
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/ 2018

Očkování psů proti vzteklině
 S sebou očkovací průkaz, 1 vakcinace 50 Kč
Malechov 
náves

11.5.2018 od 19,00 do 20,00

Dolany náves 12.5.2018  od 8,00 do 9,00

Svrčovec náves 12.5.2018  od 9,00 do 10,00

Vybírá se 
-  Místní  poplatek  za  provoz  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,třídění,
využívání  a  odstraňování  komunálních
odpadů na rok 2018.
-  Poplatky ze psů na rok 2018, nájmy z
obecních pozemků na rok 2018.

Upozornění
-V  rámci  povinnosti  stanovené  kanalizačním
řádem  vydaným  Obcí  Dolany  apelujeme  na
občany, aby předložili alespoň 1 x ročně doklad
o  vývozu  jímky  či  žumpy,  případně  doklad  o
rozboru  odpadní  vody  z  domovní  čističky
odpadních vod.
Možnost  využití  zvýhodněných  podmínek  u  fi
ŠUMAVSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE,  a.s.,
Čsl. Legií 37, Klatovy – 376 356 260,  nebo 605
226 876, sjednaných Obcí Dolany. 

Nalezené věci

-Ve správním území Obce Dolany byly nalezeny 
a odevzdány hodinky dámské zlatavé  a svazek 
2 klíčů (1 zlomený). Vlastník věci je oprávněn se 
o předmětnou věc přihlásit v úředních dnech 
PO,ST,  PÁ (7:30 – 17:00)  a v ostatních dnech 
(7,30 – 15,00)  a to do 3 let od jejího odevzdání 
na Obecním úřadě Dolany.

SMS InfoKanál
-Chcete-li  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.  Zaregistujte  se  sami,  nebo
prostřednictvím  OÚ Dolany (na tel. 376 313
620).

JSDHO Dolany
Obec Dolany hledá nové členy do JSDHO Dolany
(min. 18 let).

Obec hledá 
-  Studenty  na  zajištění  provozu koupaliště
Dolany. 
- Brigádníka na zajištění sobotního provozu
kompostárny (2 hodiny). 
- Brigádníka na zajištění provozu a údržby
koupaliště. 

Podpora při kult. a
sportovních akcích

●Obec Dolany tímto děkuje spolkům, občanům,
dále i sponzorům, kteří  se podílejí  na podpoře
kulturního  i  společenského dění  v  obci.  Veliké
poděkování patří fi EUROVIA Kamenolomy, a.s.,
která  i  v  letošním  roce  poskytla  Obci  Dolany
finanční částku ve výši  24.200,- Kč na podporu
řady sportovních i kulturních akcí.

Obec nabízí k prodeji
●Letecké snímky Dolan, Svrčovce, Malechova a
Výrova pořízené v květnu 2017.
● Histrorický snímek dolanské tvrze za 50 Kč/ks.

Pronájem kiosku 
●Obec Dolany nabízí k pronájmu nebytové 
prostory kiosku  nacházejícího se na 
sportovním areálu v Dolanech – na pozemku st.
302 k.ú. Dolany u Klatov v období od 30.4. do 
30.9.2018.

Podmínky pronájmu: 
a) nájem
za měsíc květen, září …. 2.500,- Kč bez služeb a
elektřiny
za měsíc červen, červenec, srpen 5.000,- Kč bez
služeb a elektřiny
b)  dodržování  otevírací  doby  během   sezóny
koupaliště  v  měsíci  červnu  až  srpnu  za
příznivého  počasí  min.  v  rozsahu  10,00-22,00
hod..
c) hudební produkci lze pořádat jen po udělení
souhlasu pronajímatele.
d) provozování činnosti s podmínkami EET. 
Bližší info na tel. 376 313 620.

Zájemci mohou své žádosti podávat do 
20.3.2018  v písemné podobě na adresu: 
Obecní úřad Dolany 188, Klatovy 339 01. Jako 
povinnou přílohou žádosti je doložení 
oprávnění na provozování hostinské činnosti.

  

Tříkrálová sbírka 2018
Svrčovec, 
Andělice, 
Řakom, Sekrýt, 
Balkovy

12.496,- Kč

Dolany 11.044,- Kč

Malechov, Výrov   7.091,-Kč 

Přijď mezi nás!
-Senior klub Pytlováček - ve středu 1 x 14 dní s 
platností od středy 28.2.2018.
-Dětský klub Doubravníček – každá středa 
od 9,00 do 11,00 hod. ve Víceúčelové budově 
obce Dolany.
-Kroužek ml. hasičů Svrčovec - pátek od 17,00 
do 18,00 hod..
-Kroužek ml. hasičů při SDH Dolany – každý
pátek od 14,30 do 15,30 hod.. Nábor dětí 
od 3 let. 

SDH Dolany
- Hledá  vedoucí pro kroužek ml. hasičů. Je 
možné se přihlásit u p. Moniky Pinkavové.

Naše knihovny 
MLK Dolany so 14 -16 hod.

MLK Svrčovec po 17-18 hod.

MLK Malechov Zimní období pá 
15,30-16,30
Letní období 
(26.03.- 26.10.) – 
út 17.30 - 18.30 
hod. 

MLK Řakom Po domluvě s 
paní Kuličkovou

Pošta Dolany
PO-PÁ 8,00-9,00 hod.; 14,00-16,00 hod.
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Nová výzva kotlíkových dotací - prodloužena do 29.6.2018
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o 
poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního 
programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".
Žádosti jsou přijímány od 30. 10. 2017, 8:00 hod. Na základě jednání Rady Plzeňského kraje dne 22. 1. 2018 je 
přijímání     žádostí prodlouženo     do 29.     6.     2018, 14:00     hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. 
Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech II" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními 
koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 223.880.000 Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v 
domácnostech II" (dále jen "zásobník") a to do vyčerpání alokace 15.000.000 Kč. Žadatelé budou postupovat dle 
pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II". Žádosti v zásobníku budou využity v 
případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v 
domácnostech II". 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. 
Více informací na  www. plzensky-kraj.cz. 

Nový web Plzeňského kraje 

●Nový web Plzeňského kraje Technikaaremeslo.cz je všestranným pomocníkem nejen pro žáky 
základních škol, kteří se rozhodují, jakou střední školu vybrat. Cenným rádcem může být také 
rodičům. Web nabízí přehled středních škol a učilišť v Plzeňském kraji, které se na technické obory 
zaměřují. Informuje o dnech otevřených dveří na školách i o dalších aktivitách jednotlivých zařízení. 
S webem je propojen také nový facebookový profil, kde je možné sledovat aktuální dění na školách 
v kraji.

Informace o lékařské pohotovostní službě na území kraje 
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pohotovostni-sluzby  

Kontroly kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly  technického  stavu  a provozu  zdroje  odborně  způsobilou  osobou,  přičemž  první  kontrola  musela  být
provedena  nejpozději  do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si musely například
domácnosti  nechat  zkontrolovat  technický stav  kotle,  s nímž vytápějí  svůj  rodinný  dům. Již  tento rok  při  kontrole
mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20
000 Kč. Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci
provozu  a údržbě,  přičemž  proškolování  těchto  odborně  způsobilých  osob  provádí  pod  dohledem  Hospodářské
komory  ČR  a odbornou  záštitou  autorizovaného  společenstva  Asociace  podniků  topenářské  techniky,  která  je
začleněnou  součástí  Hospodářské  komory  ČR.  Fyzickým  i právnickým  osobám  proto  doporučujeme  pro  zajištění
technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít  seznamu odborně způsobilých osob, který je průběžně
doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů. 
 Každý  provozovatel  kotlů  se  může  informovat  o příslušném  odborníkovi  na  odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
          Pokud občan nemá přístup k internetu, je možno získat tel. kontakt na OÚ Dolany. 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
http://email.tiscali.cz/redir?hashId=58c2eae53d1c39086091867d2f8a84e4&url=http%3A%2F%2Fwww.plzensky-kraj.cz%2Fcs%2Fclanek%2Fpohotovostni-sluzby
http://www.technikaaremeslo.cz/
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Peněžní fond opravy a údržby nemovité kulturní památky 
●Obec Dolany zřídila na opravu a údržbu kostela peněžní fond s názvem „Peněžní fond opravy a 
údržby nemovité kulturní památky Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech“ a schválila pravidla tvorby a 
jeho používání. K těmto účelům je zřízen podúčet u České spořitelny a.s. pobočky Klatovy, číslo účtu 35-
823045349/0800. Na tento účet budou mimo jiné převáděny prostředky z rozpočtu obce běžného roku, a to 
maximálně ve výši 1 % sdílených daní schváleného rozpočtu, nejpozději v termínu do 30.6. běžného roku.

I občané mohou přispívat do tohoto peněžního fondu na uvedené číslo účtu. 

Obec nabízí k prodeji stavební pozemky v rámci II. etapy
výstavby za Koupalištěm v Dolanech

Pozemek označený jako pozemky parc. č. 

1 352/25, 352/22 1002 m2

2 352/26, 352/23     - rezervováno 1027 m2

3 352/27, 352/24, 353/7 1026 m2

4 352/28, 353/8 799 m2

5 352/19, 352/30   - rezervováno 969 m2

6 352/20, 354/6     - rezervováno 931 m2

7 352/21, 354/7, 353/5  - rezervováno 944 m2

8 353/4 1089 m2

9 352/18 188 m2

Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Za koupalištěm v Dolanech. 
Cena 750,- Kč/m2 + 21 % DPH.
Podmínky prodeje stavebních parcel v lokalitě Za koupalištěm v Dolanech byly schváleny zastupitelstvem
obce dne 3.10.2017 usnesením č. 30.
1/ Kupující je oprávněn koupit pouze jednu stavební parcelu určenou pro výstavbu rodinného domu.
2/ Kupující je povinen na pozemku realizovat výstavbu rodinného domu určeného k bydlení.

3/ Kupující se zavazuje, že nejpozději do dvou let ode dne podpisu kupní smlouvy předloží Obci Dolany 
stavební povolení na stavbu rodinného domu případně ohlášení stavby rodinného domu na předmětném 
pozemku.

4/ Kupující se se dále zavazuje, že nejpozději do šesti let od podpisu této smlouvy předloží Obci kolaudační 
rozhodnutí na novostavbu rodinného domu případně souhlas s užíváním stavby rodinného domu na 
předmětném pozemku a musí se přihlásit ve zkolaudované novostavbě k trvalému pobytu.

5/ Kupující se dále zavazuje, že nepřevede bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího po dobu 
minimálně 5 let od podpisu této smlouvy předmětný pozemek na jinou osobu. V případě porušení se 
kupující zavazuje odprodat předmětný pozemek zpět prodávajícímu za stejnou kupní cenu, za kterou 
uvedený pozemek koupil.

6/ V případě, že kupující z jakéhokoliv důvodu nebude moci dostavět rodinný dům ve stanovené lhůtě, bude 
kontaktovat a písemně žádat Obec Dolany o prodloužení lhůty.
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7/ V případě, že se rozhodne kupující ve stanovené lhůtě rozestavěný rodinný dům prodat, bude přednostně
informovat Obec Dolany a zajistí, aby nový vlastník převzal závazky vůči Obci Dolany.

Výstavba rodinných domů v rámci II. etapy výstavby Za koupalištěm v Dolanech bude probíhat v souvislosti s
Územním plánem Obce Dolany, zpracovaným fi CIAS DESIGN s.r.o. v prosinci 2014.  Ze schválených 
závazných limitů, regulativů a stanoveného způsobu zástavby vyplývá, že:

Pro izolovaně stojící RD je plocha pozemku 800 až 1.000 m2, odstupy od oplocení – od komunikace 5 m, od 
souseda min. 3,5 m. Vlastní dům může být podsklepený,přízemní s podkrovím, s tradiční sedlovou střechou 
s výškou hřebene do 12 m,možnost polovalby, vyjímečně i valby., situovaný kolmo ke komunikaci.Vestavená 
či přistavená garáž, rizalit vstupu či schodiště. Nepřípustné jsou rovné střechy.Příjezdy budou řešeny novými 
komunikacemi o šířce 6 m, typ komunikace obytnázóna.Do doby dokončení hrubých staveb většiny 
rodinných domů budou komunikace štěrkové.  Po získání stavebního povolení na komunikaci obec do 1 roku
vybuduje komunikaci typu obytná zóna.

– Elektřina bude přivedena na pozemek do sdruženého pilířku.

– Směsná dešťová kanalizace a vodovod budou výustěny na každém pozemku zaslepenou

přípojkou.

Písemné žádosti lze podávat na Obecní úřad Dolany, Dolany 188, Klatovy 339 01. 

Ze Základní a mateřské školy Dolany 
Základní škola v Dolanech - Ve školním roce 2017/2018 má škola celkem 50 žáků, kteří jsou 
rozděleni do 3 tříd. Všichni žáci se v prvním pololetí aktivně zapojovali do vyučovacího procesu, 
z celkového počtu 50 žáků prospělo s vyznamenáním 40 žáků, 10 žáků prospělo. Na druhé pololetí 
připravujeme různé akce, výlety a soutěže. Ještě v únoru se uskuteční školní kolo v recitaci. 
Nejúspěšnější recitátoři budou školu reprezentovat dne 1. března  v DDM v Klatovech.Školní 
budova je od listopadu zabezpečena kamerovým systémem, který zajištuje bezpečnost žáků. Na 
jaře chceme vybavit školní zahradu novými hracími prvky. 

Zápis do 1. ročníku proběhne v měsíci dubnu.

Mateřská škola v Dolanech má dvě třídy. Je nás tu pospolu hodně a o to větší zážitky máme. Brána 
do přírody se nachází hned za vrátky naší školky. Tak objevujeme krásy lesů, luk a okolí řek. 

Rádi sportujeme, účastníme společenských událostí jako je maškarní bál, společná posezení s 
babičkami. Pravidelně zveme rodiče do školky na výtvarné dílny či vystoupení dětí. Snažíme se najít
si cestu k umění návštěvou galerií, výukových programů, divadel.

Den otevřených dveří bude 25.dubna 2018  od 9:00 do 11:00 hodin. Zápis do mateřské školy 
proběhne na začátku května. Přijďte se podívat!  

Dotace z rozpočtu obce – informace na www.obec-dolany.cz
Program podpory „Pořízení ekologického vytápění v r. 2018“.

Program podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2018“.

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individální žádosti. 
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Investiční akce 
• Retenční nádrže Balkovy – probíhá komplexní pozemková úprava v k.ú. Balkovy. 

• Únor 2018 -  došlo k výměně oken ve Víceúčelovém zařízení Malechov. V souvislosti s tímto proběhla kompletní výmalba 
všech prostor.

• Obec  požádala  o  dotaci  na  opravu  místní  komunikace  na  Výrově  z  programu  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR  z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018.

• Obec požádala o dotaci na opravu místní komunikace u hasičárny a na návsi v Malechově z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2018. 

Svozní plán na I. pol. 2018
Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

1 x14 dní 1x14 dní Každý týden 1x14dní Každý týden

Leden 4,18 4,11,18,25 4,11,18,25

Únor 1,15 1,8,15,22 1,8,15,22

Březen 1,15,29 1,8,15,22,29 1,8,15,22,29

Duben 12,26 5,19 12,26

Květen 10,24 3,17,31 10,24

Červen 7,21 14,28 7,21

Nebezpečný odpad a elektroodpad
●Jarní svoz  - sobota 14.4.2018

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

●Dle výše uvedeného harmonogramu je možno i odevzdat elektroodpad (ledničky, pračky, vysavače, mobily, počítače
…), tento sběr elektroodpadu organizuje  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malechov. 

●Celoročně je možno elektroodpad  odevzdat po předchozí domluvě p. Václavem Voráčkem ml. na tel. č.  797 996 463.

Svoz objemného odpadu
●Jarní svoz 
pondělí 16.4.2018  od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

úterý 17.4.2018 od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, Sekrýt

Biologicky rozložitelný odpad
●Nevíte si  rady  s  listím,  trávou,  plevelem …..  využijte služeb kompostárny v Dolanech,  která 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). Služba občanům zdarma. 
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Provozovatelem je Ing. Pavel Wachtl, Dolany 22, 339 01  Klatovy, IČ: 477 31 176. 

●Provozní doba kompostárny - sobota: 15,00 – 17,00 hod.

●Odpady jsou přijímány v provozní době kompostárny, event.  v nezbytných případech po telefonické domluvě s Obcí Dolany na tel 
č. 376 313 620

 ve středu 16,00 -17,00 hod.

1 x 14 dní 1 x týdně 

Březen 3,17,31

Duben 14,28

Květen 5,12,19,26

Červen 2,9,16,23,30

Červenec 7,14,21,28

Srpen 4,11,18,25

Září 1,8,15,22,29

Říjen 6,13,20,27

Listopad 10,24

Kovy
●Kovy je možno během roku odevzdat pod dohledem pracovníka Obce Dolany do předem určených prostor na prostranství 
„Mazalovny Dolany čp. 9“ (bývalé provizorní prostory OÚ), v době  úředních hodin obecního úřadu. 

●Každoročně je organizován ze strany hasičů a obce  mobilní sběr kovových odpadů, to svozem z jednotlivých domácností. 

Upozornění  občanům od velitele JSDHO Dolany p. Bulína

V případě požáru komína je nutno ohlásit požár na HZSPK (na tel. 150, 112) a následně dbát pokynů HZSPK z důvodu vyřešení a
plnění pojistné události. 
Doporučujeme, aby si občané pořídili pro případ požáru vnitřních prostor alespoň 1 požární hlásič (investice cca 200,- Kč) – povinný
v domácnostech v nových objektech zkolaudovaných po 1.7.2008).
Dále apelujeme na odstranění trvalých překážek z komunikací, které by mohly bránit v příjezdu vozidel HZS  a k přístupu k vodním
zdrojům. 

Informace o činnosti Knihoven Dolanska 

Knihovny Dolanska připravují již třetí Noc s Andersenem, která se uskuteční v prostorách Místní 
lidové knihovny v Dolanech v pátek 6. dubna a v sobotu 7. dubna 2018. Na začátku března 2018 
budou letáčkem osloveni žáci 2. a 5. třídy ZŠ v Dolanech. Pokud se přihlásí méně než 20 dětí, bude 
přenocování nabídnuto i žákům 3. a 4. třídy. Letos nocujeme s pejskem a kočičkou z knížky Povídání
o pejskovi a kočičce a připomeneme si 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen napsal svou 
pohádku Statečný cínový vojáček. Poděkování za organizaci loňského ročníku patří p. Pavle Šťastné,
p. H. Bártové a p. Kodýtkové. 

Prvňáčkům ZŠ v Dolanech jsme v září 2017 nabídli pokračování projektu Škola naruby. Za 
finančního přispění Obecního úřadu v Dolanech děti obdržely deníček, kde "známkují" čtení rodičů,
v r. 2018 se role obrací a čtení dětí "známkují" rodiče. Do deníčku je možné kreslit obrázky, které se 
vztahují k přečteným knihám. 
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Projekt bude ukončen v červnu 2018 a to  Pasováním rytířů řádu čtení v prostorách Místní lidové 
knihovny v Dolanech v rámci družiny (zúčastnit se mohou i rodiče, příbuzní a další nadšenci čtení). 
Informace o pasování děti obdrží na konci května 2018.

V r. 2017 se děti ZŠ v Dolanech u Klatov zapojily do soutěže Zoologické zahrady v Plzni "Poznávejte 
přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO". Při dvanácti návštěvách knihovny si děti měly vypůjčit a 
přečíst dvanáct knih o přírodě. Telefonicky máme potvrzeno, že všech 23 dětí, které úkol 
splnily, obdrží dětskou vstupenku do ZOO Plzeň. Na zajištění se velkou měrou podílely knihovnice 
dolanské knihovny Jana Valešová, knihovnice malechovské knihovny Pavla Šťastná a Městská 
knihovna Klatovy, která připravila pro děti speciální soubor složený z knih o přírodě. 

Doklad o vývozu jímky doložili za rok 2017 tyto nemovitosti
Řakom 8,9,11,16,20,22,23,25,E1

Malechov 1,4,8,15,23,24,26,33,34,38,40,41,43,48,50,51,52,53,54,56,57

Dolany 10,14,15,19,23,27,29,32,44,58,59,61,62,63,66,74,76,77,92,97,99,101,104,

113,115,118,120,126,E31,128,129,132,135,137,143,145,147,148,149,150,

152,161,162,170,173,174,177,178,180,181,182,183,185,191

Balkovy 2,5,9,12

Svrčovec 3,6,8,10,14,15,21,24,26,28,37,38,39,44,45,47,48,49,50,56,65,66,68,70,72,

74,76, 78,81,82,86,87,91,92,93,95,100,

Andělice 11

Výrov 1,2,4,5,6,7,9,16,17,18,E1,E2

Sekrýt 5

Zapojte se do sbírky víček a pomozte druhým
Nejen víčka od PET lahví, ale i od mléka, džusů, pracích prášků atd.  je možno odevzdat v zádveří 
Víceúčelové budovy Obce Dolany. Krabice je volně přístupná.  

Více informací ohledně právě probíhající sbírky na pomoc Kačence  k dispozici na www.obec-

dolany.cz. 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – podzim 2018 Švihov
●Od 6. září 2018 bude ve Švihově probíhat základní kurz taneční a společenské výchovy, který bude pořádat 
Město Švihov. Kurz je určen pro chlapce a dívky, kteří již ukončili základní školu a chtějí se naučit základy 
tanečního umění a dozvědět se něco ze základů společenského chování. Taneční kurz proběhne ve dvanácti 

http://www.obec-dolany.cz/
http://www.obec-dolany.cz/
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lekcích. Devět lekcí výukových, dvě lekce prodloužené a poslední lekce závěrečná. Kurz se bude konat vždy 
ve čtvrtek od 19.00 v sále KD Švihov. Lektory kurzu budou manželé Kociánovi z Klatov.

Cena kurzu bude činit přibližně 1 700,- Kč. Cena je závislá na počtu přihlášených žáků a bude přesně 
stanovena po ukončení přihlašování žáků. Přijímány do kurzu budou pouze páry. Přihlášky si můžete 
vyzvednout přímo na Městském úřaděŠvihov, Nám. Dr. E.Beneše 38, 340 12 Švihov, nebo stáhnout z 
internetových stránek www.svihov.cz. Přihlášky budou přijímány do 29. června 2018. 

Bližší pokyny dostanou přihlášení zájemci během měsíce srpna na svoji adresu

Pohostinství Dolany
NIKOLA KŘEPELOVÁ , Dolany 33, mob. 605 277 549, email:nikola.krepelova@seznam.cz

Otevírací doba:

PO – ČT 10:30 – 22:00; PÁ 10,30 – 24:00, SO 11,00 – 24:00, NE 11,00 -22:00

Za nepříznivého počasí SO – NE otevřeno od 15:00

Revize katastru nemovitostí
 Katastrální úřad Plzeńského kraje oznámil, že  revize katastru nemovitostí v k. ú. Svrčovec bude probíhat  od 20.4.2018 do 
31.10.2018 a revize katastru nemovitostí v k. ú. Dolany u Klatov bude probíhat 20.4.2018 do 30.11.2018 .

Katastrální úřad reviduje za součinnosti obce a za účasti přizvaných vlastníků obsah katastru se skutečným stavem. Předmětem 
revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se 
reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka. 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ Dolany. 

Novinka – TJ Sokol Dolany nabízí cvičení na trampolínkách – je nutno provést
předem rezervaci u cvičitelky Janiny Pinkavové

 

Cvičební hodiny TJ SOKOL Dolany u Klatov  2017/2018

pondělí 17,00-18,00 hod. Ml. žáci Zdeněk Hora, Ivana Boublíková 

18,00-19,00 hod. Florbal mladší žáci Jiří Bláha

19,00-20,00 hod. Florbal muži Jiří Bláha

úterý 19,00-20,00 hod. Cvičení pro ženy Václava Bláhová

středa 16,00-17,00 hod. Nejmladší děti Monika Taliánová 

17,30-18,30od. Trampolínky Jana Pinkavová

čtvrtek 19,00-20,00 hod. Aerobic mix Marcela Ištványiová

20,00-22,00 hod. Stolní tenis Jiří Bejček 

pátek 17,00-18,30 hod. Starší zákyně Marcela Ištványiová

19,00-21,00 hod. Stolní tenis p. Pilarčík 

20,00-22,00 hod. Volejbal Zdeněk Hora

neděle 17,00-22,00 hod. Stolní tenis Jiří Bejček 
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Kulturní a společenské akce

Březen 
Pá 9.3.2018 od 19,00 

SDH  Malechov  pořádá  posezení  s
harmonikou  ve  Víceúčelovém  zařízení
Malechov. 

So 10.3.2018 od 16,30 do 18,30

TJ  Sokol  Dolany  ve  spolupráci  se
Zuzanou  Kodýtkovou  –  tanečnicí  ze
skupiny Sheela pořádá orientální tance
v KD Dolany. 

Ne 11.3.2018
Zájezd do velkého divadla v Plzni
Zahrada divů! 
ČČK  MS  Dolany  pořádá  zájezd  na
fantasy muzikál pro dospělé i starší děti.
Nechte se přenést do kouzelného světa
fantazie, v němž proti sobě bojují 
dobré bílé bytosti a zlí skřeti. Příběh pro
všechny generace, působivá 
výprava  a krásná  hudba  –  taková  je
Zahrada divů! Doprava zdarma 
obecním minibusem. Odjezd v 17:00 od
budovy OÚ Dolany. 
Vystoupení  začíná  v 18:30.
Předpokládaný  návrat  v 21:00.
Vstupenky lze zakoupit v úřední hodiny
na OÚ Dolany. 
Cena jedné vstupenky 400 Kč.

Ne 18.3.2018 od 15,00 
Ochotnické divadlo Bolešiny sehraje v
KD  Svrčovec  klasiku  českého  divadla
LUCERNU  od  Aloise  Jiráska  v  úpravě
Františka Strnada jo zpěvohru s živou
hudbou. 
Klub  Pytlováček  a  ochotníci  samotní
zvou  jak  dospělé  tak  děti  na  tuto
úspěšnou  pohádku,  která  je  již  5.
reprízou a  vždy měla  u  diváků veliký
úspěch. 

Pá 23.3.2018 od 18,00 v KD Dolany
ČČK MS Dolany pořádá ve spolupráci s
cestovatelkou  Dagmar  Frankovou
přednášku Írán? Írán! ...aneb na skok
(a na čaj) v Persii 

So 24.3.2018 
TJ  Sokol  Dolany  pořádá  Běh  okolo
Komošína  O  Pohár  Karla  a  Zdenky
Sekyrových III.

So 24.3.2018 od 16,30 do 18,30
TJ  Sokol  Dolany  ve  spolupráci  se
Zuzanou  Kodýtkovou  –  tanečnicí  ze
skupiny Sheela pořádá orientální tance
v KD Dolany.

So 24.3.2018 od 20,00
Hasičský  bál  Štěpánovice  v  KD
Svrčovec

Čt 29.3.-So 31.3.2018 
Pytlováček  Svrčovec  zve  všechny
koledníky  na  tradiční  řehtání,  sraz  u
kapličky – čas bude upřesněn. 

Pá 30.3.2018 od 21,00
Pohostinství  Svrčovec  zve  na  taneční
zábavu  do  KD  Svrčovec.  Hrají  Visací
zámek a ZNC. 

Březen – duben 
SDH  Dolany  pořádá  sběž  železného
odpadu. 

So 31.3.2018
Zájezd do divadla Alfa v Plzni: 
Kašpárek a Mumie
ČČK  MS  Dolany  pořádá  zájezd  do
dětského  divadla  Alfa  v Plzni
na pohádkovou cestu  S Kašpárkem do
Egypta a  zpět  za  pouhou  hodinku.
Představení je vhodné pro děti od 5 let.
Doprava  zdarma  obecním  minibusem.
Odjezd v 13:30 od budovy OÚ Dolany.
Vystoupení  začíná  v 15:00.
Předpokládaný  návrat  v 17:30.
Vstupenky lze zakoupit v úřední hodiny
na OÚ Dolany.
Cena jedné vstupenky 60 Kč.

Duben 
Pá 6.4.a so 7.4.2018

Noc s Andersenem v prostorách Místní 
lidové knihovny v Dolanech pro žáky 2. 
a 5. tříd ZŠ Dolany 

SO 7.4.2018 od 9,00 a od 14,00 

Soutěž ve stolním tenise p. Bejček v KD 
Dolany

So 7.4.2018
Ukliďme svět, ukliďme 
Česko!
ČČK MS Dolany pořádá úklid okolí
hřbitova,  dětského  hřiště  a  třeba  i
dalších  lokalit.  Uvidíme,  kolik  nás
bude.  Sejdeme  se  ve  13:00  pod
pergolou  v Dolanech  na  koupališti.
Náčiní  si  vezměte  s sebou.  Pracovní
rukavice  pro  účastníky  zdarma
zajištěny.  Za  odměnu  si  budeme
grilovat  kuřátko,  pro  děti  drobné
dárky.

So 7.4.2018 

Pohostinství Svrčovec zve od 21 hod. 
na taneční zábavu do KD Svrčovec. 
Hraje Extra Band Revival.

Pá 13.4.2018 od 20,00 

Pohostinství  Svrčovec  zve  na  taneční
zábavu do KD Svrčovec. Hraje  Traktor
– Horažďovice.

So 14.4.2018 od 20,00

SDH  Malechov  pořádá  ve
Víceúčelovém  zařízení  Malechov
promítání  Černobyl  vteřiny  před
katastrofou - Zdeněk Mlnařík 

Pá 20.4.2018

RZ 2 a 5 (Svrčovec – Řakom) v rámci 
53. RALLYE ŠUMAVA KLATOVY

UZAVÍRKA V  ČASE  14:30  –  23:15
HOD.) 

So 28.4.2018 od 13.00 

TJ Sokol Dolany pořádá Jarní turnaj v
deblech na zahájení letní sezony.

Po 30.4.2018 od 18,00 

SDH  Dolany  pořádá  stavění  máje  na
sportovním areálu  v  Dolanech.   Bude
upřesněno rozhlasem. 

Po 30.4.2018 od 18,00

SDH Svrčovec pořádá stavění máje na
hřišti ve Svrčovci. 
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Po  30.4.2018

SDH  Malechov   pořádá  stavění  máje
před hasičárnou v  Malechově.

Po 30.4.2018

Spolek kamarádů wejrowaci.cz  zve na
stavění májky na Výrově Za Trnkovým
keřem. 

Květen 
Květen 2018

TJ  Sokol  Dolany  pořádá  cyklistický
výlet. 

květen – červen

Pytlováček Svrčovec pořádá výlet 
seniorek za krásami Čech – datum, 
místo bude upřesněno

So 19.5.2018

Turnaj  smíšených  družstev  O  pohár
pivovaru  Chudenice  na  hřišti  ve
Svrčovci. 

So 26.5.2018

Okrsková hasičská Dolany spojená s 
křestí nového hasičského vozidla. 

Červen 
Ne 3.6.2018

Oslava  dne dětí  ČČK MS Dolany  a TJ
Sokol  Dolany  na  sportovním  areálu  v
Dolanech 

So 9.6.2018

TJ Sokol Dolany pořád 41. ročník  
Pouťového  turnaje  ve  volejbale

15.-17.6.2018

Dolany v Dolanech tentokráte v 
Dolanech nad Vltavou. Doprava 
zajištěna zdarma: 

odjezd v pátek 15.6. a návrat v ne 17.6. 
odjezd a návrat v so 16.6.                          

Červen 2018

SDH  Malechov  pořádá  úklid  obce
Malechov a Výrov. 

Červenec 
Čt 5.7.2018

TJ Sokol Dolany pořádá výlet na in-line 
bruslích a kolech. 

Červenec 2018

Spolek kamarádů wejrowaci.cz pořádá 
prakiádu na na Výrově Za Trnkovým 
keřem. 

So 21.-22.7.2018

41.  ročník  volejbalového  turnaje  O
pohár  Splavu  Memoriál  Antonína
Janečka - turnaje mužů a žen na hřišti
ve Svrčovci, v Dolanech a v Tajanově.

So 21.7.2018

TJ Sokol Dolany pořádá 13. ročník  
Dolanského  přespolního  běhu  přes  
Vorlíky.

Srpen 
So 18.8.2018 od 13,00 

SDH Svrčovec pořádá Pytlovskou káď na
hřišti ve Svrčovci. 

Srpen 2018

TJ Sokol Dolany pořádá volejbalové 
soustředění, bude upřesněno.

So 25.8.2018 od 14,00

Pytlováček Svrčovec pořádá VI.ročník 
Svrčovského cyklomaratonu a 
Rozloučení s prázdninami spolu s SDH 
Svrčovec - závody okolo Svrčovce a pro 
nejmenší na odrážedlech za silnicí od 
hasičárny a  na hřišti, kde budou 
pokračovat v soutěžích. Věřte, nové 
tratě jsou opravdu záludné.

Září 
So 15.9.2018

Pohostinství Svrčovec zve od 21,00 hod.
na  taneční  zábavu  do  KD  Svrčovec.
Hraje Komunál.

Pá 21. a So 22.9.2018

Místní zahrádkářská výstava v KD
Dolany. 

 Pá 28.9.2018 od 13,00 

TJ  Sokol  Dolany  pořádá  12.
Podzimní  turnaj  v  deblech  na
ukončení sezony.

Říjen 
Říjen 2018

TJ Sokol Dolany pořádá společný  
turistický výlet, bude upřesněno.

So 6.10.2018

Pohostinství  Svrčovec  zve  od  21,00
hod.  na  taneční  zábavu  do  KD
Svrčovec. Hraje Coda rock.

So 20.10.2018

Pohostinství Svrčovec zve od 21,00 hod.
na taneční zábavu do KD Svrčovec. 
Hraje Doga.

Pá 26.10.2018

TJ  Sokol  Dolany  pořádá
lampionový průvod.

So 27.10.2018 od 14,00 hod.

Za větrného počasí pořádá Pytlováček 
Svrčovec drakiádu tentokráte na 
loukách od Svrčovce na Dolany – Na 
hrázi.

So 27.10.2018

MS  Svrčovec  zve  na  posvícení  od
20,00 hod. do KD Svrčovec.

Říjen 2018

Výlet zahrádkářů Za poznáním 

Listopad 
So 3.11.2018

Pytlováček  Svrčovec  zve  na
lampionový průvod od 17,00 hod.
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So 3.11.2018 
Halloween party
ČČK MS Dolany pořádá zábavné a
lehce  temné  odpoledne  pro  děti  i
dospělé.  Masky  strašidel  různých
kategorií  vítány.  Odpolednem  nás
provede  úžasná  paní  Květoňová
z Přeštic  –  Duo  Asfalt.   Začínáme
v 14:00  v KD Dolany.  Vstupné  děti
30 Kč, dospělí 50 Kč.

Listopad 2018

SDH  Svrčovec  pořádá  bowling  v
Klatovech.

So 10.11.2018

Pohostinství  Svrčovec  zve  od  21,00
hod.  na  taneční  zábavu  do  KD
Svrčovec. Hraje Zvlášňý škola.

So 24.11. od 14,00 

Pytlováček Svrčovec pořádá v KD
Svrčovec Čerovský maškarní  rej  s
maskami i bez nich – čeká na Vás
Mikuláš  s  družinou,  který  nadělí
balíčky,  a  mnoho soutěží  o  krásné
ceny a věřte, že vyhrává každý.

Prosinec 

So 1.12.2018

Pytlováček  Svrčovec  zve  na  výrobu
adventních dekorací do KD Svrčovec-
nová tvoření nejen věnců a svícnů, ale
i  něčeho nového na stůl.  A POZOR
opět  dopoledne  od  9,00  do
15,00.....večer nás čeká BRUTUS.

So 1.12.2018

Pohostinství Svrčovec zve od 21,00
hod.  na  taneční  zábavu  do  KD
Svrčovec. Hraje BRUTUS.

So 8.12.2018

MS Svrčovec zve od 20,00 hod. na
Poslední leč do KD Svrčovec.

 So 8.12.2018

TJ Sokol Dolany pořádá Mikulášskou 
akademii od 15,00 hod. KD Dolany.

Kolem 12.12.2018 od 17,00 

Pytlováček  Svrčovec  zve  na  náves  ve
Svrčovci  na  akci  Česko zpívá koledy  s
Českým  rozhlasem  a  regionálním
Deníkem. 

Ne 23.12.2018 od 17,00 

Pytlováček  Svrčovec  zve  do  KD
Svrčovec na tradiční Svrčovské zpívání
s něčím na záhřátí.

Po 24.12.2018 od 10,00

Pytlováček Svrčovec zve na akci „S 
koledou za zvířátky s MS Svrčovec a s 
mladými hasiči.

St 26.12.2018 od 17,00 

TJ Sokol Dolany pořádá Vánoční turnaj 
ve stolním tenise pro dospělé a mládež.

St 26.12.2018 od 18,00 hod

TJ Sokol Dolany pořádá „ Taktická 
porada“„Co jsme dělali během roku“

Únor 2019
Okresní přebor ve stolním tenise 
neregistrovaných členů v okresních 
soutěžích. 

So 23.2.2019 od 20,00
TJ Sokol Dolany pořádá Sokolský ples v
KD Dolany. Hraje Hájenka. 

Ing. Václav Zeman, starosta obce
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