o
základních registrech osob se nejen zpřísnilo,
ale i omezilo využívání osobních údajů. Proto
z důvodu získání přehledu o nově narozených
dětech,  žádáme rodiče, aby po narození dí-
těte přišli oznámit tuto radostnou událost s
rodným listem dítěte na obecní úřad. 

Okénko ze ZŠ a MŠ
Dolany

● Zápis  dětí  do  MŠ  Dolany bude  dne
9.3.2016 od 10,00 do 11,30 hod. a od 15,00 do
16,00  hod..  Zákonní  zástupci  si  přinesou
doklad totožnosti a rodný list dítěte.
● Zápis do 1. roč. ZŠ proběhl ve středu 3.
2.2016. K zápisu se dostavilo 14 dětí, všichni
jsou  přijati,  ale  rodiče  byli  upozorněni  na
možnost odkladu do 31.5.2016. 
● Minulý  týden  proběhl  ve  škole  projekt
„Týden pro zdraví“.  Všichni žáci  navštívili
SZŠ  v  Klatovech,  kde  se  seznámili  s  první
pomocí. Některé ročníky se celý týden učily o
zdraví, lidském těle a o první pomoci. 
● V blízké době navštíví ZŠ, ŠD i MŠ ZOO
v Plzni. Škola zakoupila školní permanentku,
kterou využijí všechny děti. 

Podpora při kult. 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  podě-
kování patří  fi 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 i kulturních akcí
v r. 2015. 
●  Poděkování  patří  také  spolkům a  ob-
čanům, kteří se aktivně podílejí na jednot-
livých akcích. I v loňském roce přispívala
obec  ze  svého  rozpočtu  jednotlivým
spolkům  a  sdružením  na  dopravu  a  na
akce na základě individuálních žádostí.

Dětský klub
Doubravníček

● Zve maminky a tatínky s dětmi každý
čtvrtek od 9,00 do 11,00 hod. do zasedací
místnosti Víceúčelové budovy obce Dola-
ny. 

Senior klub
Pytlováček

● Koná se ve středu 1 x 14 dní s platností
od 2.3.2016.

Kroužek ml. hasičů
ve Svrčovci

● Každé úterý od 17,00 do 18,00 hod. pro
starší  kluky,  každý  pátek  od  17,00  do
18,00 hod. pro nejmladší.

Kroužek ml. hasičů
při SDH Dolany

● Každý pátek od 14,45 do 15,45 hod.

Návštěvní doba
knihoven

● Dolany v sobotu od 14,00 do 16,00 hod.
●  Malechov v  zimním  čase  v  pátek  od
15,30 do 16,30 hod., v letním čase (od 27.
3. 2016 ) v úterý od 17,30 do 18,30 hod.
●  Svrčovec v pondělí od 17,00 do 18,00
hod. 
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Upozorňujeme občany
● Upozorňujeme na skutečnost, že jste povinni zajistit alespoň 1 x ročně vývoz fekálií z jímek, či septiků a jejich likvidaci do zařízení k
tomu určených (ČOV) a následně předložit doklad na Obecní úřad Dolany. V Klatovech jsou 2 firmy:

VODOSPOL s.r. o. Klatovy, Ostravská 169, 339 01 Klatovy - 602 163 606
ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s., Čsl. Legií 37, Klatovy – 376 356 260

Zvýhodnění pro naše občany: S platností od 1.1.2016 se Obec Dolany rozhodla pomoci občanům, a uzavřela s firmou Šumavské vodovody a
kanalizace a.s., Klatovy I, Čsl. Legií 37, Smlouvu na odvoz a likvidaci odpadu fekálním vozem s kapacitou 8 m3, a to za zvýhodněných
podmínek. Na základě smluvní dohody při odvozu fekálním vozem o kapacitě 8 m3 bude účtováno za:

vlastní výkon (tzn. čerpání + výtlak) 780,- Kč/za hod.**
stání 360,- Kč/za hod.**
jízdné 22,50 Kč/km
ceny označené ** budou účtovány za každou započatou čtvrthodinu. 

Likvidace odpadu č. 20 03 04 na ČOV Klatovy  60,- Kč/m3. Ceny jsou uvedeny bez DPH, proto je nutno připočíst 15 % DPH. V případě
pokud sami nevyužijete celou kapacitu vozu, je na vašem zvážení, zda-li se nedomluvit se sousedem  a nevyvézt společně s tím, že náklady
za dopravu (jízdné) by byly rozúčtovány mezi 2 objednavatele. Zájemce zavolá na tel. č. 376 356 260 nebo 605 226 876 sdělí, že je z Obce
Dolany. 
● Doklady o vývozu doložili k 2.3.2016 vlastníci těchto nemovitostí:

Sportovní areál v Dolanech
● Obec Dolany je vlastníkem a správcem sportovního areálu v Dolanech (kurty, koupaliště, kiosek). 
● Kurty jsou otevřeny obvykle od 1.května do 30.září, denní provoz od 8,00-20,00 hod..  Vstup na kurty v době provozu koupaliště je
povolen na platnou vstupenku (50,- Kč/hod., max. obsazení na 2 hod.). Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád kurtů v Dolanech.
Před vstupem zkontrolovat stav kurtů, případně nahlásit závady, vstup ve sportovní obuvi s rovnou podrážkou, platí zákaz hraní na suchém
kurtu, nutno kurt pokropit vodou před započetím hry nebo během hry. Při nabírání vápna do lajnovačky dbát pořádku v kabině a vápno
nasypávat do lajnovačky mimo kabinu. Po ukončení hry upravit hrací  plochu (celou část kurtu od obrubníku k obrubníku traverzou a
koštětem (nezanechávat nerozmetené hromádky antuky) a hadici na kropení zavěsit na držáky.  Koště a traverzu ponechat na kurtu. Po
ukončení hry uvolnit napnutí sítě. Po odchodu řádně zamknout kurt a kabinu a klíče odevzdat zpět).
Osoba odpovědné za provoz na kurtech v Dolanech: TJ Sokol Dolany - Zdeněk Hora, Zdeněk Špatenka, zaměstnanci OÚ Dolany. 
● Koupaliště je obvykle otevřeno od 1.7. do 31.8.. Od loňského roku jsou na koupališti k dispozici betonový stůl na ping pong (pálky jsou k
zapůjčení v pokladně koupaliště), kuželky (příslušenství v kiosku) a lehátka k odpočinku (k zapůjčení v pokladně koupaliště). 

Finanční správa
● Finanční správa nabízí novou službu platit daň z nemovitých věcí každoročně přes SIPO a tím se zbavit dalších starostí a obav, jestli vám
bude doručena složenka, že zapomenete zaplatit včas, že nemusíte chodit platit na pokladnu FÚ nebo čekat ve frontě na poště.
Jak na to?
● Pokud jste uživatelem SIPO, stačí vyplnit „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictví SIPO“ a k němu přiložit doklad o
přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. Doručit finančnímu úřadu (FÚ), u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.
●  Pokud  nejste  držitelem  spojovacího  čísla  SIPO,  vyplnit  formulář  SIPO  (k  vyzvednutí  na  pobočkách  České  pošty  nebo  na
www.ceskaposta.cz pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdat osobně na kterékoliv poště. Získáte spojovací číslo SIPO, a dále
pokračujete jako uživatel SIPO.
● Finanční správa zavádí od 1.3.2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané (fyzické osoby) zaplatit na nejbližší
poště své nejběžnější  daně - daň z nemovitých věcí,  daň z nabytí  nemovitých věcí (popř. daň z převodu nemovitostí)  a  daň z příjmů
fyzických osob podávajících přiznání, a to bez úhrady poštovného. " Bezplatná daňová složenka bude rozesílána FÚ, a rovněž i k dispozici
na všech pobočkách České pošty, s.p.."

Andělice 11
Balkovy 2,4,9
Dolany 4,10,15,23,27,29,44,59,61,62,63,65,66,74,76,77,78,100,102,104,120,126,

132,137,142,143,146,147,150,152,162,163,169,173,174,178,180,184,185
Komošín
Malechov 1,4,10,15,24,26,27,33,34,40,41,43,47,48,50,51,53,56

Řakom 8,12,16,17,22,23,25,26,E1
Sekrýt 3
Svrčovec 1,8,10,11,15,24,26,37,38,44,45,48,49,50,56,66,70,72,74,76,86,87,91,93

95,96,100

Výrov 2,5,7,11,14,16,17,

http://www.ceskaposta.cz/
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Informace občanům
● Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje vytvořil  v  rámci preventivně-výchovné činnosti  materiály k problematice požární
ochrany v topné sezóně. Několik rad: 
- Při provozování topidel použijte pouze palivo, na které bylo topidlo konstruováno!
Při provozu je třeba dodržovat tyto zásady: 
- Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy podle návodu výrobce, je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot.
- Nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty a nikdy hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy a laky.
-  Nikdy nezapalujte  pomocí vysoce hořlavých  kapalin (např.  benzínu)  kamna na pevná paliva,  vždy hrozí vznícení  hořlavých par  a v
důsledku toho velmi vážná zranění!
- U topidel na pevná paliva mějte na paměti, že žhavý popel je třeba nechat zcela vychladnout a poté uložit do nehořlavých nádob. Nikdy
neukládejte žhavý popel do plastových popelnic.
- U topidel nejsou povoleny žádné domácí „zlepšení“ nebo úpravy, mohly by být opět příčinou ke vzniku požáru, výbuchu nebo jiného
neštěstí. 
- Když vznikne požár od topidla na elektřinu nebo plyn, nejdříve vypněte přívod energie. 
● V případě vzniku požáru sazí v komíně ihned odstraňte hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Požár ohlaste na tísňovou linku.
Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, případně by mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit
uhasit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, postupujte opatrně a nikdy neriskujte se svým životem. 

Z investičních akcí obce
● Stavební úpravy školního bytu na družinu v ZŠ Dolany. Z důvodu rozšíření prostor pro žáky základní školy pro školní i mimoškolní
činnost obec požádá o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí. Z původních prostor školního bytu
v  přízemí  budovy  ZŠ   Dolany  –  Dolany  čp.  34  vznikne  družina  a  dílna  pro  ruční  práce.  Předpokládaný  termín  schválení  dotací
Zastupitelstvem Plzeňského kraje je 11. dubna 2016. 
● Vybudování nového informačního systému protipovodňové ochrany obce Dolany. Obec Dolany dále požádala o dotaci z Operačního
programu životní prostředí – Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření na akci „Vybudování nového informačního systému protipovodňové ochrany obce Dolany“. V rámci této akce bude
zpracován digitální  povodňový plán,  vybudována síť  varovného a informačního systému a lokální  výstražný systém pro obec Dolany.
Celkové náklady cca 2.000.000,- Kč. Dotace až 85 % způsobilých výdajů. 
● Poldry Balkovy. Obec Dolany jedná o vybudování 2 poldrů na zadržování povodňových vod na potoku Poleňka nad obcí Dolany. Celková
kapacita zadržovaného množství vody okolo 500 000 m3. Stavba je zanesena v ÚP Obce Dolany jako veřejně prospěšná stavba. 
Obec v současné době vyřizuje územní řízení k dané stavbě. V r. 2016 je vyčleněno z rozpočtu obce 700.000,- Kč na náhradu věcného
břemene  a výkup pozemků v rámci této akce. 

Informace stavebníkům
● Dle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření,
aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká zemních prací a terénních úprav i provádění hluboké orby na zemědělských
pozemcích (např. kopání bazénu, studny...).
● Před začátkem prací je povinností  každého si vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“,  která Vám zdarma
poskytne společnost CETIN na internetové stránce www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.

Svozní plán na I. pololetí 2016
● Pro naši obec zajišťuje s platností od 1.1.2016 pravidelný svoz komunálního odpadu Pošumavská odpadová, s. r. o., se sídlem Dr. Sedláka 
782, 339 01  Klatovy. Tuto společnost založilo Město Klatovy (podíl 65 %) a Město Sušice (podíl 35 %) s tím, že menší obce mají možnost 
vstoupit jako společníci. 
● Stále fungující firma Odpadové hospodářství Klatovy, zajišťující svoz komunálního odpadu do konce minulého roku, bude nadále 
provozovat sběrný dvůr a spravovat skládku ve Štěpánovicích. Pro Vás občany se nic nemění. 

Řakom Dolany, Svrčovec,
Balkovy

Malechov, Výrov

Březen 3,17,31 3,10,17,24 3,10,17,24,31

Duben 14,28 7,21 14,28

Květen  12,26 5,19 12,26

Červen 9,23 2,16,30 9,23

http://www.cetin.cz/
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Nebezpečný odpad
● Jarní svoz 19.3.2016

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

Svoz objemného odpadu
● Jarní svoz 21.3. - 22.3.2016                                

pondělí 21. 3. 2016 od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

úterý 22. 3. 2016 od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, Sekrýt

● Podzimní svoz 17.10. - 18.10.2016

pondělí 17. 10. 2016 od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

úterý 18. 10. 2016 od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, Sekrýt

Biologicky rozložitelný odpad
● V Dolanech funguje od minulého roku kompostárna, jejíž provozovatelem je Ing. Pavel Wachtl, Dolany 22, 339 01 Klatovy, IČ: 477 31
176. Veškeré biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu např. listí, větve, seno, slámu, trávu, plevele, zbytky rostlin, dřevní štěpku z
větví nebo i samotné větve stromů a keřů, hlína z květináčů, další odpady z údržby zahrady, nekontaminované dřevo (ne nábytek), piliny,
kůra, mohou zdarma odvážet občané, kteří mají trvalý pobyt na území obce i chalupáři, kteří vlastní nemovitost ve správním  území obce a
mají  zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy,  třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů, do
kompostárny nacházející se 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). 
● Provozní doba kompostárny  - sobota: 15,00 – 17,00 hod.
Odpady budou přijímány pracovníky Obce Dolany – ( Štefančík 723 699 236, Král Zdeněk 728 003 630) v provozní době kompostárny, 
eventuálně v nezbytných případech po předchozím zavolání na uvedené telefonické kontakty ve středu 16,00 -17,00 hod.

Březen 5,19

Duben 2,16,30

Květen 7,14,21,28

Červen 4,11,18,25

Červenec 2,9,16,23

Srpen 6,13,20,27

Září 3,10,17,24

Říjen 1,8,15,22,29

Listopad 12,26

● Proto apelujeme na občany, aby využívali služeb kompostárny.  

Elektroodpad
● Sbor dobrovolných hasičů Malechov organizuje sběry elektroodpadu (ledničky, pračky, vysavače, mobily, počítače ...), nejen při  jarním i
podzimním svozu nebezpečného odpadu (kdy je možno předat na určených stanovištích dle časového harmonogramu svozu NO), nýbrž i bě-
hem celého roku, kdy je možno telefonicky kontaktovat osobu odpovědnou za svoz p. Voráčka Václava ml., tel. 797 996 463 a domluvit se
odvozu.
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Kovy
● Hasiči společně s obcí pravidelně organizují 1x ročně mobilní sběr kovových odpadů a to svozem z jednotlivých domácností. Obec zřídila
stálé sběrné místo pro odkládání pouze kovových komunálních odpadů v budově „Mazalovny Dolany čp. 9“.  Slouží zdarma občanům pou-
ze v provozní době Obecního úřadu Dolany. Díky tomu, že se nejedná o zařízení pro nakládání s odpady schvalované krajským úřadem,
nemohou zde odkládat odpady firmy ani živnostníci. 

Tříkrálová sbírka
● TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 proběhla na našem správním území v sobotu 9.1.2016. Bylo vybráno 32 898,00 Kč. Poděkování patří
Vám občanům, všem koledníkům a vedoucím skupinek.   Sbírka bude využita na podporu charitní projektů: Domov pokojného stáří Naší
Paní,  Domov sv.  Zdislavy  pro  matky  s  dětmi  v  tísni,  Charitní  pečovatelská  služba,  Charitní  ošetřovatelská  služba,  Osobní  asistence,
Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna 100 %. 

Balkovy 1 000,00 Kč Řakom 600,00 Kč 

Dolany 13 488,00 Kč + 6 EUR Svrčovec 9 554,00 Kč

Malechov 5 879,00 Kč Výrov 2 377,00 Kč

Výzva občanům
● V katastrech nemovitostí  existuje řada nemovitostí,  u kterých není dostatečně určitě uveden jejich vlastník nebo nemají zapsány
žádného vlastníka (tj. není zapsán na žádném listě vlastnictví) a dále existují nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice
jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci (to vše má v katastru nemovitostí příčiny před rokem 1989).
● Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vede o těchto nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, zveřejňuje i na
svých internetových stránkách  www.uzsvm.cz a předává obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím že údaje zveřejní na
úřední desce. 
● Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení
zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak
lze  předpokládat,  že  tyto  osoby nevykonávají  vlastnické  právo  ke svým nemovitostem ve smyslu  § 1050 odst.  2  nového občanského
zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v
katastru nemovitostí dostatečně určitě, je k nahlédnutí na internetových stránkách obce www.obec-dolany.cz, ve složce úřední desce, s datem
vyvěšení 25.11.2015 nebo přímo na stránkách www.uzsvm.cz. 
● Pokud zjistíte, že jste vlastníkem nemovitosti na seznamu, můžete se obrátit na odbor Odloučené pracoviště Klatovy, Randova 167/I, 339
01 Klatovy- tel.  č. 376 352 202. Místně příslušné pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vám poradí jak dále
postupovat. 

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2015 – 2018
● Vyhlášení 1. výzvy kotlíkových dotací 
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4244/15 ze dne 14. 12. 2015 vyhlášení výzvy k podávání žádostí  o poskytnutí  dotace z
dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v
domácnostech". Žádosti jsou přijímány od 20. 1. 2016, 8:00 hod do 31. 3. 2016, 18:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou
výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. 
Podání žádosti prostřednictvím aplikace eDotace: dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost 
Výzvu, pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" naleznete na webových
stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/ . 
Finanční alokace na tuto výzvu je celkem 162 mil. Kč. Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním. 
●Obec Dolany poskytuje vlastníkům trvale obydlených nemovitostí dotaci ve výši 10.000,- Kč. Cílem poskytnutí dotace je motivování
vlastníků  nemovitostí k tomu, aby při pořizování nového vytápění brali ohled na ochranu ovzduší a naplňovali tak zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, , ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude použita pouze k úhradě nákladů spojených s pořízením nového ekologického
vytápění. Musí se přitom jednat o jediný druh vytápění v dotčené nemovitosti. Na pořízení nového ekologického vytápění v témže domě
nebo bytu se poskytuje dotace v průběhu 10 let pouze jednou. Systém vytápění musí splňovat dle normy EN 303-5:2012 minimálně emisní
třídu 4 a vyšší. Dotace bude poskytnuta na nové ekologické vytápění instalované po 1.1.2014 odbornou firmou. Bližší informace naleznete
na www.obec-dolany.cz.  

http://www.obec-dolany.cz/
http://www.plzensky-kraj.cz/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost
http://www.uzsvm.cz/
http://www.obec-dolany.cz/
http://www.uzsvm.cz/
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Kulturní a společenské akce

Březen
4. 3. pátek od 19:00
Výroční valná hromada
TJ  Sokol  Dolany  pořádá  výroční
valnou hromadu v KD Dolany.

10. 3. čtvrtek od 17:00
Školení řidičů
V  rámci  prevence  zdarma  školení
řidičů  nejen  pro  seniory  –  Ve  dvojce
KD Dolany.

12. 3. sobota od 19:30
Posezení s harmonikou 
SDH Malechov zve na Posezení s har-
monikou do Víceúčelového zařízení v
Malechově. Hraje Jindra Hrudička.

19. 3. sobota od 14:00
Divadlo Alfa
ČČK  MS  Dolany  pořádá  zájezd  do
divadla  Alfa  v  Plzni  na  představení
vhodné pro děti od 4  let: „Tatínek není
k  zahození.“  Vstupenky k prodeji  na
OÚ Dolany v úřední hodiny. Cena 60
Kč,  doprava  zdarma  obecním
minibusem.

19.3. sobota od 21:00
Ukradený Vjecy
Pohostinství Svrčovec zve na taneční 
zábavu do KD Svrčovec. Hrají 
Ukradený Vjecy.

24. -26. 3. čtvrtek -sobota
Řehtání
Pytlováček  zve  všechny koledníky na
tradiční  řehtání,  sraz  u kapličky -  čas
bude upřesněn.

26. 3. sobota od 20:00
Hasičský bál  Štěpánovice v KD Svr-
čovec.

Duben
Duben
Sběr železného šrotu 
SDH  Dolany  pořádá  sběr  železného
šrotu.

Duben
Jarní úklid
Jarní  úklid  okolí  hřbitova  a  dětského
hřiště  v  Dolanech.  Akce  se  uskuteční
některou  dubnovou  sobotu  v
odpoledních  hodinách,  a  to  podle
počasí.  Nářadí a ochranné pomůcky s
sebou. Dobrovolníky ČČK MS Dolany
a  nejen  ty,  odměníme   příjemným
občerstvením.

Duben
Bowling
SDH  Malechov  pořádá  bowlingový
turnaj smíšených družstev. 

1. 4. pátek
Noc s Andersenem 
Knihovny  Dolanska  pořádají  pro  20
žáků  2.  a  5.  třídy  dolanské  školy
nocování v dolanské knihovně v rámci
16.  ročníku Noci s  Andersenem.  Sraz
bude v odpoledních hodinách 1.4.2016
v budově Obecního úřadu v Dolanech,
ostatní pokyny obdrží děti v letáčku v
nejbližších dnech.

2. 4. sobota od 15:00
Výroční členská schůze 
ČČK MS Dolany zve členy na výroční
členskou schůzi do KD Dolany.

3. 4. neděle od 11:00
Výroční členská schůze 
Zahrádkáři  Dolany  pořádají  výroční
členskou  schůzi  od  11,00  hod.  ve
"Dvojce"  KD  Dolany.  Hostem  Ing.
Kratochvíl  -  pěstování  vinné  révy  v
západních Čechách.

9. 4. sobota od 21:00
Extra band Revival
Pohostinství  Svrčovec  zve  na  taneční
zábavu do KD Svrčovec.  Hraje  Extra
band Revival. 

10. 4. sobota od 16:30
Nutriční doporučení a jaro
ČČK MS Dolany pořádá přednášku v
KD  Dolany  pro  širokou  veřejnost
vztahující  se  k  výživovým
doporučením  v  době  jara.  Vstupné
dobrovolné.

29. 4. pátek 
Rallye Šumava

30. 4. sobota
Jarní turnaj v deblech
TJ Sokol Dolany pořádá jarní turnaj v
deblech na zahájení letní sezony.

30. 4. sobota 
Stavění máje
SDH  Dolany  pořádá  stavění  máje  na
sportovním areálu v Dolanech.

30. 4. sobota od 18:00
Stavění máje
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zve na 
stavění májky na Výrov Za Trnkový 
keř. 

Konec dubna
Úklid hřiště
Pytlováček  Svrčovec  pořádá  spolu  s
mladými hasiči úklid hřiště ve Svrčov-
ci.

Květen
Květen
Výlet seniorek
Pytlováček Svrčovec pořádá Výlet 
seniorek na Západ Čech – datum a 
místo bude upřesněno.

Květen - Červen 
Výlet zahrádkářů
Zahrádkáři Dolany pořádají výlet.

22. 5. neděle
Zájezd na HOBBY 
Spolek kamarádů wejrowaci.cz pořáda-
jí zájezd na HOBBY do Českých Budě-
jovic.  Zájemci  se  mohou  hlásit  u  p.
Dany Voráčkové, tel. 702 453 144. 

22. 5. neděle
Turnaj smíšených družstev 
SK Volejbal Klatovy pořádá na kurtech
ve Svrčovci  turnaj smíšených družstev
4+2 O pohár pivovaru Stará škola.

28. 5. sobota 
Okrsková  hasičská  soutěž  v
Dolanech.

28. 5. sobota
Oslava dětského dne
Sportovní odpoledne pro děti ve spolu-
práci s ČČK MS Dolany, SDH Dolany 
a TJ Sokol Dolany.
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29. 5. neděle
Cyklistický výlet
TJ  Sokol  Dolany  pořádá  cyklistický
výlet na Šumavu.

Červen
Červen
Prakiáda
Spolek kamarádů wejrowaci.cz  zve na
prakiádu na Výrov Za Trnkový keř. 

Červen
Úklid obce
SDH  Malechov  pořádá  úklid  obce
Malechov a Výrov.  

3. - 5. 6. pátek - neděle
Dětská voda
SDH  Svrčovec  pořádá  dětskou
vodu/rafty v Čepicích. 

11.6. sobota
Pouťový turnaj ve volejbale
TJ Sokol Dolany pořádá 39. ročník 
Pouťového turnaje ve volejbale na 
sportovním areálu v Dolanech

17. – 19. 6. pátek - neděle
Dolany v Dolanech
Dolany v Dolanech tentokráte v 
Dolanech u Náchoda.

20. 6. - 8.7.
Výstava maňásků a loutek
Výstava maňásků a loutek v podání 
Jarmily Strakové v dolanské knihovně. 
Otevřeno po dobu hodin obecního 
úřadu

25. 6. sobota od 21:00
Pohoda Rock
Pohostinství Svrčovec zve na taneční 
zábavu do KD Svrčovec. Hraje Pohoda
Rock.

Červenec
červenec
Posezení s harmonikou
SDH Malechov pořádá posezení s har-
monikou  ve  Víceúčelovém  zařízení  v
Malechově. 

1. nebo 2. 7.  pátek nebo sobota
Pouťová zábava
Pouťová taneční zábava  na koupališti
v  Dolanech  nebo  v  sále  KD  Dolany.
Datum bude upřesněn. 

5. 7. úterý
Výlet
TJ Sokol  Dolany pořádá  výlet  na  in-
line bruslích a kolech ve Stožci.

16. -17. 7. sobota - neděle
Volejbalový turnaj
Volejbalový turnaj smíšených družstev
o pohár SPLAVU-hřiště ve Svrčovci i v
Dolanech.

23. 7. sobota od 10:00 
Přespolní běh přes Vorlíky 
TJ  Sokol  Dolany  pořádá  11.  ročník
Dolanského přespolního běhu přes Vor-
líky.   

30. 7. sobota od 12:00 
Zájezd na festival dechové hudby
ČČK  MS  Dolany  pořádá  zájezd  na
festival dechové hudby do Dlouhé Vsi.
Odjezd ve 12,00 hod. Doprava zdarma,
cena  vstupenky  bude  upřesněna.
Zájemci  se  mohou  hlásit  na  OÚ
Dolany.

30. 7. sobota od 20:00 
Pouťová zábava 
Pohostinství  Svrčovec  pořádá
pouťovou  taneční  zábavu  v  KD
Svrčovec. Hrají Babouci. 

Srpen
Srpen
Promítání
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zve na
Výrov  Za  Trnkový  keř  na  promítání
Zážitků z cest.

Srpen
Výlet do Prahy
Spolek kamarádů wejrowaci.cz pořádá
výlet vlakem do Prahy do železničního
muzea.  Zájemci  se  mohou hlásit  u  p.
Voráčkové tel. 702 453 144.

13. 8. sobota
Pytlovská káď
SDH Svrčovec pořádá od 14,00 hod. na
hřišti Pytlovskou káď. 

18. - 21.  8. čtvrtek - neděle
Volejbalové soustředění
TJ  Sokol  Dolany  pořádá  volejbalové
soustředění v Hartmanicích.

27. 8. sobota
Konec prázdnin
SDH  Svrčovec  pořádá  akci  „Konec
prázdnin“ ve Svrčovci. 

Září
Podzim
Bowling
SDH Svrčovec pořádá bowling v Kla-
tovech.

září
Svatováclavská jízda
Spolek kamarádů wejrowaci.cz pořádá
tradiční svatováclavskou jízdu. Sraz na
na Výrově Za Trnkovým keřem.

září - říjen
Drakiáda
Spolek kamarádů wejrowaci.cz pořádá
drakiádu na Výrově Za Trnkovým ke-
řem. 

3. 9. sobota
Cyklomaraton
Pytlováček Svrčovec zve na IV.ročník
Svrčovského  cyklomaratonu  -  závody
okolo Svrčovce a pro nejmenší na od-
rážedlech na parkovišti pod kapličkou.

28. 9. středa
Turnaj v Deblech
TJ  Sokol  Dolany  pořádá  Podzimní
turnaj v deblech na ukončení sezony na
hřišti v rámci údržby hřiště.

30. 9. - 1. 10. pátek – sobota
Zahrádkářská výstava
Místní  zahrádkářská  výstava  v
Dolanech.

Říjen
říjen
Turistický výlet
TJ  Sokol  Dolany  uspořádá   společný
turistický výlet.

říjen
Úklid obce
SDH  Malechov  pořádá  úklid  obce
Malechov a Výrov.

12. 10. středa od 17:00 
Numerologie v našem životě
Jak datum narození ovlivní Váš život?
Odpověď se dozvíte na přednášce o nu-
merologii pořádanou ČČK MS Dolany
v prostorách KD Dolany.

22. 10. sobota od 19:00 
Posvícenecká zábava 
MS Svrčovec zve na Posvícenskou zá-
bavu do KD Svrčovec. Hrají Lovci ryt-
mů. 
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27. 10. čtvrtek 
Lampionový průvod 
Pytlováček zve do Svrčovce na lampio-
nový průvod.

28. 10. pátek od 16:30 
Lampionový průvod 
TJ Sokol Dolany pořádá  lampionový
průvod  s  tradičním  opékáním  buřtů.
Sraz na návsi v Dolanech v 16:30 hod.

Listopad
3. 11. sobota od 14:00 
Halloweenský rej
ČČK  MS  Dolany  svolává  všechna
strašidla z okolí do KD Dolany. Akce
je vhodná pro děti  i  dospělé. Těšit  se
můžete  na  vaření  čarovných  nápojů,
soutěže,  tvoření  a  muziku.  Vstupné
dobrovolné.

4. 11. neděle od 14:00 
Drakiáda 
Pytlováček  Svrčovec  pořádá  drakiádu
na svrčovských loukách.

12. 11. sobota od 21:00 
Zvlášňý škola 
Pohostinství  Svrčovec  zve  na  taneční
zábavu  do  KD  Svrčovec.  Hraje
Zvlášňý škola. 

26. 11. sobota 
Výroba adventních dekorací 
Pytlováček Svrčovec zve na výrobu ad-
ventních  dekorací  do  KD  Svrčovec.
Čeká Vás nové tvoření nejen věnců a
svícnů.

Prosinec
3. 12. sobota od 14:00
Mikulášská akademie 
Mikulášská  akademie  –  ukázka  cvi-
čebních hodin a prezentace činnosti TJ
Sokol Dolany v KD Dolany! Přijďte a
možná  dostanete  malý  dárek  od
MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA. 

3. 12. sobota od 14:00
Mikulášská akademie 
Pytlováček Svrčovec pořádá Čertovský
maškarní rej – s maskami i bez nich -
čeká na Vás Mikuláš s družinou, který
nadělí balíčky, spoustu soutěží o krásné
ceny a věřte, že vyhrává každý

4. 12. neděle od 13:00
Perníčkování 
Pytlováček  Svrčovec  zve  na  Perníč-
kování do Pohostinství Svrčovec.

9. 12. - 10. 12. pátek - sobota
Česko zpívá koledy 
Pytlováček Svrčovec zve na náves ve
Svrčovci na akci Česko zpívá koledy s
Českým  rozhlasem  a  regionálním
Deníkem 

10. 12. sobota od 20:00 
Poslední léč 
MS Svrčovec zve na  Poslední  leč  do
KD Svrčovec. Hraje Skalanka. 

23. 12. pátek od 17:00 
Svrčovské zpívání 
Pytlováček Svrčovec zve do KD Svr-
čovec na tradiční Svrčovské zpívání s
něčím na zahřátí.

24. 12. sobota od 10:00 
S koledou za zvířátky 
Pytlováček  Svrčovec,  MS Svrčovec  a
mladí hasiči ze Svrčovce zvou na tra-
diční akci „S koledou za zvířátky“

26. 12. pondělí 
Turnaj ve stolním tenise 
TJ Sokol Dolany zve na Vánoční turnaj
ve stolním tenise pro dospělé a mládež

Únor 2017
11. 2. sobota od 20:00 
Sokolský bál 
Sokolský bál v KD Dolany. Hraje Há-
jenka. 

Březen 2017
4. 3. sobota 
Hasičský bál 
Okresní hasičský bál v KD Svrčovec. 

Ing. Václav Zeman, starosta obce
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Pohostinství Dolany Žaneta Pajchlová

Otevírací doba: 
PO-ČT 10,30-22,00 hod. 
PÁ 10,30-24,00 hod. 
SO 15,00-24,00 hod. 
NE 15,00-22,00 hod. 

Kontakt:
Adresa: Dolany 33, 339 01   Klatovy

Mobil: 775 244 000

E-mail: pajchlov.z@seznam.cz

Restaurace je oddělena na dva sektory, restauraci a nekuřáckou jídelnu, která také slouží jako salónek pro pořádání společenských a 
rodinných akcí. Kapacita restaurace činí 64 míst. Před restaurací se nachází letní zahrádka. Restaurace je v letních měsících oblíbenou 
zastávkou turistů a cyklistů.

Restauraci je možno využít pro pořádání rodinných oslav, rautů, firemních akcí, školení zaměstnanců, ukončení roku, maturitních večírků.
Kulturní dům, který se nachází vedle restaurace, nabízí prostory i pro větší akce, jako jsou svatby a smuteční hostiny a plně vybavené pro
uspořádání větších akcí za podpory restaurace. Restaurace dále nabízí pořádání koncertů místních kapel, projekci sportovních přenosů v
televizi a další.

Od 10:30 do 15:00 ve všední den a nabízí restaurace minimálně 3 druhy hotových jídel, 2 druhy polévek a minutky. K jídlu se podává jak
česká klasika, tak i speciality.

Na čepu je Gambrinus nepaster 10°, Pilsner Urquell 12°, nealko birell - světlý, polotmavý, citronáda.

V letních měsících pohostinství nabízí nanuky, točenou zmrzlinu, osvěžující nápoje.

Třezalka (masážní a relaxační centrum) v
Dolanech nabízí:

Sportovní a regenerační masáže 
• klasická masáž zad a šíje případně i jiných částí těla (ruce, nohy)
• úleva při namožených svalech, migrénách apod.

Odstranění blokád pohybového aparátu 
• odblokování krku, ramene, „tenisového“ lokte, kolene
• pomoc při akutních i chronických potížích jednotlivých částí pohybového aparátu

Masáže horkými lávovými kameny
• obdoba klasické masáže, kdy jsou k masáži používány speciální ohřáté lávové kameny
• teplo z kamenů má vysoký regenerační a relaxační účinek pro masírované tkáně i celý organismus

Lymfatická masáž
• masáž pro rozproudění lymfy – masáž, krku, rukou, nohou
• pomoc při otocích v důsledku zpomaleného toku lymfy v těle
• úleva při pocitu těžkých nohou po dlouhodobém stání, sezení apod.
• kosmetické účinky – pomoc při odstraňování celulitidy
• zlepšení odvádění škodlivin z těla

Reflexní masáž plosky nohy
• vysoce relaxační masáž dolní části nohy – chodidla, prstů, nártů, kotníků, achillových šlach
• působení na reflexní plošky nohou kromě preventivní funkce pomáhá řešit akutní i chronické zdravotní problémy 
• reflexní terapii lze využít jako doplněk jiné léčby nebo k urychlení rekonvalescence 

Objednávky: Mgr. Renata Chvojková, tel.: 732 815 947, e-mail: chvojkova.r@centrum.cz

mailto:pajchlov.z@seznam.cz
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