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Zpravodaj
Obecního úřadu v Dolanech u Klatov 1/2020

Hledá se páníček
Hledá se majitel psího nalezence, 
který byl odevzdán dne 23.1.2020 
na OÚ Dolany. Jedná se o křížence.
Bližší informace na OÚ Dolany a na
stránkách obce.

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, Klatovy II – 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. 
● S  platností  od  1.1.2020  došlo  k
navýšení  cen  za  odvoz  a  likvidaci
odpadu  u  fi  Šumavské  vodovody  a
kanalizace a.s..

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.

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. 

Místní poplatky r. 2020
● Zájemci o bezhotovostní placení kontaktujte 
OÚ Dolany.
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 21.12.2020 Vodné za rok 2019/2020

Očkování psů 
- pá 15.5.2020 - 19,00 hod. - 20,00 hod. u 
hasičské zbrojnice Malechov,

- so 16.5.2020 – 8,00 hod. - 9,00 hod. na 
návsi v Dolanech; 9,00 hod. - 10,00 hod. na 
návsi ve Svrčovci. 

S sebou očkovací průkaz!

1 vakcinace psa proti vzteklině 100,- Kč. Je 
možné i  psa očipovat za 600,- Kč (v ceně 
zahrnut předplacený vstup do registru). 

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka 2020 se konala dne 
4.1.2020. Bylo vybráno celkem 37.321,- Kč. 
Poděkování patří Vám občanům, všem 
koledníkům a vedoucím skupinek. 

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče 
Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků 
se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % 
je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na 
rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na 
projekty Charity Česká republika, 5 % jsou 
zákonné režie sbírky.

Oblastní charita Klatovy podpoří několik 
projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní, 

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v 
tísni, Charitní pečovatelská služba, 
Charitní ošetřovatelská služba, Osobní 
asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo 
a Budík, Sociální poradna 70 %; Domov 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – 
oprava vnější fasády domu 30%.

Svrčovec  11.692,- Kč

Svrčovec Malá Strana,
Řakom, Balkovy, 
Andělice, Sekrýt

 4.690,- Kč.

Dolany  11.412,- Kč 

Malechov, Výrov   9.527,- Kč

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům z řad občanů i podnikatelů, 
všem firmám, kteří podporují kulturní i 
společenské dění v obci. Rovněž v roce 
2019 získala obec finanční podporu od  fi 
EUROVIA Kamenolomy, a.s. ve výši 
24.200,- Kč. 

Zájmová činnost 
● Senior klub Pytlováček - ve středu 1 x 14 
dní od 14,00 hod. s platností od 4.3.2020.
● 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..

Pojďme se společně scházet
Pojďme společně obnovit činnost Dětského 
klubu Doubravníček,  zpříjemnit si chvilky 
na mateřské a rodičovské dovolené 
v prostorách zasedací místnosti Víceúčelové 
budovy obce Dolany. Zájemci s dětmi se 
mohou setkávat každou středu od 9,00 do 
11,00 hod..

Pošta Dolany
Po – Pá 8:00 do 9:00 h. a 14:00 do 16:00 h.

MUDr. Srbová v Dolanech 
tel. 602 811 534 

Út  13:30 do 15:30  h. a pá 8:30 do 9:15 h.
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Czech POINT

• Obecní úřad Dolany je provozovatelem kontaktního místa Czech POINT. 

Je možno zde získat výpis z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů, výpis z Katastru
nemovitostí i mimo jiné  výpis z bodového hodnocení řidiče. Tato služba umožňuje občanům zjistit stav trestných
bodů (bez  bodů  ve  správním řízení).  Výpis  je  poskytován  z  Centrálního  registru  řidičů  vedeného  Ministerstvem
dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro
občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený
zmocněnec.  
Správní poplatek, který žadatel zaplatí, je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. 

Czech POINT dále umožňuje: 
- podání v i státní správ  – nap . ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání;ůč ě ř
- základní registry – nap . výpisy ze základních registr , nebo podání žádosti o zm nu údaj ;ř ů ě ů
- datové schránky – nap . žádost o z ízení datové schránky, žádost o zneplatn ní p ístupových údaj  a vydání ř ř ě ř ů
nových, atd.

- konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložišt  ov ovacích doložek.ě ěř

Ohlédnutí za rokem 2019
• V  říjnu  2019  dokončila  Obec  Dolany  „Restaurování  sochy  sv.  Jana  Nepomuckého  včetně  soklu,

obnova oplocení“ na návsi  v  Dolanech,  za finanční  podpory Plzeňského kraje.  Jedná se o kulturní
památku – rejstříkové číslo památky v ÚSKP-44194/4-4546, na p.p.č. 1164/2 k.ú. Dolany u Klatov. Toto
sochařské dílo bylo naposledy restaurováno v roce 1996. Vznik díla pravděpodobně souvisí s řádem
jezuitů, kteří v obci působili  od r. 1679 až do r. 1773. Předpokládá se, že v minulosti stál  objekt u
dolanské tvrze. Na počátku 20. století byl přemístěn, významně opraven a osazen na novodobý základ.
V té době byl zřejmě zbudován také železný plot. Po vyhodnocení archivních materiálů bylo zjištěno, že
stávající svatozář je znatelně menší, a proto bylo rozhodnuto, že bude zhotovena zcela nová. 

Celkové náklady na restaurování sochy činily 170.368,- Kč, z nich Plzeňský kraj přispěl 100.000,- Kč z
dotačního  programu  „Zachování  a  obnova  kulturních  památek  Plzeňského  kraje“,  zbylá  část  byla
hrazena z rozpočtu Obce Dolany. 

Tímto bychom Vás chtěli  pozvat k  příležitosti  svátku sv.  Jana Nepomuckého na znovuvysvědcení
sochy a to v sobotu 16.5.2020 od 14,00 hod..

• Obec Dolany dokončila  v  říjnu r.  2019  stavbu „Dolany – CHODNÍK U SILNICE II/185“.  Stavba byla
koordinována  s  opravou  krytu  vozovky  silnice  II/185  v  průtahu  obce  Dolany  (po  náves),  kterou
zajišťovala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Díky chodníkům byl zajištěn bezpečný pohyb pěších
chodců z centra obce na stezku pro pěší a cyklisty spojující obce Dolany a Svrčovec. 

• Obec  Dolany  dokončila  v  říjnu  r.  2019  stavbu  „SVRČOVEC  –  CHODNÍK  U  SILNICE  II/185“. Stavba
chodníku  byla  koordinována  s  opravou  krytu  vozovky  v  průtahu obce  Svrčovec,  kterou zajišťovala
rovněž Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Díky chodníkům byl zajištěn bezpečný pohyb pěších
podél silnice II/185. 

• Obec Dolany za přispění Plzeňského kraje zakoupila nové vybavení pro jednotku hasičů: 1 přilbu s čirým šťítem, 
12 ks triček se znakem SDH a nápisem HASIČI, pro velitele pásku na ruku, 1 pár zásahových rukavic, 8 ks hadic 
C54, 12 ks hadic B75 v celkové hodnotě 55.445,- Kč. Dotace  z dotačního programu „2019 Příspěvek na 
vybavení a opravy neinvestiční povahy“ činila od Plzeňského kraje 29.900,- Kč, zbytek bylo hrazeno z rozpočtu 
obce. 
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• V  září  2019  byly  zahájeny  práce  na  odstranění  sedimentu  z  koryta  VT  Malechovský  potok  a
rekonstrukce  štěrkové  přehrážky  rámci  akce  „Malechovský  potok  ř.km.  0,100-0,800“,  stavba  stále
pokračuje, předpokládaný termín ukončení - červen 2021.

• Obec získala z Programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 dotaci ve výši 300.000,-
Kč na akci „Oprava střechy kulturního domu ve Svrčovci“. Celkové náklady akce byly 447.415,65 Kč. 

Jaké projekty se budou realizovat? 

• "Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech u Klatov, na p.p.č. 232, 231/2 k. ú. Dolany u
Klatov I. etapa" – o dotaci bylo zažádáno z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
2020.

Hřbitovní zeď byla postavena před 200 lety, poslední opravy v r. 1992. Obnova hřbitovní zdi bude provedena v
horní polovině hřbitova v celkové délce vnějšího obvodu 108 m. Stávající  kamenná zeď bude vybourána a
odvezena na skládku. Nové zdivo bude provedeno z prefabrikovaných hladkých betonových bloků s přiznanou
spárou  a  pilířky  ze  štípaných  betonových  bloků  BEST –  Natura,  přírodní  barvy.  Celá  zeď  bude  vyztužena
žebírkovou ocelí, pilíře vyztuženy svislou armaturou. Zeď bude zakončena zákrytovými deskami včetně pilířů.
O přidělení dotace by mělo býti rozhodnuto v měsíci 4/2020.

• 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 2020“ z Plzeňského kraje – obec požádala o dotaci ve výši
1.500.000,- Kč,  předpokládaný termín pro schválení žádosti se předpokládá duben – červenec 2020. 

Jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro děti a veřejnost (malá kopaná, házená, tenis, nohejbal,
volejbal, streetball..) o půdorysných rozměrech 16 m x 32 m, naplánovaného vedle stávajících antukových
kurtů v areálu na koupališti  v  Dolanech,  na pozemku parc.  č.  361/1 k.  ú.  Dolany u Klatov.  Umělý povrch
„tartan“ bude lemován betonovými zahradními obrubníky. Hřiště bude oploceno a uměle osvětleno, dešťové
vody budou napojeny do stávajícího potrubí na pozemku parc. č. 361/1 k. ú. Dolany u Klatov. 

Ke stavbě byl vydán společný souhlas MěÚ Klatovy, odbor výstavby a ÚP. 

• „Svrčovec – Vodovod – Tlaková zvyšovací stanice“ - obec opětovně požádá o dotaci z dotačního 
programu vodohospodářské infrastruktury 2020 z Plzeňského kraje. Pokud nebude žádosti vyhověno, 
bude i přesto tato akce zrealizována. 

Objekt tlakové zvyšovací stanice na p.p.č. 880/3 k. ú. Svrčovec bude zajišťovat zásobování obyvatel podél
trasy vodovodního řadu 3 pitné vody v dostatečném množství a v odpovídajících tlakových podmínkách 
a to zvláště vzhledem k nové zástavbě RD v lokalitě výstavby ve směru na Andělice. 

• Hasičská  zbrojnice  v  Dolanech –  bude  podána  žádost  v  rámci  podprogramu  117D082  -  Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. 

Hasičská zbrojnice, která bude sloužit  veřejnému zájmu, je plánována na místě bývalého kravína (o ploše
3.602 m2), který se nachází nedaleko centra obce Dolany na pozemcích st. 36/1, st. 36/2, st. 36/3, st. 37/3, st.
37/4,  a na pozemcích parc.  č.  61,  62/1,  63/1, 63/2 vše k.  ú.  Dolany u Klatov.  Jedná se o více než 20 let
nevyužívaný a postupně chátrající objekt. 

Obec plánuje využít dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Max. výše dotace pro naši obec
činí 70 % způsobilých výdajů. Žádost bude podána do 11.5.2020. 

Cílem  dotačního  podprogramu  je  regenerovat  území,  na  němž  se  nachází  objekt/objekty  nevyužívané  a
zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším
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rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmíny pro stabilizaci území a zároveň
do  území  přinést  nové  a  potřebné  funkce.  Podprogram  je  zacílen  na  objekty  typu  brownfieldů,  jejichž
následné využití bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.  

Nejprve bylo nutno provést změnu ÚP Obce Dolany. Obsahem provedené změny č. 1 byla změna využití území
pouze v zastavěném území obce, jak pro výstavbu hasičské zbrojnice, tak i pro výstavbu bytového domu pro
seniory. 

V současnosti se vyřizuje o povolení stavby. 
Obec vstoupila v jednání ohledně odkupu pozemku parc. č. 63/1 – druh pozemku ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 252 m2, a nově vzniklého pozemku st. 37/4 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 255 m2, jehož součástí je budova bez čp./zemědělský objekt  vše k. ú. Dolany u Klatov, na základě GP
č. 655-2023/2019, zpracovaného fi GEODEZIE Klatovy, s.r.o., Plánická 171, Klatovy 339 01, vznikl oddělením z
pozemku st. 37/1 k. ú. Dolany u Klatov a to za účelem vybudování hospodářského dvora obce. 

•  Změnu č.1 ÚP Obce Dolany zahrnovaly:

a) Změna funkčního využití plochy OV (občanská vybavenost ) na plochy SV (smíšené venkovské) z důvodu 
výstavby bytového domu pro seniory na pozemcích st. 36/1, 36/3 a pozemcích parc. 62/1 vše kú Dolany u 
Klatov.
b) Změna funkčního využití SV a VS na plochu OV z důvodu výstavby hasičské zbrojnice. Na pozemcích st.
36/2 a p.p. č. 61, část na pozemcích parc. 657/12 a 658/3 k.ú. Dolany u Klatov

• Výstavba bytového domu pro seniory na p.p.č. 62/1, pozemcích st. 36/1, 36/3 k.ú. Dolany u Klatov 

Bude se  jednat  o objekt  pro sociální  potřeby obce obsahující  byty  a  společenskou místnost se  zázemím.
Účelem této stavby je zajištit dostupné bydlení pro seniory v obci.  Bytový dům je projektován tak, že v přízemí
vzniknou 4 byty 1+kk, 1 byt 2+kk, společenská místnost, chodby, zádveří, úklidová komora, technická místnost
a sklepní kóje, v patře vznikne 7 bytů 1+kk, 1 byt 2+kk. V projektu je rovněž počítáno 
s vybudováním výtahu a schodiště do podkroví, kde vznikne další rezerva pro případné rozšíření bytového
domu. 

V bytovém domě pro seniory budou zajišťovány služby na základě zjištěných potřeb (..pomoc s praním prádla, 
úklidem, a donáška jídka, zvažuje se i docházka praktického lékaře). V současné době neuvažuje obec o zřízení 
stálé  služby, a to z důvodu nerentabilnosti, ovšem i  to se může v budoucnu změnit.  Vše bude záviset na 
zjištění aktálních požadavků lidí. 

Dům bude vystavěn bez poskytnuté dotace, a to hlavně z důvodu dlouhodobé udržitelnosti projektu (tj. 
povinnost dodržovat podmínky dotace - 20 let). Nesplněním daných podmínek , by obci hrozilo dotaci vrátit
v plné výši.  S tím  by souvisel i nárůst administrativních nákladů obce, který by v důsledku mohl zvýšit 
nájemné a služby.  

Obec si proto chce zachovat možnost širšího výběru cílové skupiny lidí a sama si určovat podmínky a 
pravidla pobytu v tomto zařízení.  

Celý projekt vznikl jako reakce na zájem občanů o seniorské bydlení s dostupnými službami a podporou, s 
možnou perspektivou dožití. 
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V souvislosti s demografickým vývojem obyvatelstva,  je předpokladem  nárůst počtu seniorů, lidé se dožívající
vysokého věku jako nikdy předtím, výrazně se prodlužuje délka stáří a staří lidé bývají v podstatně jiné 
zdravotní a psychické kondici než generace jejich rodičů. Přesto se většinou po osmdesátém roce života staří 
lidé stávají křehkými, řada z nich potřebuje podporu při každodenních činnostech a současně si přeje setrvat 
ve známém prostředí. 

Čekací lhůty na umístění do seniorských zařízení jsou dlouhé, navíc kapacita zařízení je nedostačující. Z tohoto 
důvodu předpokládáme, že zájem o ubytování bude růst. 

Pro občany je důležitá dostupnost flexibilních služeb a podpory a alespoň určitá perspektiva setrvání až do 
konce života, pokud je to možné. 

Obec průběžně zjišťuje zájem ze strany občanů. Dle posledního zjištění prováděného začátkem r. 2020 by byl 
dům více jak ze 2/3 naplněn. 

Další  případní zájemci se mohou ještě přihlásit na OÚ Dolany (to vyplněním ústřižku z poslední strany 
zpravodaje a odevzdáním na OÚ Dolany). 

Zpracovaná projektová dokumentace na tuto stavbu byla v současnosti předána k vydání společného 
územího a stavebního řízení.  Na plánovaném místě stavba byl odstraně objekt bývalé Mazalovny na p. st. 
36/2 k. ú. Dolany u Klatov.  Proběhla demolice hospodářských objektů na pozemku st. 36/1 a 36/2 vše k. ú. 
Dolany u Klatov. 

• Vrtaná studna Řakom – vybudování nového vodního zdroje pro obec Řakom
Byl zpracován projekt vrtané studny, bylo vydáno povolení k nakládání s vodami – na dobu životnosti vodního
díla a schválen záměr vrtané studny. Na základě hydrogeologického posouzení byl proveden průzkumný HG vrt
na p.p.č. 820/8 k. ú. Řakom. Hloubka vrtu 55 m, průměr hloubení 220 mm. Petrografický popis hornin: 0-3 m
hlína, 3-55 m břidlice. Hladina podzemní vody ve vrtu (měřená od horního okraje pažení): naražena 21 m,
ustálena po dovrtání) 5 m. Byly odebrány vzorky pitné vody z nově vrtané studny i z vodojemu, oba vzorky
vyhovují hygienickým požadavkům. 
Po získání závěrečné zprávy bude požádáno o vydání souhlasu k užívání vodního díla a zprovoznění vodního 
díla. 

• Prodloužení vodvodu pro obec Balkovy 
Občané z obce Balkovy se potýkají s nedostatkem pitné vody. Proto obec  zahájila průzkum a začala uvažovat 
na tím,  jakým způsobem situaci vyřešit. Byly navrženy 3 varianty – přívod vody z Dolan, přívod z Řakomi nebo 
vybudovat samostatné zařízení pro Balkovy. Nejvhodnější variantou dle posouzení hydrogeologa a projektanta 
vodohospodářských staveb p. Ing. Petrmichla se jeví přívod vody z Řakomi za využití samospádu. Jednalo by se
o prodloužení vodovodu pro Balkovy. 

• Komplexní pozemkové úpravy Balkovy, Dolany u Klatov – část a Slatina u Chudenic – část z důvodu
záměru budování poldrů 

Státní  pozemkový  úřad  ČR  zabezpečil  vypracování  soupisu  nároků  vlastníků  pozemků  podle  jejich  ceny,
výměry, vzdálenosti a druhu, to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a práva
věcného  břemene.  Vyhotovením  soupisu  nároků  (vč.  ocenění  pozemků)  byl  pověřen  zpracovatel  návrhu
společnost GEOPOZEM CB s.r.o.. Každému vlastníkovi byl zaslán soupis jeho nároků k odsouhlasední, popř.
připomínkování,  a  současně  byl  soupis  nároků  všech  vlastníků  vyložen  po  dobu  15  dnů  v  době  8.10.  -
23.10.2019 na obcích Dolany, Chudenice a na pobočce SPÚ Klatovy. Během doby vyložení proběhl konzultační
den na OÚ Dolany.  Dne 14.11.2019 proběhla 2.  schůze sboru zástupců na  OÚ Dolany  a  dne 13.12.2019
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proběhl kontrolní den na pobočce SPÚ Klatovy, kde byl projednán aktuální stav pozemkových úprav.
Právě  probíhající  etapa  plánu  společných  zařízení  by  měla  býti  zpracována  do  30.9.2020,  návrh  nového
uspořádání pozemků pak do 3  1.7.2021,

• Zpráva o zpracování studie o odkanalizování obce Dolany

Na základě výsledků jednání ze dne 2.3.2016 se zpracovatelem studie Odkanalizování Obce Dolany, fi Agentura
ProVenkov spol. s r.o. , pracovníky MěÚ Klatovy, odbor ŽP, pracovníky KÚPK je zastupiteli obce upřednostněn 
decentralizovaný způsob likvidace odpadních vod. 

Vlastníci jednotlivých nemovitostí by byli nuceni si vybudovat vlastní čistírnu odpadních vod s tím, že obec 
zvažuje finanční podporu z rozpočtu obce. 

V současné době nejsou známy konkrétní podmínky podpory. Předpokládá se, že žadatel by neměl mít ke dni
podání žádosti žádné fnanční závazky vůči obci Dolany z let předcházejících a měl by každoročně dokladovat
splnění povinnosti  stanovené kanalizačním řádem vydaným Obcí Dolany,  a to předložit  alespoň 1 x ročně
doklad o vývozu jímky či žumpy. 

• Chodníky Malechov

Obec plánuje v rámci zpracovaného projektu  „MALECHOV – CHODNÍK U SILNICE II/184“ dále pokračovat a to
v  návaznosti  na  opravu  krytu  vozovky  v  dané  lokalitě,  a  proto  písemně požádala  Správu  a  údržbu silnic
Plzeňského kraje o zařazení opravy komunikace II/184 a III/1841 v průjezdním úseku obce Malechov v délce
575 m do plánu staveb k realizaci v roce 2020 s tím, že má obec zpracovaný projekt na vybudování chodníků a
přidružených ploch, vydané platné stavební povolení a alokovánu částku pro danou stavbou v rozpočtu obce.
Na základě tohoto Správa a údržba silni Plzeňského kraje zařadila opravu či rekonstrukci obou silnic do plánu
stavebních akcí. Bohužel přesný termín bude záležet na schválení Rady Plzeňského kraje a na výši dostupných
finančních prostředků. 

• Chodníky Dolany 

V současné době probíhají práce na rozšíření projektu na vybudování chodníků v rámci akce „II/185 + III/1841
DOLANY – PRŮTAH“, které zahrnují:

– rozšíření rozsahu komunikací (vjezdové brány)
– opěrné zdi v rozsahu obou komunikací, včetně geologické rešerše,
– rozšíření o výměnu stávající kanalizace
– rozšíření o úpravy vedení CETIN
– aktualizace geodetického zaměření  + doměření
– navýšení inženýrské činnosti (stále bez majetkoprávního řešení). 

Obec vstoupila v jednání s vlastníky nemovitostí Dolany čp. 22, Dolany čp. 99, Dolany čp. 137 ohledně získání
souhlasu se stavbou, a následně majetkoprávního vyrovnání pozemků pro stavbu opěrné zdi.
Přípravné práce pro zpracování geodetického zaměření stávajícího stavu byly zahájeny koncem ledna 2020. V
současné době jsou sbírána data. Zaměření by mělo býti dokončeno v měsíci dubnu, projektová dokumentace
hotova do konce srpna 2020, a do konce roku 2020 se předpokládá projednání žádosti o územní rozhodnutí. 

Obec Dolany nabízí k prodeji
Obec nabízí  k prodeji stavební pozemek č. 3 (p.p.č. 352/27, 352/24, 353/7 vše k. ú. Dolany u Klatov) v rámci
II. etapy výstavby Za koupalištěm v Dolanech za stanovenou kupní cenu ve 750,- Kč/m2 + 21 % DPH. 
Podmínky odprodeje stavebních parcel v lokalitě Za koupalištěm v Dolanech byly schváleny zastupitelstvem 
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obce dne 3.10.2017 usnesením č. 30. Záměr prodeje stavebních pozeků byl schválen zastupitelstvem obce 
dne 7.11.2017 usnesením č. 31. 

Písemné žádosti je možno zasílat na Obecní úřad Dolany, Dolany 188, Klatovy 339 01.

Pozemek označený jako pozemky parc. č. 

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

Písemné žádosti je možno zasílat na Obecní úřad Dolany, Dolany 188, Klatovy 339 01. 

Informace pro vlastníky lesů 
Opatřením obecné povahy MZe, kterým se mění a doplňuje Opatření obecné povahy MZe 
pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění OOP č.j. 41508/2019-MZE-
16212

Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště 
jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců 
lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo mimořádně závažného kalamitního stavu. Lesní 
porosty byly zasaženy silným větrem, jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů. 

Mimořádný rozsah kalamitního poškození lesních porostů v několika regionech ČR vyžadoval, aby ke zvládnutí kalamity a
ke zmírnění a urychlenému odstranění jejich následků byla přijata mimořádná opatření. 

Bohužel vývojem kalamitního poškození lesních porostů, bylo nutno přistoupit ke změně přílohy č.1 (změna územní 
působnosti opatření). Bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace 
v lesích na území České republiky od doby vydání, kdy v důsledku šíření kůrovců došlo k zasažení a přímému ohrožení 
dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou. Podkladem pro změnu přílohy č. 1 byly výstupy analýzy dat dálkového
průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, v rámci které byl detekován výskyt suchých stromů
a holin v ohrožených lesních porostech a následně hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro 
každé jedno katastrální území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známými MZe.

Se zněním opatření obecné povahy Mze je možno se seznámit na stránkách obce.  

Čipování psů 
Od 1.1.2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., v účinnost povinnost označovat psy na území České

republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15.1.2020, podmínky pro označování

psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila. Schváleno již bylo také vytvoření navazující centrální

evidence označených psů, k němuž má dojít k 1. lednu 2022.

Databáze ztracených psů 
V současnosti je v ČR několik databází psů provozovaných soukromými subjekty (často placených).

Proto v případě nálezu označeného psa musí městští či obecní policisté či správa útulku zpravidla prověřovat

údaje hned v několika databázích.

Proto  Státní veterinární správa ČR zřídila na svém webu  https://www.svscr.cz/ novou aplikaci.  Jedná se o databázi,  která

umožní jak chovatelům i naopak nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených

psech a tím usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace částečně nahrazuje centrální registr psů, který má vzniknout od roku

2022.

https://www.svscr.cz/
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Programy podpory Obce Dolany 

Usnesením č. 12 ze dne 10.12.2019 byly zastupitelstvem Obce Dolany schváleny tyto programy podpory:

- Program podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2020“, max. výše dotace 10.000,- Kč

- Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuální žádosti,

- Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuální žádosti na podporu 
pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let,

- Program  podpory „Pořízení ekologického vytápění v r. 2020“, výše dotace 10.000,- Kč na pořízení 1 ekologického 
vytápění. 

         V programu  „Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuální žádosti“ 
platí stejná pravidla jako v loňském roce, žádá se na jednotlivou akci, max. výše dotace 7.000,- Kč/rok. 

        Na základě schválených „Pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuální 
žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let“ je možno získat dotaci 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.

Naše knihovny 
 Dolany sobota 14 do 16 hod.

 Malechov zimní období  pátek od 15,30 do 16,30 hod. 
letní období  - úterý od 17,30 do 18,30 hod.   

Řakom na základě domluvy s p. Kuličkou

Komunální odpad 

 Svozní plán 1. pol. 2020

Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

1 x14 dní Každý týden 1 x 14 dní Každý týden 1 x 14 dní 

Leden 2,16,30 2,9,16,23,30 2,9,16,23,30

Únor 13,27 6,13,20,27 6,13,20,27
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Březen 12,26 5,12,19,26 5,12,19,26

Duben 9,23 2,16,30 9,23

Květen  7,21 14,28 7,21

Červen 4,18 11,25 4,18

Nebezpečný odpad – so 28.3.2020  - 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 
• Při svozu nebezpečných odpadů je možno odevzdat na jednotlivých svozových místech i elektroodpad (ledničky, 

pračky, vysavače, mobily, počítače,...nově i bojlery!). Tento sběr elektroodpadu je zajišťován  SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Malechov. 

• Během roku je možno odstavit vysloužilé elektrozařízení  u hasičské zbrojnice v Malechově, v případě dotazů volejte  

797 996 463.

Objemný odpad  

Pondělí 30.3.2020   od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

Úterý 31.3.2020  od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, Sekrýt

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 – (p. Zdeněk Král tel. 602 865 658) 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. 

1 x 14 dní 1 x týdně
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Březen 7,21

Duben 11,25

Květen 2,9,16,23,30

Červen 6,13,20,27

Červenec 4,11,18,25

Srpen 1,8,15,22,29

Září 5,12,19,26

Říjen 3,1,17,24,31

Listopad 7,21

Jedlé oleje a tuky 
Jedlé oleje a tuky jsou shromažďovány v označených nádobách na návsi v Dolanech. 

Sběr ošacení 
Sběrná nádoba byla přemístěna za hospodu v Dolanech. 

Sběr kovů 
Pro občany je organizován obcí ve spolupráci s jednotlivými SDH 1 x ročně mobilní svoz kovů.  

Celoročně je možno odevzdat tento druh odpadu u Obce Dolany, 
V obci Dolany, Malechov, Svrčovec byly NOVĚ umístěny sběrné nádoby pro tento druh odpadu. 
Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

 

 

 

ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez 
problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, 
kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné 
kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – 
trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou 
kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat 
pouze kompletní.
NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové 
nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá 
zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech 
samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. 
Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické 
likvidaci vystaví na vrakovištích.

ZNEČIŠŤOVÁNÍ PROSTRANSTVÍ PSÍMI EXKREMENTY 

Stále větší množství stížností občanů je v souvislosti s neukázněnými majiteli psů. Opětovně reagujeme na stížnosti 
od občanů. Občané si zkrátka po svých psech neuklízí...Psí exkrementy se vyskytují I na dětských hřištích, kde jsou 
prostory vyhrazené pro hraní dětí, a ne pro venčení zvířat!

Proto apelujeme na občany, aby dodržovali Vyhlášku č. 11 k zajištění čistoty a pořádku pro obec, která zakazuje volné 
pobíhání psů bez ochranného náhubku a dále říká,  že v případě znečištění veřejného prostranství je majitel či 
původce zvířete znečištění ihned odstranit. 
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Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigovala nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní 
si své povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejskařů zřejmě hřeší na skutečnost, že  není v silách obce být na všech 
místech a dohlížet nad plněním povinností pejskařů! 

Psí exkrementy však představují riziko z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v případě, že s nimi 
přijdou do styku děti, a tak obec považuje za prioritu mít veřejné prostranství a zeleň čisté. V případě, že to tak nebude, 
bude obec však nucena přenést náklady na původce znečištění – neukázněné majitele psů.

Mělo by být v zájmu všech občanů obce, aby veřejná prostranství v obci byla čistá a ne, aby se na každém kroku
povalovaly psí výkaly s myšlenkou majitelů psů, že výkaly samy zmizí!

Nemusíte si náhodou tento rok vyměnit řidičák?
Řidičské průkazy mají platnost 10 let, přičemž o výměnu můžete zažádat 3 měsíce před ukončením platnosti. Je vaší 
odpovědností si platnost řidičského průkazu hlídat, po uplynutí platnosti nejste oprávněni řídit.

Pokud jste vlastníkem starého prošlého řidičáku a řídíte, budou vás při silniční kontrole čekat nemalé problémy.
Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu totiž staré řidičáky přestávají platit a neopravňují jejich držitele k řízení
motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští
se přestupku, za který lze uložit pokutu od 2000 Kč, ve správním řízení se může výše pokuty dostat až k 2500 Kč.

Každý rok přitom spousta lidí výměnu řidičského průkazu odkládá na poslední chvíli. Podle odhadů bude třeba v
roce 2020 až 900 tisíc řidičských průkazů vyměnit za nové. Už jste si zkontrolovali datum na svém řidičáku?

Kde si mohu řidičák vyměnit

Výměnu  řidičského  průkazu lze  provést  na  kterémkoliv  pracovišti obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou
působností (městském úřadu, magistrátu města).Pořizování fotografie přímo na úřadu, takže nebudete pro vydání
řidičáku potřebovat vlastní foto v papírové podobě. 

Co musím mít s sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), řidičský průkaz

Povinná výměna řidičského průkazu je od správního poplatku osvobozena.  Tedy platí,  že pro standardní
vydání do 20 dnů v případě, kdy vám končí platnost řidičského průkazu, je vydání nového dokladu od poplatků
osvobozeno, pokud podáte žádost o výměnu dokladu nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti starého řidičáku. 

Sbor dobrovolných hasičů Řakom 
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Řakomi nechceme uzavřít, aniž bychom nevzpomněli některé momenty z jeho
historie a nepoděkovali všem členům, kteří se po celá ta léta dobrovolně podíleli na jeho fungování. Sbor dobrovolných
hasičů v Řakomi byl založen z iniciativy pana Františka Cvachovce na ustavující schůzi konané dne 23. února 1907. Jeho
prvním velitelem byl zvolen Josef Cvachovec, podvelitelem Josef Brejcha a jednatelem František Cvachovec. Počátky
sboru však byly nelehké, neboť chyběly finanční  prostředky, výstroj  i  hasičská zbrojnice. Z dostupných materiálů se
dozvídáme, že v šedesátých letech sbor získal přenosnou motorovou stříkačku. Členové požární organizace (název od
roku  1953)  prováděli  pravidelné  preventivní  prohlídky,  starali  se  o  požární  výzbroj  a  výstroj,  aktivně  se  účastnili
požárních cvičení, okrskových poplachů, soutěží i dalších akcí pořádaných okolními požárními organizacemi. Pravidelné
výroční členské a výborové schůze probíhaly v místním pohostinství Jednoty u Kadleců. V sedmdesátých letech požárníci
svépomocí postavili sušáky na požární hadice, zároveň se podíleli na úklidu obce a sběru železného šrotu. Aktivně se
zapojili do přestavby zdravotnického střediska a pošty v obci Dolany. V červenci 1975 se požární družstvo zúčastnilo
požárního poplachu v Dolanech.  U příležitosti  70.  výročí  založení  se  v  roce 1977 uskutečnila  celodenní  slavnost  se
soutěží požárních družstev z okolních obcí. Akce byla zahájena slavnostní schůzí v místní Jednotě, na které dlouholetí
členové převzali medaile a čestná uznání. Poté prošel obcí průvod doprovázený hudbou na připravené cvičiště u lip
(směrem na Drslavice).  Zastavil  u pomníku padlých, kde zástupci  obce a požárníků položili  věnec k uctění  památky
padlých v I. světové válce. Po ukončení požární soutěže, ve které řakomští obhájili 3. místo, pokračovala oslava výročí
taneční  zábavou. Za organizaci  tak rozsáhlé akce patřil  velký dík všem zúčastněným. V osmdesátých letech členové
postavili v sousedství domu čp. 8 novou požární zbrojnici, ta stará musela být zbourána z důvodu výstavby silnice na
Drslavice. S jejich pomocí byla postavena také nová zvonička u místní kovárny. Oceněna byla i jejich účast na stavbě
mateřské školy  v  Dolanech či  na  opravě krovu a  střechy obecního domku v Řakomi.  Aktivně se  účastnili  cvičení  a
okrskových  požárních  soutěží  v  okolních  obcích,  např.  ve  Svrčovci,  Poleni,  Ježovech,  Malechově  …  Na  začátku
devadesátých let už zase můžeme hovořit o sboru dobrovolných hasičů (od roku 1989). V roce 1992 získal sbor od obce
zázemí.  Konání  výročních  valných  hromad,  výborových  schůzí  a  kulturních  akcí  hasičského  sboru  se  přesunulo  do

https://www.euro.cz/udalosti/vymena-ridicskeho-prukazu-konec-platnosti-2018-1383301
https://autobible.euro.cz/vymena-ridicskeho-prukazu-roce-2019-jde-bez-fotky-kteremkoli-urade/
https://www.finance.cz/493400-doklady-pri-silnicni-kontrole/
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společenské místnosti obecního domku Řakom čp. 13 společně s inventářem ze zrušené hospody a prodejny, který byl
převeden na SDH Řakom. I když se v té době počet členů sboru vzhledem k narůstajícímu věkovému průměru snížil,
postavili družstvo, které se zúčastnilo okrskové soutěže v Dolanech. To se podařilo ještě v roce 1993, kdy se řakomští
hasiči naposledy zúčastnili cvičení a okrskové soutěže. Od roku 1995 SDH Řakom nefungoval už oficiálně jako zásahová
jednotka, ale jako společenská organizace. Řakomští hasiči však nesložili ruce do klína. Aktivně se podíleli na obecně
prospěšných pracích jako úklid obce, údržba pomníku padlých v I. světové válce, sekání trávy na obecních pozemcích,
sběr železného šrotu, údržba okolí obecního vodojemu a rybníka, který by v případě požáru sloužil jako zdroj vody pro
hašení. Nemůžeme opomenout ani společná setkávání či připomenutí životních výročí. Do činnosti sboru se na konci
devadesátých let zapojili i  chalupáři. V roce 2010 se hasiči podíleli na rozsáhlé rekonstrukci obecního domku, kterou
financovala a prováděla obec. Následně úklid a údržbu nově upravené společenské místnosti zajišťovali místní hasiči. Od
roku 1995 se charakter činnosti hasičského sboru nijak nezměnil, neboť v obci chybějí mladí lidé, kteří by se zapojili a
pokračovali v aktivní činnosti. Po dlouhých diskuzích členů výboru s řadovými členy o perspektivě činnosti SDH Řakom
bylo na Valné hromadě konané dne 22. 11. 2019 jednomyslně odsouhlaseno ukončení činnosti sboru. 

Zápisy do ZŠ a MŠ Dolany 
Zápis do ZŠ se bude konat v úterý  21. 4. 2020, do MŠ v úterý 12. 5. 2020. 

Knihovny Dolanska 
Knihovny Dolanska připravují již pátou Noc s Andersenem, která se uskuteční v prostorách Místní lidové 
knihovny v Dolanech v pátek 27. března a v sobotu 28. března 2020. Na začátku března 2020 budou letáčkem 
osloveni žáci 2. a 5. třídy ZŠ v Dolanech. Pokud se přihlásí méně než 20 dětí, bude přenocování nabídnuto i 
žákům 3. a 4. třídy. Letos nocujeme s Boženou Němcovou, která slaví 200. výročí narození. Poděkování za 
organizaci loňského ročníku patří organizátorkám akce p. Pavle Šťastné, p. Hance Bártové.
V červnu 2020 proběhne Pasování rytířů řádu čtení v prostorách Místní lidové knihovny v Dolanech v rámci 
družiny (zúčastnit se mohou i rodiče, příbuzní a další nadšenci čtení). Informace o pasování děti obdrží na 
konci května 2020.
V r. 2019 se děti ZŠ v Dolanech u Klatov zapojily do soutěže Zoologické zahrady v Plzni "Poznávejte přírodu a za
odměnu přijeďte do ZOO". Při dvanácti návštěvách knihovny si děti měly vypůjčit a přečíst dvanáct knih o 
přírodě. Všech 52 dětí, které soutěžní podmínky splnily, se mohou těšit na odměnu od ZOO Plzeň. Na zajištění 
se velkou měrou podílely 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.

Pozvánka na setkání dolaňáků tentokráte do Dolan u Pardubic

Obec zajistí zdarma dopravu na setkání a to autobusem (cca 55 lidí)- předpokládaný odjezd od OÚ Dolany v pá 19.06. 
ve 16 hod., návrat v ne 21.06.2020, odjezd z Dolan v 10 hod.. V případě zájmu občanů je možno zajistit i jednodenní 
dopravu minibusem. 

Z důvodu dalšího plánování prosíme, aby se všichni zájemci obratem nahlásili na OÚ Dolany!

Předpokládovaný program:

Pátek 19.06.2020
– cca 15-16 hod. Příjezd účastníků
– 20 hod.-01,00 hod. Taneční zábava

Sobota 20.06.2020
– Do 10 hod. Příjezd účastníků a prezence
– 10,30 hod. Slavnostní zahájení
– 11,00 hod. - 19,00 hod. Prezentace obcí – kulturně společenský program

http://www.knihovnydolanska.webnode.cz/
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– 10,00 hod – 18,00 hod. Sportovní soutěže -malá kopaná, volejbal, nohejbal, hokejbal, střelba ze vzduchovky ..
– 18,00 hod. Vyhodnocení soutěží + tombola
– 20,00 hod. - 02,00 hod. Taneční zábava
– 8,00 hod. – 24,00 hod. Velké atrakce pro děti
– 10,00 hod. – 16 hod – Výstava veteránů – auta, moto, kola
– 13,00 hod. – 15,30 Výlet do Pardubic – prohlídka města
– 10,00 hod. – 18,00 hod. jízda kočárem po obci

Neděle 21.06.2020
- 8 h – 12 h snídaně a odjezd účastníků setkání 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ platná od 1.3.2020 do 13.6.2020

Spoj 432130/17 pojede z turnusových důvodů o 5 minut dříve

Spoj 432130/12 pojede na žádost cestujících a obce Ježovy o cca 30 minut později.

Spoj 432240/13 pojede o 5 minut dříve z důvodu návaznosti na spoj 432130/17

Na spojích 432020/6 a 432020/36 bude upravena jízdní doba dle aktuální poptávky

Spoj 432020/47 pojede z turnusových důvodů dopravce o 5 minut později

S nástupem nového dopravce ARRIVA Střední Čechy budou platit nové autobusové jízdní řády s platností
od 14.6.2020.
S předpokládanou podobou jízdních řádů je možné se seznámit

 
https://www.poved.cz/cz/nova-dopravni-reseni/

Sportovní areál 
Obec Dolany je vlastníkem a správcem sportovního areálu v Dolanech (kurty, koupaliště, kiosek).Kurty jsou 

otevřeny obvykle od 1.května do 30.září, denní provoz od 8,00-20,00 hod.. Vstup na kurty v době provozu 

koupaliště je povolen na platnou vstupenku (50,- Kč/hod., max. obsazení na 2 hod.). Návštěvník je povinen 

dodržovat provozní řád kurtů v Dolanech, před vstupem zkontrolovat stav kurtů, případně nahlásit závady, 

vstup pouze ve sportovní obuvi s rovnou podrážkou, platí zákaz hraní na suchém kurtu, nutno kurt pokropit 

vodou před započetím hry nebo během hry. Při nabírání vápna do lajnovačky dbát pořádku v kabině a vápno 

nasypávat do lajnovačky mimo kabinu. Po ukončení hry upravit hrací  plochu (celou část kurtu od obrubníku k 

obrubníku traverzou a koštětem), nezanechávat nerozmetené hromádky antuky a hadici na kropení zavěsit na 

držáky. Koště a traverzu pochat na kurtu. Po ukončení hry uvolnit napnutí sítě. Po odchodu řádně zamknout 

kurt a kabinu a klíče odevzdat zpět).  Osoba odpovědné za provoz na kurtech v Dolanech: TJ Sokol Dolany - 

Zdeněk Hora, Zdeněk Špatenka.

Pravidelné cvičební hodiny TJ Sokol Dolany na kurtech v Dolanech 
Pondělí 18,00 – 20,00 hod.

17,00 – 18,00 hod.

Nohejbal (p. Bláha)

Cvičení ml. žáci (p. Hora)

Středa 18,00 – 20,00 hod. Tenis (p. Talián)

https://www.poved.cz/cz/nova-dopravni-reseni/
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16,00 – 17,00 hod.

Nejmladší děti (p. Taliánová)

Pátek 18,00 – 20,00 hod. Volejbal (p. Hora)

Dovoz obědů Charitní pečovatelskou službou 
S přibývajícími dotazy ze strany občanů informujeme o možnosti si objednat dovoz obědů od charitní pečovatelské 
služby Švihov. Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny ze Švihova, cena oběda je 67,- Kč plus cena za dovoz dle platného
sazeníku Oblastní charity Klatovy, Charitní pečovatelské služby.
Jídlonosiče je možno si zapůjčit. Bližší informace na tel. 731 433 089.
Charita poskytuje mimo jiné i služby. Se sazebníkem je možno se seznámit na stránkách OÚ Dolany. 

Nárůst cen za odvoz a likvidaci odpadu od 1.1.2020
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. tel. 376 356 260 mob. 605 226 876 

Likvidace odpadu č. 20 03 04 na ČOV Klatovy činí 60,- Kč/m3 (za podmínky zařazení odpadu do kat. 1) – Fekální vůz 8 
m3 - vlastní výkon (tzn. čerpání + výtlak) 820,- Kč/za hod. ** - stání 380,- Kč/za hod.** - jízdné 27,00 Kč/km
– Fekální vůz 3,5 m3 – vlastní výkon (tzn. čerpání + výtlak) 600,- Kč/za hod ** - stání 300,- Kč/za hod. ** - jízdné 24,50 
Kč/km 
Ceny označené ** budou účtovány za každou započatou čtvrthodinu. Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 
1.1.2020. 

KORONAVIRUS
VÍTE CO DĚLAT, MÁTE-LI PODEZŘENÍ Z NÁKAZY? 

1. NECHOĎTE DO NEMOCNICE!
2. KONTAKTUJTE TELEFONICKY 377 155 106 (krajská hygienická stanice)/377 402 264 
Infekční klinika FN Plzeň (NON-STOP)

EPIDEMIOLOGICKÉ PŘÍZNAKY 
- pobyt v oblastech nákazy 
- styk s osobou, která byla v oblasti nákazy a má klinické příznaky

KLINICKÉ PŘÍZNAKY 
- HOREČKA VÍCE JAK 38°C 
- KAŠEL NEBO DUŠNOST     

Veškeré aktuální informace v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV

najdete na stránkách odpovědných institucí, na jejichž stránky zde uvádíme odkazy.

Důležitéí informace pro občany na webu KHS Plzeňského kraje. - https://www.khsplzen.cz/ 

Průběžné informace podává Státní zdravotní ústav na webu  http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-
koronavirus-wu-chan 

Podrobné informace najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Pokud se chystáte na cesty, sledujte též informace Ministerstva zahraničních věcí.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.htm
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan
https://www.khsplzen.cz/
https://www.khsplzen.cz/
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Poděkování
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným a nežádá za to žádnou finanční
náhradu. Důvody k dobrovolnictví  bývají  většinou morální.  Patří  mezi  ně např. potřeba pomáhat druhým nebo
měnit svět k lepšímu. Častým typem dobrovolnictví bývá zapojení do spolkového života, jak je tomu i u nás ve
správním  území  Obce  Dolany.  Aktivních  spolků  máme  mnoho  stejně  jako  obrovské  množství  šikovných
dobrovolníků,  a to jak registrovaných členů,  tak i  těch neregistrovaných.  Ve své podstatě je to vlastně jedno.
Důležité je, že se stále najdou lidé s dobrým a velkým srdcem, kteří neváhají věnovat svůj čas a energii a pomáhat
tak vytvářet komunitní život.

Vybavme si tváře lidí, kterým pravidelně svěřujeme ratolesti na pohybové aktivity. Vzpomeňme si např. na radostné
společné rodinné okamžiky na dětském karnevale, loutkovém představení, štěstí v očích dětí na oslavách dětského
dne,  ale  také  na  chladné  podzimní  dny  v moštárně  provoněné  čerstvou  jablečnou  šťávou  a  třeba  večery
v kulturních domech plné smíchu a tance při tanečních zábavách a plesech. Za každým takovým okamžikem, a
mnoho dalších, stojí zástup úžasných lidí, kteří věří v to, že dávat druhým a investovat do společnosti bez nároku
na jakoukoli hmotnou odměnu má obrovský smysl. Jinak by to nedělali 

Proto i my, v Českém červeném kříži – místní skupině Dolany, děkujeme všem našim členům a současně i všem
ostatním spolkům a dobrovolníkům za to, že jsou a že se podílejí na mnoha aktivitách v lokalitě správního území
Obce Dolany. Všichni jste hrdinové!

S úctou a hlubokou pokorou Václava Bláhová

Seniorská obálka (I.C.E. karta)
Seniorská obálka (I.C.E. karta), která slouží pro případ naléhavé pomoci, kdy seniora mohou 
postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc. Více info vč. formuláře Seniorské 
obálky, pravidel a pokynů na www.plzensky-kraj.cz.

Sociální pracovník v mobilu
Mobilní aplikace, která umožňuje snadno najít kontakt na pomoc v krizových sociálních situacích. 
Aplikace je určena pro sociální pracovníky, státní úředníky, kteří pracují s osobami v sociální krizi, pro osoby v krizi a pro 
kohokoli dalšího, kdo chce vyhledat pomoc pro druhou osobu. Více na stránce socpracvmobilu.cz. 

Obec připravuje Oslavy 140. výročí založení Dolanské školy spojené se
srazem rodáků a přátel Dolanska a 100. výročí založení Sokola, které

se uskuteční v so 26.6.2021! 
Je naplánován dopolední program, který se uskuteční na návsi v Dolanech, a odpolední program, který se 
uskuteční na sportovním areálu v Dolanech. 
Na přípravách se podílí přípravný výbor pod vedením starosty obce. Jakékoliv náměty či podněty je možno 
sdělit na OÚ Dolany. 
V rámci oslav je plánována výstava fotografií v budově školy, proto si Vás dovolujeme požádat o zapůjčení 
jakýchkoliv fotografií z prostředí i činnosti školy, tak i sokola. 

Kontakty na provozovny 

Pohostinství Dolany - provozovatel: p. Světlana Hudcová, mob. 608 557 093

Provozní doba: pondělí 11:00 do 13:00 hod, od 13:00 hod. zavřeno, úterý - čtvrtek 11:00 
do 22:00 hod., pátek 11:00 do 24:00 hod., sobota 15:00 do 24:00 hod., neděle 15:00 do 
21:00 hod. 

http://www.plzensky-kraj.cz/
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Pohostinství Svrčovec - provozovatel: p. Lucie Čížková, mob. 723 071 290

Provozní doba: pondělí, středa, pátek, sobota, neděle 17:00 – 22:00 hod.; pátek, sobota 
17:00-24:00 hod., úterý a čtvrtek zavřeno 

Kiosek na sportovním areálu v Dolanech – provozovatel p. Karel Čížek, mob. 777 579 739 (s 
provozem květen – září) 

Provozovna v bývalé Úhlavance v obci Dolany – masáže, pedikúra – STUDIO MARTINA,  Martina 
Cibulková - mob. 702 179 888

Provozovna v bývalé Úhlavance v obci Dolany – kosmetika, manikúra, pedikúra – Markéta 
Krotkovská– kosmetika, manikúra, pedikúra – mob. 728 735 519

Kulturní a společenské akce
Březen 2020

SDH  Malechov  pořádá  posezení  s
harmonikou ve Víceúčelovém zařízení
Malechov. 

Čt 5.3.2020 od 17:00 hod. 

ČČK MS  Dolany pořádá besedu pro 
širokou veřejnost na téma 
KORONAVIRUS ve „dvojce“ KD Dolany. 

Pá 6.3.2020 od 19:00  hod. 

Valná hromada TJ SOKOL DOLANY v 
KD Dolany

So 7.3.2020  od 21:00 hod. 

Ukradený Vjecy  v KD Svrčovec. 

Ne  8.3.2020 

Střelecké závody v KD Dolany.

St 18.3.2020 od 8:30 do 10:00 hod.;

od 15:00 do 16:00  hod. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ Dolany. 

So 21.3.2020 od 21:00 hod.

Pohostinství Svrčovec zve na 
taneční zábavu do KD Svrčovec - 
Visací zámek + E!E.  

Ne 22.3.2020 

Střelecké závody v KD Dolany.

St 25.3.2020 od 18:00 hod. 

Dolanští  zahrádkáři  pořádají  jarní  kurz
na  zdobení  perníčků  pod  vedením  p.
Gr“osslové v  zasedací  místnosti
Víceúčelové  budovy  Obce  Dolany.
Kurzovné 150,- Kč. Výroba slepičky nebo
kohoutka v 3 D provedení. 

Čt  26. 3. 2020

Arménie kousek po kousku

Pořádá ČČK MS Dolany. Za Kavkazem, na
hranicích Asie a Evropy, najdete zemi s
náramně zajímavou historií a nádhernou
přírodou.  Tam  leží  Arménie.  Je  to  kus
hornaté  země,  která  potěší  nejen
příznivce běhání po kopcích.  Jiná je na
severu, jiná na jihu. Jižněji se mění nejen
příroda, je to jako byste projeli  časem.
Vegetace  s  druhy  rostlin,  které  u  nás
nerostou a až zarážející množství hmyzu,
ptáků  a  plazů.  Obdivuhodné  množství
krásných  kostelů  a  chrámů,  v  téhle
bývalé sovětské republice vás ohromí. A
nakonec,  co  ne.  Kostely  nejsou  tím
jediným,  nad  čím  jsme  stáli  v  úžasu.
Koupání  v  jezeře,  mniši  chovající  včely,
sladké moruše a termální prameny, to je
jen  střípek toho,  co  tu  můžete  vidět  a
zažít. Arménská kuchyně a pohostinnost,
to je teda zážitek! Přijďte na promítání
české cestovatelky a fotografky Dáši Ch.
Frankové od 18:30 v KD Dolany.

So 28.3.2020 od 20:00 hod .

Bál Štěpánovice v KD Svrčovec. 

Pá 27.3.- So 28.3.2020 

Noc s Andersenem v MLK Dolany. 

Duben 2020
St 1.4.2020 od 18:00 hod.  

Pořad  o  Africe  s  volným pokračováním
filmu  „,,Mvambaya"  o  životě  obyvatel  v
Africe v podání p. Justicha v KD Dolany. 

Čt 2.4.2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov

od 12:45 do 14:00 hod.;

od 13:15 do 14:30 hod.; 

a od 13:45 do 15:00 hod..  

So 4. 4. 2020 

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Pořádá  ČČK  MS  Dolany.  Jarní  úklid
naší  Země.  Přidejte  se  s námi
k celonárodní  akci  spojenou  s tradiční
grilovačkou.  Sejdeme  ve  13:00  pod
pergolou  na  hřišti,  kde  si  rozdělíme
lokality.  Typy  na  místa,  která  jsou
potřeba  uklidit,  můžete  spolu
s fotografií  posílat  na
cckdolany@seznam.cz.

Ne 5.4.2020 
SDH Malechov pořádá sběr železa. 

Út 21.4.2020 Zápis do ZŠ Dolany. 

mailto:cckdolany@seznam.cz
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Čt 30.4.2020 od 18 hod. 

SDH  Dolany  zve  na  stavění  máje  na
koupaliště v Dolanech. 

Čt 30.4.2020

Spolek  kamarádů  wejrowaci.cz
zve na stavění májky na Výrov Za
Trnkový keř. 

Čt 30.4.2020

Stavění máje na hřišti ve Svrčovci. 

Čt 30.4.2020

SDH Malechov pořádá stavění máje. 

Duben 2020

SDH  Dolany  pořádá  sběr  železného
odpadu. Přesný termín bude zveřejněn.

Květen 2020
Pá 1.5.2020 od 13:00 hod.

TJ SOKOL DOLANY pořádá Jarní turnaj v 
deblech na zahájení letní sezony na 
kurtech Dolany.

So 9.5.2020 od 13 hod. 

Dolany Fest na sportovním areálu v 
Dolanech. Hrají: Doga,ZakázanÝ ovoce, 
Znouzectnost, TLUSTÁ BERTA, Záviš, 
SECOND BREATH. Předprodej v 
Pohostinství Svrčovec. 

Květen 2020  TJ SOKOL DOLANY pořádá
cyklistický výlet (termín bude upřesněn).

ÚT 12.5.2020 zápis do MŠ Dolany. 

So 16.5.2020 od 14 hod. 
Znovuvysvědcení sochy sv. Jana 
Nepomuckého na návsi v Dolanech.

So 16.5.2020  Výlet zahrádkářů na Slapy 

Hlásit je možné se u p. Rohrbacherové 
na OÚ Dolany. 

So 30.5.2020 od 13 hod.                            

Okrsková hasičská soutěž v Dolanech.       

So 30.5.2020  Oslava dne dětí - pořádá 
ČČK MS Dolany a TJ SOKOL DOLANY.

Červen 2020

19.6. - 21.6.  pátek – neděle
Setkání  dolaňáků  v  Dolanech  u
Pardubic.

Pá 5.6.- Ne 7.6.2020 

Rafty SDH Svrčovec v Čepicích. Doprava
minibusem do Čepic zajištěna v so 
6.6.2020  v 7,30 hod. od hasičárny 
Svrčovec. 

So 13.6.2020 TJ SOKOL DOLANY pořádá 
43. ročník  Pouťového  turnaje  ve  
volejbale.

So 13.6. nebo so 20.6.2020 SDH 
Malechov pořádá úklid obcí 
Malechov a Výrov dle počasí. 

So 27.6.2020 od 18:00 hod. 

Pilouni -  sportovní areál Dolany 

Ne 28.6.2020 Dolanská pouť 

Ne 28.6.2020 od 18:00 hod. 

Brutus – sportovní areál Dolany 

Ne  28.6.2020 od 14.00-17.00 hod 
Středověké odpoledne na sportovním 
areálu v Dolanech: střílení z kuše, luku 
a praku, rekonstrukce posledních minut
bitvy u Sudoměře.
Ku příležitosti 600 let od jedné z 
nejslavnějších bitev v našich dějinách - 
Bitvy u Sudoměře (25.3.1420), do 
Dolan přitáhnou své vozy husité, 
pronásledováni křížovníky ze Strakonic 
a železnými pány z Písku, kde diváci 
uvidí strhující útržek z bitvy, které se 
účastnil dolanský předák Břeněk 
Švihovský z Dolan, který „byl v čele 
bitevního šiku zabit“. Nakonec Jan Žižka
zvítězil.

Červenec 2020
Po 6.7.2020 od 18:00 hod.

VÁLKOVO KOČOVNÉ DIVADLO PRAHA s 
dětským představením „Kdo chce víc 
nemá nic aneb snadná cesta do pekla“ 
na koupališti v Dolanech.

So 18.7. - Ne 19.7 2020

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

Červenec 2020 

Prakiáda na Výrově. 

Srpen 2020
So 1.8.2020

TJ SOKOL DOLANY pořádá 

XV. ročník Dolanského přespolního 
běhu přes Vorlíky.

So 15.8.2020  od 13:00 hod. 

X. ročník Pytlovská káď na hřišti ve 
Svrčovci. 

10.-16.8.2020

Soutředění DIAMONDE DANCE v KD 
Dolany.

16.8.-21.8.2020

Soustředění gymnastek v KD Dolany. 

Pá 21.8. - Ne 23.8.2020

Volejbalové  soustředění TJ SOKOL 
DOLANY, sportovní víkend, tentokráte v 
Dolanech.

So 29.8.2020  od 21:00 hod.

Taneční zábava DOA na 
sportovním areálu Dolany. 

Září 2020
Pá 11.9.-So 12.9.2020

Místní zahrádkářská výstava v Dolanech. 

Soutěže: 1) o nejdelší mrkev, 2) o 
nejtěžší papriku, 1)  o nejkrásnější vazbu 
suchých květin

Září  2020

Spolek kamarádů wejrowaci.cz pořádá 
tradiční Svatováclavskou vyjížďku. 

Po 28.9.2020 od 13:00 hod. 

TJ SOKOL DOLANY pořádá Podzimní  
turnaj v deblech  na ukončení  sezony  
na hřišti v rámci údržby  hřiště.

Říjen 2020
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So 3.10.2020 od 21 hod 
AC/DC Revival Špejbls Helprs + 
(Motoband) v KD Svrčovec. Pořádá 
Pohostinství Svrčovec. 

Říjen 2020 
Společný výlet TJ Sokol Dolany. 

So 10.10.2020                               

Dolanští zahrádkáři pořádají podzimní 
výlet na Plzeňsko. Zájemci se mohou 
hlásit u p. Rohrbacherové na OÚ Dolany.

Říjen 2020                                

Společný turistický výlet TJ Sokol Dolany,
bude upřesněno. 

Út 27.10.2020 

TJ SOKOL DOLANY pořádá Lampionový 
průvod, sraz na návsi v Dolanech, čas 
bude upřesněn.

Listopad 2020

Listopad                               
Bowling v Klatovech
SDH  Svrčovec  pořádá  bowling  v
Klatovech Svoz zdarma zajištěn obecním
minibusem. 

So 7.11.2020 od 21:00 hod. 
Pohostinství Svrčovec pořádá taneční 
zábavu v KD Svrčovec. Hraje Pokáč.

So 28.11.2020 od 21:00 hod 
Pohostinství Svrčovec pořádá taneční 
zábavu v KD Svrčovec. Hrají Zakázaný 
ovoce + Jaksi Taksi – Turné. 

Prosinec 
So 12.12.2020 od 20:00 hod.
Poslední leč v KD Svrčovec. Hraje 
Skalanka.

So 12.12.2020 od 15:00 hod.

TJ SOKOL DOLANY zve na Mikulášskou 
akademii do KD Dolany.

So 19.12.2020 od 21:00 hod
Taneční zábava v KD Svrčovec. Hraje 
Brutus.

So 26.12.2020  od 17:00 hod. 

TJ SOKOL DOLANY pořádá 15. Vánoční turnaj 
ve stolním tenise pro dospělé a mládež.

Prosinec 2020
Výroční  valná  hromada  SDH  Dolany,
datum bude upřesněn. 

So 26. 12.2020 od 18:00  hod. 
„Taktická  porada“  „Co  jsme  dělali  během  
roku“ pořádá TJ SOKOL DOLANY.

2021
Únor 2021

Okresní přebor ve stolním tenise 
neregistrovaných členů v okresních soutěžích
v KD Dolany. 

So 20.2.2021 od 20:00 hod.  

Bál štěpánovických žen v KD Dolany.

So 27.2.2021 

TJ SOKOL DOLANY zve na Sokolský ples č. 9 
do KD Dolany. Hraje Vrchovanka.

So 27.3.2021 od 20:00 hod. 

Bál štěpánovických hasičů v KD Svrčovec. 

So 26.6.2021 

Oslavy 140. výročí založení Základní školy 
Dolany spojené se srazem rodáků a přátel 
Dolanska a 100. výročím založení Sokola v 
Dolanech. 

2022
So  19.2.2022 Sokolský ples č. 10 v KD 
Dolany. Hraje Skalanka. 

Týká se těch zájemců, kteří nejsou doposud zaregistrováni na OÚ Dolany !!!! 

Mám zájem o ubytování v bytovém domě pro seniory v Dolanech 

Jméno a příjmení: …....................................................................

Bydliště: …......................................................................................

Telefonní spojení, e-mailové spojení: …...................................................

                                                                                                                                                

                                                                                                             …..................................

                                                                                                                  podpis

Odevzdejte na OÚ Dolany. 
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