www.obec-dolany.cz ● tel. 376 313 620 ● email: obec.dolany@worldonline.cz
Úřední dny ● pondělí a středa 7:30 – 17:00 ● čtvrtek 7:30 – 15:00

Zpravodaj
Obecního úřadu v Dolanech u Klatov

2/2014

Úvodem slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní vydání je posledním v tomto volebním období. Sice se to ani nezdá, ale opravdu již uplynuly čtyři roky a opět máme
před sebou volby do obecního zastupitelstva, které proběhnou ve dnech 10. a 11. října 2014. Je dobrým zvykem na konci
funkčního období se ohlédnout a zrekapitulovat, co se podařilo a co méně. Shrnutí toho, co jsme v uplynulém období udělali a
co se nám nepodařilo, věnuji článek ve zpravodaji.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří pomáhali zvládnout všechny úkoly, které obec požaduje. Posouzení, zda toto volební období bylo úspěšné či neúspěšné, nechávám s důvěrou na Vás, na občanech naší obce. Oporou ve funkci mi byli
zastupitelé, kterým bych tímto rád poděkoval. Věřím, že přistupovali k plnění svých úkolů zodpovědně a dle svých možností,
neboť v dnešní době je velmi složité sladit pracovní i mimopracovní aktivity.
Poděkování si zaslouží i zaměstnanci obecního úřadu, snažící se plnit i funkci úředníka, což v době rostoucí byrokracie, také
není jednoduché. Dále je třeba nezapomenout poděkovat pracovníkům, kteří se podílejí na údržbě obce, komunikací, lesů a na
realizaci investičních akcí včetně údržby techniky, údržby a provozování vodovodů a kanalizací. Bez aktivních občanů, pracujících ve spolcích, ochotných udělat něco pro druhé a zajišťujících organizaci většiny akcí v obci by byl život v obci chudý. Také
těmto aktivním lidem patří moje poděkování. Nebudu jmenovitě děkovat, ale projevuji uznání všem těmto osobám. Za jejich
poctivou a zodpovědnou práci, kterou přes spolky pro obec vykonávají.
Vážení občané, děkuji Vám také za podporu, kterou jste mi za čtyři uplynulá volební období projevili. Jsem si vědom, že ne
vždy každému se starosta může zavděčit, a nelze vše splnit naráz. Snažil jsem se pracovat tak, aby obec vzkvétala a lidé zde
měli kvalitní a cenově dostupné služby a dobře se jim zde žilo. Nyní nechám na Vás, abyste práci obce objektivně zhodnotili a
své hodnocení projevili ve volbách.

Platby poplatků
●Vodné za přelom roku 2013/2014

Na základě provedených odečtů vody v
obcích Dolany, Svrčovec a Řakom se
vybírá od začátku září vodné za přelom roku 2013/2014. 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. V obci Malechov bude proveden odečet v měsíci září.
● Poplatek za odpad
Výzva občanům, kteří dosud neuhradili
místní poplatek za odpad, který byl
splatný do 30. 6. 2014, a poplatek ze
psa a nájmy z obecního pozemku, ať
splní tuto povinnost.

Upozornění
● Dále upozorňujeme občany na povinnost stanovenou kanalizačním řádem
vydaným Obcí Dolany, a to předložit
nejpozději do 22. 12. 2014 doklad o
vývozu jímky či žumpy. Majitelé ČOV
jsou povinni provést kontrolní rozbor
odpadních vod z ČOV.

Vítání občánků
● Ve středu 12. listopadu 2014 od
15,00 hod. v sálu KD Dolany proběhne
přivítání našich nejmenších. Rodiče dětí
obdrží pozvánku v průběhu měsíce října
2014.

Zahrádkáři Dolany
● Nabízí veřejnosti každou sobotu až do
odvolání moštování ovoce v moštárně v
Dolanech. Cena 2,- Kč/kg. Vylisovaný
mošt se odváží ve vlastních nádobách.

Doubravníček
● Doubravníček zve všechny malé děti
a nejen maminky každý pátek do KD
Dolany od 10:00 hod. do 11:30 hod.
Těší se na vás nová teta doubravníčková paní Monika Nováková.

Klub Pytlováček
● Dětský klub Pytlováček zve maminky
s dětmi každé úterý od 17,00 hod. do
18,45 hod. do prostor bývalé klubovny
KD ve Svrčovci.

Senioři
● Senioři se pravidelně scházejí každý
čtvrtek od 15,00 hod. do 17,00 hod. v
prostorách současné knihovny v Dolanech.

● Senior klub Pytlováček zve k přátelskému posezení seniory 1x za 14 dní
ve středu od 14,00 hod. do 16,00 hod.
do prostor bývalé klubovny KD ve Svrčovci.

Sport. akce 2014
● I letos se konaly tradiční sportovní
akce-Pouťový volejbalový turnaj v Dolanech, Volejbalový turnaj Splav ve Svrčovci, 9. ročník přespolního běhu přes
„Vorlíky“ v Dolanech, Double turnaj ve
volejbale v Dolanech. Veliké poděkování patří všem těm lidem, kteří se podíleli
na organizaci jednotlivých akcí, dále pak
sponzorům z řad občanů i podnikatelů,
zejména pak firmě Eurovia Kamenolomy a.s., která každoročně poskytuje
finanční prostředky na podporu sportovních a kulturních akcí ve výši 24.000,Kč.

Vzdělávání
● Obecně prospěšná společnost Úhlava pořádá v Regionálním centru sociální
integrace a celoživotního vzdělávání v
Klatovech rekvalifikační kurzy pro
širokou veřejnost: psaní na klávesnici
všemi deseti a základy korespondence,
účetnictví s využitím výpočetní techniky
Bližší informace na www stránkách
obce
nebo
na
www.uhlava.cz
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Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím 2010 – 2014
● Akce v roce 2011
Dokončení Šumavské cyklotrasy č. 38 jako součást cyklotrasy Praha – Mnichov v úseku Švihov – Male- 23.803.000,- Kč
chov – Dolany – Svrčovec vč. vybudování informačního a odpočinkového zázemí na návsi ve Svrčovci.
Výkup pozemků pod cyklotrasou.

203.000,- Kč

Výkup pozemků pod protipovodňovým opatřením ve Svrčovci.

631.000,- Kč

Vybudování odvodňovacího kanálu pro obec Výrov.

567.000,- Kč

● Akce v roce 2012 – 2014
Výstavba protipovodňových opatření lokality Svrčovec.

22.000.000,- Kč

Prodloužení vodovodu v obytné zóně U pěšinky ve Svrčovci.

260.000,- Kč

Prodloužení kanalizace v obytné zóně U pěšinky ve Svrčovci.

685.000,- Kč

● Akce v roce 2012
Demolice objektu čp. 60 v Dolanech včetně přípravy inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů.

475.000,- Kč

Částečná oprava koupaliště v Dolanech – nové lemy, byl zakoupen vysavač Doplhin.

120.000,- Kč +
85.000,- Kč

Vybudování komunikace v obytné zóně U Pěšinky ve Svrčovci.

963.000,- Kč

Pořízení nových vývěsných skříněk Malechov a Svrčovec.

50.000,- Kč

Příspěvek na opravu varhan, pořízení zabezpečovacího zařízení v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech.

125.000,- Kč

Výstavba skladu na hasičské nářadí v Malechově.

381.000,- Kč

● Akce v roce 2013
Prodloužení vodovodu a kanalizace ke stavebním parcelám v obytné zóně U Pěšinky ve Svrčovci II. etapa. 196.000,- Kč
Zahájení demolice a následné výstavby nové víceúčelové budovy obce Dolany, vybudování kanalizace a 3.760.000,- Kč
ČOV pro víceúčelovou budovu obce Dolany, MŠ a KD Dolany.
Veřejné osvětlení v obytné zóně U Pěšinky ve Svrčovci.

237.000,- Kč

Náhradní zdroj pitné vody na Sekrýtě.

100.000,- Kč

● Akce v roce 2004 – 2014
Dokončení chodníků za koupalištěm v obytné zóně za koupalištěm a podél komunikace Ovčín.

1.017.000,- Kč

● Akce v roce 2014
Výstavba víceúčelové budovy obce Dolany v r.2014.

2.227.000,- Kč

Odvodnění za hrází „Protipovodňová opatření lokality Svrčovec“.

470.000,- Kč +
110.000,- Kč

Pořízení konvektomatu do školní jídelny ZŠ a MŠ Dolany včetně odsávání.

240.000,- Kč

Přístavba hasičské zbrojnice ve Svrčovci pro umístění čerpadla pro čerpání vnitřních vod protipovodňové- 496.000,- Kč
ho opatření.
● Co se nepodařilo:
Oprava hřbitovní zdi včetně márnice v Dolanech.
Oprava komunikace v Řakomi.
Částečné odvodnění a oprava komunikace na Výrově.
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Volby do zastupitelstev obcí
● Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od

8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební místností je jako při minulých volbách - sál č. II v Kulturním domě Dolany, Dolany 33.
● Voličem, který má právo volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky, je osoba která:

- je státním občanem České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu
- dále státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen v této obci k
trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států EU).
● Při těchto volbách se nevydávají voličské průkazy, nelze volit jinde než v místě svého trvalého bydliště.
● Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději do úterý 7. října 2014. V případě, že dojde k jejich poškození nebo

ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
● Přenosná volební schránka. Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Tyto požadavky mohou voliči v Dolanech nahlašovat předem na OÚ Dolany – tel . č. 376 313 620 nebo i v průběhu voleb na
mobil č. 724 205 286.
● Do zastupitelstva Obce Dolany se bude volit 9 členné zastupitelstvo. Termín na podávání kandidátních listin byl do 5. 8.
2014, podávaly se na MěÚ Klatovy. Zaregistrovány byly 3 kandidátní listiny - každá po 5 kandidátech.

Hlasování, výsledky voleb
● Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V
případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek.
● Ze 3 kandidátních listin může křížkem ve čtverečku u jména kandidáta vybrat celkem maximálně 9 kandidátů. Může zaškrt-

nout 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.
● Volič 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. – 5. místě kandidátky. Zároveň může u dalších kandidátních listin označit
křížkem ve čtverečku toho kandidáta, kterému chce dát hlas. Pokud např. takto na další kandidátce označí pět kandidátů,
pak z označené kandidátky již nedává hlas prvním pěti kandidátům, ale pouze prvním čtyřem kandidátům.
● Výsledky voleb – tj. kdo byl zvolen za člena zastupitelstva, se zjišťují poměrně složitým způsobem. 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.
● Veškeré podrobné informace o volbách do zastupitelstev obcí jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnit-

ra www. mvcr.cz.
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Základní a mateřská škola Dolany
● Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do základní školy celkem 49 žáků. Došlo ke zvýšení počtu tříd. Ve škole jsou tři třídy:

I.(1. roč.) 18 žáků, II. (2. a 3. roč.) 14 žáků a III. (4. a 5. roč.) 17 žáků.
● Na jaře 2014 žádalo ředitelství školy KÚ Plzeňského kraje o navýšení kapacity školní družiny. Důvodem bylo uspokojit

všechny zájemce. Krajský úřad žádosti vyhověl, a proto jsme od nového školního roku otevřeli, poprvé v historii naší příspěvkové organizace, dvě oddělení školní družiny. Všichni zájemci o školní družinu byli přijati. Pedagogický sbor rozšířila paní Bohumila Bártová, která se ujala druhého oddělení ŠD a pokračuje v práci s loňskými předškoláky, s žáky 1. ročníku. Usnadnili jsme
dětem přechod z MŠ do ZŠ.
● V mateřské školce máme již druhý rok dvě třídy. K 30. září navštěvuje školku 32 dětí, ale během školního roku nastoupí ještě
další přijatí. Došlo ke změně v pedagogickém sboru, jako vedoucí MŠ nastoupila zkušená paní učitelka Jaroslava Tučková.
● K velkým změnám došlo také ve školní jídelně. Počet žáků se stále zvyšuje, musela se navýšit také kapacita ŠJ. Poprvé
v roce 2012 na celkový počet obědů 85, podruhé v letošním roce na celkový počet obědů 95. Protože se počet uvařených obědů navýšil, potřebovali jsme zmodernizovat kuchyni a především usnadnit práci provozních zaměstnanců v kuchyni, neboť by
nebylo možné uvařit tolik obědů při stejném úvazku. O prázdninách se zakoupil konvektomat RETIGO s potřebným nádobím
v celkové hodnotě 207 575,- Kč.
● Na školní rok je připraveno několik zajímavých akcí, které se během roku budou aktualizovat. Na děti čekají nové kulturní i
sportovní zážitky a také náročná příprava na veřejné vystoupení, které se jako každoročně bude konat před Vánoci. Na své si
přijdou i rodiče dětí, neboť je pozveme do školy i školky. Proběhne celá řada společných akcí mezi školou i školkou. První sportovní akce již proběhla a na další se těší hlavně prvňáčci, neboť se půjdou co nejdříve pochlubit do školky, jak umí číst.

Okénko z MŠ
● Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd „Motýlků“ a „Kytiček“.
● Do prostor školky měli možnost nahlédnout i rodiče dětí. Byla uspořádána schůzka, kde se rodiče seznámili s prostředím,
organizací a školním vzdělávacím programem „Cesty duhy“. Většina rodičů se zapojila do výtvarné dílny a vytvořili spolu s dětmi
krásné obrázky k tomuto tématu. Schůzka byla spojena s ochutnávkou zdravých pomazánek ze školní kuchyně.
● Z připravovaných akcí:
ZÁŘÍ, ŘÍJEN:
drakiáda, návštěva divadla v MŠ, spolupráce se ZŠ
LISTOPAD:
předvánoční dílna s rodiči
PROSINEC:
vánoční zpívání se ZŠ „U stromečku“, vánoční besídka pro rodiče, vánoční vystoupení pro seniory
● Během celého roku budou probíhat tematické akce zaměřené na roční období.
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TJ Sokol Dolany
ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL Dolany
17,00-18,00

MLADŠÍ ŽACTVO - začínáme od 6. 10. 2014

cvičí p. Z. Hora

18,00-19,00

FLORBALL menší děti - začínáme od 6. 10. 2014

cvičí p. J. Bláha

19,00-20,00

FLORBALL dorost - začínáme od 6. 10. 2014

Úterý

19,00-20,00

CVIČENÍ PRO ŽENY

cvičí p. V. Bláhová

Středa

16,00-17,00

NEJMENŠÍ ŽACTVO

cvičí p. M. Taliánová,
p. P. Poslíková

Čtvrtek

19,00-20,00

AEROBIK-MIX

cvičí p. M. Ištványiová

Pátek

17,00-18,30

STARŠÍ ŽÁKYNĚ

20,00 -

VOLEJBAL

Pondělí

cvičí p. Z. Hora

Zahrádkáři Dolany
● Prosí i ostatní občany o výpěstky nebo o cokoliv, co by se dalo prezentovat na místní zahrádkářské výstavě.
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Komunální odpad
Svozní plán odpadu na 2. pololetí 2014
Řakom

Dolany, Svrčovec, Balkovy

Malechov, Výrov

Září

11,25

4,18,25

11,25

Říjen

9, 23

2,9,16,23,30

2,9,16,23,30

Listopad

6, 20

6,13,20,27

6,13,20,27

Prosinec

4, 18

4,11,18,25

4,11,18,25

Nebezpečný odpad
● V sobotu 4. 10. 2014 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.
8:50 – 9:05 hod.
9:10 – 9:25 hod.
9:30 – 9:45 hod.
9:50 – 9:55 hod.

Malechov, autobusová zastávka
Dolany, náves
Svrčovec, náves
Řakom, křižovatka u kovárny
Balkovy, plácek

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

Sběr objemového odpadu
● Na základě žádostí ze strany občanů obec Dolany uskuteční svoz objemného odpadu. Objemný odpad je odpad, který se
svým rozměrem nevejde do klasické popelnice či kontejneru (nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla, plastové vany apod.)
● Součástí objemného odpadu není odpad biologický (tráva, listí, zbytky plodů, větví stromů). Svozová technika bude obcemi projíždět v uvedené dny mezi jednotlivými domy a sbírat tento odpad. Mobilní svoz je určen výhradně pro občany (fyzické
osoby) - a to zdarma.
● Prosíme občany, aby si připravili odpad před vrata.
Pondělí
Úterý

6. 10. 2014 od 15:00 do 17:00 hod.
7. 10. 2014 od 15:00 do 17:00 hod.

Dolany, Komošín, Malechov, Výrov
Řakom, Balkovy, Svrčovec, Andělice, Sekrýt

Použité oblečení
● Je možno uložit do kontejneru Českého červeného kříže OS Klatovy, umístěného na dvoře „Mazalovny“ u domu čp. 9 v
Dolanech (současné sídlo obecního úřadu).

Zpravodaj Obecního úřadu v Dolanech u Klatov
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Tříděný odpad
● Obec Dolany navýšila počet sběrných nádob na komoditu plast – a to v obcích Dolany (na návsi, u hasičárny, za koupališ-

těm), Malechov, Výrov, Svrčovec, Řakom a Balkovy.
do kontejneru patří

do kontejneru nepatří

● Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plas-

tové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
Žlutý
● Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
kontejner
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
na plasty
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
výrobky z plastů.
● Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
● Hodit sem můžeme například časopisy, noviny,

Modrý
kontejner
na papír

sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat
jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických
nápojů,
sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.

● Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promá-

čený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už
nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

●

Zelený
kontejner
na sklo

● Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří
sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.

Kulturní akce
Září
27. 9. sobota
od 14 hod.
Svatováclavská vyjížďka
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zvou na
svatováclavskou vyjížďku - dle počasí
podrobnosti na www.wejrowaci.cz

Říjen
4. 10. sobota
od 9 hod.
TJ Sokol Dolany - výlet
TJ Sokol Dolany pořádá výlet na Javorník, výstup na rozhlednu Javorník (cca 2
km) a do plaveckého bazénu v Sušici.
Odjezd v 9,00 hod. z návsi Dolanech.
Zájemci se mohou hlásit v prodejně
A+O Dolany do středy 1. 10. 2014.
11. 10. sobota
od 15 hod.
Drakiáda
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zvou na
Výrov za trnkový keř na tradiční drakiádu.

18. 10. sobota
od 13 hod.
Turnaj v Mariáši
Pohostinství Beránek pořádá Turnaj v
mariáši v KD Dolany.
18. 10. sobota
od 14 hod.
Drakiáda
Pytlováček zve na IV.ročník Drakiády na
svrčovských loukách od 14:00 hod.
18. 10. sobota
Rybí hody
Pohostinství Svrčovec
hody.

od 15 hod.
pořádá

Rybí

19. 10. neděle
od 17 hod.
Nové divadlo Plzeň
ČČK MS Dolany pořádá zájezd do Nového divadla v Plzni na muzikál „Divotvorný hrnec“. Představení začíná
v 19:00. Odjezd z Dolan v 17:00. Členi a
rodinní příslušníci mají dopravu zdarma.
Cena vstupenky 350 Kč. Lístky v prodeji
od 25. 9. na OÚ Dolany.

25. 10. neděle
od 19 hod.
Posvícenecká zábava
Myslivecké sdružení Svrčovec pořádá
posvícenskou zábavu v KD Svrčovec.
Hrají Lovci rytmů.
28. 10. úterý
od 17 hod.
Lampiónový průvod
Nenechte si ujít „lampiónový průvod“
s tradičním opékáním buřtů. Akci pořádá TJ Sokol Dolany. Sraz účastníků
v 17:00 hod. na návsi v Dolanech.
31. 10. pátek
od 16:30 hod.
Lampiónový průvod
Pytlováček zve na lampiónový průvod.
Sraz v 16.30 hod. u kapličky ve Svrčovci

Zpravodaj Obecního úřadu v Dolanech u Klatov

Listopad
Listopad
Bowling
SDH Svrčovec pořádá bowling v Klatovech. Termín i čas bude upřesněn.
1. 11. sobota
Zájezd do muzea
SDH Malechov pořádá zájezd do Muzea
ve Zbirohu.
1. 11. sobota
od 16 hod.
Divadelní představení
Tradeáši z Nezdic představují další
pohádku ze svého repertoáru „BÍDA A
TABATĚRKA“.
Představení
začíná
v 16:00 v KD Dolany. Svoz zajištěn
obecním minibusem v 15:35 ze Svrčovce, 15:45 z Malechova.
4. 11. úterý
od 15 hod.
Přednáška pro seniory
ČČK MS Dolany pořádá přednášku pro
seniory „První pomoc“ a „Informační
gramotnost“ v KD Dolany.
29. 11. sobota
od 14 hod.
Výroba adventních věnců
Pytlováček zve na výrobu adventních a
vánočních dekorací opět pod vedením
rodiny Slámových od 14.00 hod. na sále
KD ve Svrčovci.
30. 11. neděle
od 15 hod.
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo otevírá!
V 15:00
v družině ZŠ Dolany se můžete těšit na
pohádku „Čertice Bertice“.

Prosinec
Prosinec
Předvánoční posezení
Předvánoční
posezení
na
faře
s programem pro celou rodinu. Pořádá
ČČK MS Dolany.
6. 12. sobota
od 14:30 hod.
Mikulášská akademie
Mikulášská akademie – ukázka cvičebních hodin a prezentace činnosti TJ
Sokol Dolany v KD Dolany! Přijďte a
možná dostanete malý dárek od MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA.

13. 12. sobota
od 13:30 hod.
Čertovský maškarní rej.
Pytlováček zve na Čertovský maškarní
rej s Mikulášem a jeho družinou od
13.30 hod. v sále KD ve Svrčovci.
13. 12. sobota
od 19 hod.
SDH Dolany valná hromada
SDH Dolany zve své členy na valnou
hromadu do sálu KD Dolany.
13. 12. sobota
od 20 hod.
Poslední leč
Myslivecké sdružení Svrčovec zve do
KD Svrčovec na Poslední leč. Hraje
Skalanka.
20. 12. sobota
od 15 hod.
Přilepšíme zvířátkům
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zve na
Výrov Za trnkový keř na akci „ Přilepšíme zvířátkům“ spojenou s občerstvením.
23. 12. úterý
od 17 hod.
Zpívání u vánočního stromu
Pytlováček pořádá V. ročník svrčovského zpívání u rozsvíceného vánočního
stromečku s živou hudbou pod vedením
rodiny Slámových od 17:00 hod. na sále
KD ve Svrčovci.
24. 12. středa
od 10 hod.
S koledou za zvířátky
Výprava mladých hasičů a ostatních
dětí s myslivci s koledou za zvířátky. Sraz v 10:00 hod. na návsi u kapličky ve Svrčovci.
26. 12. pátek
od 20 hod.
Turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol Dolany pořádá vánoční turnaj
ve stolním tenise pro dospělé a mládež.

Leden
17. 1. sobota
od 20 hod.
Ples v KD Svrčovec
SVOL pořádá ples v KD Svrčovec. Hraje Malá muzika Nauše Pepíka.
24. 1. sobota
od 20 hod.
Hasičský bál
SDH Dolany pořádá hasičský bál v sále
KD Dolany. Hraje Sedmihorka.
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Únor
13. 2. pátek
od 20 hod.
Maškarní bál
SDH Svrčovec pořádá maškarní v sále
KD Svrčovec.
14. 2. sobota
od 20 hod.
3. sokolský ples
TJ Sokol Dolany pořádá 3. sokolský
ples v KD Dolany. Hraje Hájenka
21. 2. sobota
od 14 hod.
Dětský maškarní bál
ČČK MS Dolany a SDH Dolany pořádají maškarní pro děti v KD Dolany od
14:00 do 17:00 hod. Hraje Pavel
Justich.
28. 2. sobota
od 20 hod.
Babský bál
Štěpánovické ženy pořádají tradiční
Babský bál v KD Dolany.

Březen
Březen
Výuka první pomoci
Výuka první pomoci pro laickou veřejnost v KD Dolany. Garantem akce ČČK
MS Dolany.
28. 3. sobota
od 20 hod
Bál v KD Svrčovec
Hasiči Štěpánovice pořádají bál v KD
SVRČOVEC.

Duben
5. 4. neděle
od 20 hod
Velikonoční zábava
ČČK MS Dolany pořádá „Velikonoční
zábavu“. Hraje ANDROMEDA. Bohatý
program a překvapení pro hosty nebude
chybět.

Červenec
25. 7. sobota
Přespolní běh přes Vorlíky
10. ročník Dolanského přespolního
běhu přes Vorlíky

Ing. Václav Zeman, starosta obce

