
     Obecní úřad Dolany u Klatov
tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz

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

Obecní zpravodaj č. 2/2010
Úvod
     Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o dění v našich obcích, o plánovaných společenských a kulturních 
akcích konaných 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
Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, 

které se bude konat 16. září  2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Oznamuje občanům, že nejpozději do 23.12.2010 je nutné uhradit v hotovosti vodné za přelom 
roku 2009/2010. Vodné je možné uhradit v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 7,30 hod. do 
17,00 hodin nebo ve čtvrtek od 7,30 hod. do 15,00 hodin, na Obecním úřadě Dolany. 

Dále upozorňujeme občany na povinnost stanovenou kanalizačním řádem vydaným Obcí Dolany, 
a to předložit nejpozději do 23.12.2010 doklad o vývozu jímky či žumpy. Majitelé ČOV jsou povinni 
provést kontrolní rozbor odpadních vod z ČOV.

PŘEHLED termínů úhrady místních poplatků a ostatních plateb v r. 2011

Do 28.2.2011 Místní poplatek za psa, nájmy z obecních pozemků
Od února 2011 do 30.6.2011 Místní poplatek „za odpad“ na r. 2011
Od října 2011 do 20.12.2011 Vodné za přelom roku 2010/2011.

Volby do zastupitelstva Obce Dolany
Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hod do 22.00 hod. a v sobotu dne 
16. října 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Volební  místnost  bude jako při minulých volbách  - sál č. II v 
Kulturním domě Dolany, Dolany čp. 33.  Při těchto volbách se nevydávají voličské průkazy, nelze volit 
jinde než v místě svého trvalého bydliště. Komu zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti, 
má  možnost  požádat  volební  komisi  o  návštěvu.  Tyto  požadavky mohou  voliči  v  Dolanech nahlašovat 
předem na  OÚ Dolany  –  tel.č.  376  313  620  nebo  i  v  průběhu  voleb  na  mobil  č.  724  035  021.  Do 
zastupitelstva obce Dolany se bude volit 9 členné zastupitelstvo. Termín na podávání kandidátních listin byl 
do  10.8.2010,  podávaly  se  na  MěÚ  Klatovy.  Zaregistrovány  byly  2  kandidátní  listiny  -  každá  po  6 
kandidátech. 
Obě  kandidátní  listiny  budou  na  jednom  hlasovacím  lístku.  Volič  může  svoji  volbu  provést  několika 
způsoby:
1. Z obou kandidátních listin může křížkem ve  čtverečku u jména kandidáta vybrat celkem maximálně  9 
kandidátů. Může zaškrtnout i méně kandidátů. Pokud na hlasovacím lístku neudělá žádný křížek (vhodí jej 
do urny bez úpravy), pak je tento lístek posuzován jako neplatný. Rovněž, pokud naopak zaškrtne více než 9 
kandidátů, je tento lístek posuzován také jako neplatný.
2. Může vybranou kandidátní listinu označit křížkem ve čtverečku u názvu kandidátní listiny (lze pouze u 
jedné kandidátní listiny). Tímto označením dává hlas kandidátům na 1. – 6. místě kandidátky. Zároveň může 
u druhé kandidátní listiny označit křížkem ve čtverečku toho kandidáta, kterému chce dát hlas. Pokud např. 
takto  na  druhé  kandidátce  označí  čtyři  kandidáty,  pak  z  první  kandidátky již  nedává  hlas  prvním šesti 
kandidátům, ale pouze prvním pěti kandidátům.
Výsledky  voleb –  t.j.  kdo  byl  zvolen  za  člena  zastupitelstva,  se  zjišťují  poměrně  složitým způsobem. 

http://www.obec-dolany.cz/
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Neplatí, že zvoleno je 9 kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů. Podle zákona se nejdříve zjišťuje, kolik hlasů 
bylo  odevzdáno  pro  každou  kandidátku  –  tj.  součet  hlasů  pro  jednotlivé  kandidáty  na  kandidátce. 
Zjednodušeně lze říci, že každá kandidátka získává takový počet mandátů, jaký odpovídá podílu získaných 
hlasů . Dále se u každé kandidátky samostatně posuzuje, kdo je zvolen. Velkou roli hraje pořadí, ve kterém 
jsou jednotliví kandidáti na kandidátní listině napsáni.
Zvolené zastupitelstvo se schází na ustavujícím zasedání až po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní 
volební  komisí.  Konat  se  bude  proto  koncem  října.  Na  tomto  ustavujícím zasedání  složí  nově  zvolení 
členové zastupitelstva slib a bude zvolen starosta a místostarosta. 
Hlasovací lístky a další informace k volbám budou doru  č  eny p  ř  edem všem voli  čů  m.  

Sportovní akce v r. 2010

V letošním roce se uskutečnily jako každoročně známé sportovní akce - Pouťový volejbalový turnaj 
v  Dolanech,  Volejbalový  turnaj  Splav  ve Svrčovci,  5.  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 Tarmac CZ a.s., která 
ročně poskytuje na podporu sportovních a kulturních akcí  částku 20.000,-.  Z těchto finančních 
prostředků jsou podporovány uvedené akce. 

          
Svozní plán na 2. pololetí 2010

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

1 x 14 dní KAŽDÝ TÝDEN
červenec 8,22

srpen 5,19

září 2,16,30

říjen 7,14,21,28

listopad 4,11,18,25

prosinec 2,9,16,23,30

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 4.10.2010 od 15,00 do 17,00 hod. Malechov, Výrov

úterý 5.10.2010 od 15,00 do 17,00 hod.  Dolany

středa 6.10.2010 od 15,00 do 17,00 hod.  Svrčovec, Andělice, Sekrýt

čtvrtek 7.10.2010 od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy, Komošín

Svoz nebezpečných odpadů
     V sobotu 2. 10. 2010 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 
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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 – 10,05 hod. Balkovy, plácek
Přijímány budou následující druhy odpadů:
-Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků  
-Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
-Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky   
-Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
-Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách  -Lednice
-Pneumatiky – osobní BEZ DISKŮ!!!
Tyto služby jsou pro občany, jakožto nepodnikající fyzické osoby, zdarma! Likvidace nebezpečných 
odpadů pro podnikající osoby je za poměrnou úplatu. Žádáme občany, aby neodkládali odpady na 
stanovištích, nýbrž aby vyčkali příjezdu sběrných vozů!!!

Moštování jablek v moštárně v Dolanech 18.9.2010 od 9,00 do 11,00 hod. 
V případě dalšího zájmu se bude moštování opakovat. 
                                   

Rozvrh cvičebních hodin v KD Dolanech

                    ROZVRH  CVIČEBNÍCH  HODIN

PONDĚLÍ

18.00-18.45
FLORBALL   menší děti     -   cvičí  p.J.Bláha                     začínáme od 4.10.2010

18.45-19.30 FLORBALL   větší děti      -   cvičí  p.J.Bláha

19.30-22.00 STOLNÍ TENIS  BAGETA            J.Bejček                                                  celoročně            

ÚTERÝ

17.00-18.30 MLADŠÍ ŽACTVO               -   cvičí p.I.Boublíková               začínáme od 5.10.2010

19.00-20.00
CVIČENÍ  na Velkých míčích       -   cvičí p.V.Bláhová           začínáme od 7.9.2010
                   

STŘEDA 16.00-17.00 NEJMENŠÍ  ŽACTVO           -   cvičí p.J.Řeřichová                začínáme od 15.9.2010

ČTVRTEK

19.00-20.00      MIX-Aerobik                -    cvičí p.M.Ištványiová              začínáme  od 9.9.2010

    

20.00-22.00  STOLNÍ TENIS  BAGETA       J.Bejček                                   celoročně

PÁTEK

17.00-18.30   STARŠÍ  ŽÁKYNĚ             -   cvičí p.M.Ištványiová           začínáme   od 10.9.2010

19.00-21.30   STOLNÍ TENIS                -       p.P.Švajda                            začínáme od 3.9.2010

  VOLEJBAL                     -       p.Z.Hora                

   
Plán investičních akcí na rok 2010

−protipovodňová opatření Svrčovec – probíhá vyřizování Smlouvy o účasti  a realizační stavební 
dokumentace ve spolupráci s Povodím Vltavy
-výstavba cyklostezky – probíhá dle plánu
- ZŠ nákup interaktivní tabule, MŠ nákup lina do ložnice a šatny – provedeno během letních 
prázdnin



-výměna oken do KD Dolany vč. „Dvojky“ provedeno v měsíci červnu společně s nátěrem fasády 
-Výstavba přístřešku na hřišti Malechov 
-Lávka - „Zápotočí“ - před dokončením 
-Zpracování projektové dokumentace „Prodloužení kanalizace Dolany k Malechovu“.
-Zpracování projektové dokumentace na odvedení dešťové vody z intravilánu Výrova
-Obecní domek Řakom – okna, podlaha – dokončeno v měsíci srpnu 
-Dokončení chodníků za koupalištěm v Dolanech   

 Místní lidová knihovna Malechov
         V souvislosti s přechodem na zimní čas bude Místní lidová knihovna Malechov otevřena 

od 1. 11.2010 každý pátek od 16.00 hod do 17.00 hod, poprvé tak 5.11.2010.

Vítání občánků
V čtvrtek  7.10.  2010  proběhne  v  kulturním domě v  Dolanech  „Vítání  občánků“.  Týká  se  dětí 
narozených            v 2. pol. 2009 a v 1. pol.  2010.  Bude přivítáno 11 dětí. 

Dětský klub „Doubravníček“
        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.  Začínáme  7.10.2010  od  9:30  do  11:00  v KD  Dolany.  Budete 
potřebovat přezůvky, sportovní oblečení a dobrou náladu.

Základní a mateřská škola Dolany
           V novém školném roce 2010/2011 navštěvuje mateřskou školu 28 dětí, základní školu 33 
dětí a školní družinu 30 dětí. 
Akce:

Září:  ZŠ - zahajovací táborák                                                                   MŠ – výroba a výstava 
zahrádkářských prací

 - exkurze do ZOO Plzeň

 - projekt – Naše okolí- návštěva Chudenic

Říjen: ZŠ – kulturní vystoupení na vítání občánků                                    MŠ – pouštění draků s rodiči

     -  pouštění draků

Listopad:  ZŠ – projekt Den dětských práv                                                MŠ – Den otevřených dveří

      - Den otevřených dveří                                                       

  Přehled kulturních, společenských, sportovních i ostatních 
plánovaných akcí 
22.9.2010
od 19,30

Český červený kříž  Dolany (ČČK Dolany)  a Český zahrádkářský svaz Dolany (ČZS Dolany) 
srdečně  zvou  nejen  své  členy,  ale  i  širokou  veřejnost,  na  zájezd  do  klatovského  divadla  na 
Strakonického  dudáka  v  podání  Městského  divadla  Ml.  Boleslav.  Doprava  zajištěna  místním 
minibusem. Cena lístku Kč 160,-.

24.9.2010 SDH Malechov zve příznivce dobré nálady a příznivce skupiny Snikers na havajskou párty, která 



20,00 hod. se uskuteční od 20,00 ve víceúčelovém zařízení Malechov. 

25.9.2010 TJ SOKOL DOLANY pořádá 25.9.2010 výlet vlakem na Šumavu. Sraz účastníků v 7,20 hod. v 
Dolanech na návsi, odkud se bude odjíždět minibusem do Klatov na vlakové nádraží a poté odjezd 
vlakem na Špičák, dále lanovkou na Pancíř a  pokračování pěšky Pancíř – Můstek – Prenet – 
Zelená Lhota (11 km) a zpět vlakem do Klatov. A z Klatov obecním minibusem do Dolany. Pro 
účastníky sběru kamene doprava lanovkou na Pancíř zdarma. Přihlásit se je možné u cvičitelů 
nebo v A+O. Děti mladší 12 let v doprovodu rodičů.  Návrat v 17,00 hod.

26.9.2010 Svatováclavská jízda vyjíždí letos z Dolan. ( 10,00 hod. z koupaliště)

2.10.2010 ČZS Dolany pořádá výlet na 22. Cibulový jarmark do Hořovic, prohlídka zámku Hořovice. Zájemci 
se mohou hlásit u p. Rohrbacherové

3.10.2010 Malechovské ženy srdečně zvou nejen děti ale i dospělé na drakiádu. Sraz ve 14,00 hodin. na 
„Hradišti“. V případě nepříznivého počasí se akce odkládá. 

8. až 11.10.2010
PÁ,SO,NE 9 -17 hod
PO             9-16 hod

ÚS ČZS Klatovy, Domažlice, Plzeň a MěKS v Klatovech Vás srdečně zvou na zahrádkářskou 
výstavu ZAHRADA POŠUMAVÍ IV., která se koná v KD Družba v Klatovech. V rámci výstavy se 
uskuteční přednášky: 

8.10.2010 od 11,00 hod. „Zahrada jak ji neznáte“ -  př. Karel Iha                        

9.10.2010 od 13,00 hod. „Výživa rostlin a čarování se zeleninou“ - př. J. Husman

10.10.2010 od 13,00 hod. „Choroby a škůdci našich zahrádek“ - Ing. Bořivoj Lhotský 

                  

9.10.2010
od 8,00 do 11,00 
hod. 

ČZS Dolany zve na kurz pletení z pedingu. Z důvodu nákupu materiálu na pletení a ke  kapacitě 
kurzu se zájemci co nejdříve nahlaste u p. Rohrbacherové. 

16.10.2010 TJ SOKOL DOLANY zve na výlet na Koráb a následně do Centra vodní zábavy Kdyně. Odjezd 
minibusu v 9,00 hod. z návsi  v Dolanech. Z parkoviště pod rozhlednou pěší výstup na Koráb. 
Okolo 13,00 hod. odjezd na koupání do Kdyně. 

pol. října 2010 SDH Svrčovec zve srdečně na tradiční drakiádu.  Termín bude upřesněn dle počasí. 

23.10.2010 MS Svrčovec pořádá Posvícenskou zábavu v KD Svrčovec. Hrají Červený s Havlíčkem. 

31.10.2010 TJ Sokol Dolany zve všechny občany na lampionový průvod. Sraz účastníků od 17,00 hod. na 
návsi ve Dolanech. Opékání buřtů. 

1. pol. listopadu SDH Svrčovec zve občany na bowling. Konkrétní datum bude včas zveřejněn. 

listopad ČČK Dolany zve nejen své členy i  širokou veřejnost  na divadlo do KD Dolany.  Hrají  Tradeáši 
z Nezdic „Nové pověsti české“.

Prosinec ČČK Dolany ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolany zve na 2. Vánoční jarmark  spojený se zpíváním 

dětí pod vánočním stromečkem

10.12.2010 
od 20,00 hod.

MS Svrčovec pořádá Poslední leč v KD Svrčovec. Hraje Úhlavanka

Ing. Václav Zeman, starosta obce 


