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Vážení spoluobčané, 
dovolte v tomto předvánočním čase opět malé ohlédnutí za uplynulým rokem 

v naší obci. Zastupitelstvo se drželo svých dvou hlavních předsevzetí, tj. snažit se 
umořovat dluh obce a realizovat hlavně menší, zadotované projekty.  Tak byla 
počátkem roku, kromě řádných měsíčních splátek, odeslána mimořádná splátka 
úvěru ve výši 1 mil.korun. Dotace z Programu obnovy venkova pomohla konečně 
realizovat výměnu oken a dveří v naší základní škole, kde obec navíc 
zafinancovala stavební úpravy ve staré kotelně tak, aby se získali další prostory 
pro děti. Byla provedena také výměna starých a nevyhovujích rozvodů pitné a 
odpadní vody v budově. Jako nová je i naše mateřská školka, kde za pomocí 
dotace z programu Leader byl vyměněn nábytek a podlahy. Do třetice se podařilo 
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na nové, tolik žádané, dětské hřiště. 
Připomínat novou hlavní komunikaci snad ani nemusím, každý den po ní jezdíte. 
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok. Při stavu celostátního 

hospodářství a v nadějném 
očekávání další recese, to byl 
takřka věštecký úkol pro náš 
finanční výbor. S mírným 
optimismem je tedy rozpočet 
navržen jako vyrovnaný a je v 
něm opět pamatováno na drobné projekty, jako např. opravu 
podezdívky oplocení místního hřbitova nebo dofinancování možné 
dotace na bezdrátový rozhlas. O tu jsme zažádali v rámci 
mikroregionu a v případě jejího dosažení ubyde zase pár drátů a 
sloupů v obci. 

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. S 

poděkováním nechci zapomenout ani na všechny místní spolky, na jejich dobrovolníky, kteří věnují svůj čas a práci 
společenskému a sportovnímu životu v naší obci. Přeji vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a úspěchů v  novém roce 2012. Bc.Josef Zdařil
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IV. ročník turnaje mikroregionu v malé kopané vyhrály Doloplazy

V sobotu 19. 11. 2011 se ve Velké Bystřici uskutečnil čtvrtý turnaj Mikroregionu Bystřička v malé kopané. 
Místem konání byly haly MZŠ a SK ve Velké Bystřici a součástí turnaje byl tradičně i exibiční starostovský zápas 
mezi „Horňáky“ a „Dolňáky“. Celkem se zúčastnilo všech 11 obcí z 
mikroregionu, dvanáctý tým doplnila sousední Libavá. Děkuji 
našim fotbalistům za vzornou reprezentaci obce a blahopřeji k 
vítězství v turnaji. Bc.Josef Zdařil 

Celkové pořadí turnaje:

1. Doloplazy

2. Velká Bystřice

3. Bystrovany

4. Hlubočky

5. Mrsklesy

6. Libavá

7. Přáslavice

8. Tršice

9. Daskabát

10. Velký Újezd

11. Svésedlice

12. Bukovany
foto archiv autora 



Kanalizace a napojení na centrální čističku odpadních vod
V září byl ukončen zkušební provoz ČOV a kolaudací tato uvedena do řádného provozu. Požadované hodnoty 

vyčištění na výstupu splňuje čistička s rezervou i přes dva velké přetrvávající nedostatky. Tím prvním je množství 
protékající vody. Jak všichni víme, máme jednotnou kanalizaci do níž jsou nyní zaústěny vody splaškové, dešťové a 
balastní z okolních polí. A právě ty posledně jmenované vody způsobují, že přitékající vody bylo v uplynulém roce 
mnohem více, než předpokládal projekt. Navíc splašky ředí a ochlazují. Tento problém se nyní řeší s vodoprávním 
úřadem, který patrně bude chtít toto množtví snížit. Snad nám naši kolegové z magistrátu poradí i jak a za co. Druhým, 
závažnějším,  problémem je malé množství odbouraných chemických a biologických látek. Čistírna by je odbourala, 
kdyby na ni přitekly. I zde projektant nastavil hodnotu příliš vysoko, dle jeho názoru však správně. Podle projektanta 
se chybějící znečištění buďto někde ztrácí v kanalizaci (nevím kde) nebo je stále zadržováno v žumpách a septicích. 
Jak už jsem několikrát psal, poskytoval dotace nám v podmínkách stanovil 100% přímého připojení nemovitostí 
napojených na kanalizaci a stejně tak to přikazuje zákon o vodovodech a kanalizacích. V něm je po jeho loňské 
novelizaci konečně uvedeno kdo je oprávněn toto kontrolovat (příslušný vodoprávní úřad nebo ČIŽP) a jsou zde již 
dány případné snakce za nedodržení této povinnosti (do 100 000,-). Z těchto důvodů jsme se zastupiteli obešli 
všechny nemovitosti a zjišťovali skutečný stav jejich napojení. Téměř 80% je řádně napojeno, tito (spolu)vlastníci 
nám tuto skutečnost stvrdili podpisem a já jim za to děkuji. Do konce února musíme podat závěrečnou zprávu a 
vyhodnocení zkušebního provozu ČOV. Bohužel dosavadní rozbory potvrzují výše uvedené malé množství 
odbouraného znečištění a toto by fond životního prostředí posoudil jako nesplnění podmínek dotace a hrozilo by nám 
reálné nebezpečí vracení (části)dotace. Tomu se chceme za každou cenu vyhnout a jednáme s fondem o prodloužení 
termínu podání závěrečné zprávy, abychom poskytli čas zbylým 20% na přímé připojení, za současného 
monitorování nátoku na ČOV. O dalším jednání v této věci vás budeme dále informovat. Na závěr ještě jednou děkuji 
všem, kdo tuto novou skutečnost (centrální ČOV) pochopili a mnohdy s vynaložením nemalých prostředků, se 
připojili přímo bez předčištění. Těm zbývajícím 20ti% bych chtěl vzkázat, že i oni jsou zodpovědni za likvidaci 
odpadních vod vznikajích na jejich nemovitostech a tato povinnost po nich bude ze strany obce požadována, ze strany 
výše uvedených orgánů státní správy vymáhána. Bc.Josef Zdařil 

Ke stížnostem spoluobčanů
Minule jsem psal o stížnostech na hlučné sekačky, 

nedávno jsem zase vyslechl stížnosti občanů na 
trávníky poseté psími výkaly. A to jak v obci, tak i v 
její těsné blízkosti. Pracovníci obce, kteří veřejná 
prostranství sekají, by vám o tom mohli dlouze 
povídat. Není to vina našich nejlepších čtyřnohých 
přátel, ale jejich bezohledných a nezodpovědných 
majitelů, našich spoluobčanů. Stěžovatelé se ptali na 
nějaký předpis obce, který by tento nešvar omezil. 
Zvýšení poplatků ani obecně závazná vyhláška nic 

neřeší, neboť bez obecní policie těžko zajistit alespoň částečnou vymahatelnost, jako ve městech. Ale nezoufejme. Ve 
vyspělejším zahraničí se již pořizují databáze DNA všech registrovaných psů, obecní policista sebere vzorek a 
rozběhne se pátrání zakončené brutální sankcí, neboť test DNA něco stojí. Jinde zase zvažují výstavbu veřejných 
psích záchodků. Zkusím se poptat po dotacích z EU na takovýto projekt. Vítejte ve Zvonokosech! Bc.Josef Zdařil 

Události z MŠ
Školní rok se v novém prostředí rozběhl velkou rychlostí a už se 

blíží Vánoce…
Děti s učitelkami stihly mnoho práce a činností. Koťátka si 

prožila Šmoulí a Čertovský týden, všechny děti shlédly pohádkové 
představení v MŠ a zábavnou Klauniádu. Rodiče měli průběžně 
možnost nahlásit své děti do zájmových kroužků (cvičí se dětský 
aerobic, hrají na flétnu, budou jezdit lyžovat). Nyní v adventní době 
si užily Mikulášskou nadílku i s programem ve SOU Velký Újezd, 
pobavila je i Čertovská pohádka v Olomouci. Obě třídy vystoupily 
na Adventním setkání na sále v obci.

Hlavní událostí součastných dnů budou pro děti vánoční 
besídky v MŠ a příprava na ně. Vyrábí se dárky z keramiky pro 
rodiče, chystá se vystoupení na slavnostní odpoledne, kdy budou rozzářeny už i vánoční stromečky.

Přejeme Vám všem šťastné prožití vánočních svátků, hodně pohody a zdraví v celém novém roce.
Učitelky MŠ
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Charitní pečovatelská služba v Tršicích a okolních obcích
Už to budou dva roky, co je k dispozici Charitní pečovatelská služba,která má své zázemí na opravené faře v 

Tršicích č.45./přímo naproti místního kostela a nedaleko autobusové zastávky.
Naše služba nabízí pomocnou ruku i srdce zejména seniorům,ale i ostatním dospělým lidem se zdravotním 

postižením. Největší zájem ze strany klientů a jejich rodinných příslušníků je o pomoc při osobní hygieně, přípravě a 
podávání stravy,úklidu domácnosti a o různé pochůzky např. vyzvedávání léků.Také můžeme zajistit dovoz obědů ze 
školní jídelny v Tršicích.

Nově zjišťujeme,zda by naši klienti měli zájem využívat služeb dobrovolníků Charity. Tyto služby jsou bezplatné 
a jedná se např. o předčítání,společenské hry,vycházky,atd..

Letos rovněž připravujeme vánoční posezení pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky.
Kvalifikované pečovatelky vyjíždí služebním automobilem za klienty do těchto obcí: Grygov, Krčmaň, Vsisko, 

Velký Týnec, Čechovice, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice, Tršice, Lipňany, Zákřov, Doloplazy, Velký Újezd, 
Výkleky a Lazníčky.

Více informací můžete najít na www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-STH nebo si můžete telefonovat na 
č.734435074 - Mgr. Eva Kubáčková, koordinátorka.

Činnost skautského oddílu

Pohádkový les plný postav z českých hraných pohádek
 Krásná neděle 2. 10. se proměnila v pohádkovou ve chvíli, kdy se na trase 
od stájí Malíčkovi objevilo několik pohádkových postav z typických 
českých pohádek. Dětem se nejvíce zalíbil Otesánek a jeho ochutnávka 
dobrot, Vodníci se svými dušičkami v hrníčku a největší strach budili 
přirozeně Čerti a Lotrandova družina. Mimo to znalosti dětí prověřil 
Hloupý Honza, Popelka potřebovala pomoc s přebíráním hrachu, Chytrá 
Horákyně prozkoušela, zda jsou děti stejně důvtipné jako ona a 
v neposlední řadě i Krakonoš se zajímal o to, zda děti znají lesní zvířátka. 
Malá odměna v podobě bonbonu neminula žádného úspěšného řešitele 
úkolu na všech stanovištích a samozřejmě i občerstvení po absolvování 
celé trasy bylo zajištěno.
Po návratu z lesa se děti zapojovaly do pouštění draků a jezdily na 
koníčcích, letos byl totiž pohádkový les spojen s Drakiádou, a tak bylo 
celé odpoledne co dělat.
Závěrem mohu dodat, že krásné počasí vydrželo opravdu celé odpoledne 
a tak doufám, že děti domů odcházely spokojené s pěkným zážitkem.

Country bál 
Letošní country bál, který se konal 12. listopadu v kulturním domě 
v Doloplazích, byl po celý večer doprovázený country skupinou Nepijou 
a tanečníky ze skupiny Lucky While, kteří nám zpříjemnili večer svým vystoupením a několika výukami country 
tanců, takže i nezkušení tanečníci měli možnost ovládnout parket. Kolem 22:00 hodiny vystoupili se svým 
předtančením Saint Tropez roveři a rangers  
z Doloplaz.  Po celý večer bylo připraveno bohaté 
občerstvení. Již tradiční guláš, chuťovky a jiné dobroty. 
Nejoriginálnější však byly mexické placky Tacos, což 
jsou malé tortily plněné směsí (masová, sýrová, 
bramborová). Také nechyběl koktej bar a další 
alkoholické či nealkoholické nápoje. Úderem půlnoci 
přišla na řadu bohatá tombola. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem sponzorům za vzácné dary, kterými 
jste nám přispěli!
Po tombole nám skupina Nepijou zahrála ještě pár 
songů, na které se dalo báječně tančit. Poté se už mnoho 
lidí odebíralo do svých domovů, ale našli se i velmi 
vytrvalí, kteří vydrželi až do brzkých hodin ranních. 
Závěrem bych už jen dodala, že se budu těšit na velkou 
účast v příštím roce, a to 17. 11. 2012.
      členky 03. skautského oddílu Kamzíci Doloplazy foto archiv autora 
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Činnost Sokola /říjen – prosinec 2011/
V pátek 14. října se na sokolském hřišti konala 

brigáda. Sešlo se 12 členů Sokola, kteří byli ochotni 
věnovat chvíli svého volného času na zazimování 
hřiště. Děkujeme. Tato brigáda byla v letošním roce 
poslední – hřiště jsme zazimovali a připravili k 
„zimnímu spánku“. Udělalo se mnoho práce, posekla 
se poslední tráva, uklidilo se v sokolských buňkách 
Kaštance a Sokolce, schovaly se koše na basketbal, síť 
na volejbal, porylo se doskočiště a pohrabalo spadané 
listí. Součástí akce bylo opékání špekáčků u posledního 
táboráku v této sezóně. Současné sokolské hřiště 
funguje od cvičebního roku 2008/2009. Od této doby 
zde cvičitelé Sokola udělali mnoho neplacené práce. 
Hřiště se vybudovalo „na zelené louce“. A dnes je hřiště 
na naše podmínky v dobrém provozním stavu, 
samozřejmě s ohledem na finanční možnosti Sokola. 
Pravidelnou údržbu zajišťuje Jan Hostášek, kterému za 
jeho činnost, především sečení trávy v období květen – 
září, patří velký dík. Hřiště se využívá k pravidelným cvičebním hodinám mimo zimní období. Také ho navštěvuje ZŠ 
Doloplazy, která si na vlastní odpovědnost dohodla se Sokolem půjčování tohoto areálu.

V úterý 20. prosince se konalo každoroční vánoční setkání všech příznivců Sokola na sále kulturního domu 
(s výtvarnou výstavou obrázků žáků ZŠ Doloplazy s vánoční tématikou, nejlepší budou vystaveny na nástěnce 
Sokola). Akce začala v 17:00 hod., účast byla velmi pestrá, od nejmladších až po nejstarší („Věrnou gardu“). Na 
setkání bylo i několik rodičů, kteří se přišli podívat na své ratolesti – na to, co se v Sokole od září naučili. Jako každý 
rok proběhlo vystoupení všech skupin, které ukazovalo základní náplň cvičebních hodin. Cvičitelé si na přípravě 
letošního vystoupení dali opravdu záležet. Za jejich dobrovolnou činnost a ochotu cvičit mládež v Sokole jim patří 
dík. Ženy z „Věrné gardy“ zajistily občerstvení (vanilkové rohlíčky, perníčky, linecké cukroví a jiné sladké dobroty) a 
také nápoje (minerálky, kávu, čaj, svařené víno) – každý si přišel na to své. Samozřejmě jsme tu měli vánoční 
stromeček a betlém. Pohodová vánoční atmosféra, vzpomínání na nedávný orientační běh a jiné sokolské akce se 
protáhly do pozdních večerních hodin. Sokol má další rok své činnosti za sebou (a jako v každém spolku) jen díky 
ochotě malé skupinky aktivních členů – děkujeme!

Pravidelné cvičení po vánočních prázdninách začne od 3. ledna 2012. Pokud je mezi Vámi někdo, kdo by chtěl 
začít chodit do Sokola, přijďte mezi nás na sál kulturního domu. Jan Rybář, člen Sokola

Pokojné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí

v novém roce v rodině i na pracovišti Vám přeje TJ Sokol Doloplazy.
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Adventní setkání Doloplazy
Stejně jako každý rok se doloplazské spolky postaraly o 

uspořádání adventního setkání. Již tradiční akce pořádaná na 
začátku adventního času přilákala velké množství návštěvníků 
nejen na vánoční dílničky pořádané sdružením rodičů a přátel 
základní školy, ale také na zpívání koled u domu pana Niesnera s 
občerstvením a následným ohňostrojem. Součástí akce byla i 
výstava dololazských výtvarníků Miloše Vojáčka, Lenky 
Ratajové a Ivy Vodičkové. Je nutné připomenout, že všechny 
pořadatelské spolky uvedenou akci pořádají bez jakéhokoli 
výdělku. Veškeré finanční prostředky z prodeje punče při 
venkovní akci byly použity na nákup ohňostroje. Na ohňostroj 
přispělo i zastupitelstvo obce a SRPŠ z vánočních dílniček.

Protože se při vánočních dílnách prodalo veškeré připravené 
občerstvení a připravené aktivity byly díky osloveným rodičům dětí ze základní školy  nenákladné, podařilo se akci 
uspořádat se ziskem. Veškeré utržené peníze budou poskytnuty základní škole a využity dětmi. Celá akce byla 
příjemným zpestřením předvánočního shonu. 

Jestli některý z rodičů nestihl se svými dětmi navštívit vánoční dílničky, může svou chybu napravit na 
připravovaných velikonočních dílnách týden před velikonocemi.

Vánoční tradice a zvyky
České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, které nám závidí celý svět, a na zahraničních portálech o nich 

naleznete pouze zmínky obdivu. Tradiční české Vánoce jsou dokonce motivem pro zahraniční turisty, aby v době 
svátků navštívili naši republiku. Na rozdíl od jiných zemí u nás Vánoce i přes veškerou snahu, stále ještě nejsou ryze 
komerční, ale ani čistě křesťanské. České tradice mají ze všeho jen to nejlepší. Jaké znáte vánoční zvyky a které 
dodržujete?

Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku 

pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz a zabránit nouzi,a 
proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence.

Zlaté prasátko
Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí, aby se vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý den být o 

hladu je obzvlášť pro děti náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, tak s první hvězdou na nebi uvidí i zlaté 
prasátko. Prasátko je také vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí.To, jestli tomu tak 
doopravdy je, se musíte přesvědčit sami, třeba o těch letošních Vánocích.

Krájení jablka
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich průběhu, u některých na počátku a u jiných spíše 

až ke konci, dojde na krájení jablíčka. Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda daného čeká za rok život anebo 
smrt. Život znamená nález pěticípé hvězdičky ve středu a smrt křížek. Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si 
vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce.

Pouštění lodiček
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a do jejich s 

pomocí roztaveného vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček.Do lavoru napusťte vodu, zapalte svíčky a 
dejte lodičky plout na vodu. Majitele té lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý život.

Lití olova
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízké. Olovo se roztaví na kovové lopatce nad plamenem, a pak se 

vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou.Ve vodě olovo ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvar. 
Podle odlitku pak lidé hádali, co je v budoucnu čeká.

Zpívání koled
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v daném období, kdy 

chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku. 

Barborka
Na svatou Barboru (4.12.) chodí každá dívka, která se chce vdát, trhat Barborku. Barborku přitom představují 

třešňové větvičky anebo také Zlatý déšť natrhaný až po setmění. Jestli Barborka do Štědrého dne rozkvete, dívka 
najde svého ženicha. Pro dokonalý efekt je zapotřebí, aby dívka větévky zalévala vodou nošenou v ústech.

foto archiv autora 
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Společenská rubrika IV.čtvrtletí 2011
Noví občánci : Bazgerová Stela Lilly Zemřeli: Pazdera Antonín

Voldánová Zdena
Naši jubilanti: Johanesová Božena 85 let Novák Jaroslav

Prečová Anna 80 let Štefa Vladimír

Zastupitelstvo obce Doloplazy 

přeje všem občanům krásné prožití 

vánočních svátků a šťastný nový rok.

Plesová sezóna 2012 

v Kulturním domu v Doloplazích

7. leden Košt slivovoce - dechová hudba Vlčnovjanka

14. leden Zahrádkářský ples

28. leden Hanácký bál Doloplazy

11. únor Ples mikroregionu Bystřička

18. únor Sportovní ples

3. březen Hasičský ples

Pavel Samojlovič, Doloplazy: Rodinná včelí farma Samojlovičovi 

 získala 1.místo v Olomouckém kraji v soutěži Rozjezdy 2011, pořádané společností 

T-Mobile Czech Republic a.s. Své hlasy na podporu projektu můžete posílat na:

Vzkaz čtenářům: Po všetkém h..., po včelách med, podnikat začněte hned.

 

www.rozjezdyroku.cz/vítězné projekty/
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