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Vážení spoluobčané,
přinášíme vám letos poslední předvánoční
vydání našeho Zpravodaje. Jako každý rok, dovolte
mi malou bilanci za uplynulý rok a nastínění roku
příštího, který na podzim přinese i do Doloplaz
komunální volby. Drobné stavební akce, které jsme
letos v obci prováděli, se většinou obešly bez dotací
a prováděli jsme je za obecní prostředky. Vyjímkou
je montáž bezdrátového rozhlasu, která se
neskutečně protahuje a pak již rozdané kompostery.
Oba projekty jsou dotované prostřednictvím MŽP.
Takže jsme si letos provedli, již několikrát
odloženou, opravu hřitovní zdi a to ke spokojenosti
všech nebožtíků za ní umístěných. Se spokojeností
živých pronajímatelů hrobových míst to tak
jednoznačné není, ale i oni ke spokojenosti jednou
jistě dojdou. Obec prodala pod hřbitovem pozemky
(louky/políčka) s tím, že si ponechala část pozemku
foto archiv autora
pro vybudování parkoviště u hřbitova pro jeho
návštěvníky. Probíhá oprava budovy pošty, je hotovo předláždění chodníků na Řeznické ulici, to zase ke spokojenosti
všech tam parkujících řidičů. V současné době probíhá realizace zastávky a chodníku na horním konci, do které se
stavební firma pustila i v této pozdní roční době s tím, že udělá „co počasí dovolí“, zbytek se dokončí na jaře. Dále se
obnovil příkop se zaústěním dešťových vod z prostoru Vacanovské křižovatky do oddílné dešťové kanalizace, které
doposud odtékaly do jednotné kanalizace a při prudkém dešti ji zatěžovaly. Rozběhly se práce na pořízení nové
územněplánovací dokumentace obce, v podstatě jsou dokončeny doplňující průzkumy a rozbory, další etapa návrh
územního plánu naváže začátkem příštího roku. Příští rok nás čeká realizace velkého projektu „Cyklostezka
Doloplazy Tršice“, na který jsme dostali dotaci z ROP Střední Morava. Přes zimu by se měl vysoutěžit dodavatel tak,
aby se na jaře mohly rozběhnout první práce. Obec nechala zpracovat energetický audit a projekt zateplení budov
základní i mateřské školy a na jejich základě byly podány žádosti o dotaci na zateplení těchto budov z prostředků
Státního fondu pro životní prostředí. Pokud uspějeme, mohly by se tyto akce uskutečnit také ještě v příštím roce.
Na závěr mi dovolte, poděkovat všem, kteří pro naši obec v tomto roce pracovali, či obci jakkoliv pomohli. Děkuji
členům zastupitelstva, zaměstnancům obce i příspěvkových organizací za jejich dobrou práci. Chtěl bych rád
poděkovat i všem místím spolkům, resp. jejim členům, 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 2014.
Bc.Josef Zdařil

Důležité upozornění
pro všechny občany, kteří mají tzv. úřední adresu trvalého pobytu na ohlašovně OÚ Doloplazy, se sídlem
Doloplazy 82. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto
evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako
údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny doručovat, neboť v budově OÚ nikdo nebydlí a není možné jim
žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, ze které by si doručenou poštu
mohl vyzvednout.
Podatelna OÚ Doloplazy tudíž není oprávněna jakékoli písemnosti či zásilky pro fyzické osoby uchovávat či
předávat, přestože doposud tak činí. Upozorňujeme občany, že tato činost bude ukončena dne 31.3.2014 a tito si
doručování svých zásilek musí řešit přímo s Českou poštou, případně s odesílateli.
Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád)
nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.
Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu
ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti, proto z tohoto důvodu nemá ohlašovna povinnosti převzít poštovní
zásilky určené občanovi.
Za OÚ Doloplazy Bc.Josef Zdařil, starosta

Country bál 23. 11. 2013
Country bál je již tradiční akce, pořádaná našim skautským oddílem. Konala se i letos a oproti loňskému roku se
sešlo mnohem více příznivců country hudby, což nás organizátory velice potěšilo. Pro ty z vás, kterým to z jakéhokoli
důvodu nevyšlo, ale i pro všechny zúčastněné věnuji těchto pár řádků na připomenutí celého večera.
Již od počátku dvacáté hodiny nám příjemně roztančila parket, country kapela Nepijou, která se na doloplazském
sále již několikrát objevila. Hned po úderu dvacáté první hodiny předvedli své vystoupení tanečníci z Lucky While,
kteří za námi dorazili z nedalekého Kojetína, svoje taneční vystoupení Mexiko a v průběhu večera provedli pro
zájemce ještě dvě výuky country, což vždy naláká na parket i jinak netaneční páry. Program celého večera byl opravdu
pestrý, komu nestačil tanec, ten si mohl navíc zasoutěžit ve hře s názvem „STO“, tato hra nebyla omezena věkem ani
žádnými extrémními znalostmi. Soutěžící měli za úkol během večera najít co největší množství fotografií, které byly
schované na různých místech v prostorách kulturního domu, každá z fotografií měla na rubové straně napsaný název
skautské akce, na níž byla pořízena a šťastný nálezce měl úkol uhodnout rok, kdy k pořízení fotografie došlo. Vítězem
se stal hráč s největším počtem nalezených a správně určených fotografií. V jinak obvyklém večerním programu
nechybělo ani naše skautské předtančení, tentokrát na téma Moulin Rouge“. V tomto předtančení se předvedli téměř
všichni dospělí a dospívající členové našeho oddílu. Jen pro zajímavost bych zmínila, že letos poprvé jsme toto
předtančení nacvičili bez pomoci Čiky (Marie Vega) a tak byl tento tanec našim prvním společným tanečním
projektem, nás „mladších“. Nechybělo také dobré občerstvení, půlnoční tombola a malým zpestřením byla anketa, ve
které měl každý příchozí možnost hodnotit foto soutěž našich družin. V soutěži nakonec těsně, zvítězila družina
Mimoňky.
Všem, kteří přišli, děkujeme a doufáme, že jste se dobře bavili a v roce 2014 se na Vás budeme znovu těšit!
Fotografie z Country balu můžete shlédnout na www.doloplazy.cz/skaut
Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy – Aňa (Anna Novotná)

Betlémské světlo 2013
Skauti a skautky budou i letos rozvážet Betlémské světlo na stovky míst po celé zemi. Rozvoz bude probíhat po
významných vlakových trasách v sobotu 21. prosince.
Betlémské světlo je novodobým symbolem Vánoc, symbolem, který v sobě skrývá především naději, přátelství,
pokoj a vánoční pohodu. Dnes je Betlémské světlo neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry nejen na náměstích,
v kostelech nebo veřejných institucích, ale také v řadě domácností. Právě služba skautů napomáhá tomu, aby si každý
mohl odnést domů svůj plamínek naděje.
Skauti z 19. střediska Velký Týnec převezmou Betlémské světlo od brněnských bratrů na hlavním nádraží v
Olomouci v sobotu 21.12.2013 v 8:51 po příjezdu vlaku R 905. Skauti z Čechovic povezou plamínek do domova
důchodců a symbolicky také do Staré Vody, zaniklé obce ve VVP Libavá. Družina Mimoňek z Doloplaz vyrazí se
světlem v 11:07 vlakem R 1127 na
trasu Olomouc – Opava a budou
odpalovat plamínek příchozím na
jednotlivých stanicích.
Na Štědrý den každoročně
skauti z Velkého Týnce, Čechovic a
Doloplaz roznáší světlo svým
spoluobčanům v jednotlivých
obcích. Olomoučané si mohou
přijít odpálit plamínek také na
Štědrý den, ke Sloupu Nejsvětější
Trojice, na Horní náměstí. Zvyk
vznikl v Rakousku roku 1986, kdy
sem dovezli světlo z Betléma jako
poděkování těm, kteří ochotně a
rádi přispěli na sbírku pro postižené
děti s názvem Světlo ve tmě.
Myšlenka šíření předvánočního
pokoje a míru, která tu vznikla se
odkud rozšířila do pětadvaceti zemí
světa. Tato tradice letos slaví již
dvacáté sedmé výročí. Přímo v
Doloplazích bude náš oddíl roznášet Betlémské světlo, jako již tradičně, na Štědrý den v odpoledních hodinách. Pro
zájemce, kteří by v danou dobu nemohli převzít světlo od skautů bude přístupné v místním kostele.
Bližší informace o Betlémském světle lze nalézt na www.betlemskesvetlo.cz.
Za 3. skautský oddíl Kamzíci Doloplazy napsala Mirka

T. J. Sokol
Vzpomínka na 95. výročí samostatného Československa u sochy
T.G.Masaryka, prvního československého presidenta.
V podvečer 27. října se sešli členové sokola a několik občanů u sochy našeho prvního presidenta
T.G.Masaryka u příležitosti 95. výročí založení samostatného československého státu a vzpomenuli význam
československých legií a doloplazkých občanů, kteří padli v 1. světové válce 1914-1918, nebo na následky
zranění zemřeli. Tito občané bojovali a svůj život nasadili za svobodu národa. Dne 13. dubna 1919 vysadila
sokolská mládež lípu svobody, která je blízko sochy T.G.Masaryka u autobusové zastávky. Tato svoboda stála
mnoho životů, proto vzhlížejme k této historii s úctou.
T. J. Sokol Doloplazy

Rozloučení s rokem 2013 v SOKOLE.
Letos jsme připravili pro všechny děti maňáskovou pohádku o Pejskovi a kočičce, kterou sehráli loutkoherci z
Kašpárkovy říše v Olomouci. Herci děti chválili, že jsou hodné a vnímavé. Děti fandily dobru a křičely na zlo. My
seniorky jsme si zavzpomínaly na dětství, kdy jsme chodily na loutkové divadlo, které hráli sokolové u Vláčilů v
mlékárně. Dík patří také rodičům, kteří si v tomto předvánočním čase udělali čas a s dětmi přišli.

T.J. Sokol Doloplazy ještě jednou přeje
všem spoluobčanům v roce 2014
pevné zdraví a spokojenost
a naší mládeži pak hodně zdravého pohybu.
Pohyb neuzdraví, ale prodlouží život.

Plesová sezóna 2014
4. 1.

Košt slivovice (Český zahrádkářský svaz)

11. 1. Zahrádkářský ples (Český zahrádkářský svaz)
25. 1. Hanácký bál ( Hanácký národopisný soubor Olešnica)
15. 2. Sokolský ples (FC Sokol Doloplazy)
1. 3.

Hasičský ples (SDH Doloplazy)

16. 3. Dětský karneval (SRPŠ při MŠ)

Školní rok v Základní škole Doloplazy
Během měsíce října nás čekal první čas volna - podzimní prázdniny. Žáci čerpali nové síly s rodiči na dovolených
či u svých prarodičů, škola však byla v plném proudu a
probíhalo dokončení rekonstrukce osvětlení a sociálního
zařízení. V měsíci listopadu nás čekal sběr starého papíru, kdy
škola za pomoci občanů Doloplaz nasbírala firmě SITA
celkem 4 430 kg papíru. V témže měsíci tým chlapců ve
složení D. Arabčuk, D. Ferbas, O. Klaus, A. Malíček, D.
Růžek, J. Vláčil, J. Vojáček a J. Zdařil reprezentoval obec ve
florbalovém turnaji škol - okresním kole. Ve velké konkurenci
se ZŠ Doloplazy umístila na 5. místě, do krajského kola
postoupila ZŠ Heyrovského Olomouc. Poslední sobota v
měsíci zvala všechny děti a rodiče na vánoční dílničky a
rozsvěcování stromečku v Doloplazích. Vše bylo pod záštitou
SRPŠ ZŠ Doloplazy a spolku Olešnica. Celé odpoledne se
vydařilo, první adventní neděli jsme přivítali společným
zpěvem a velkým oslnivým ohňostrojem.
foto archiv autora
A nastal čas nejkrásnější - čas splněných přání. Prosinec je pro všechny žáky tím nekrásnějším obdobím, už jen pro
ty vánoce a zasloužené vánoční prázdniny! Mikuláš nás
neminul a přinesl nám sladkosti, čerti letos nezlobili! V pátek
13. jsme přivítali naše nejdražší a nejmilejší na Adventním
koncertu, který připravili pan učitel Weiss a paní učitelka
Samojlovičová, jako host programu byla kapela Noproblem.
V posledním školním týdnu v měsíci probíhal Den
otevřených dveří a také jsme se vydali na školní výlet do
Rožnova pod Radhoštěm s tématikou Vánoce na vesnici.
Studenti VU3V se sešli naposledy v zimním semestru, po
závěrečném testu je čeká další setkání v letním semestru v
polovině ledna 2014. Ještě jsme se ani neohřáli a v lednu nás
čeká závěr 1. pololetí. Než obdržíme pololetní vysvědčení,
17.-18. ledna zapíšeme mezi sebe nové kamarády - budoucí
prvňáčky a v neděli 19.1. proběhne přezkušování žáků
foto archiv autora
individuálního vzdělávání. Tak na slyšenou v druhém pololetí
nového roku 2014! V roce 2014 všem občanům Doloplaz přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a osobní spokojenosti!
žáci a zaměstnanci ZŠ Doloplazy

Čas plyne jako voda, aneb co jsme v MŠ od září stihli
Některé děti, možná i dospělí, se ještě nestihli ani pořádně rozkoukat a už podzim pomalu zavírá dveře. Za nimi již
čeká zima a s ní Vánoce. Pro některé děti byly začátky trošku uslzené, ale teď se do školky těší snad už všichni – na
kamarády, hry nebo třeba kroužky a jiné aktivity, kterých se MŠ účastní. Rodičům jsme zajistili logopedickou
depistáží odborné vyšetření výslovnosti jejich dětí i screeningové preventivní vyšetření zraku dopomohlo k včasnému
odhalení dioptrických vad.
Během uplynulých měsíců nás pobavily maňásková
představení, která se konala přímo v MŠ. V listopadu jsme s
dětmi navštívili kino Metropol v Olomouci, kde jsme shlédli
krásnou pohádku „Ferda Mravenec“. Děti byly nadšeny nejen
pěknými kulisami a pestrobarevnými kostýmy jako z knížky
Ondřeje Sekory, ale i spoustou písniček, které divadlo
provázely. Na začátku prosince si „Berušky“ užily „čertovský
týden“ a ten vyvrcholil návštěvou Mikulášské besídky ve
Velkém Újezdě. Nadchl nás bohatý program s pohádkou O
Sněhurce a sedmi trpaslících i dětská diskotéka. Balíčky s
pamlsky od Mikuláše a čertů si děti zasloužily za společnou
písničku a básničku, následovalo překvapení přímo v MŠ.
Nyní se ve školce připravujeme na blížící se Vánoce a
tradiční Vánoční besídku. Pestrý program určitě pobaví
foto archiv autora
dospěláky všech přítomných dětí. Přejeme Vám všem, ať
prožijete se svými blízkými pravé kouzlo Vánoc ve zdraví a spokojenosti a ať se Vám daří i v novém roce.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám úvodem popřál příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2014 hodně zdraví, spokojenosti, pracovních i
osobních úspěchů.
Vedle přání do roku nadcházejícího si neodpustím alespoň malou
bilanci končícího roku 2013. Pro řadu z nás byl bezesporu tento rok něčím
významný, ať už v pracovním nebo soukromém životě. Zřejmě, tak jako
každé období v našich životech, přinesl vedle radostí i starosti. Přesto
jsem toho názoru, že byl rokem dobrým a každého z nás někam posunul. A
odvážím si toto tvrdit i vzhledem k některým „otřesům“ ve veřejném dění
z posledních měsíců, ze kterých je mi především smutno. Velmi si však
vážím toho, že mé výborné spolupráce s mnohými z vás se tyto události
nikterak nedotkly a podařilo se nám toho hodně udělat. Především
společnými silami zrealizovat řadu prospěšných projektů, ať už šlo o ty
trvalejšího rázu (například realizace památníku obětem holocaustu v
Tršicích) nebo ve formě podpory konkrétních akcí mikroregionů
Bystřička a Království.
Chtěl bych proto poděkovat starostům a starostkám vašich obcí a dalším představitelům, kteří při své práci dělali
maximum možného, aby přispěli ke zvelebení míst, kde společně žijeme. Budu rád, pokud se stejným zápalem do
práce vkročíme i do roku následujícího a přál bych si, aby komunální volby ve vašich obcích, které nás čekají na
podzim roku 2014, nebyly ničím jiným, než hodnocením odvedené práce.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na jednu z posledních společných akcí v roce 2013, kterou je vánoční koncert
pořádaný mikroregionem Království pod mou záštitou. Budete-li mít chuť, přijeďte ve čtvrtek 26. prosince 2013 do
Poutního chrámu Očišťování Panny Marie, který se v 15 hodin rozezní vánočními tóny. Všichni jste srdečně zváni.
Váš Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí

VI. ročník turnaje mikroregionuv malé kopané
V sobotu 30.11.2013 se
v e Ve l k é B y s t ř i c i
uskutečnil další - šestý
turnaj Mikroregionu
Bystřička v malé kopané.
Místem konání byly haly
MZŠ a SK ve Velké
Bystřici a součástí turnaje
bylo i exibiční utkání
starostů a místostarostů
mikroregionu s výběrem
olomouckého kraje.
Celkem se zúčastnilo 10
obcí z mikroregionu.
Děkuji našim fotbalistům
za účast a vzornou
reprezentaci obce a
blahopřeji k třetímu místu
v turnaji. Bc.Josef Zdařil
foto archiv autora

Společenská rubrika IV.čtvrtletí
Noví občánci :

Dohnal Kryštof
Mrakavová Magdaléna
Lant Filip

Zemřel:
Jurčík Vladimír

Naši jubilanti:
Berger Miroslav
Zdařilová Jiřina
Rybářová Božena
Frelichová Anna

90 let
80 let
80 let
80 let
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