
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 2/2019

Vodné 2019
Splatnost  vodného  2018/2019  do
19.12.2019.

Vodné Dolany, Svrčovec, Řakom je
možné  platit  již  od  23.9.2019,
vodné Malechov, Výrov, Sekrýt  od
1.10.2019.

Usnesením  č.  5  ze  dne  21.3.2019
byla  zastupitelstvem  obce
stanovena  cena  vodného  pro  rok
2019 na  20,- Kč/m3 + 15 % DPH. 

V  případě  zájmu  o  bezhotovostní
placení  kontaktujte OÚ Dolany na
tel. 376 313 620. 

Povinnost předložit
doklad o vývozu jímky

●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.,
Koldinova 672, 339 01 Klatovy (areál
bývalého  Masokombinátu  Klatovy)
–  376 356 260,  nebo 605 226 876,
sjednaných Obcí Dolany. 
●Pokud  se  obec  rozhodne
poskytnout  finanční  podporu  na
vybudování  domovních  ČOV,  bude
brán zřetel na předložené doklady o
vývozu  jímky  či  žumpy  za
předcházející období. 

Povinnost provést kontrolu
kotle 

Kontroly kotlů jsou povinné provádět
jednou za tři kalendářní roky pro 
provozovatele spalovacího zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 30 kW včetně, s 
napojením na teplovodní soustavu 

ústředního vytápění a to prostřednictvím osoby 
proškolené výrobcem zdroje. 1. kontrola měla 
být provedena v r. 2016, 2. kontrolu je třeba 
provést v roce 2019!

PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ DOLANY 
Hledá se zájemce o pronájem nebytových
prostor  Pohostinství  Dolany  za  účelem
provozování  hostinské  činnosti  na  dobu
neurčitou. 
Podmínky pronájmu:
a)  výše  nájmu  1.000,-  Kč  měsíčně  do
30.6.2020, od 1.7.2020 výše nájmu 2.000,-
Kč měsíčně,
b) zajištění a dodržování otevírací doby po
dobu min. 6 dnů v týdnu,
c)  zajištění  vyvařování  teplých  obědů
minimálně 5 dnů v týdnu, v případě zájmu
místních  spolků  či  pronajímatele  zajistit
pohoštění i o víkendu,
d)  provozování  činnosti  v  souvislosti  s
podmínkami EET (zařízení pro přenos EET je
součástí vybavení).
Bližší informace na tel. 376 313 620. 
Zájemci  mohou  své  žádosti  podávat  do
9.10.2019  v  písemné  podobě  na  adresu
Obecního  úřadu  Dolany,  Dolany  188,
Klatovy 339 01. 
Jako  povinnou  přílohu  je  nutno  doložit
živnostenské  oprávnění  na  provozování
hostinské činnosti. 

Místní poplatky r. 2020

Do 
28.2.2020

Místní poplatek za psa za 
r. 2020

Do 
28.2.2020

Nájmy z obecních 
pozemku na r. 2020

Do 
30.6.2020

Místní popl. za odpad r. 
2020

Do 
18.12.2020

Vodné za rok 2019/2020

Označení  psa mikročipem
Majitelé psů v České republice mají do konce

roku na to, aby nechali svá zvířata u 
soukromého veterinárního lékaře 
označit mikročipem. K 1. lednu 2020 
bude na základě novely veterinárního 
zákona schválené v roce 2017 povinné 
očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. Štěňata musí být 
označena nejpozději v době prvního 
očkování proti vzteklině, tedy v půl 
roce věku. Výjimku budou mít pouze 
starší psi a to, pokud jsou označeni 
jasně čitelným tetováním, které bylo 
provedeno před 3. červencem 2011. 
Státní veterinární správa aktuálně 
zveřejnila na svém webu odpovědi na 
nejčastější otázky na téma povinného 
čipování psů.

Obec zvažuje možnost nabídnout 
občanům hromadné čipování psů. 
Vše však zatím v jednání. 

Označení psů mikročipem 
provádějí soukromí veterinární 
lékaři, kteří jsou oprávněni 
vykonávat veterinární léčebnou a 
preventivní činnost, (jsou 
registrovaní u Komory 
veterinárních lékařů ČR).

Dlouhodobě je označení psa (ale 
také kočky či fretky) čipem 
povinné v případech, že s ním 
majitel cestuje do zahraničí.
Povinná evidence psů v současné 
době funguje ve většině zemí 
Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový 
úkon srovnatelný s injekční 
aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm
je sterilně aplikován pomocí jehly 
do podkoží zvířete. Obal je 
vyroben z biokompatibilních 
materiálů, na které organismus 
zvířete nereaguje jako na cizí 
těleso.

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
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Za psa bez označení bude 
hrozit ve správním řízení 
uložení pokuty ve výši až 

20 000 Kč.

Zavedení povinného označení
všech psů by mělo do 
budoucna především 
usnadnit identifikaci psů ze 
strany kontrolních orgánů a 
tím také zefektivnit 
monitoring chovů a kontrolu 
dodržování stanovených 
předpisů chovateli. 
Komplikovaná identifikace 
psů mimo jiné často 
znesnadňuje veterinárním 
inspektorům postihování 
problematických chovů 
velkého množství zvířat - tzv. 
množíren.

U označeného zvířete bude 
možné snadněji prokázat, kdo
je jeho majitelem, což je 
přínosné v případech krádeží 
psů, ale také v případech, 
kdy zvíře způsobí škodu, 
(například zaviní dopravní 
nehodu, zraní člověka či 
„pytlačí“) a je potřeba 
identifikovat zodpovědnou 
osobu. Zatoulané, řádně 
označené a evidované zvíře 
má podstatně větší naději, že
se vrátí ke svému původnímu
majiteli, než neoznačený pes.

Více informací na stránkách 
Státní veterinární správy. 

Povinnost provést čištění
a kontrolu spalinové cesty 

Čištění nebo kontrolu spalinové
cesty  nemůže  provádět
kdokoliv,  ale  musí  jít  o  osobu,
která  je  držitelem
živnostenského  oprávnění  v
oboru  kominictví  (dále  jen
„oprávněná osoba“).

Pozor na zloděje a
podvodníky

Opětovně  se  v  našem  území  vyskytl
případ, kdy zloděj využil situace, a vnikl do
rodinného domku!

Naše knihovny 

 Dolany  každá sobota od 14 hod. do 16 hod.

Svrčovec každé pondělí od 17 do 18 hod. 

 Malechov letní sezona - úterý od 17,30 do 18,30
hod.   

zimní  sezona   (s  platností  od
1.11.2019) - pátek od 15,30 do
16,30 hod.

Řakom dle potřeby 

Návštěva kominíka 

Malechov, Výrov 14.10.,15.10.2019
Dolany 16.10. a 17.10.,22.10. 2019
Řakom, Balkovy 23.10.2019
Svrčovec 24.10., 25.10.2019
Andělice 29.10.2019

Návštěvu na konkrétní den a čas je možno si
sjednat přes OÚ Dolany.

Pošta Dolany 
Po-Pá 8,00-9,00 hod.; 14,00-16,00 hod.
 

Lékař Dolany 
MUDr. Srbová
Úterý 13,30-15,30 hod.
Pátek 8,30-9,15 hod. 

SMS Infokanál 
Služba,  prostřednictvím  níž  jste
infomováni o dění v obci. 
Zaregistrujete  se  sami,  nebo
prostřednictvím  OÚ  Dolany  (tel.  376
313 620).

Otevírací doba 
Pohostinství Svrčovec 

Lucie Čížková 
Po, St 17,00 do 22,00 hod. 
Út, Čt zavřeno 
Pá, So 17,00 do 24,00 hod. 

DVD ze setkání dolaňáků je
možno si objednat na OÚ

Dolany za 100 Kč. 

Upozornění k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů

 
ČEZ Distribuce ve smyslu ust. § 25
odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000
Sb.,  v  platném  znění,  upozorňuje
vlastníky a uživatele pozemků, přes
něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční  soustavy  provozované
společností  ČEZ  Distribuce,  a.s.,
nebo  na  něž  zasahuje  ochranné
pásmo,  na  povinnost  odstranění  a
okleštění  stromoví  a  jiných  porostů
ohrožujících  bezpečné  a  spolehlivé
provozování  zařízení  distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce,  a.s.  -  do  15.  listopadu
tohoto roku.

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům z řad občanů i 
podnikatelů, všem firmám, kteří 
podporují kulturní i společenské dění
v obci. Veliké poděkování patří fi 
EUROVIA Kamenolomy, a.s., která 
pravidelně poskytuje Obci Dolany 
finanční částku ve výši 24.200,- Kč. 
Získané prostředy byly použity na 
podporu řady sportovních i kulturních
akcí v r. 2019. 

Zájmová činnost 
Senior klub Pytlováček - ve středu 1 x 14
dní od 14,00 hod. s platností od 
11.9.2019
Dětský klub Doubravníček – každá 
středa od 9,00 do 11,00 hod. ve 
Víceúčelové budově obce Dolany
Kroužek ml. hasičů Svrčovec – každý 
pátek od 17,00 do 18,00 hod.
Kroužek ml. hasičů při SDH Dolany – 
každý pátek od 14,30 do 15,30 hod..

Hlášení pálení je možné přes OÚ
Dolany nebo si můžete nahlásit sami
přes aplikaci paleni.izscr.cz, odkud je
automaticky přenášeno na operační

středisko HZS Plzeňského kraje. 



Zpravodaj Obecního úřadu v Dolanech u Klatov Strana 3

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

• Jedná se o zbývající 2 stavební pozemky v lokalitě Za koupalištěm v Dolanech. Cena 750,- Kč/m2 + 21
% DPH. Podmínky prodeje stvebních parcel v lokalitě Za koupalištěm v Dolanech byly schváleny 
zastupitelstvem obce dne 3.10.2017 usnesením č. 30.

• Žádosti je možno podat na Obecní úřad Dolany. 

Úplná uzavírka provozu silnic II/185 a III/1841

• Z důvodu celkové opravy povrchu silnice, jejímž zhotovitelem jsou Silnice Klatovy, a.s., se sídlem
Vídeňská 190, 339 01  Klatovy, je schválena od 20.9.2019 do 10.10.2019 úplná uzavírka provozu silnic
II/185 a III/1841 v úseku od začátku osady Svrčovec do středu obce Dolany (cca 19,288 – 21,810) v
celé šířce vozovky a nařízena objížďka, se stanovenou trasou objížďky: 

A)  pro  úplnou uzavírku silnice  II/185:  z  Dolan po sil.  č.  III/1841 do Malechova dále  po sil.  č.  II/184  s
odbočením na sil. III/1842 ve směru na Dehtín, na křižovatce sil. č. III/1842 a I/27 dále po sil. I/27 ve směru
na Klatovy, na  křižovatce  sil.  č. I/27 a II/186 za  Štěpánovicemi  s  odbočením  dále po sil.  č.  186 v obou
směrech dle dopravního značení,
B) pro úplnou uzavírku sil. č. III/1841 (1 den): z Dolan po sil. č. II/185 do Slatiny, na křižovatce sil. II/185 a 
III/1845 s odbočením na silnici č. III 1845 dále ve směru na Chudenice, v Chudenicích na křižovatce siln. č. 
III/1845 a II/184 dále po silnici II/184 ve směru na Malechov, v Malechově dále po sil. č. II/184 s odbočením 
na sil. III/1842 ve směru na Dehtín, na křižovatce sil. č. III/1842 a I/27 dále po sil. I/27 ve směru na Klatovy, 
na křižovatce sil. č. I/27 a II/186 za Štěpánovicemi s odbočením dále po sil. č. 186 v obou směrech dle 
dopravního

• Zjednodušeně:
v době uzavírky občané ze Svrčovce mají možnost jet do Klatov přes Andělice 
a občané z Dolan mají možnost jet do Klatov přes Malechov nebo přes Řakom 

• Linková autobusová doprava v době úplné uzavírky: 

Dle nejnovějších informaci od dopravce platí z důvodu frézování a pokládky nového povrchu na silnici II/185 
Svrčovec – Dolany v termínu 23.9. až 30.9.2019 na lince 432020 a 432240 výlukové jízdní řády.

Linka 432020: od 7:30 do cca 17:00 pojedou autobusy po objízdné trase dle návrhu DIO, tj. z Klatov po 
silnicích II/186 a I/27 do obce Dehtín, následně po silnicích III/1842, II/184, III/1841 přes Malechov do Dolan a 
dále ve své stávající trase.
Linka 432240: od 7:30 do cca 17:00 pojedou autobusy po objízdné trase dle návrhu DIO, tj. z Klatov po 
silnicích II/186 a I/27 do obce Dehtín, následně po silnici III/1842 Malechova a dále ve své stávající trase.
 
Zastávky Dolany,Svrčovec,u lomu; Dolany,Svrčovec,mlýn; Dolany,Svrčovec,náves; Dolany,,VNK budou po dobu 
uzavírky zrušeny.
 
Trasování a časové polohy spojů jsou částečně upraveny, cestující musí věnovat jízdním  řádům pozornost. 
Budou odbaveni v souladu s tarifními kilometry výlukových jízdních řádů.
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Podpora obce spolkům
Obec aktivně podporuje  činnost spolků, a to těmito programy: 

• Program podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2019“ max. do výše 10.000,- ročně

•  Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální žádosti max. do 7.000,- Kč ročně

• Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální žádosti na podporu pravidelných 
aktivit dětí a mládeže do 18 let – a to 500,00 Kč/dítě/rok s tím, že způsobilý žadatel je:                                              

a) Spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku se sídlem v územním obvodu Obce Dolany, které sdružuje k pravidelné 
aktivitě děti a mládež do 18 let.

b) Dítě, na které je dotace poskytována, musí mít trvalý pobyt na území Obce Dolany a musí dosáhnout maximálně věku
17 let k 1.1. příslušného kalendářního roku.  

Tato dotace je určena na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let. Pravidelnou aktivitou je myšleno 
setkávání min. 1 x za 14 dní s možností pauzy o letních prázdninách. 
Podkladem pro přiznání dotace bude mimo jiné abecední seznam aktivních dětí obsahující následující údaje: jméno a
příjmení,  rok  narození,  bydliště.  Na  požádání  poskytovatele  dotace  spolek  nebo  sdružení  předloží  též  registrační
(oddílové) průkazky, potvrzené soupisky členů, doklady o zaplacení členských (oddílových) příspěvků nebo jiné doklady
dokazující aktivní účast dětí na dotovaných pravidelných aktivitách.      
S úplným zněním jednotlivých programů a pravidel vč. žádostí je možno se seznámit na internetových stránkách obce.

Obec apeluje na všechny spolky, aby své žádosti podali včas, a tím zamezily zbytečným obstrukcím pro získání  dotací. 
Pokud žádost nebude podána v řádném termínu, nebude možno žádosti vyhovět!

Vlastníkům lesů 
- Z důvodu kalamitního přemnožení lýkožrouta smrkového kůrovce upozornil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP 
vlastníky lesů vydaným oznámením pod čj. PK-ŽP/7240/19 ze dne 14.05.2019 na potřebu trvalého a důsledného 
provádění zásahů v ochraně lesa proti tomuto škůdci.

Úplné znění je zveřejněno na www. obec-dolany.cz. 

- Ministerstvo zemědělství ČR rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Nově také 
uvolnilo pravidla přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Toto opatření obecné povahy budou
platit do konce roku 2022.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ČR pod č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze 
dne 30.08.2019, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ČR pod  

č. j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 03.04.2019, týkající se použití reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Veřejná vyhláška je zveřejněna na www.obec-dolany.cz nebo na stránkách Ministerstva zemědělství ČR. 

Nezapomenout si zkontrolovat platnost řidičského průkazu 

V letošním roce končí platnost řidičského průkazu vydaného v roce 2009 na dobu 10 let!

Vým nu idi ského pr kazu je možné provést zdarma na jakémkoliv ú ad  s rozší enou p sobností, a to již t iě ř č ů ř ě ř ů ř
m síce p ed skon enímě ř č   platnosti dokladu. Seznam všech ú ad  je k dispozici vř ů  interaktivní mapě Ministerstva
dopravy. K vým n  je nutné donést doklad platný totožnosti  a stávající idi ský pr kaz. P i podání žádosti jižě ě ř č ů ř
žadatel nep edkládá papírovou fotografii, ú edníci po ídí digitální na míst . Pokud idi  požádá o vydání dokladu doř ř ř ě ř č
5 dn , bude ho vým na stát 700 K . V p ípad , že lidé usednou za volant s propadlým idi ským pr kazem, riskujíů ě č ř ě ř č ů
pokutu na míst  do 2 000,- K , v p ípad  správního ízení až 2 500,- K !ě č ř ě ř č

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti
http://www.obec-dolany.cz/
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Obec a dotace 

•  Z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 na akci „Oprava střechy kulturního 
domu ve Svrčovci“ obec získala dotaci ve výši 300.000,- Kč . V rámci akce došlo k výměně stávající 
eternitové střešní krytiny za novou střešní krytinu z trapézového plechu s antikondenzační vrstvou, 
montáž žlabů, svodů a hřebene. Celkové náklady akce byly 447.415,65 Kč. 

Z programu podpory „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2019“ obec získala 
dotaci na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Dolanech včetně soklu, obnovy oplocení ve výši 
100.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 170.368,- Kč. 

• Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“, 
dotační titul „Příspěvek na vybavení a opravy neivestiční povahy“, z rozpočtu Plzeňského kraje, 
získala obec dotaci na nákup nového vybavení pro JSDHO DOLANY, JPO V  ve výši 29.900,- Kč. 

Z dotace bude pořízeno: hadice C52, B75, přilba, zásahové rukavice, bavlněná trička se znakem SDH 
a nápisem HASIČI pro členy JSDHO, páska na ruku pro velitele v celkové výši 55.426,- Kč. 

• Obec dále žádala o níže uvedené dotace, avšak žádostem nebylo vyhověno: 

1/ „Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech u Klatov“ v rámci podprogramu  Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, z 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

2/ Vybudování Víceúčelového hřiště na p.p.č.361/1 v k.ú. Dolany u Klatov z dotačního titulu 
„Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ z Plzeňského kraje. 

 3/ „Svrčovec – Vodovod – Tlaková zvyšovací stanice“ z dotačního programu vodohospodářské 
infrastruktury 2019 z Plzeňského kraje. 

Výsledky voleb do EP ve dnech 24. a 25.5.2019 – volební účast 25,14 %

2 Občanská demokratická strana -  3 hlasy

5 Strana nezávislosti ČR  -  25 hlasů 

6 ANO, vytrollíme europarlament  - 1 hlas 

7 Česká strana sociálně demokratická – 9 hlasů

9 Komunistická strana Čech a Moravy – 19 hlasů 

11 Sdružení pro republiku – Republ. Str. Českosl. M. Sládka -  3 hlasy

12 ROZUMNÍ a ND – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO – 1 hlas 

13 Volte Pravý Blok ww.cibulka.net – 2 hlasy 

16 Vědci pro ČR – 2 hlasy

19 PRO Zdraví a Sport – 1 hlas 
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24 HLAS  - 6 hlasů 

26 STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 -  20 hlasů 

27 Česká pirátská strana  - 21 hlasů 

28 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 18 hlasů 

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL  - 1 hlas 

30 ANO 2011 – 35 hlasů 

31 Agrární demokratická strana -  1 hlas 

34 Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT  - 1 hlas 

36 Soukromníci a NEZ s podporou ODA  - 1 hlas 

37 Evropa společně  - 1 hlas 

39 Křesťan. A demokrat. Unie – Českosl. Strana lidová -  8 hlasů 

Investiční akce 
 

• Na základě výběrového řízení se zhotovitelem akce „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého včetně soklu, 
obnova oplocení“ stala fi NEGEBU s.r.o., Lhota 183, 301 00  Plzeň. Dle závazného stanoviska čj. 
OSKCR/1157/2018/Šill., MěÚ KT, odbor školství, kultury a cestovní ruchu, probíhají práce dle plánovaného 
časového harmonogramu.  Kontrolní dny již proběhly: 24.7.2019, 20.8.2019. Mimo jiné bylo provedeno 
lokální předzpevnění problematických míst na povrchu sochy. Po očištění však bylo zjištěno, že stav materiálu 
kamene, je na některých místech horší než se předpokládalo. Proto v těchto partiích bylo navrženo provést 
další důkladné zpevnění. Svatozář byla demontována, a bude nahrazena novou dle starší fotodokumentace. 

• V návaznosti na opravu krytu vozovky silnice II/185 v rámci akce „II/185 Svrčovec-Dolany“, jejíž investorem je 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a zhotovitelem stavby jsou Silnice Klatovy, a.s. ,  probíhá stavba 
chodníků v části obce Dolany a v části obce Svrčovec (investorem Obec Dolany) a to z důvodu bezpečného 
pohybu chodců u silnice II/185.  
1/„DOLANY-CHODNÍK U SILNICE II/185“ - jedná se o oboustranný chodník od křižovatky na Řakom směrem na
Klatovy k nemovitosti Dolany čp. 4, v rámci akce vyřešeno odvodnění chodníku a komunikace
2/„SVRČOVEC – CHODNÍK U SILNICE II/185“ - jedná se novostavbu pravostranného chodníku situovaného do 
prostoru koridoru silnice II/185 ve směru od Klatov navazující na stávající chodník k hasičské zbrojnici, po levé
straně silnice II/185 ve směru od Klatov bude osazen silniční betonových obrubník, za silničním betonovým 
obrubníkem bude provedena úprava zeleně, v rámci akce vyřešeno odvodnění chodníku a kanalizace 

• Na základě vydaného souhlasu s odstraněním stavby čj. OVÚP/2298/19/Fl ze dne 27.3.2019 vydaného MěÚ 
KT, odborem výstavby a ÚP, byla provedena demolice hospodářských objektů (bývalé Mazalovny) v obci 
Dolany, za účelem plánované výstavby Komunitního domu pro seniory v Dolanech. 

• Výstavba Komunitního domu pro seniory –  probíhá vyřízení stavebního povolení na budovu a ČOV.
• Studie Chodníky Dolany – již vydána souhlasná stanoviska dopravního inspektorátu, Povodí Vltavy, s.p. a 

SÚSPK, probíhá monitoring stávajícího stavu kanalizace. Obec vstoupila v jednání s majiteli pozemků ohledně 
odkupu části pozemků v komunikaci III/1841 ohledně vybudování nové opěrné zdi.

• Retenční nádrže Balkovy – v rámci pozemkových úprav proběhlo ve dnech 10.  - 11. 12.2018 zjišťování hranice
obvodů komplexní pozemkové úpravy. Byli přizváni dotčení vlastníci ke zjišťování průběhu hranice podle 
podkladů zpracovatele. Etapa plánu společných zařízení  by měla býti zpracována do 30.9.2020, a návrh na 
uspořádání pozemků do 31.7.2021.  

• Chodníky Malechov - vydáno Rozhodnutí – SPOLEČNÉ POVOLENÍ- Schválení stavebního záměru „MALECHOV-
CHODNÍK U SILNICE III/184“ vydané MěÚ KT, odbor dopravy, ze dne 17.04.2019.

• Od 19.9.2019 byly zahájeny práce v rámci akce „Malechovský potok ř.km 0,100 – 0,800. Dojde k odstranění 
sedimentu z koryta VT Malechovský potok a k rekonstrukci štěrkové přehrážky. 
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Bezpečnostní desatero HZS ČR
Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Hasičský

záchranný sbor  ČR zveřejnil  bezpečnostní  desatero,  které shrnuje nejčastější  příčiny  požárů v domácnostech –  a  nabádá

občany k opatrnosti a prevenci v oblasti požárů v domech a bytech. 

1. ČTĚTE NÁVODY

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 

2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

3. POZOR NA CIGARETY

Při kouření a odhazování nedopalku do odpadkových košů, nedopalky vždy dokonale uhaste. 

4. KONTROLA KOMÍNU

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5. TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby. 

6. POUČTE SVÉ DĚTI Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru. 

7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji. 

8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěru vody a plynu musejí být
řádně označené a přístupné.

9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A  SCHODIŠTĚ V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a
zachránit členy rodiny. 

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci  

Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že 
není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž 
požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o 
poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí 
prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele 
údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, 
místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.
Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo 
partner.
Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha
4), krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým 
přístupem, který žadatel podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové 
schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního 
systému evidence obyvatel lze také podat osobně na ohlašovně, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na krajském 
úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (autentizace pomocí bezpečnostního 
osobního kódu, pokud má obyvatel bezpečnostní osobní kód zadán, a identifikace pomocí čísla elektronicky čitelného 
identifikačního dokladu). Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem. 
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Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. 
Při písemném podání lze využít tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z     informačního systému". Žádost o poskytnutí údajů 
musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo 
cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta.

Co musíte předložit
písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele; to neplatí
v případě, kdy obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k převzetí žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy,
obyvatel ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
V případě osobního podání  žádosti  na  příslušném úřadu  prokázat  totožnost  občanským průkazem,  popřípadě cestovním
dokladem.

Poplatky a termíny
Obyvatel za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč
(za každou započatou stránku) formou kolkové známky nebo v hotovosti při podání na úřadě.
V  případě  podání  žádosti  elektronicky  s  uznávaným  elektronickým  podpisem nebo prostřednictvím  zpřístupněné  datové
schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní
platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy
na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např.
11116823,  u trojmístných koncovek  např.  1111297 (variabilní  symbol  nemůže obsahovat  tečky,  čárky,  pomlčky,  písmena,
mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol:  433. Jako zpráva
pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

Informace o činnosti Knihoven Dolanska v r. 2019

• Knihovny Dolanska připravily již čtvrtou Noc s Andersenem, která se konala v prostorách Místní lidové 
knihovny v Dolanech v pátek 29. března a v sobotu 30. března 2019. Zúčastnilo se 21 dětí ze základní 
školy. Děti mimo jiné luštily křížovky, povídaly si o Andersenovi, hledaly čtenáře na Dolansku, hrály 
loutkové divadlo. 

• Tradiční PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ řádu čtení 2019 se konalo dne 13. června 2019 rovněž v dolanské knihovně.
Pasováno bylo 7 z 8 prvňáčků dolanské školy. Děti přišly podpořit  rodiče, prarodiče a kamarádi, paní 
ředitelka. Děti si odnášely šerpu, pamětní list, novou knihu Kuba nechce číst a upomínkové předměty 
Městské knihovny v Klatovech. 

Velikové poděkování patří hlavní organizátorce obou akcí p. Pavle Šťastné. 

• V r. 2019 se děti ZŠ v Dolanech u Klatov rovněž zapojují do soutěže Zoologické zahrady v Plzni 
"Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO".  Partnerem projektu Zoogická a botanická zahrada 
města Plzně a Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s.. Soutěž probíhá od 
1.3.2019 do 20.12.2019. Každý soutěžící čtenář, který nasbírá dvanáct razítek, získá jednu volnou 
vstupenku k jedné návštěvě ZOO a botanické zahrady. 

V r. 2018 získalo volnou vstupenku 41 žáků ZŠ Dolany. 

 Na zajištění se velkou měrou podílejí knihovnice dolanské knihovny Jana Valešová, a Městská knihovna
Klatovy, která připravila pro děti speciální soubor složený z knih o přírodě.

Prezentaci dalších akcí pro děti můžete nalézt na webových stránkách www.knihovnydolanska.webnode.cz.

Plány na příští rok 

Pro žáky 2. a vyšších ročníků Základní školy v Dolanech připravily Knihovny Dolanska kromě práva zúčastnit 
se Noci s Andersenem v březnu/dubnu 2020 nabídku na zapojení se do projektu Čtení pomáhá. Podrobnější
pokyny také můžete naleznout v záložce Čtení pomáhá na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz.

 

https://email.tiscali.cz/redir?hashId=4faddf05cde842695eab1f16603bb521&url=http%3A%2F%2Fwww.knihovnydolanska.webnode.cz%2F
http://email.tiscali.cz/redir?hashId=4faddf05cde842695eab1f16603bb521&url=http%3A%2F%2Fwww.knihovnydolanska.webnode.cz%2F
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-udaju-z-aiseo.aspx
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Komunální odpad

 Svozní plán 2. pol. 2019

Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

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

Září  12,26 5,19 12,26

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

Nebezpečný odpad – so 5.10.2019  - pro občany bezplatný sběr

  8,00 – 8,15 Svrčovec, náves

  8,25 – 8,40  Řakom, křižovatka u kovárny 

  10,40 - 10,55  Balkovy, plácek   

  11,00 – 11,45 Dolany, náves 

  11,50 – 12,05  Malechov, autobusová zastávka 

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. vybavené speciálními nádobami pro

sběr nebezpečných odpadů.

Přijímány budou mimo jiné následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev 

Upotřebené motové oleje v uzavřených nádobách 

Pneumatiky z osobních automobilů 

Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů. 

Elektroodpad 
Elektroodpad 

• Na jednotlivých svozových místech  se nabízí možnost odevzdat  i elektroodpad (ledničky, pračky, vysavače, mobily, 
počítače,...  

Tento sběr elektroodpadu organizuje  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malechov. 

Elektroodpad  je možno celoročně odevzdat po předchozí domluvě p. Václavem Voráčkem ml. na tel. č.  797 996 463.

Objemný odpad  

Pondělí  7.10.2019   od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

Úterý  8.10.2019  od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, Sekrýt
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Biologicky rozložitelný odpad
● Nemáte svůj vlastní kompostér a potřebujete uložit  shrabané listí, trávu, slámu, plevel - využijte kompostárny v Dolanech! Pro osoby
hlášené k trvalému pobytu a chataře a chalupáře po uhrazení místního poplatku za odpad  jsou tyto služby poskytovány zcela zdarma.
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. 
Provozní doba kompostárny - sobota: 15,00 – 17,00 hod.
Provozovatelem je Ing. Pavel Wachtl, Dolany 22, 339 01  Klatovy, IČ: 477 31 176. 

●  Odpady budou přijímány pracovníkem Obce Dolany – (Štefančík tel. 720 941 161) v provozní době kompostárny, příp. ve středu
16,00 -17,00 hod., a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy na tel. čísle 376 313 620. 

Září 7,14,21,28

Říjen 5,12,19,26

Listopad 9,23

Sběr kovů 
●Pro občany je organizován obcí ve spolupráci s jednotlivými SDH1 x ročně mobilní svoz kovů.  

Celoročně je možno odevzdat tento druh odpadu u Obce Dolany, Sběr kovů se uskutečnuje pod dohledem pracovníka Obce Dolany
pouze v provozní době obecního úřadu, na prostranství „Mazalovny Dolany čp. 9“ (bývalé provizorní prostory OÚ).

Základní a mateřská škola Dolany 
Mateřská škola 

V září nastoupilo 23 dětí, přijatí jsou i další děti, mladší 3. let, které nastoupí v průběhu školního roku. 

Děti čeká „Cesta duhou“, různé hry, pohybové a výtvarné aktivity, založené na zájmu dětí. Rodiče se mohou 
těšit na společné dílny a společná setkání s programem dětí. Do školy se bude připravovat 7 motýlků, 
předškoláků. 

Základní škola 

Školní rok 2019/2020 zahájilo celkem 42 žáků. Žáci jsou rozděleni do 3. tříd. 

I.( 1. ročník), II. ( 2. a 3. ročník) a III. (4. a 5. ročník). 

Žáky čeká během školního roku mnoho školních, kulturních i sportovních aktivit. 

První akce žáky čeká již v září. Navštíví interaktivní výstavu integrovaného záchranného systému „Já, hrdina“,
která se koná v DEPO 2015 v Plzni. 

Školní družina 

Do školní družiny se zapsalo 37 žáků, jsou rozděleni do dvou oddělení. 

Navýšili jsme provozní dobu, ráno od 6.45, odpoledne do 16.15 hodin. 

Nedošlo k žádným změnám v pedagogickém sboru.

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č.  3691/19 ze dne 24.6.2019  vyhlášení  výzvy k podávání žádostí o poskytnutí  dotace z

dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III"  v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v

domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 1.10.2019 od 8:00 hod. do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 000 000 Kč. Postup podání

žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech

III" tvoří přílohu č. 1.
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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  230  000  000  Kč.  Po  uzavření  dotačního  titulu  "Pořízení  ekologického  vytápění  v

domácnostech  III"  bude  bezprostředně  poté  otevřen  "ZÁSOBNÍK  -  Pořízení  ekologického  vytápění  v  domácnostech  III"  (dále  jen

"zásobník") a todo vyčerpání alokace 20 000 000 Kč. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického

vytápění  v  domácnostech  III".  Žádosti  v  zásobníku budou využity  v  případě vyřazení  žádostí  nesplňujících  podmínky vyhlášeného

dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III".

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:

 - plynový kondenzační kotel,
 - tepelné čerpadlo,
 - kotel pouze na biomasu

• V rámci Programu podpory „Pořízení ekologického vytápění“ Obec Dolany stále přispívá z rozpočtu 
obce finanční částkou 10.000,- Kč na pořízení 1 ekologického vytápění. Více informací naleznete na 
webových stránkách obce.

Pravidelné cvičební hodiny TJ Sokol Dolany 
CVIČEBNÍ HODINY TJ SOKOL DOLANY 2019/2020

Pondělí 16.00-17.30 Karate Tomáš Kott 9.9.2019

17.00-18.00 Ml. žáci Zdeněk Hora, Ivana Boublíková 7.10.2019

18.00-19.00 Florbal ml.žáci Jiří Bláha 7.10.2019

19.00-20.00 Florbal muži Jiří Bláha 7.10.2019

Úterý 19.00-20.00 Cvičení pro ženy Václava Bláhová 17.9.2019

Středa 16.00-17.00 Nejmladší děti Monika Taliánová 2.10.2019

17.15-18.15 Trampolíny Jana Pinkavová, Marcela Ištványiová 4.9.2019

Čtvrtek 16.30-18.00 Karate Tomáš Kott 5.9.2019

19.00-20.00 Aerobic mix Marcela Ištványiová 5.9.2019

20.00-22.00 Stolní tenis Jiří Bejček

Pátek 17.00-18.30  Starší žákyně Marcela Ištványiová 13.9.2019

19.00-21.00  Stolní tenis Jan Pilarčík

20.00-22.00 Volejbal Zdeněk Hora 4.10.2019

Neděle 17.00-22.00  Stolní tenis Jiří Bejček
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Ohlédnutí za akcemi letošního roku 
 

XVIII. Ročník setkání Dolaňáků 

Letošní ročník proběhl tentokráte v Dolanech u Klatov ve dnech 14. až  16.6. 2019. Setkali se zde zástupci obcí z Dolan z 
celé ČR, ale i ze Slovenska. Omluvili se dolaňáci z Dolan u Levoče. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program na 
sportovním areálu, kde byl postaven velkokapacitní stan, pro děti  kreativní dílna a dětská pouť.  Již od čtvrtka 13.6. 
začali přijíždět první návštěvníci, kteří se ubytovali ve stanech v areálu. 

V pátek 14. června hrála od 20,00 hod.  skupina Snikers z Klatov.

Sobota 15. června  v 10,00 hod. proběhlo slavnostní zahájení celé akce, dále pak zahájení sportovního klání (malá 
kopaná, stolní tenis, volejbal, střelba, tenis), které probíhalo v průběhu celého dne a v 17,00 hod. byli vyhodnoceni 
nejlepší sportovci. V dopoledních hodinách se v rámci této akce prezentovaly děti ze ZŠ a MŠ Dolany, TJ Sokol Dolany u 
Klatov. Odpoledne  jsme mohli vidět  taneční uskupení MINIDOLLS, DIAMOND Dance Klatovy, hudební obor Základní 
umělecké školy Josefa Kličky  v Klatovech  pod vedením p. Lukášové. Nejen děti si mohly po celý den vyrobit něco na 
památku v kreativní dílně. Děti mohly po celý den zdarma využít atrakcí dětské poutě - navštívit dětský kolotoč, 
houpačky, skákací hrad,  skluzavku, vodní zoorbing, nechat si namalovat něco na obličej.  Zpestřením byla zvláště 
hasičská pěna. Všichni si mohli zapůjčit a vyzkoušet jízdu na koloběžkách po správním území Obce Dolany, dále pak 
využít slunného počasí ke koupání v bazénu. Dospělí vyzkoušet vodní hrátky u bazénu. Návštěvníci si mohli zpestřit 
program výletem do Klatov s komentovanou prohlídkou města pod vedením p. Koury. Od 18,00 hod. mohli lidé 
obdivovat kovbojské vystoupení kovboje JIMMYho a jeho koně Marse. Jejich výkony byly skutečně excelentní. O hudební
doprovod se po celý den postaraly: dechová kapela Dolanka z Dolan u Olomouce, Heřmánek 1983, Skalanka, Ukradený 
Vjecy.  

V neděli 16.6. lidé odjížděli a vraceli se do svých domovů. 

Další setkání se uskuteční ve dnech 19. a 21.6.2020 tentokráte v Dolanech u Pardubic. 
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Oslavy 100 let SDH Malechov spojená se srazem rodáků obcí Malechov a Výrov – 10.8.2019

Na přípravách se aktivně podíleli nejen členové sboru, ale i řada dalších lidí. Byly hledány  informace z historických 
pramenů,  shromažďovány  fotografie a informace o jednotlivých nemovitostech, o místních rodech. Na návsi v 
Malechově byly mimo jiné provedeny úklidové a udržovací práce u památníku padlým, u sochy sv. Jana Nepomuckého,  
u vstupu do Víceúčelového zařízení Malechov. Dále pak pro návštěvníky byly umístěny před nejstaršími domy popisky s 
jejich historií a historií místních rodů.

Akce byla zahájena slavnostním průvodem vedoucím od hasičské zbrojnice,  pokračujícím obcí Malechov ke Kapli sv. 
Anny na Výrově, kde  byla položena kytice k Lípám republiky a poté bylo pokračováno  zpět na Malechov k pomníku 
padlým, kde při slavnostním ceremoniálu byl položen věnec. O hudební doprovod se zasloužili žáci  Dechového 
orchestru při ZŠ Švihov pod vedením pana Josefa Babky. 

Ani nepříznivé deštivé počasí účastníky neodradilo. 

Oslavy pokračovaly na hřišti v Malechově, kde byl postaven velkokapacitní stan. Starosta sboru SDH Malechov p. Jan 
Augustin oficiálně zahájil oslavy, přivítal přítomné zvláště starostu Obce Dolany p. Ing. Václava Zemana, starostu 
partnerské obce Grafling  p. Willibalda Zisslsbergera a  velitele družebního sboru p. Franka Locklaira. Ve svém 
slavnostním projevu přiblížil jednotlivé události od založení sboru až do  jeho současnosti, připomněl nejdůležitější 
okamžiky dění a popřál do dalších let mnoho zdraví a úspěchů. Poté následovala  zdravice hostů, ocenění členů za práci a
přínos pro sbor a poděkování nejen členům podílejícím se na přípravách celé akce.  

V dřevěném srubu během celé  akce byla spouštěna webová prezentace obcí Malechov a Výrov, dále byly po 
obvodových zdech ke zhlédnutí panely z fotografiem z nejrůznějších akcí z obcí,  sboru či z přehraniční splupráce.

Účastníci se mohli projet až do večerních hodin v kočáře taženém koňmi z Přetína. 

V průběhu dne probíhaly rozmanité doprovodné akce – ukázka z činnosti dětské hasičské přípravky ze Švihova, ukázka 
vyřezávky dřevěné sochy z dílny p. Libora Belfína, ukázka požárního útoku historickou hasičskou stříkačkou, ukázka 
družebního sboru z Grafling ohledně rozstříhávání auta, pro děti dětský koutek se skákacím hradem a kreativní dílna s 
malováním na obličej. 

O večerní zábavu se  postarala hudební skupina Spirála rock. 

Tato akce byla velice vydařená.  Projekt byl předfinancován Obcí Dolany.  Veliké poděkování patří všem lidem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci celé akce. 

STUDIO MARTINA nabízí mimo jiné masáže, pedikúru, rašelinové zábaly, tělové a ušní svíce, depilace, tejpování v 
prostorách v prostorách bývalé prodejny Úhlavanka  na adrese Dolany čp. 189

kontakt: Martina Cibulková, mobil:+420 702 179 888  

              http://www.masaze-martina-mecin.cz

Kulturní a společenské akce
Září 2019

28.9. sobota                                          od 13 hod.

Podzimní  turnaj v deblech na ukončení sezony 
na hřišti v rámci údržby hřiště.

29.9. neděle                                         od 17 hod. 

Divadlo – DASKABÁTY HŘÍŠNÁ VES ANEB 
ZAPOMENUTÝ ČERT v KD Svrčovec v podání 
Ochotnického spolku Bolešiny. 

Říjen 2019
1.10. úterý                                        od 18 hod.

Filmové představení s besedou z africké Keni 
„Návrat do Keni“ v podání p. Justicha v KD 
Dolany.

4.10.-7.10.  (pátek – pondělí)

Výstava ZAHRADA POŠUMAVÍ XII. v sále 

Střední školy zemědělské a potravinářské 
Klatovy

Otevírací doba 

4.-6.10. od 9:00 do 17:00

7.10. od 9:00 do 15:00

Po dobu výstavy zajištěna poradenská služba.

Podrobně se můžete seznámit s programem na 
www.obec-dolany.cz.

http://www.obec-dolany.cz/
http://www.masaze-martina-mecin.cz/
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5. 10. sobota                                 

Společný turistický výlet TJ Sokol Dolany, 

odjezd v 7 hod. z návsi v Dolanech. 

11.10. pátek                                      od 21 hod.
Pohostinství Svrčovec zve  na zábavu 
do KD Svrčovec. Hraje Doga + AnarchiA.

12.10. sobota                    od 7,30 hod. z Dolan      

Dolanští zahrádkáři pořádají podzimní výlet, 
Plzeňsko, exkurze s degustací Bohemia Sekt, 
zámek Kozel. Zájemci se mohou hlásit na OÚ 
Dolany.  

16.10. středa                                        oc 14 hod.

Seminář  na téma „První pomoc 

 pro seniory“ pro širokou veřejnost

 v Pohostinství Svrčovec. Svoz z 

Malechova 13,35 hod., z Dolan 13,40 hod..

20. 10. neděle                                      od 15 hod.

Loutkové divadlo - Dolanáček zahraje pohádku 
pro malé i velké. Přijďte se podívat do školní 
družiny, kde má domovskou scénu. Vstupné 
dobrovolné. Pořádá ČČK MS Dolany.

25.10. pátek                                   od 17,30  hod.     

Lampionový   průvod pořádaný TJ Sokol

Dolany. Sraz na návsi v Dolanech. 

26.10. sobota                                   od 20 hod.
MS Svrčovec zve na Posvíceneckou zábavu
 do KD Svrčovec. Hraje Čenda band.  

Listopad 2019
2.11. sobota                                          od 14 hod. 
Halloween párty pro děti, ale i dospělé. 
Hraje skupina ASFALT. Strašidelné masky
všeho druhu vítány. Místo konání KD Dolany.
Vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
 Pořádá ČČK MS Dolany. 

8.11. pátek                                             od 21 hod.
Pohostinství Svrčovec zve na taneční 
zábavu do KD Svrčovec. Hraje SPS + E!E. 

16.11.2019                          od 8 hod. do 15 hod.
Střelecké závody pořádané SSK Klatovy v KD 
Dolany. 

23.11. sobota 
SDH Svrčovec pořádá tradiční bowling 
v Klatovech 
Svoz zajištěn obecním minibusem. 

24. 11. neděle                                        od 10 hod.
Členská schůze včelařů v Pohostinství Svrčovec. 

24. 11. neděle                              
Tradeáši z Nezdic. Ochotníci z Nezdic 
představí další ze svých her. Začátek v 17:00 
v KD Dolany. Vstupné dobrovolné. Pořádá 
ČČK MS Dolany. 
30.11. sobota        od 21 hod.
Pohostinství Svrčovec zve na taneční 
zábavu do KD Svrčovec. Hraje BRUTUS. 

Prosinec 2019
1.12. neděle                                   
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
v Dolanech spojené s vystoupením dětí ze 
ZŠ a MŠ Dolany. Akci spolupořádá OÚ Dolany
a ČČK MS Dolany. 

7. 12. sobota        od 20 hod. 
Poslední leč MS Svrčovec zve na Poslední 
leč do KD Svrčovec. Hraje Skalanka. 

7.12. sobota                                         od 15 hod. 
Mikulášská akademie TJ Sokol Dolany 
v KD Dolany. 

14.12. sobota                     od 8 hod. do 15 hod.
Střelecké závody pořádané SSK Klatovy v KD 
Dolany. 

23.12. pondělí                                     od 17 hod.
Vánoční koncert Svrčovského minibandu 
v  KD Svrčovec.

26. 12. čtvrtek                                   od 17 hod.
TJ Sokol Dolany zve Vánoční turnaj ve 
stolním tenise pro dospělé a mládež.

26. 12. čtvrtek                                 od 18 hod. 
Taktická porada“ „Co jsme dělali během 
 roku“ v KD Dolany. 

Prosinec 
Výroční valná hromada SDH Dolany . 

29.12.                                               od 10 hod. 
Silvestrovský běh na Řakom 

2020
11.1. 2020 sobota            od 8 hod. do 15 hod.
Střelecké závody pořádané SSK Klatovy v KD
Dolany. 

18.1. 2020 sobota             od 9 hod. do 10 hod.
Břišní tance v KD Dolany. 

18.1. 2020 sobota                               od 16 hod.
Vošouchyjáda v Pohostinství Svrčovec. 

19.1.2020 neděle                   od 20 hod.
Běh okolo Komošína v KD Dolany

19.1.2020                                   od 10 hod
Výroční členská schůze včelařů a  včelařská 
přednáška v Pohostinství Svrčovec. 

24.1.2020 pátek       Babouci v KD Dolany 

25.1. 2020 sobota                 od 9 hod do 10 hod
Břišní tance v KD Dolany 

1.2. 2020 sobota                                 od 12 hod.
Pohostinství Svrčovec zve na Vepřové hody. 

1.2.2020 sobota 
Střelecké závody pořádané SSK Klatovy v KD
Dolany. 

1.2. 2020   sobota            od 8 hod. do 15 hod. 
Střelecké závody pořádané SSK Klatovy v KD 
Dolany. 

8.2.2020  sobota
Okresní přebor ve stolním tenise
neregistrovaných členů v okresních 
soutěžích. 

8.2. 2020 sobota                                 od 21 hod.
Extra band revival + Radek Zíka v KD Svrčovec. 

21.2. 2020 pátek                                  od 20 hod.
Maškarní v KD Svrčovec. 

22.2.2020  sobota                      od 20,00 hod.
Sokolský ples č. 8 v KD Dolany. 
Hraje Skalanka. 

29.2.2020  sobota                            od 20 hod.

Okresní hasičský  bál v KD Svrčovec. 

7.3. 2020   sobota              od 8 hod. do 15 hod
Střelecké závody pořádané SSK Klatovy v KD
Dolany. 

7.3.2020  sobota                                 od 21 hod. 
Ukradený Vjecy v KD Svrčovec. 

21.3. 2020  sobota                               od 21 hod. 
Visací zámek + E!E v KD Svrčovec. 

21.3.2020    sobota            od 8 hod. do 15 hod.
Střelecké závody pořádané SSK Klatovy v KD
Dolany. 

28.03.2020  sobota                             od 20 hod.
Bál Štěpánovice v KD Svrčovec. 

9.5.2020 sobota                                  od 13 hod.
Dolany Fest na sportovním areálu v Dolanech. 

27.6.2020 sobota                                od 18 hod.  
Pilouni na sportovním areálu v Dolanech.

28.6.2020 neděle                               od 18 hod.
Brutus na sportovním areálu v Dolanech.

4.7.2020 sobota                                 od 21 hod.
Extra band revival – na sportovním areálu
 v Dolanech. 

1.8.2020  sobota 
15. ročník Dolanského přespolního běhu 
přes Vorlíky

29.8.2020 sobota                            od 21 hod. 
DOA na sportovním areálu v Dolanech. 

Ing. Václav Zeman 
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	Z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 na akci „Oprava střechy kulturního domu ve Svrčovci“ obec získala dotaci ve výši 300.000,- Kč . V rámci akce došlo k výměně stávající eternitové střešní krytiny za novou střešní krytinu z trapézového plechu s antikondenzační vrstvou, montáž žlabů, svodů a hřebene. Celkové náklady akce byly 447.415,65 Kč.
	Z programu podpory „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2019“ obec získala dotaci na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Dolanech včetně soklu, obnovy oplocení ve výši 100.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 170.368,- Kč.
	Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“, dotační titul „Příspěvek na vybavení a opravy neivestiční povahy“, z rozpočtu Plzeňského kraje, získala obec dotaci na nákup nového vybavení pro JSDHO DOLANY, JPO V ve výši 29.900,- Kč.
	Z dotace bude pořízeno: hadice C52, B75, přilba, zásahové rukavice, bavlněná trička se znakem SDH a nápisem HASIČI pro členy JSDHO, páska na ruku pro velitele v celkové výši 55.426,- Kč.
	Obec dále žádala o níže uvedené dotace, avšak žádostem nebylo vyhověno:
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