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
Platby poplatků
● Obecní úřad upozorňuje, že do 28. 2.
2015 je nutno uhradit poplatek ze psa
na rok 2015.
● Obecní úřad dále upozorňuje, že do
28. 2. 2015 je nutno uhradit nájem z
obecních pozemků na rok 2015.
● Obecní úřad upozorňuje občany, že
nejpozději do 30. 6. 2015 je nutné uhradit poplatek za odpad na rok 2015.
Roční výše tohoto poplatku činí pro
osobu, která má v obci trvalý pobyt:
600,- Kč/dospělou osobu, 300,- Kč /dítě
od 10 do 17 let. Osoby mladší 10 let
jsou od poplatku osvobozeny. Pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci činí roční výše poplatku 600,Kč/objekt.
● Poplatky je možné uhradit v hotovosti v úřední dny, tj. v pondělí a ve
středu 7:30-17:00 hod. a ve čtvrtek
7:30-15:00 hod. na Obecním úřadě
nebo bezhotovostně převodem na účet.
● V případě zájmu o bezhotovostní
platbu prosím kontaktujte Obecní úřad.
Bude Vám sděleno číslo účtu a variabilní symbol pro provedení platby.

Upozornění
● Dále upozorňujeme občany na povinnost stanovenou kanalizačním řádem
vydaným obcí Dolany a to každoročně
předložit doklad o vývozu jímky či
žumpy, případně doklad o rozboru
odpadních kalů z domovní čističky odpadních vod.
● Město Švihov od letošního roku neprovádí vývoz jímky či žumpy. Je možnost se obrátit na firmy:
- VODOSPOL s.r.o. Klatovy, Ostravská
169, 339 01 Klatovy – 602163606,
ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s., Čsl. Legií 37, Klatovy –
376356264.

Vodné
● Vodné od 1. 1. 2015 bylo zvýšeno na
17,- Kč/m3 bez DPH. Je nutno připočíst
15 % DPH.

Dolany v Dolanech
● 14. ročník Dolany v Dolanech se
uskuteční v letošním roce 12. - 14.
června 2015 v Dolanech u Pardubic.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadě z důvodu rezervace autobusu.

Nedoplatky
● K 31. 12. 2014 jsou evidovány nedoplatky na místních poplatcích u těchto
nemovitostí: obec/č.p. (č.e.)
● Andělice: 3,6,E2,E3
● Balkovy: 3,10
● Dolany: 6, 19, 25, 28, 32, 34, 37, 49,
51, 52, 68, 69, 73, 79, 84, 89, 93, 95,
96, 98, 99, 104, 109, 114, 115, 120,
133, 134, 135, 153, 165, 175, 181, 182,
186, E1, E11, E25, E26, E30, E31,
E44, E53, E56, E58, novostavba č.p.
363/15
● Malechov: 1, 6, 7, 9, 13, 14, 23, 37,
46, E1
● Řakom: 1, 3, 5, 11, 13, 19, 20
● Sekrýt: 2, 3, 4, 5, 6, chata nad obcí
● Svrčovec: 1, 2, 6, 18, 19, 22, 26, 30,
32, 40, 42, 43, 47, 55, 57, 60, 69, 70,
77, 78, 79, 80, 89, 95, 97, 99, E2,
E3,E5, novostavba č.p. 649/3 a 648/3
● Výrov: 4, 5, 9, 10, 11
● Prosíme o okamžitou úhradu dlužných částek, pokud tak nebude učiněno, budou nedoplatky na poplatcích předány exekuční firmě.

Rozhlas
● V případě, že neslyšíte rozhlas a
chcete být informování o dění v obci,
nahlaste na Obecní úřad váš email či
číslo mobilního telefonu. Budete zaregistrováni a budete dostávat zprávy
infokanálem.

Zahrádkáři
● I v letošním roce budou dolanští zahrádkáři pořádat v Dolanech místní
zahrádkářskou výstavu. Proto budou
moc rádi, když i ostatní občané přispějí
svými exponáty (výpěstkami, květinami…).

1/2015
Výstavba Víceúčelové
budovy obce Dolany
● V budově probíhají dokončující práce
a poté bude následovat kolaudace.
Předpokládaná doba stěhování do
nových prostor je březen 2015.
● V souvislosti se stavebními úpravami
návsi v Dolanech a s výstavbou komunikace 4 TI v lokalitě U MŠ Dolany a
nádvořím za KD Dolany bude částečně
omezen provoz do 30. 6. 2015. Proto
prosíme občany o pochopení.

Pytlováček
● Klub Pytlováček je opět otevřen a to
pro maminky a děti každý pátek od
17:00 hod., pro babičky ve středu od
14:00 hod. 1x za 14 dní.

Hasiči Svrčovec
● Kroužek mladých hasičů funguje
pod vedením p. Zdeňka Slámy každé
úterý od 17 - 18 hod. pro starší kluky a
každý pátek od 17 – 18 hod. pro
nejmladší kluky a holky.

Autolékárnička
● Končí vám autolékárnička? Nevyhazujte ji prosím! Zvířatům v útulcích ještě
pomůže!! Nevadí, že je prošlá, každý
obvaz je dobrý!!
● Útulky přežívají jen tak tak, každý
zdravotní materiál se hodí. Máte-li lékárničku, kterou jste ochotní na tento
účel poskytnout, zaneste ji do nejbližšího psího útulku u vás, určitě neodmítnou nikde.

Tříkrálová sbírka
● I v letošním roce proběhla v našich
obcích Tříkrálová sbírka. Chtěli bychom poděkovat všem občanům za
vstřícnost a finanční příspěvek, dále pak
všem koledníků a vedoucím skupinek
za pomoc při organizaci sbírky.
● Dolany 9 911 Kč, Malechov, Výrov
6 173 Kč, Svrčovec, Balkovy, Řakom,
Andělice, Sekrýt 10 828 Kč.
Celkem 26 912 Kč.
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Rallye
● V pátek 24. 4. 2015 v době od 15:40 do 23:20 hod. proběhne v rámci 50. RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2015 mistrovství
České republiky v rallye a XXIV. HISTORIC VLTAVA RALLYE 2015 FIA mistrovství Evropy historických automobilů v našem
správním území rychlostní zkouška Svrčovec – Andělice – Tupadly – Drslavice – Řakom.
● Z tohoto důvodu dojde k vydání povolení zvláštního užívání komunikací a k úplné uzavírce místních komunikací ve správě
obce. Přípravné jízdy budou konány pod dohledem pořadatelů a GPS zařízení ve vozech jezdců ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2015
od 8,00 hod. do 21,00 hod.
● V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti dbejte a řiďte se následujícími pokyny. Spolupracujte s pořadatelem, v případě hrozby
nebezpečí ho o nastalé situaci neprodleně informujte. Uposlechněte pokynů pořadatelů, jestliže vás žádají, abyste opustili nebezpečné místo na trati RZ. V případě neukázněnosti hrozí zrušení rychlostní zkoušky!!! Doprovázejí-li vás děti, mějte je neustále pod pečlivým dohledem. Jste plně odpovědni za jejich bezpečnost. Nevoďte s sebou na rychlostní zkoušky psy. Domácí
zvířata zavřete, aby se nedostala na trať. V průběhu rychlostní zkoušky nepřebíhejte vozovku a nepohybujte se po trati.

Místní lidová knihovna
● Místní lidová knihovna Dolany otevřena během úředních hodin obecního úřadu.
PO, ST
8.00-17.00 hod
ČT
8.00-19.00 hod
● Místní lidová knihovna Malechov
letní čas každé úterý 17.30 – 18.30 hod
zimní čas každý pátek 15.30 – 16.30 hod
● Místní lidová knihovna Svrčovec zve občany každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod.

Investiční akce v roce 2015
● Vybudování komunikace k 4 RD v lokalitě U MŠ v Dolanech - Obec obdržela dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, z oblasti podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací.
● Víceúčelová budova Obce Dolany 900.000,- Kč - dodávka vnitřních dveří a zárubní vč. kování, zábradlí, kuchyně do bytů,
pokládka podlahových krytin, nábytek do kancelářských prostor.
● Stavební úpravy návsi v Dolanech 500.000,- Kč.
● Projektová dokumentace na chodníky.
● Stavební úpravy školního bytu na školní družinu (bude požádáno o dotaci).
● Rekonstrukce komunikace v Řakomi – žádáno o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
● Automatizace knihoven Dolany, Malechov a Svrčovec zřizovaných Obcí Dolany - zažádáno o dotaci z Ministerstva kultury ČR.
● Záměr výstavby suchého poldru Balkovy.

Katastr nemovitostí
Smysl sledování katastru nemovitostí - lhůta na obranu proti podvodům nemovitostmi
● Nový občanský zákoník zcela mění význam katastru nemovitostí, ve kterém jsou zapsáni vlastníci domů, bytů i pozemků. V
této souvislosti je tak možné dojít k závěru, že lze nově přijít nepozorovaně o nemovitost pouhou změnou zápisu v katastru
nemovitostí. Takové změny může být docíleno za určitých okolností bez vědomí vlastníka (podvodem, nedbalostí pracovníka
katastrálního úřadu apod.).
● Pokud dnes dojde chybou či zlým úmyslem k chybnému zápisu do katastru nemovitostí a tento chybný stav je v katastru po dobu 3 let, považuje se automaticky bez dalšího za správný. Nová právní úprava vychází z toho, že by každý vlastník měl
ve svém vlastním zájmu sledovat údaje zapsané v katastru nemovitostí. V případě zjištění jakéhokoliv rozporu (založení
řízení o zápisu do katastru, změna výměry pozemku, zápis nového vlastníka nemovitosti) by měl vlastník okamžitě zareagovat a
bránit se.
● Skutečný vlastník se však musí bránit ve lhůtě stanovené novým občanským zákoníkem, a to do 1 měsíce ode dne, kdy
se o podezřelém zápisu dozvěděl, nejpozději však do 3 let od provedení zápisu.
● Pokud oprávněný vlastník zmešká tyto lhůty, je chráněn již jen proti nepoctivému nabyvateli. Poctivost či nepoctivost nabyvatele by však musela být v případě sporu zjištěna před soudem. Ta se však sama o sobě velmi těžce dokazuje.
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Z akcí školy
● únor
hudební projekce ZŠ a MŠ, zdravé zuby – přednáška
řednáška v 1. ročníku ZŠ,
návštěva základní školy ve Střední zdravotnické škole
škol v Klatovech – PRVNÍ POMOC,
recitační soutěž – školní kolo
● březen
výstava knih v ZŠ, čtenářská soutěž – školní kolo
● duben
akce s POLICIÍ ČR, velikonoční učení, dopravní
opravní výchova – projekt,
zdravotnická soutěž, DEN ZEMĚ
● květen
besídka pro maminky, exkurze do Prahy, Domažlice
● červen
školní výlet, turistický výlet, sportovní den, Den
en dětí
dě ZŠ a MŠ,
Den otců MŠ a ZŠ – společná akce s rodiči

Okénko z MŠ
● březen 2015
3. 3. 2015 návštěva
va Kulturního domu v Klatovech - Cestujeme za zvířátky
6. 3. 2015 maškarní u babiček v KT
12. 3. 2015 tentokráte divadlo v mateřské školce - Hloupý Honza
návštěva knihovny v Dolanech
● duben
děti se účastní soutěže – PO očima dětí
i tentokráte jsou rodiče zváni do velikonoční
ční dílny
jezdíme za plaváním – od 16. 4. předplavecká
edplavecká školička
školi
● květen
posezení s maminkami
besídka pro babičky v Dolanech
poznáváme okolí – Klenová – školní výlet
● červen
slavíme Den dětí – hry s bublinami
pojďte si hrát se školáky ze ZŠ
rozloučení se školáky – pasování
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Svozní plán odpadu na 1. pololetí 2015
Řakom

Dolany, Svrčovec, Balkovy

Malechov, Výrov

Leden

1,15,29

1,8,15,22,29

1,8,15,22,29

Únor

12,26

5,12,19,26

5,12,19,26

Březen

12,26

5,12,19,26

5,12,19,26

Duben

9,23

2,16,30

2,9,23

Květen

7,21

14,28

7,21

Červen

4,18

11,25

4,18

Nebezpečný odpad
● S blížícím se jarem je tady svoz nebezpečných a objemných odpadů. Proto využijte této možnosti. Další svoz se uskuteční
zase na podzim.
● V sobotu 14. 3. 2015 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů. Svozní vozy budou přistaveny v jednotlivých obcích dle následujícího časového harmonogramu, který bude uveřejněn na úředních deskách obecního úřadu, na www stránkách obce a
dále bude vyhlášen místním rozhlasem.
8:30 – 8:45 hod. Malechov 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
● 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
16. 3. 2015 od 15:00 do 17:00 hod.
Dolany, Komošín, Malechov, Výrov
Úterý
17. 3. 2015 od 15:00 do 17:00 hod.
Řakom, Balkovy, Svrčovec, Andělice, Sekrýt

Biologický odpad a kovy
● Dle vyhlášky č. 321 ze dne 16. 12. 2014 stanovené Ministerstvem životního prostředí v § 2 je obec povinna zajistit místa pro
oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu a to nejméně po dobu od 1. 4. do 31. 10.
kalendářního roku.
● V obci bude vybudována v průmyslové zóně v Dolanech kompostárna s roční kapacitou do 150 t. Obec uzavře s majitelem
kompostárny smlouvu o spolupráci. Plánovaný termín otevření je červenec 2015. Zde budou přijímány dle provozní řádu během otevírací doby biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady a to pro občany zdarma.
● Sběr kovů bude zahájen na předem určených místech, kontejner na dvoře nemovitosti čp. 9 v Dolanech.
● Na základě vydané aktuální vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, s
účinností od 1. 3. 2015 dojde k zákazu výkupu všech kovů ve sběrnách od fyzických osob za hotové. Jediným způsobem,
jak za kov zaplatit, bude bezhotovostní platba. Tím by se mělo zabránit krádežím kovů a rozvoji tohoto kriminálního segmentu v
ČR.
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Kulturní akce
Březen

Duben

březen - duben
Velikonoční seminář
Zahrádkáři pořádají v rámci velikonočního semináře Pletení z pedingu v sále
II. KD Dolany.

sobota
od 10 hod.
Úklid hřbitova a dětského hřiště
ČČK MS Dolany si vybere některou
slunečnou sobotu a společnými silami
uklidí okolí hřbitova a dětského hřiště v
Dolanech. Potřebné nářadí s sebou.
Konkrétní datum bude upřesněn.

7. 3. sobota
od 19 hod.
Bowling
SDH Malechov pořádá bowling v Klatovech.
8. 3. neděle
od 10 hod.
Kurz první pomoci
ČČK MS Dolany pořádá interaktivní
kurz první pomoci pro širokou veřejnost
v KD Dolany. Současně oslavíme Mezinárodní den žen. Malé děti vezměte s
sebou – dětský koutek zajištěn.
9. 3. pondělí
Zájezd do divadla
Zahrádkáři Dolany pořádají zájezd do
klatovského divadla na muzikál „Divotvorný hrnec“ v podání tří uměleckých
subjektů (Západočeského divadla v
Chebu, Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru). Začátek představení od
19,30 hod. Doprava zdarma. Zájemci
se mohou hlásit na OÚ Dolany.
13. 3. pátek
od 19 hod.
TJ Sokol Dolany
TJ Sokol Dolany zve na výroční členskou schůzi, která se koná v KD Dolany.
21. 3. sobota
od 15 hod.
ČČK MS Dolany
Výroční členská schůze ČČK MS Dolany. Srdečně zveme všechny své členy
na zhodnocení činnosti minulého roku
do sálu KD Dolany.
21. 3. sobota
od 21 hod.
Ukradený vjecy
Pohostinství Svrčovec zve na taneční
zábavu do KD Svrčovec.
28. 3. sobota
od 20 hod.
Hasiči Štěpánovice - hasičský bál
Hasiči Štěpánovice pořádají hasičský
bál v KD Svrčovec.

duben - květen
Úklid dětského hřiště ve Svrčovci
Pytlováček pořádá brigádu na úklid
dětského hřiště ve Svrčovci.
2. – 4. 4. čtvrtek – sobota
Pytlováček - řehtání
Pytlováček zve na tradiční velikonoční
řehtání, sraz u kapličky, čas bude
upřesněn.
5. 4. neděle
od 20 hod.
Velikonoční zábava
Tradiční velikonoční zábava je pořádána ČČK MS Dolany v sále KD Dolany.
Hraje ANDROMEDA. Vstupné 100Kč.
11. 4. sobota
od 21 hod.
Extraband Revival
Pohostinství Svrčovec zve na taneční
zábavu do KD Svrčovec. Hraje Extraband Revival.
18. 4. sobota
od 14 hod.
Zájezd do divadla Alfa
Zájezd do divadla Alfa v Plzni na dětské
představení: „Jak ševci zvedli vojnu pro
červenou sukni“. Vstupenky můžete
zakoupit na OÚ Dolany. Jednotné
vstupné 60 Kč. Členi ČČK MS Dolany a
rodinní příslušníci mají dopravu zdarma.
30. 4. čtvrtek
Stavění máje
● SDH Dolany zve všechny občany na
tradiční stavění máje.
● SDH Malechov zve na stavění máje.
● SDH Svrčovec zve na stavění máje
na hřiště do Svrčovce.
● Spolek kamarádů wejrowaci zvou na
stavění máje za trnkovým keřem za
každého počasí - máme maringotku.

Květen
2. 5. sobota
Jarní turnaj v deblech
TJ Sokol Dolany zve na zahájení sezony na hřišti v Dolanech v rámci přípravy
hřišt.

8. 5. pátek
Zájezd do Neukirchenu
Zahrádkáři Dolany pořádají zájezd do
Neukirchenu. Doprava zajištěna zdarma
obecním minibusem. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě.
23. 5. sobota
Hasičská soutěž
SDH Dolany zve všechny občany k
povzbuzení a pobavení na hasičskou
soutěž obohacenou o návštěvu z družební obce Grafling na sportovní areál
do Dolan.
23. 5. sobota
od 21 hod.
Pohoda Rock
Pohostinství Svrčovec zve na taneční
zábavu do KD Svrčovec. Hraje Pohoda
Rock.
29. 5. – 31. 5.
Dětská voda/rafty
SDH Svrčovec pořádá dětskou vodu/rafty v Čepicích.
30. 5. sobota
Volejbalový turnaj
Volejbalový turnaj ve Svrčovci pořádá
SK Volejbal Klatovy.
30. 5. sobota
od 14 hod.
Den dětí
Oslava Mezinárodního dne dětí! TJ
Sokol Dolany a ČČK MS Dolany zvou
na společně pořádanou a oblíbenou
akci. Startujeme v prostorách sportovního areálu v Dolanech.
Konec května
Výlet svrčovských seniorek
Pytlováček zve na výlet svrčovských
seniorek za krásami českých zákoutí.

Červen
červen – září
Pytlováček pořádá výlet nejen seniorů
do divadla.
12. – 14. 6.
Dolany v Dolanech
26. 6. Pátek
od 21 hod.
Pouťová zábava
Pouťová taneční zábava na koupališti v
Dolanech nebo v sále KD Dolany. Hraje
SIFON.

Zpravodaj Obecního úřadu v Dolanech u Klatov

Červenec
červenec
Prakiáda
Spolek kamarádů wejrowaci zvou na
Výrov za trnkový keř na prakiádu a
koncert BAGETY- dle počasí podrobnosti na www.wejrowaci.cz
18. – 19. 7.
Volejbalový turnaj
Volejbalový turnaj smíšených družstev o
pohár SPLAVU na hřišti ve Svrčovci i
v Dolanech.
25. 7. sobota
Běh přes Vorlíky
10. ročník Dolanského
běhu přes Vorlíky.

přespolního

25. 7. sobota
od 20 hod.
Pouťová zábava
SDH Svrčovec zve na tradiční pouťovou
zábavu do KD Svrčovec.

Srpen
srpen
Promítání zážitků z cest
Spolek kamarádů wejrowaci zve na
Výrov Za Trnkový keř na promítání
zážitků z cest.
15. 8. sobota
od 14 hod.
Pytlovská káď
SDH Svrčovec pořádá na hřišti ve Svrčovci Pytlovskou káď.
29. 8. sobota
Konec prázdnin
SDH Svrčovec pořádá konec prázdnin
na hřišti.
29. 8. sobota
od 14 hod.
Cyklomaraton
Pytlováček zve na III. ročník svrčovského dětského cyklomaratonu. Start na
návsi u kapličky.

Září
26. 9. sobota
Turnaj v Deblech
TJ Sokol Dolany pořádá podzimní turnaj
v deblech na ukončení sezony na hřišti
v Dolanech v rámci údržby hřiště.

27. 9. neděle
od 14 hod.
Svatováclavská vyjížďka
Spolek kamarádů wejrowaci.cz zvou na
svatováclavskou vyjížďku - dle počasí
podrobnosti na www.wejrowaci.cz
Sraz na Výrově Za Trnkovým keřem.

Říjen
2. - 3. 10.
Místní
zahrádkářská
v Dolanech

výstava

10. 10. sobota
od 14 hod.
Drakiáda Výrov
Spolek kamarádů wejrowaci zvou na
drakiádu na Výrov za trnkový keř.
17. 10. sobota
od 14 hod.
Drakiáda Svrčovec
Pytlováček zve na V. ročník Drakiády na
svrčovských loukách.
24. 10. sobota
od 19 hod.
Posvícenecká zábava
MS Svrčovec pořádá Posvícenskou
zábavu v KD Svrčovec.
24. 10. úterý
Lampiónový průvod
TJ Sokol Dolany pořádá lampiónový
průvod.
27. 10. úterý
od 16:30 hod.
Lampiónový průvod
Pytlováček zve do Svrčovce na lampiónový průvod. Sraz u kapličky.

Listopad
listopad
Bowling
SDH Svrčovec pořádá tradiční bowling v
Klatovech.
28. 11. sobota
od 14:00 hod.
Výroba vánočních dekorací
Pytlováček zve na výrobu adventních a
vánočních dekorací opět pod vedením
rodiny Slámových na sále KD ve Svrčovci.
28. 11. nebo 5. 12.
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.
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Prosinec
5. 12. sobota
od 14 hod
Maškarní rej
Pytlováček zve na Čertovský maškarní
rej s Mikulášem a jeho družinou od
14.00 hod. na sále KD ve Svrčovci.
12. 12. sobota
od 20 hod
Poslední léč
Myslivecké sdružení Svrčovec zve do
KD Svrčovec na Poslední leč. Hraje
Skalanka.
23. 12. středa
od 17 hod
Zpívání u vánočního stromu
Pytlováček pořádá VI. ročník svrčovského zpívání u rozsvíceného vánočního stromečku s živou hudbou pod vedením rodiny Slámových na sále KD ve
Svrčovci.
24. 12. čtvrtek
od 10 hod
S koledou za zvířátky
Pytlováček pořádá výpravu mladých
hasičů a ostatních dětí s myslivci MS
Svrčovec s koledou za zvířátky. Sraz
v 10hod. na návsi u kapličky.
26. 12. sobota
Turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol Dolany zve na vánoční turnaj
ve stolním tenise pro dospělé a mládež.

Leden 2016
23. 1. sobota
od 20 hod
Hasičský bál
SDH Dolany pořádá hasičský bál v KD
Dolany. Hrají Babouci.

Únor 2016
5. 2. sobota
od 20 hod
Maškarní bál
SDH Svrčovec zve na maškarní do KD
Svrčovec.
20. 2. sobota
od 20 hod
Sokolský bál
TJ Sokol Dolany zve na Sokolský bál do
KD Dolany.
27. 2. sobota
Bál štěpánovských žen
Bál štěpánovských žen v KD Dolany.

Ing. Václav Zeman, starosta obce

