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Vážení spoluobčané, 

za našeho doznívajícího mikulášského ohňostroje i 
vybuchujících muničních skladů u Vrbětic, mají naši 
zákonodárci konečně jasno o svých platech a do toho je tu 
náš poslední  Zpravodaj. Jako každý rok, mají předvánoční 
události trochu hektický spád v tomto adventním čase 
rozjímání. Komunální volby jsou za námi a je tu 
pozměněné zastupitelstvo obce. Jeho složení najdete 
uvnitř listu, protože někteří senioři se mě na našem 
společném setkání ptali, kdo že tam vlastně je, koho to 
zvolili. Nové zastupitelstvo již připravilo a schválilo 
důležitý dokument obce - rozpočet na rok 2015. Tento je 
opět vyrovnaný a odráží ty oblasti, do kterých chtějí 
zastupitelé investovat naše společné peníze. Především je 
to zahájená akce „Energetické úspory objektů ZŠ a MŠ“. 
Je zřejmé, že kvůli nastávající zimě se akce přeruší a hlavní 
práce na zateplení se dokončí z jara. Dál uvažujeme o opravách některých místních komunikací. Byl ovšem proveden 

monitoring velké částí staré kanalizace a je třeba zvážit, 
jestli v některých částech nejdříve není třeba opravit, či 
spíše vyměnit, kanalizaci. Havarijní situace je především 
pod silnicí na horní křižovatce, viz. foto. Zpracovává se 
stavební dokumentace komunikace včetně sítí v lokalitě 
od tenisového kurtu směrem nahoru ke stájím. V rozpočtu 
jsou vyčleněny prostředky i na koupi domu č.p.187 s tím, 
že by se dům zboural a otevřel se tak prostor horní 
křižovatky. Dále zastupitelé  plánují projekčně zpracovat 
rekonstrukci domu č.p. 73, to je pošta/knihovna, a také 
celého prostoru za kulturním domem.

Umístili jsme jeden velkoobjemový kontejner na 
bioodpad ke hřbitovu, pro druhý jsme v obci nenašli 
vhodné umístění a dáme jej tedy k čističce. Přes zimu 
budou přistaveny malé rampy, aby byly kontejnery 
přístupnější. Současně budou z obce staženy hnědé 
kontejnery, které se neosvědčily, byť byly považovány jen 

za dílčí řešení k likvidaci bioodpadů. Byly zdrojem znečištění obce a někteří spoluobčané tam vyhazovali i komunální 
odpad, či vedle nich zakládali nelegální skládky. Nezbývá 
než doufat, že  tomu tak nebude u nových 
velkoobjemových kontejnerů. Nebo zavedeme 
monitorování veřejných prostor kamerovým systémem 
jako v sousedních Přáslavicích?

Na závěr bych chtěl poděkovat všem těm zastupitelům, 
ať již minulého nebo nového zastupitelstva, kteří mi v 
uplynulém roce pomáhali obec spravovat, stejně jako 
děkuji zaměstnancům obce i příspěvkových organizací za 
jejich dobrou práci. Nesmím zapomenout s poděkováním 
na místní spolky a jejich členy, kteří věnují svůj čas a 
energii kulturnímu, společenskému či sportovnímu životu 
v naší obci, věnují se naší mládeži. Přeji vám všem klidné a 
spokojené prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v  
novém roce 2015.

 Bc.Josef Zdařil
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Vánoční slovo senátora…
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

každoročně je pro většinu z nás čas Vánoc 
spojen jistou měrou s napětím spočívajícím ve 
shonu a přípravě na svátky, na druhé straně také 
s určitým pocitem radostného očekávání 
klidných dnů, které strávíme společně s našimi 
rodinami. To je alespoň pro mě vždy nejsilnější 
moment celých vánočních svátků. Každoročně 
je však vnímám i jako čas, kdy by se měl každý z 
nás zamyslet nad tím, že svátky „klidu a míru“ 
jsou založeny na jedné podstatné lidské 
vlastnosti, která je již od nepaměti jejich 
atributem. Je to solidarita. Tu vyjadřujeme vůči 
našim bližním tím, že jim dáváme dárky a jakkoli jinak je zahrnujeme radostí. Neměli bychom ale zapomínat, že jsou 
mezi námi také lidé, kteří ve svém okolí nemají nikoho, kdo by vůči nim projevil „solidaritu“. K tomu, aby i tito lidé 
prožili důstojné vánoční svátky, však může přispět každý z nás. Mnohdy stačí drobnost, třeba podpořit dobročinnou 
akci nebo si koupit charitativní punč. Právě z těchto malých věcí se pak skládají ty velké, jako je třeba radost někoho z 
nás. Jestli vám po zbytek roku na takové projevy „solidarity“ nezbývá díky neustálému shonu času, zkuste se alespoň 
v čase Vánoc – mezi nákupy a přípravou na svátky – na chvíli zastavit a zamyslet se. Zamyslet se nad tím, jak přispět 
ke svátkům také lidem, pro které je mnohdy váš projev „solidarity“ jedinou cestou, jak prožít pěkné Vánoce. Těším se, 
že si většina z nás bude na Nový rok moci říct, že něco takového vykonala a hned se nám tak bude do roku 2015 
vstupovat s lepším pocitem. Pokud byste k tomu nenašli prostor, nezoufejte, srdečně vás zvu na Štěpána, v pátek 26. 
prosince 2015 od 15.00 hodin do poutního chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Vedle vánočního 
vystoupení dechové kapely Straňanka budete mít možnost přispět za šálek „senátorského punče“ na dobročinné účely. 
Vedle nezapomenutelného kulturního zážitku tak budete mít příležitost učinit dobrý skutek pro lidi kolem nás. 
Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 hodně zdraví, spokojenosti, 
pracovních i osobních úspěchů. Váš Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí
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Sokolové oslavili 96. výročí vzniku Československa
Na rozdíl od jiných měst a obcí České republiky, kde probíhaly velkolepé oslavy vzniku našeho samostatného 

státu, se 28. října sešla u pomníku jednoho z našich nejskvělejších státníku Tomáše Garrigua Masaryka  hrstka  
„nejvěrnějších“. Na úvod starosta Sokola bratr Samojlovič připomenul význam výročí.  Sokolky ze  „Staré gardy“ v 
čele s dlouholetou starostkou sestrou Ruskou zapálily svíčky, sestry Pluháčkovi pod vedením paní učitelky 
Samojlovičové nás seznámily se  životem  Tomáše Garrigua Masaryka.

Doufáme, že účast na této vzpomínkové akci bude každý rok  stoupat  a 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky oslavíme tak, jak si toto významné jubileum skutečně zaslouží.

Pavel Samojlovič, starosta Sokola Doloplazy

Zastupitelstvo obce Doloplazy zvolené ve volbách v roce 2014:

1.  Mgr. Bílek Miroslav  - člen rady
2.  Gába Petr   - místostarosta
3.  Indráková Zdeňka  -  členka zastupitelstva
4.  Bc. Kušnier David - člen zastupitelstva
5.  Ohera Bohuslav -  člen zastupitelstva
6.  Mgr. Pavelčíková Petra  - členka zastupitelstva
7.  Polách Jaroslav - člen zastupitelstva
8.  Rataj David – člen rady
9.  Sladká Jana - členka zastupitelstva
10. Ing. Tomeček Karel - člen zastupitelstva
11. Zbořil Martin – člen zastupitelstva
12. Bc.Zdařil Josef - starosta
13. Zdařil Lukáš - člen zastupitelstva
14. Zdařil Pavel - člen rady
15. Zlámal Antonín - člen zastupitelstva
Veškeré informace o výsledcích voleb do zastupitelstev v roce 2014 najdete na http://www.volby.cz

Zastupitelstvo obce Doloplazy 

přeje všem občanům krásné prožití 

vánočních svátků a šťastný nový rok.

Zastupitelstvo obce Doloplazy 

přeje všem občanům krásné prožití 

vánočních svátků a šťastný nový rok.



Prosíme, nedávejte 

tříděný odpad vedle kontejnerů.

Počkejte na správné datum. 

Děkujeme.

Svozový kalendář 2015 Doloplazy



Country bál
T r a d i č n í  a k c e  p o ř á d a n á  

skautským oddí lem Kamzíků 
Doloplazy se odehrála i letos, 
tentokrát v sobotu 15. listopadu. 
Večerem provázela country skupina 
Šediváci a ta letos do místního 
kulturního domu přilákala více než sto 
zájemců o příjemnou zábavu.

Stejně jako v roce předešlém, 
předvedla svoje předtančení a výuky 
tanců taneční skupina Lucky While z 
Kojetína. V deset hodin večer se svým 
vystoupením na motivy oskarového 
muzikálu „Hair“ vystoupili místní 
skauti a ti také připravili pro zájemce 
celovečerní hru „O Kamzičí bobky“. 
Stejně jako mělo úspěch předtančení, 
byla kladně hodnocena i hra, jejímž 
cílem bylo podle nalezených 
fo tograf i í  pozna t  j ednoho z  
organizátorů Country balu, získat od 
něj „slovo“ a z těch složit pokřik oddílu. Na vítěze samozřejmě nečekaly opravdové bobky, jednalo se o oříšky v hořké 
čokoládě. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás přišli svou účastí podpořit a těšíme se nashledanou na dalších 
akcí oddílu.

Hanáckou Sibiří k pramenu Odry 7. února 2015
Skautský oddíl Doloplazy si vás dovoluje pozvat na již tradiční zimní pochod k pramenu Odry. Akce se uskuteční 

7. února 2015. V cíli cesty pro vás bude připraveno drobné občerstvení a na zahřátí svařák a oheň k opékání špekáčků a 
to od 9.00 do 15.00 hodin. Budete si také moci prohlédnout fotografie a novinové články týkající se zaniklé obce Stará 
Voda na Libavé.

Filmový festival jeden svět v Doloplazích
Roveři místního skautského oddílu se zapojili do filmového festivalu Jeden svět a v rámci akce „Promítej i ty“ 

uvedou v Doloplazích dva filmy. Festival uvádí dokumentární filmy, které se týkají lidských práv, zamýšlí se nad 
globálními problémy a osvětlují věci, které běžným lidem mohou být skryty za zástěrkou, kterou vytváří média a nebo 
naše neochota, či neschopnost zjišťovat si skutečná fakta o dění ve světě, ba dokonce kolem nás.

Vybrané filmy budou promítnuty v místním kulturním domě. Vstupné se neplatí! Je tedy jen na vás, zda si najdete 
ve svém programu čas a přijdete se společně s námi zamyslet nad vybranými tématy. Všichni jste srdečně zváni.

Putinovy hry – sobota 21. února 2015 od 17.00 hod - přísálí KD Doloplazy
Medaile jsou rozdány, rekordy pokořeny a vítězství vybojována. Kdo je ale skutečným vítězem a kdo poraženým? 

Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezidenta Vladimira 
Putina, který by se nikdy nezrealizoval bez jeho osobní posedlosti. Sen o světovém svátku sportu se sice proměnil ve 
skutečnost, ale za jakou cenu? Všudypřítomná korupce, vyvlastňování soukromých majetků, násilné vystěhovávání 
obyvatel, nevratné dopady na životní prostředí. V investigativním dokumentu vystupují na povrch ty největší bolesti 
současného Ruska. Pro lidi, kteří svou otevřenou výpovědí přispěli ke vzniku filmu, však tato olympiáda nezůstane 
hezkou vzpomínkou.

Tento film byl promítnut i na festivalu v Čechovicích. Dle mého názoru se v něm skrývá nemálo zajímavých 
postřehů a skutečností, které si zaslouží nebýt jen tak přehlédnuty. Film upozorňuje také na to, jakou sílu má totalitní 
režim a jak slabé je slovo obyčejného člověka v takovéto společnosti.

Podezřelá čokoláda - sobota 7. března 2015 od 17.00 hod - přísálí KD Doloplazy
V roce 2010 natočil dánský filmař Miki Mistrati zneklidňující dokument The Dark Side of Chocolate (Odvrácená 

strana čokolády). Odhalil v něm otřesné praktiky na kakaových plantážích v Pobřeží Slonoviny, kde byly k otrocké 
práci zneužívány děti, často pašované z mnoha chudých zemí Afriky. Film vzbudil značnou odezvu a velcí výrobci 
čokolády pod tlakem konzumentů slíbili zjednat nápravu. Kolik z mediálně obratně prezentovaných projektů, které si 
kladly za cíl zlepšit situaci místních komunit, bylo skutečně prospěšných a kolik z proklamací jsou jen lži a prázdné 
sliby? Na tyto otázky se režisér Mistrati snaží odpovědět ve svém novém investigativním dokumentu – a výsledek je 
neméně šokující. (více o festivalu: www.jedensvet.cz) Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, Mirka
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Z MŠ před Vánocemi
Nedávno začal školní rok a už můžeme hodnotit, co se podařilo. Děti měly plné ruce práce každý den. Stihly se 

naučit plno písní, básní, tanečků, denně se dovědět něco nového, 
procvičovat hygienické a společenské návyky. Postupně se měly 
možnost hlásit i do zájmových kroužků – flétny, mažoretek, 
aerobiku, florbalu, lyžování. 

Opět jsme se zapojili do projektu „Koukají na nás správně?“ – 
preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. 
Bezkontaktní vyšetření diagnostickým přístrojem ve známém 
prostředí tak pomohlo již několika dětem rozpoznat a léčit zrakové 
vady. 

Logopedická depistáž v MŠ ujistila rodiče o včasné nápravě 
výslovnosti dětí pod vedením kvalifikovaných odborníků.

K naší péči o zdraví dětí až „nad rámec…“ a nejen k ní je ale 
nezbytná součinnost a spolupráce s rodiči. I ze Školního řádu MŠ 
Doloplazy vyplývá, že rodiče mohou děti do školky vodit pouze 
tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či 
infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající rýma, červené spojivky, afty a podobné příznaky jsou příznaky 

nemoci, i když děti nemají teplotu! Obzvláště nyní v zimním období 
je aktuální připomenout, že děti nemocné se samy necítí dobře – 
běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí  infekci na 
další zdravé děti v kolektivu. Proto je v tomto závazném dokumentu 
i uvedeno, že pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně 
nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře 
o bezinfekčnosti. U dnešních zaměstnaných a vytížených rodičů, 
tak předem děkujeme ochotným prarodičům.

Součástí vzdělávacího programu je i posilování prosociálního 
chování ve vztahu k ostatním lidem, což mimo jiné podporujeme i 
sběrem plastových víček z PET lahví pro postiženého nechodícího 
Lukáška na zakoupení kompenzační pomůcky – el. vozíčku. 
Uvítáme i Vaši spoluúčast sběrem v MŠ.

Naše školka se zapojila do celostátního výzkumu Asociace 
amatérských sportů České republiky zaměřeného na problematiku pohybových aktivit dětí předškolního věku. Stále 
jsme součástí projektu „Papír za papír“ (sběr starého papíru) a tímto děkujeme našim pravidelným „dodavatelům“.

Předzvěstí Vánoc byla Mikulášská nadílka i s pohádkou ve Velkém Újezdě. Výrobou dárečků, přáníček, dekorací, 
zpíváním a tancováním vrcholí naše přípravy na Vánoční besídku pro rodiče a další hosty.

I Vám všem přejeme příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2015.
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Hravé dopoledne v Mateřském centru Doloplazy 

v duchu blížícího se Mikuláše
2. prosince jsme prožili na sále KD Doloplazy krásné dopoledne plné smíchu a radosti. Nebylo to úterý jako 

každé jiné, protože se děti proměnily v čertíky a andílky.
Na začátku jsme se jako vždycky pozdravili a představili 

kamarádům, následovalo opakování již všem známých říkadel, 
písniček, tanečků a her s pohybem, a pak to začalo…

Děti jezdily po nebeské skluzavce, stavěly věž až do nebe, aby 
zahlédly andílka, bojovaly s nezbednými čerty (kuželkami), 
prodíraly se hlubokým lesem (tunelem), kde Mikuláš poztrácel 
nadílku, válely se jako praví čerti na peci (žíněnce) a vracely čerty 
vyplašená zvířátka zpátky do ohrady. Za splněné úkoly byli malí 
pekelníci a andílci odměněni ovocem a sladkostmi. Po svačince 
jsme měli před sebou už jen výtvarnou část. Někdo vyráběl zápich s 
motivem čerta, někdo kornout na sladkosti, ať tak či tak, všechna 
drobotina byla spokojená, že má další své vlastnoručně vyrobené 
dílko.

Chcete se k nám přidat s dětmi ve věku 0 – 3 let i vy? Přijďte! Najdete nás každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. na sále 
KD Doloplazy. Těší se na vás maminky z Doloplaz a Svésedlic

foto archiv autora 

foto archiv autora 



Vydává: Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, IČO 00534927, kontakt 585 356 056, 
              e-mail:  
Vydávání povoleno: Ministerstvem kultury CR, evidencní číslo: MK CR E 17541 Vydáno dne: 19. 12. 2014

doloplazy@doloplazy.cz

Společenská rubrika IV.čtvrtletí
Noví občánci : Buriánek Matyáš

Lebiš Matěj
Balint Jakub
Peřinová Viktorie

Zemřel:
Mikulka Alois
Lammelová Jaromíra

Naši jubilanti:
Frelich Jaroslav  90 let
Vláčilová Božena   85 let

Konec I., II. a III. semestru VU3V v základní škole
V první polovině prosince 2014 již pětadvacet 

studentů - seniorů rozdělených do tří skupin ukončilo 
první, druhý a třetí semestr zájmového studia Virtuální 
Univerzity třetího věku při ČZU Praha. V šesti 
přednáškách se někteří věnovali oboru Kouzelná 
geometrie a jiní zkoušeli své znalosti v oboru Život a 
dílo Michelangela  Buonarroti. Několik studentů se 
věnovalo oběma oborům současně. Splněním všech 
dílčích testů a souhrnného závěrečného testu splní 
všichni bezezbytku podmínky pro postup do dalšího 
semestru. To se ale potvrdí až na závěrečném semináři 
v Praze převzetím osvědčení a potvrzením indexů. 
Ocenění a pochvalu si zaslouží všichni za účast na 
přednáškách a za vysokou účast na mimořádné 
přednášce a exkurzi na konci druhého semestru na 
Englerových varhanách v kostele sv. Mořice v 
Olomouci, za účast na závěrečných „třídních 
schůzkách“ i za zájem o další obory. Všechny studijní 
skupiny si do letního semestru 2014/2015 volí nové obory z cca patnácti možných témat.

V únoru 2015 se spustí v ZŠ Doloplazy čtvrtý semestr VU3V. Zveme k němu i další, dosud nerozhodnuté seniory k 
zapojení do této formy celoživotního vzdělávání. Mgr. Jaromír Navrátil

Plesová sezóna 2015 Plesová sezóna 2015 

10. 1. Košt slivovice (Český zahrádkářský svaz)10. 1. Košt slivovice (Český zahrádkářský svaz)

17. 1. Zahrádkářský ples (Český zahrádkářský svaz)17. 1. Zahrádkářský ples (Český zahrádkářský svaz)

31. 1. Hanácký bál ( Hanácký národopisný soubor Olešnica)31. 1. Hanácký bál ( Hanácký národopisný soubor Olešnica)

14. 2. Sokolský ples (TJ Sokol Doloplazy - oddíl kopané)14. 2. Sokolský ples (TJ Sokol Doloplazy - oddíl kopané)

28. 2. Hasičský ples (SDH Doloplazy)28. 2. Hasičský ples (SDH Doloplazy)

15. 3. Dětský karneval (SRPŠ při MŠ)15. 3. Dětský karneval (SRPŠ při MŠ)

28. 3. Velikonoční dílničky (SRPŠ při ZŠ a sobor Olešnica)28. 3. Velikonoční dílničky (SRPŠ při ZŠ a sobor Olešnica)

17. 1. Ples mikroregionu bystřička (Velká Bystřice)17. 1. Ples mikroregionu bystřička (Velká Bystřice)


