
Obecní úřad Dolany u Klatov
tel. 376 313 620, e-mail , www.obec-dolany.cz  , e-mail obec.dolany@worlonline.cz  

úřední dny: PO, St 7.30 – 17.00 hodin, Čt 7.30 – 15.00 hodin

      

Úvod
     Vážení spoluobčané,
rádi  bychom Vás informovali  o  dění  v  našich  obcích,  o plánovaných společenských a  kulturních akcích do konce 
letošního roku.

I n f o r m a c e     o b e c n í h o     ú ř a d u

Oznamuje občanům, že od začátku září se vybírá vodné za přelom roku 2012/2013. Vodné je možné uhradit v hotovosti 
v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 7,30 do 17,00 hodin nebo ve čtvrtek od 7,30 do 15,00 hodin, na Obecním úřadě 
Dolany nebo bankovním převodem na účet obce. V případě zájmu o bezhotovostní placení, kontaktujte obec a bude 
Vám sděleno číslo účtu společně s variabilním symbolem. 

Dále vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za odpad, který byl splatný ke dni 30.6.2013, ať urychleně 
splní tuto povinnost. 

Dále  upozorňujeme  občany  na  povinnost  stanovenou  kanalizačním  řádem  vydaným  Obcí  Dolany,  a  to  předložit 
nejpozději do 20.12.2013 doklad o vývozu jímky či žumpy. Majitelé ČOV jsou povinni provést kontrolní rozbor odpadních 
vod z ČOV.

BISKUPSKÁ VIZITACE

I V NAŠÍ FARNOSTI PROBĚHNE V MĚSÍCI ŘÍJNU BISKUPSKÁ VIZITACE. 
NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITEL  PLZEŇSKÉ DIECÉZE  Mons. FRANTIŠEK 
RADKOVSKÝ PŘIJEDE DO DOLAN V ÚTERÝ 1.ŘÍJNA 2013.
OTEC BISKUP BUDE CELEBROVAT  V MÍSTNÍM KOSTELE MŠI OD 18,00 HOD.  
A POTÉ SE USKUTEČNÍ SETKÁNÍ NA MÍSTNÍ FAŘE S VĚŘÍCÍMI. 

Nabídka stavební parcely
Obec Dolany nabízí k prodeji pozemky parc. č. 32/2 – kultura zahrada, o výměře 744 m2 a parc. č. 1242 – 

http://www.obec-dolany.cz/


kultura ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2, v k.ú. Dolany u Klatov na výstavbu rodinného domu. 
Pozemky se nacházejí v lokalitě U MŠ v Dolanech. Inženýrské sítě jsou přivedeny na hranice pozemků.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 se konají v pátek dne 25. 10. 2013 od 14.00 hod. do 
22.00 hod. a v sobotu dne 26.10. 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod.. Volební místností pro občany s trvalým bydlištěm ve  
správním území obce Dolany je  sál č. II v Kulturním domě Dolany, Dolany čp. 33.  
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku, může hlasovat na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. 
Občané s trvalým bydlištěm ve správním území Obce Dolany si o něj  mohou požádat osobně na obecním úřadě  do 
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23.10. 2013 do 16 hod.. nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 18.10.2013 a to buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v 
elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictví datové schránky. 

V letošním roce proběhly v Dolanech dvě významné akce: 

Branný závod v Dolanech
V rámci prohloubení spolupráce mezi dolanskými hasiči a hasiči z partnerské obce Grafling byl uskutečněn 
dne 25.5.2013 společný projekt Branný závod mladých hasičů v Dolanech. Na tomto projektu se významnou 
měrou podílela i Obec Dolany.  SDH Dolany čerpal na tento projekt dotaci z Dispozičního fondu z Programu 
přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Mladí hasiči ve věku 10 -15 let si 
ověřili na trase cca 2 km své znalosti a dovednosti v oblasti požární všestrannosti. V odpoledních hodinách 
byla připravena pro hasiče ukázka hasičského útoku v podání nejmenších hasičů SDH Kydliny. Dále mladí 
hasiči mohli navštívit kreativní dílnu a zasoutěžit si v netradičních soutěžích. Za jednotlivé disciplíny byli 
odměňováni žetony a ty bylo možné postupně směňovat za sladkosti, popř. za upomínkové předměty.  
Celkem se branného závodu účastnilo 7 družstev – a to hasiči ze Svrčovce, Malechova, Dolan a z Graflingu. 
Vítězství získali mladí hasiči ze Svrčovce. Mladí hasiči z Graflingu získali krásné 3. a 7. místo.
Setkání Dolaňáků

Setkání Dolaňáků se uskutečnilo 14. - 15. 6.2013. Již v pátek dorazili naši přátelé a kamarádi z Dolan u 
Jaroměře a z Dolan u Olomouce. V pátek zahrála skupina Snikers a poté následovala diskotéka. 
V sobotu přijeli dolaňáci z ostatních koutů ČR.  Bohužel z důvodu letošních povodní se setkání nezúčastnili 
Dolaňáci z Dolan u Kladna a Dolaňáci z Dolan u Kralup se účastnili pouze v omezeném počtu. 
V sobotu byla akce slavnostně zahájena „zdravicí starostů“ a poté následoval bohatý celodenní kulturní 
program. Veliké poděkování patřilo všem účinkujícím skupinám. Sportovci si mohli změřit své síly v několika 
sportovních disciplínách – v malé kopané, v tenise, ve stolním tenise, ve střelbě, ve volejbale. Po celý den se 
střídaly na pódiu  tyto kapely: Dechová hudba Dolanka z Dolan u Olomouce, Cimbálová muzika z Olomouce, 
Heřmánek 1983 a Skalanka. Děti si mohly ozdobit tričko v kreativní dílně, zadovádět si na skluzavce a na 
skákacím hradu nebo se projít pohádkovým lesem. Dospělí se mohli projet koňským povozem nebo vyrazit na 
výlet do Klatov. Odpoledne se uskutečnily vodní hrátky u bazénu. Po celý den bylo zajištěno bohaté 
občerstvení. 
Akce byla účastníky hodnocena velmi kladně. Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům. V rámci 
tohoto setkání byla uskutečněna veřejná sbírka na pomoc dolaňákům zasaženým povodněmi 2013 a to 
konkrétně Dolanům u Kladna a Dolanům u Kralup nad Vltavou. Výtěžek z této sbírky ve výši 11.400,- Kč byl 
rovným dílem rozdělen mezi postižené obce.  

Z této akce bylo natočeno DVD. Zájemci si jej mohou objednat na Obecním úřadě v Dolanech. 



Sportovní akce v r. 2013
V letošním roce se uskutečnily jako každoročně známé sportovní akce - Pouťový volejbalový turnaj v Dolanech, 
Volejbalový turnaj Splav ve Svrčovci, 8. ročník přespolního běhu přes „Vorlíky“ v Dolanech, Double turnaj ve volejbale v 
Dolanech. Tímto bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, sponzorům z řad občanů i podnikatelů, zejména pak 
firmě Eurovia Kamenolomy a.s., která ročně poskytuje na podporu sportovních a kulturních akcí částku 24.000,-. Z 
těchto finančních prostředků jsou podporovány uvedené akce. 

          
Svozní plán na 2. pololetí 2013

(svozní plán je zveřejněn na úředních deskách OÚ a na www.obec-dolany.cz, sekce „Odkazy“)

Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

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

Červenec 4,18 11,25 4,18

Srpen 1,15,29 8,22 1,15,29

Září 12,26 26 5,19 26 12

Říjen 10,24 3,10,17,24,31 3,10,17,24,31  

Listopad 7,21 7,14,21,28 7,14,21,28

Prosinec 5,19 5,12,19,26 5,12,19,26

POKUD ODVOZ VAŠÍ NÁDOBY PŘIPADÁ NA DEN STÁTNÍHO SVÁTKU, BUDE   U S K U T E Č N Ě N!!!
 

Sběr objemového odpadu  
Na základě častých dotazů 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 21.10.2013 od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

úterý 22.10.2013 od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, 
Sekrýt

Svoz nebezpečných odpadů
     V sobotu 19. 10. 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 hod.  Malechov, autobus. 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   
-Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
-Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách  -Lednice
-Pneumatiky – osobní BEZ DISKŮ a dále zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev

http://www.obec-dolany.cz/


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!!!

Výstavba komunikace ke stavebním parcelám ve Svrčovci                                  118.000,-
Vybudování  kanalizace ke stavebním parcelám ve Svrčovci                                  55.000,-
Vybudování veřejného osvětlení v lokalitě U Pěšinky ve Svrčovci                         23.000,- 
Dokončení chodníků za koupalištěm                                                                        38.000,- 
Vybudování infrastruktury k 4 RD v lokalitě  U MŠ v Dolanech                          166.000,- 
Výstavba víceúčelové budovy Obec Dolany (OÚ)                                              1.550.000,- 
Pořízení ČOV  pro Víceúčelovou budovu Obce Dolany (OÚ)                               250.000,-      
           

Obec  Dolany  dlouhodobě plánovala  výstavbu  nové  budovy  OÚ.  Již  v  minulých  letech  investovala 
nemalou finanční částku na zpracování projektové dokumentace a na úpravu náhradních prostor pro 
přemístění obecního úřadu, lékařské stanice, pošty a kadeřnictví.
Stěhování  prostor  bývalé  budovy  OÚ bylo  zahájeno  dne  4.3.2013.  Bylo  demontováno  a  odvezeno 
veškeré vnitřní  vybavení.  V měsíci  dubnu bylo započato s  demolicí  budovy.  V měsíci  květnu byly 
provedeny stabilizační injektáže starých sklepů a poté bylo započato s výstavbou hrubé stavby.  
V měsíci září  byla provedena montáž střešních a tesařských konstrukcí,  dále montáž krytiny včetně 
příslušenství. Rovněž byla zakoupena a zabudována čistička odpadních vod. Instalace vody, elektřiny, 
topení, oken bude probíhat až v roce 2014.

Něco málo z historie budovy čp. 125 (čerpáno z obecní kroniky)
 
Číslo  popisné  vzniklo  rozdělením budov  od  čp.  33  (z  hostince),  kterou  koupila  obec  Dolanská  v 
přídělovém řízení v roce 1925 za 15.000,- Kč. Budovy byly s části přestavěny a v místnostech byla  
zřízena četnická stanice s bytem pro velitele. Prvním velitelem na této stanice byl Jan Pilař. Od založení 
a do konce roku 1946 se zde vystřídalo 22 četníků. V roce 1935 byla tato budova přestavěna, nadezděno 
patro, v něž byla umístěna četnická stanice s bytem pro velitele, Kampelička, obecní úřadovna a později  
mateřská škola a od r. 1947 mandl. Budovy byly přikryty eternitem. Od ledna 1950 byla zřízena obřadní 
místnost, z bytu velitele četnické stanice obecní úřadovna,  později kolem roku 1958 byl v přízemí 



zřízen poštovní úřad. 

Rozvrh cvičebních hodin v KD Dolanech

            ROZVRH  CVIČEBNÍCH  HODIN
PONDĚLÍ 16,30-18,00 Karate                             - cvičí p.Kott               začínáme od 3.10.2013

18.00-19.00
19.00-20.00

FLORBALL   menší děti - cvičí  p.J.Bláha        začínáme od 7.10.2013
FLORBALL   dorost        - cvičí  p.J.Bláha

ÚTERÝ 17.00-18.30
MLADŠÍ ŽACTVO-cvičí p.Z.Hora + p. J. Řeřichová+p.Talián
                                           +  p.I.Boublíková       začínáme od 8.10.2013

19.00-20.00 CVIČENÍ PRO ŽENY    - cvičí p.V.Bláhová    začínáme  od 10.9.2013

STŘEDA 16.00-17.00
NEJMENŠÍ  ŽACTVO   -  cvičí p.M.Taliánová
                                              +  p.P.Poslíková       začínáme od 11.9.2013

ČTVRTEK 16,30-18,00 Karate                            -  cvičí p. Kott                       

19.00-20.00
20.00-22.00

Aerobik-mix                   - cvičí p.M.Ištványiová začínáme od 12.9.2013
STOLNÍ TENIS  BAGETA                 J.Bejček                  celoročně

PÁTEK 17.00-18.30 STARŠÍ  ŽÁKYNĚ        -   cvičí p.M.Ištványiová    začínáme  od 13.9.2013

19.30-21.00 STOLNÍ TENIS             -      p.F.Kalouner          začínáme od 6.9.2013     

20.00 - VOLEJBAL                    - p. Z. Hora 
   
 Místní lidová knihovna Malechov

        V souvislosti s přechodem na zimní čas bude Místní lidová knihovna Malechov otevřena  od 1. 11.2013 každý pátek od 
16.00 hod do 17.00 hod..

   Pytlováček Svrčovec 

Pytlováček Svrčovec otevírá dveře nejen maminkám s dětmi, dětem, ale i seniorům a to :
maminky s děti - každý čtvrtek od 17,00 hod , senioři - středa 1 x 14 dní od 14.00 hod., počínaje 18.9.2013.
A věřte, že děti i maminky mají každý týden plné ruce práce. Pod vedením tety Jany G. tvoříme skoro 
pokaždé. 
Dále ve Svrčovci se koná každé úterý od 17,00 hod. kroužek mladých hasičů pod vedením p. Zdeňka 
Slámy. Vítáme nové členy, zvláště děvčata!
I ve Svrčovci je možné navštívit knihovnu a to každé pondělí od 17,00 do 18,00 hod.. Je možné si nejen 
zapůjčit knížku, ale i se seznámit s internetem. 



Dětský klub  „Doubravníček“ -  každé pondělí  od 8,30  hod.  do 10,00  hod.  v  sále  KD 
Dolany 
        Český červený  kříž,  místní  skupina Dolany,  oznamuje  široké  veřejnosti  zahájení  provozu  dětského klubu 
„Doubravníček“  pod  vedením  pí.  Karolíny  Kalounerové.  Klub  je  určen  pro  malé  děti  (0  –  6  let)  s doprovodem 
dospělého. Klub nabízí cvičení s malými dětmi formou hry a mnohé zájmové činnosti (kreslení, modelování, zpívání…). 
Zkrátka nepřijdou ani dospělí, kterým nabízíme příjemně strávené dopoledne třeba i nad šálkem dobré kávy. Vstupné je 
dobrovolné a není podmíněno členstvím v ČČK. Budete potřebovat přezůvky, sportovní oblečení a dobrou náladu. 
Veškeré informace naleznete na internetových stránkách http://www.doubravnicekdolany.estranky.cz/.

 

Okénko ze základní školy
V letošním roce navštěvuje školu  37 žáků. Škola má 2 třídy.  Poprvé do školních lavic zasedli 3 prvňáčci – samí 
chlapci. 

Již v tomto měsíci proběhla exkurze do ZOO v Plzni. V rámci Mezinárodního dne míru budou  dne 20. září 2013 žáky 
místní školy za pomoci Obce Dolany  vysazeny stromky ve Svrčovci. V říjnu se účastní 4. a 5. ročník    vlastivědné 
exkurze do Prášil. Dále žáci budou reprezentovat školu ve výtvarné soutěži „Tři oříšky pro Popelku“.  Všichni žáci se 
mohou těšit na turistický výlet spojený s návštěvou výstavy ve Švihově, na které budou vystaveny všechny soutěžní 
výtvarné práce.  Advent  žáci  zahájí  zpíváním u vánočního stromku.  Nejen pro  členky ČČK a maminky s  dětmi na 
mateřské dovolené je uspořádána  dne 19.12.2013 od 10,00 hod. ve škole vánoční besídka. 

Okénko z mateřské školy
Mateřská škola má 2 třídy a navštěvuje ji 34 dětí. 

V měsíci září děti z MŠ  půjdou pouštět draky.
V říjnu budou hledat barevný poklad, vystoupí na Vítání občánků, s rodiči se zapojí do „dýňového šílenství“. 
V listopadu se děti s rodiči zapojí do projektu „Moje nejoblíbenější pohádka“ a bude se konat požárnický den.
V adventním čase proběhne zpívání u stromečku, pro děti je naplánován „perníčkový den“. I v mateřské školce bude 
nadělovat Mikuláš, rodiče společně s dětmi se účastní vyrábění ve vánoční dílně. Pro nejbližší se bude konat vánoční 
besídka. 
Na leden je naplánován „Sněhulákový sportovní den“. Vzhledem k blížícímu se zápisu do 1. tříd  předškoláci navštíví 
1. ročník ZŠ Dolany. 
V  únoru  proběhne  společný  projekt  rodičů  a  dětí   „Moje  nejhezčí  kniha“.  Samozřejmě  nebude  chybět  „Hej-je  tu 
maškarní rej“ (kloboukový karneval v MŠ). 
V březnu přijede do mateřské školky divadlo „Hra“.  Do školky zavítají naši nejmenší z Doubravníčku. 
Děti z MŠ navštíví místní knihovnu. Děti se účastní vynášení Morany a otevírání lesní studánky.

Změny v povolování kácení mimo les

Ministerstvo životního prostředí vydalo vyhlášku č. 189 o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení s účinností od 15. července 2013. Tímto pozbyla platnosti doplňující vyhláška 395/1992 
Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.  
§3
Velikost a charakteristika dřevin k jejichž kácení není třeba povolení
– Dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
– Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají)
nepřesahující plochu 40 m2.
– Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin.
– Pro dřeviny rostoucích v zahradách.
(zahradou je pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti)
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Je to období
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Pokud je strom suchý (nad 80 cm obvodu ve výšce 130 cm), lze jej porazit bez předchozího
povolení, stačí jen 15 dnů předem oznámit orgánu ochrany přírody krajiny



(MÚ Klatovy).
V případě bezprostředního ohrožení zdraví, životů či majetku se strom (nad 80 cm
obvodu ve výšce 130 cm) porazí ihned a do 15 dnů se skutečnost oznámí orgánu ochrany
přírody a krajiny (MÚ Klatovy).
V obou případech náležitosti oznámení o kácení dřevin musí obsahovat:
– Označené katastrálního územní a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný
popis umístění dřevin a situační zákres
– Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu ohlašovatele
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatel vlastník pozemku
– Specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin,
jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
– Zdůvodnění oznámení (přílohou může být i fotodokumentace)
Velikost a charakteristika dřevin k jejichž kácení je třeba povolení. Žádost o povolení ke kácení
 je nutné podat v případě dřevin přesahující obvod 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nebo u zapojených porostů dřevin, pokud celková plocha
přesahuje 40 m2. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kromě výše
uvedených případů, se podává u zdejšího obecního  úřadu, orgánu ochrany přírody
a krajiny, který sám po vyhodnocení dřeviny vydává povolení ke kácení.
Náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin jsou shodné s náležitostmi
oznámení o kácení dřevin (tj. kácení bez povolení).

POZVÁNKA
 Český červený kříž Dolany prosí o spolupráci. Přijďte si 

zavzpomínat  a  strávit  tak  příjemné  odpoledne.  Rádi  bychom 
písemně  zmapovali  činnost  místního  spolku,  a  to  od  jeho 
počátku až do současnosti. Žádáme všechny (členy i nečleny), 
kteří  by mohli  jakoukoliv  informací  přispět  k tématu,  aby se 
dostavili  ve středu 9.  října 2013 v 16:00 do KD Dolany (do 
dvojky). Jsou vítané fotografie, novinové články, zápisky ale i 
Vaše vzpomínky a jiné paměti. Jste srdečně zváni.

Za ČČK MS Dolany Václava Bláhová

Výzva nejen zahrádkářkům
Díky Vám se  ZO ČZS Dolany každoročně účastní zahrádkářské výstavy Zahrada Pošumaví v 
Klatovech. Proto i letos bychom Vás chtěli poprosit o dodání výpěstků ovoce, zeleniny a to do středy 
2.10.2013 p. Rohrbacherové na Obec Dolany.

  Přehled kulturních, společenských, sportovních i ostatních plánovaných akcí 



28.9.2013 XXL Štěpánovice

28.9.2013 od 
15,00 hod.

Spolek kamarádů wejrowaci.cz zve na 3. ročník svatováclavské vyjížďky. 
Přijde se svézt jako ve filmu. Sraz na Výrově za trnkovým keřem.

2.10.2013 od 
15,00 hod. 

Vítání občánků proběhne v KD v Dolanech „Vítání občánků“. Bude přivítáno 6 dětí.  

6.10.2013 TJ SOKOL DOLANY zve výlet na rozhlednu Javorník a následně do bazénu v Horažďovicích. Odjezd 
minibusu v 9,00 z návsi v Dolanech.  Děti mladší 6 let pouze s doprovodem. 

Zájemci se mohou hlásit v A + 0 Dolany do 2.10.2013. 

4. až 7.10.2013
PÁ,SO,NE 9 -17 hod
PO             9-16 hod

 Ve dnech 4. až 7. října 2013 se uskuteční 25. ročník zahrádkářské výstavy, ovoce, zeleniny a květin  
konané pod názvem Zahrada Pošumaví VII. v KD Družba v Klatovech .

Letos je připraven zajímavý kulturní program. V sobotu a v neděli od 10:00 hodin vystoupí v sále v 
KD soubory se svým programem. Před KD bude v sobotu od 10:30 hod vyhrávat dechová hudba.

V rámci výstavy jsou naplánovány přednášky (podle zájmu vždy od 14,00 hod.) v malém sále KD 
Družba. PÁTEK - př. Karel Iha OI ČZS ze Kdyně s problematikou zahrádek obecně

              SOBOTA  -  Ing. Bořivoj Lhotský s tématikou ochrany rostlin 

              NEDĚLE - Ing. Peter Gajdoštin  z fi SEMO Smržice, odborník na semena a sadby

             PONDĚLÍ – př. Miroslav Toman s problematikou zahrádek obecně

12.10.2013
 od 15,00 hod. 

Zveme na drakiádu na Výrov Za trnkový keř. 

20.10.2013 TJ SOKOL DOLANY POŘÁDÁ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD SRAZ NA NÁVSI v 17.hod. Na závěr 
opékání buřtů. S sebou dobrou náladu!

26.10.2013 
od 20,00 hod.

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

28.10.2013 Pytlováček zve na III. ročníky Drakiády na svrčovských loukách o krásné 
ceny  v několika  disciplínách.  A  nebude-li  větrno,  nevěšte  hlavy,  bude 
náhradní dračí program. Od 14.00 hod..

Listopad SDH Svrčovec zve občany na bowling do Klatov. (bude včas upřesněno)

9. nebo 16. 11. 
2013
17:00

Tradeáši z Nezdic opět v Dolanech. Můžeme se těšit na pohádkovou komedii -  ČERTŮV ŠVAGR. 
Představení se koná na sále v KD Dolany.  Zajištěn  svoz autobusem z Malechova v 16:30 a ze 
Svrčovce v16:45. Vstupné dobrovolné. pozn.: termín upřesníme

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

Slámových. Začátek ve 14.00 hod..

  1. 12. 2013

   16:00 – 18:30

Základní a Mateřská škola Dolany ve spolupráci s ČČK Dolany srdečně zvou na  koncert 
v kostele  sv.  Petra  a  Pavla v Dolanech  ku příležitosti  zahájení  času adventního. Přijďte 
navštívit i sousední faru (občerstvení, posezení, něco na zahřátí…) 
Samotné vystoupení dětí začne v 17:00 v kostele.

7.12.2013 Pytlováček zve na Čertovský maškarní rej s Mikulášem a jeho družinou, spousty soutěží o 
krásné ceny a věřte, že s výhrou odejde každý a Mikuláše s družinou máme také objednané 
a budou i balíčky. Od 14.00 hod. v sále KD Svrčovec. 

8.12.2013 od 
14,30 hod. 

Mikulášská  akademie  –  ukázka  cvičebních  hodin  a  prezentace  činnosti  TJ  Sokol 
Dolany!

Přijďte a možná dostanete malý dárek od MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA. Začátek



v 14:30 hod.  v KD Dolany. 

14.12.2013 od
20,00 hod.

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

19. 12. 2013
10:00

Děti a paní učitelky ze základní školy v Dolanech si dovolují pozvat členy, ale i nečleny 
ČČK Dolany na vánoční besídku konající se v prostorách místní školy.

23.12.2013 od 
18 hod. náves 
Svrčovec 

Pytlováček  pořádá  IV.  ročník  svrčovského  zpívání  u  stromečku  s živou 
hudbou pod vedením rodiny Slámových a pochopitelně i s teplými nápoji!

26.12.2013 od 
18,00 hod. 

TJ Sokol Dolany pořádá tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise od 18,00 
hod. v sále KD Dolany.

28.12.2013 od 
15,00 hod. 

Spolek kamarádů wejrowaci.cz zve děti i dospělé na akci Přilepšete zvířátkům, 
která se koná za trnkovým keřem na Výrově. Přineste něco co by zvířátkům 
chutnalo (jablka, semínka, zrní, kaštany). Občerstvení zajištěno. 

31.12.2013 Silvestr v KD Dolany. Hraje EX-CATR. Začátek ve 20,00 hod.. 

7. 1. 2014
17:00

„Role  výživy  v životě  ženy.“  paní  Eva Palečková,  všeobecná sestra  FN Plzeň,  zve  na  1. 
přednáškový  večer  zdravotnických  témat.  Zájemci  přijďte  do  místní  ZŠ  -  1.  patro.  Po 
přednášce  následuje  diskuse.  Garantem akce  je  ČČK MS Dolany.  Vstupné  dobrovolné. 
Drobné občerstvení zajištěno.

18.1.2014 od 20,00 
hod. 

TJ Sokol Dolany zve na 2. sokolský bál do KD Dolany. Hraje Orchidea. 

    26. 1. 2014
17:00

Dolanské  loutkové divadlo při ČČK Dolany pokračuje v tradici a představí další krásnou 
pohádku. Jste zváni do místní ZŠ.

15.2.2014 od 14,00 
hod. 

Dolanští včelaři zvou na přednášku „Včelí produkty a abyterapie“ do  KD Dolany. 

28.2.2014 od 20,00 
hod. 

SDH Dolany zve do sálu KD v Dolanech na hasičský bál. Hraje Vrchovanka. 

Ing. Václav Zeman, starosta obce 


