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Vážení spoluobèané,
po pùlroèní absenci za vámi opìt pøicházíme se
Zpravodajem obce Doloplazy, teï už vánoèním.
Bìhem prázdnin se rozbìhla pøístavba mateøské školy,
která je nyní témìø dokonèena a v prùbìhu pøíštího
roku bude otevøeno tøetí oddìlení. Souèasnì byla
bìhem prázdnin ve stávající budovì MŠ provedena
celková rekonstrukce vytápìní a elektroinstalace, které
již byly v nevyhovujícím stavu. Tyto akce byly
financovány z rozpoètu obce a v souètu dosáhly
neèekaných 1,2 milionu korun. Bylo dokonèeno stání
pro kontejnery na separovaný odpad u horní
køižovatky, vèetnì výsadby nové zelenì, opraveno
napojení komunikace s chodníkem u pošty, chodník u
horní køižovatky.
Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpoèet
foto archiv autora
na rok 2018, kde se poèítá, kromì bìžných
obligatorních výdajù, pøedevším s dalšími opravami komunikací. Z
dùvodu zdržení pøi výbìrovém øízení na dodavatele opravy místní
komunikace v lokalitì „Pøíhon“, se už tato oprava tìsnì pøed zimním
obdobím nezaèala a provede se na jaøe. Koneènì jsme obdrželi
stavební povolení na parkovištì u høbitova, ke kterému navrhují
zastupitelé doplnit chodník k bránì høbitova a v prostoru høbitova pak
hlavní chodník v úseku od brány ke køíži. Dál pokraèuje stavební øízení
na komunikaci se sítìmi TI v lokalitì „Prádla – st. Mlékárna“, které
bychom rádi pøíští rok také realizovali. Dál v rozpoètu mùžete najít i
menší položky, napø. na nový mobiliáø obce. Chtìli bychom nakoupit
nové lavièky a odpadkové koše v obdobném provedení, jaké je u pošty.
Podaøilo se získat pro obec budovu bývalé sušárny chmele, která
pøiléhá k budovì obecního úøadu. Bude na zvážení zastupitelù (tìchto i
tìch pøíštích), jak se tento prostor využije pøedevším pro potøeby obce,
pøíspìvkových organizací, hasièù nebo i pro kulturní èi sportovní
potøeby místních spolkù. Tento projekt se musí dobøe zvážit, protože
ovlivní vzhled støedu obce, stejnì jako provoz obce, na dlouhá
desetiletí dopøedu. Na venkovní prostor za KD je již zpracovaná
architektonická studie. Pokud byste v té vìci mìli pro zastupitele
podnìtný nápad, neváhejte se o nìj podìlit. Pøeji vám hezké Vánoce a
hodnì zdraví do nového roku.
Bc.Josef Zdaøil, starosta
foto archiv autora

Zmìna zúètovacího období pro výbìr stoèného a vodného
Z dùvodu vyúètování všech položek výpoètu ceny podle cenových pøedpisù pro vodné a stoèné pro hlášení na
Ministerstvo zemìdìlství za uplynulý kalendáøní rok, dále pro hlášení na finanèní úøad a vyúètování DPH, je tøeba
zmìnit zúètovací období pro výbìr vodného a stoèného z období od 1.3. do 30.4. následujícího roku, na období
kalendáøního roku, tj. od 1.1. do 31.12.
Z toho dùvodu bude proveden odeèet vodomìrù v obci ještì do konce tohoto roku. Pokud se to u nìkterého
odbìratele vody nepodaøí a tento stav vodomìru sám v požadovaném termínu nenahlásí (osobnì, telefonicky,
mailem, lístek do poštovní schránky na OÚ), bude mu vystavena faktura dle vypoètené prùmìrné spotøeby za minulé
zúètovací období. Toto zúètovací období bude tedy o 3 mìsíce kratší.
Bc.Josef Zdaøil, starosta

Country bál
Podzimní veselici vìnovanou Country
hudbì poøádají místní skauti již tradiènì.
Tentokráte se odehrála v sobotu 18.
listopadu v prostorách místního
kulturního domu. Celým veèerem
provázela kapela Šediváci a své taneèní
umìní pøedvádìly, ale také vyuèovaly,
dámy ze skupiny Coloredo. Úderem
desáté hodiny zaplnili parket mladí skauti
a skautky, kteøí nacvièili pøedtanèení na
motivy muzikálu „Mamma Mia“. Diváci
zvláštì ocenili závìreènou pasáž, kdy v
dobových šatech zazáøili hlavní aranžéøi
vystoupení.
Oproti rokùm pøedchozím bylo
novinkou vystoupení s bièi skupiny Erbes a
spol. Bièující muži a jedna žena tak na foto archiv autora
malou chvíli vytvoøili v sále atmosféru jako vystøiženou z Westernu. Kreace, pøi nichž bièující pøetíná švihem noviny,
které drží asistent a nìkolik metrù dále, vysloužily u divákù velký potlesk. Úspìch zaznamenala i další novinka –
fotokoutek.
Doufáme, že se zúèastnìným veèer líbil. Budeme se tìšit na vidìnou na dalších akcích.
Pozvánky na akce skautù:
 Na Štìdrý den, od 14 hodin budou skauti po vesnici roznášet Betlémské svìtlo. Donesou vám je tak
pøímo do domu.
 V únoru zveme na „Hanáckou Sibiøí k pramenu Odry“. Tentokrát v sobotu 3. února.

TJ SOKOL DOLOPLAZY INFORMUJE.
Podzim a zaèátek zimy se nesly, jak už to
v sokole bývá, hlavnì ve sportovním duchu.
V sobotu 16.9 nás reprezentovali Adam
Janíèek, Jaroslav Petera, Matìj Mrakava,
Ondøej Èervinka, Elena Nekoksová, Prokop
Duda, Štìpán Janík a Michaela Peterová na
Krajských závodech v atletice v Pøerovì.
Dne 20.9 jsme organizovali orientaèní bìh k
pøíležitosti 105 let od založení TJ Sokol
Doloplazy , který se nám vinou špatného
poèasí promìnil v soutìžení na sále. A opìt
za špatného poèasí 28.11 jsme uctili
památku 99.výroèí vzniku Èeské Republiky
u sochy T.G.Masaryka. Chtìla bych
podìkovat všem, kteøí se této pietní akce
zúèastnili hlavnì dìtem ze základní školy,
které nám i pøes zimu a mrholení pìknì
zarecitovali o našem prezidentu
osvoboditeli. Také jsme si pøipomnìli naše
odvážné spoluobèany, kteøí bojovali v
foto archiv autora
cizineckých legiích.
Tradièní vánoèní
hodinu všestrannosti poøádáme v pondìlí 18.12 ta se koná jako vždy na sále kulturního domu Doloplazy a pøipraven
bude stromeèek s drobnostmi pro dìti. Zazpíváme spoleènì koledy, podíváme se, jak cvièí dìti ve všestrannosti, dáme
si svaøák a ochutnáme cukroví, které donesou rodièe a cvièenky z vìrné gardy. Také se tìšíme na divadelní vystoupení
školy, které bych chtìla touto cestou podìkovat za spolupráci. Podìkování patøí i všem rodièùm, vìrné gardì,
cvièitelùm a také obci, že umožòují pøiblížit sport a sokolskou myšlenku dìtem a všem spoluobèanùm. Pøeji Všem
krásné a klidné prožití Vánoc a v Novém roce sportu ZDAR!
Jana Vzatková, starosta TJ Sokol Doloplazy

Svozový kalendáø 2018 Doloplazy

Republikové finále OVOV
Brno ve dnech 7. - 9. 2017 záøí
pøivítalo Pod Palackého vrchem pøes
600 žákù 44 základních škol v 8.
celorepublikovém finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítìzù, v
prestižní sportovní akci desetiboje
mladých talentovaných atletù. V pátek
8. záøí zaèala soutìž nástupem všech
zúèastnìných na ploše atletického
stadionu v areálu VUT Brno.
Tradièního desetiboje, který je složen z
devíti povinných disciplín (sprint 60m,
skok daleký, trojskok z místa, hod
medicinbalem vzad, hod míèkem, kliky,
sed-lehy, shyby, skoky pøes švihadlo) a

foto archiv autora
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jedné volitelné disciplíny (bìh 1000m,
driblink nebo plavání) se zúèastnily i
žákynì ZŠ Doloplazy, okres Olomouc,
Anežka Dudová (kategorie jednotlivci
r. 2006) a Vendula Voldánová
(kategorie jednotlivci r. 2005). Obì
dìvèata se nominovala svým vítìzstvím
v krajském kole v èervnu v Hranicích na
Moravì. A v Brnì se se svými výkony
vùbec neztratila. Anežka skonèila na
krásném 6. místì mezi 27 závodnicemi
roèníku narození 2006, a Vendula
Voldánová v kategorii roèníku narození
2005 mezi 41 závodnicemi zvítìzila.
Základní škola Doloplazy tímto všem
sportovcùm dokázala, že umí pøedvádìt
své výkony i na republikové úrovni.

Konec prvního pololetí v ZŠ Doloplazy pomalu klepe na dveøe
Spoleèné dny vzdìlávání v naší základní škole bìží jako o závod. Vždy tu nedávno byl zaèátek školního roku a
dnes všichni netrpìlivì èekáme na ty nejkrásnìjší vánoèní prázdniny plné kouzel. Dovolte nám malé ohlédnutí za již
uplynulé mìsíce. V záøí se žáci páté tøídy vydali na exkurzi do matièky Prahy. V èasovì a kilometrovì nároèné
poznávací trase (celkem 13 km chùze) v Praze plné slunce poznali mnoho krásných historických míst. Také se
zúèastnili v divadle Hybernia muzikálu Ferda mravenec, který všechny zcela okouzlil. V øíjnu se šest žákù školy
zúèastnilo 14. roèníku soutìže Mladý pìstitel, která se konala na Floøe v Olomouci. V kategorii mladší žáci se umístil
František Bílek (5. tøída) na 1. místì s vypìstovaným avokádem, Matìj Spáèil (4. tøída) získal 2. místo s
vypìstovaným zázvorem a Kristýna Vláèilová (4. tøída) se umístila na 3. místì. V listopadu se 23 žákù kroužku Rope
skippingu vydalo do Prahy na republikové závody v pódiových skladbách Show contest 2017 a MÈR v rychlostním
skákání støídnonož na 3. minuty. Celkem 4 sestavy našich malých skokanù získalo 4 medaile - 2 zlaté, 1 støíbrnou a 1
bronzovou. Ve velkém svìtì rope skippingu (134 závodníkù) jsme se neztratili. Ba naopak. Vendula Voldánová a Bára
Stachová získaly 3. místo, Veronika Štefová (4. místo) v 10-boji Jump for Joy, Prokop Duda (4. místo), Bára Stachová
(5. místo), Veronika Štefová, Dominika Ludvíková a Vendula Voldánová (6. místo) v MÈR speed 3. minuty. I v mìsíci
prosinci naše škola nelenila. Tentokráte ryze chlapecký tým ve složení Adam Janíèek, Vojtìch Mádr, Matìj Spáèil,
František Bílek, Jan Malíèek, Josef Malíèek a Matìj Mrakava vybojovali v Olomouci v Èajkarénì v okresním kole
florbalového turnaje škole ÈEPS CUP 2017 ve své skupinì 1. místo. O postup do krajského kola podlehli týmu ze
školy Svatoplukova Šternberk. Po nároèných mìsících plných uèení a sportování se všichni tìšíme na zasloužené
prázdniny. I vám všem pøejeme krásné svátky vánoèní plné zdraví, štìstí a osobní pohody a tìšíme se s vámi na naše
další spoleèné chvíle v roce 2018!

Co nového v MŠ?
S blížícím se koncem kalendáøního
roku je opìt èas zhodnotit, co nového se u
nás ve školce událo.
Nejvìtší pracovní nasazení
poznamenalo celou budovu MŠ v rámci
kompletní rekonstrukce elektroinstalace a
plynového vytápìní, vèetnì kotelny. Máme
praktické kazetové stropy s moderním
osvìtlením,vymìnìny vnitøní okenní
parapety a novou výmalbu všech prostor. V
krásném, moderním a èistém prostøedí si už
dìti našly své místeèko a kamarády,
rozbìhl se pravidelný rytmus zamìøený na
výchovu a vzdìlávání našich nejmenších,
úspìšnì funguje taneèní kroužek s Taneèní
školou Coufalovi Olomouc.
Hned 5. 9. jsme starší „Vèelièky“
vyvezli stylovì místním hasièským
foto archiv autora
autobusem na prezentaci záchranných
složek Olomouckého kraje „ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpeènost“.
Pro bezpeènost dìtí jsme již tradiènì v záøí prakticky procvièili pravidla silnièního provozu na dopravním høišti.
Nezapomnìli jsme ani na naše rodièe. V souladu s výzvou OP VVV „Šablony pro MŠ“ jsme uskuteènili poslední
tøi odbornì zamìøená tematická setkání
rodièù v MŠ pod vedením externích
odborníkù. Pozvání pøijaly Doc. PhDr.
Dana Štìrbová, Ph.D., klinická
psycholožka, PaedDr. Zd. Janhubová,
speciální pedagožka a logopedka Mgr.
Dana Chmelíková. V rámci besedy a
jednoduchých cvièení se rodièe seznámili s
vytváøením základù emocí, prožívání
emocí v rodinì i v MŠ, se základními
informacemi o psychosexuálním vývoji.
Praktickými ukázkami nahlédli do
metodiky zamìøené na rozvoj zrakového a
sluchového vnímání, prostorové orientace,
pøedmatematických pøedstav… Paní
logopedka jim objasnila nejèastìjší
foto archiv autora
poruchy øeèi u dìtí pøedškolního vìku a
prevenci øeèových vad, získala si dùvìru pøítomných maminek a to byl impulz pro další spolupráci.
„A co naše prarodièe?“ V listopadu jsme jim dali opìt pøíležitost, aby se v rámci projektu „Babièèiny pohádky“
zapojili do rozvoje pøedètenáøské gramotnosti pøedèítáním pohádek dìtem pøed odpoledním odpoèinkem.
Prosinec je ve školce ve znamení tradic:
Tradiènì využíváme pozvání na Mikulášskou nadílku ve SOU Velký Újezd.
Tradiènì si pøipravíme výrobky èertíkù, Mikulášù a andílkù, vyzbrojíme se množstvím øíkadel a písní - „Proè
asi?“
Tradiènì celý mìsíc zpíváme koledy, tancujeme, uèíme se nové vánoèní básnì, dramatizujeme pohádky, vyrábíme
dáreèky. Protože i ve školce chceme Vánoce kouzelné.

Krásné a pohodové Vánoce a šastný každý den roku 2018
Vám pøejí dìti a kolektiv zamìstnancù MŠ Doloplazy.

Hasièi v Doloplazích v roce 2017
Letos jsme se s dìtmi zamìøili na úspìšné dokonèení
Hry plamen roèníku 2016/2017. Všichni poctivì
trénovali a posilovali. Na jaøe jsme zaèali kláním v
disciplínách CTIF a v kvìtnu jsme v Olomouci
pokraèovali štafetami a požárním útokem. Po celkovém
souètu bodù naši starší žáci obsadili 4. místo. Mladší
žáci byli na 12. místì. V mezièase se rozbìhla Liga
mladých hasièù okresu Olomouc. Zde jsme nasadili
jedno družstvo starších a dvì družstva mladších žákù.
Do ligy se poèítala i soutìž u nás na høišti. Celkovì starší
obsadili 12. místo, mladší A 21. místo a mladší B 36.
místo. Soutìže v doloplazích se zùèastnilo 70 družstev
hasièù. To je 490 dìtí , nepoèítám jejich doprovod. Tato
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masa se v sezonì pøesunuje každý týden na jiné místo. Proto vzdávám holt všem poøadatelùm, kteøí toto zvládají.
Mimo tyto soutìže jsme ještì objeli 6 soutìží v bìhu na 60 metrù pøekážek a ukoøistili nìkolik pohárù a medajlí.
Naši dospìlí èlenové letos také nezaháleli. Kromì organizace plesu , soutìže žákù a lampioòáku jsme udržovali
techniku, obnovovali školení a ve spolupráci se starostou obce požádali o dotaci na novou cisternu. Tu jsme bohužel
nezískali, tak to zkusíme pøíštì. Výjezdová jednotka obce letos zasahovala u 17. Událostí. Nebyly to jenom požáry, ale
také dopravní nehody, technické pomoci- odstraòování spadlých stromù a pøipevnìní uvolnìných plechù pøi vichøici.
Závìrem Vám všem pøejeme hodnì štestí a zdraví v novém roce a kdyby vás to štìstí snad opustilo tak naši hasièi
budou dìlat vše pro to aby vám ho pomohli vrátit.
Za SDH Doloplazy Martin Zboøil

Plesová sezóna 2018
6. 1.

Košt slivovice (Èeský zahrádkáøský svaz)

20. 1.

Hanácký bál ( Hanácký národopisný soubor Olešnica)

3. 2.

Sokolský ples (TJ Sokol Doloplazy - oddíl kopané)

17. 2.

Ples mikroregionu (Obecní úøad Doloplazy )

3. 3.
18. 3.

Hasièský ples (Sbor dobrovolných hasièù)
Dìtský karneval (SRPŠ pøi MŠ)

Spoleèenská rubrika II. pololetí
Noví obèánci :

Zemøel:

Bundilová Žofie
Ferová Tereza
Preèová Tereza

Rybka Alois
Dohnalová Anežka
Smékalová Marta
Brlík Narcis
Kopeèek Josef

Naši jubilanti:
Frelich Jaroslav
Johanesová Božena
Kouøilová Bohumila
Malíèková Božena
Poláková Marie
Štefa Alois
Švarcová Eugenie
Èecháková Bohumila
Válková Marie
Seitl Robert

93 let
91 let
91 let
93 let
85 let
85 let
85 let
90 let
85 let
80 let
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