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Vážení spoluobčané.
Je tu poslední letošní vydání našeho Zpravodaje, s ním konec roku a tradiční bilancování. Mimo jiné byl letošní rok 

rokem volebním a naše obec má nové zastupitelstvo. Chtěl bych poděkovat všem kandidátům, i těm co neuspěli, za 
jejich účast a snahu pomoci obci. Svou ochotu veřejně deklarovali a 
nesli svou kůži na trh. Je to i jejich zásluha, že volby řádně proběhly 
a obec může dál fungovat, jak má. Nebyla to všude samozřejmost a 
dík jim za to právem patří. V zastupitelstvu zůstalo 8 bývalých, 
zkušených členů a přibylo 7 nových, mladých tváří. Myslím, že jste 
volili dobře. Ta zkušenost tu je potřeba stejně jako nové a mladé 
myšlení, které se projevilo hned od našich prvních schůzí. Já osobně 
mám z nového zastupitelstva dobrý pocit a nastávajícího volebního 
období se nebojím, přestože do něj vstupujeme s dluhem cca. 7 
milionů korun. Není divu, v tomto roce se realizovaly dvě největší, 
dlouho připravované, investiční akce. Kanalizace je hotova a 
čistička pracuje ve zkušebním provozu. Jak jsem se o tomto díle 
rozepsal v minulém Zpravodaji, budeme zase od jara na vás působit, 
abyste se novému stavu přizpůsobili a dodrželi ustanovení §18 
odst.4) zákona o vodovodech a kanalizacích: „V případě, že je 
kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani 
přes žumpy.“

Od počátku prosince již pijete vodu upravenou novou 
technologií ve vodojemu. Takže i tato akce se úspěšně podařila a já 
doufám, že konečně definitivně zmizí velké problémy s pitnou 
vodou, které provázely celé minulé volební období.  Na úterní 
schůzi schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na rok 2011. Je z něj 
patrné, že v příštím roce, i v následujících dvou až  třech letech, se 
budeme snažit splatit vzpomínaný dluh. Budeme se zatím věnovat 
menším projektům, na které získáme dotace nebo je případně 
utáhneme i s touto zátěží. 

Chtěl bych připomenout ještě loňské žhavé zimní téma  úklid 
chodníků a poděkovat za pochopení a pomoc těm občanům, kteří 
obecní chodníky před svým domem „vzali za své“. Jsem rád, že je 
tomu tak i tuto zimu. Opakovaně žádám všechny majitele 
automobilů, kteří parkují na místních komunikacích, na nichž 
necháváme odhrnovat napadaný sníh, aby alespoň když padá, v sobě našli zbytek odpovědnosti a ohleduplnosti k 
ostatním spoluobčanům, a přeparkovali.

Na závěr, už tradičně na tomto místě, děkuji všem, kteří pro naši obec v tomto roce pracovali, či obci jakkoliv 
pomohli. Děkuji členům minulého i stávajícího zastupitelstva, zaměstnancům obce i příspěvkových organizací. 
Děkuji všem spolkům a jejich členům za činnost, kterou obohacují náš život v obci. Přeji vám všem klidné a spokojené 
prožití vánočních svátků a úspěšný, ve zdraví prožitý, nový rok 2011. Bc.Josef Zdařil

Svozy komunálního odpadu v r.2011
leden - 13. a 27. červenec - 14. a 28.
únor - 10. a 24. srpen - 11. a 25.
březen - 10. a 24. září - 8. a 22.
duben - 7. a 21. říjen - 6. a 20.
květen - 5. a 19. listopad - 3. a 16.
červen - 2., 16. a 30. prosinec - 1., 15. a 29.
Svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu  30. 4. a 17.9.
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Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Bělidla
Jistě existuje mnoho obyvatel obce Doloplazy, pro něž není informace o sokolských táborech na louce u potoka 

Olešnice žádnou novinkou.  Přesto bychom dnes rádi dali o sobě vědět i těm, kteří třeba o nás ještě neslyšeli.
Zdá se to až neuvěřitelné, ale čísla mne nenechávají na 

pochybách   na našich sokolských táborech jsme vychovali již 
dvě generace mladých lidí! Náš první tábor se konal v roce 
1973 v Chraticích u Starého Města pod Králickým 
Sněžníkem, a ve srovnání s těmi současnými, doloplazskými, 
byl zcela primitivní. Od té doby uběhlo mnoho vody. Mnohé 
se změnilo, ale jedno zůstalo stejné: nadšení bělidelských 
sokolů pro pobyt v přírodě s jeho každoročním vyvrcholením  
stanovým táborem. Původní Chrastice jsme opustili po třech 
letech a začali jsme tábořit na neméně pěkném tábořišti u řeky 
Bystřičky mezi Jívovou a Domašovem. Ale i toto tábořiště 
jsme museli opustit a „přestěhovali“ jsme se do Doloplaz. Zde 
jsme již začali budovat tábory pro více prázdninových běhů, a 
postupně se zdokonalovalo i vybavení naší táborové základy. 
Již dávno nevozíme táborový materiál ve dvou osobních 
autech, jak tomu bylo v začátcích našeho táboření. Dnes 
bychom se již bez nákladních aut neobešli. Táborníci, kteří v dávných Chrasticích patřili mezi nejmladší děti, nyní 
zajišťují vedení tábora a takzvaně „výkonnými cvičiteli“ na táborech jsou už jejich děti a vrstevníci jejich dětí.

Našeho posledního stěhování jsme nikdy nelitovali. Co na tom, že příjezdná cesta na naše současné tábořiště je 
mnohdy na hranici sjízdnosti, co na tom, že si pitnou vodu musíme dovážet. Máme zde ale bezvadnou louku, ještě lepší 
přehradu, na jejíž hladině se bohatě vyřádíme na našich nafukovacích kánoích, a hlavně  máme účinnou místní 
podporu. Vlastně jsme toto tábořiště u Olešnice objevili díky místním obyvatelům Doloplaz, kteří „nám dali tip“. Již 
po několika letech našeho táboření na louce u Olešnice jsme získali, díky tehdejšímu starostovi Sokola Doloplazy br. 
Vláčilovi, kontakt na ses. Fanynku Brzokoupilovou, v jejíž stodole jsme pak dlouhá léta skladovali naši táborovou 
základnu. (Dnes již ani jeden ze jmenovaných nežije.) Od letošního roku, když nás po předchozím upozornění 
Brzokoupilovi požádali o uvolnění stodoly pro vlastní neodbytnou potřebu, máme materiál uskladněn opět v 
Doloplazích  tentokrát v prostorách Zemědělského družstva. Družstvo nám vyšlo nevídaným způsobem vstříc a 
nabídlo nám perfektní skladovací prostory, takže se pro nás vlastně stavění a bourání tábora nijak nezkomplikovalo. I s 
doloplazskými sokoly máme dobré vztahy; již nás několikrát přišli na tábořiště navštívit, jednou dokonce jako početná 
výprava včetně dětí (a s dárkem pro tábor  plným košíkem buchet).

Nezbývá, než zakončit toto vzpomínání slovy: v Doloplazích se nám líbí, dobře se nám tam táboří a moc se do 
Doloplaz, jak říkáme našemu tábořišti, každý rok těšíme. Touto krátkou informací rekapitulujeme („v předvečer“ 
jubilejního 30. tábora v katastru obce Doloplazy) naše devětadvacetileté působení na krásném tábořišti u Olešnice. 
Věříme, že i v budoucích letech se nic na dobrých vztazích nás táborníků s obcí nezmění, a že prožijeme ještě mnoho 
dalších táborů na této nezapomenutelné táborové louce. Luboš Toušek, starosta T. J. Sokol Olomouc-Bělidla

 

Skautský Country bál 2010
V sobotu 13. listopadu 2010 se v kulturním domě v Doloplazích konala již tradiční akce pořádaná 3. skautským oddílem 

Doloplazy s názvem Skautský country bál.

 Večer odstartovala přesně ve 20.00 hodin country skupina Nepijou, která nás svými songy doprovázela celý večer. O výuku 

country tanců se letos postarala taneční skupina Colorédo z Přerova, která se s námi během večera podělila o své umění a naučila 

nás pár nových kroků. Ve 22.00 hodin vystoupila taneční skupina Incognito, tvořená rovery a rangers z Doloplaz. Vystoupení se 

skládalo ze středověkých tanců a hospodské scénky, včetně bitky, která měla u publika největší ohlas.

 Letošní ročník byl však obzvláště mimořádný a to hned ze dvou důvodů. Prvním byla návštěva našich skautských kamarádů 

z Německa, konkrétně Lužických Srbů, se kterými náš oddíl spolupracuje už několik let a kteří také během večera zazpívali pár 

svých lidových písniček. Druhým důvodem výjimečnosti letošního bálu byla oslava již DVACÁTÉHO VÝROČÍ EXISTENCE 

SKAUTSKÉHO ODDÍLU DOLOPLAZY. K této příležitosti byli na country bál speciálně pozváni všichni bývalí skauti, se 

kterými pan Pavel Zdařil (nám známý pod přezdívkou Šerif) odstartoval roku 1990 éru našeho oddílu. Kolem půl jedenácté se 

pak všichni naši skauti, bývalí i současní, sešli v menším sále v prvním patře ke slavnostnímu přípitku. 

Ani letos nechyběla půlnoční bohatá tombola. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali tolik vzácných cen. Po 

tombole se lidé po menších skupinkách začali pomalu odebírat do svých domovů. Česko-lužickosrbské přátelství jsme však 

utužovali až do páté hodiny ranní.  Myslím, že můžu v klidu říct, že máme za sebou další úspěšný country bál s hojnou účastí. Teď 

už nám nezbývá nic jiného, než těšit se na příští ročník a doufat, že bude minimálně tak úspěšný, jako ten letošní. Lukes
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Základní škola Doloplazy
Stále se něco děje v naší obci, ve škole také. Prvňáčci se pilně učí 

písmenka a číslice,  děti 2., 3. a 4.třídy se účastní základního a 
zdokonalovacího plaveckého výcviku na Plaveckém stadionu v Olomouci.  
Výcvik zakončí k 1. pololetí mokrým vysvědčením. Žáci 5. třídy naší školy 
se zapojili do matematické olympiády, 4. třída po vyučování usilovně pracuje 
na výrobě postav z různých materiálů, které zasílá do celostátní výtvarné 
soutěže. Již v minulosti děti vyhrály nejednu cenu.

Od října se ve škole rozběhly všechny zájmové kroužky (výtvarný, 
výpočetní techniky, dramatický a chytrých hlaviček). Děti posledně 
jmenovaného kroužku navštívily minulý týden Arcidiecézní muzeum v 
Olomouci s rozsáhlou výstavou výtvarné kultury let 1620  1780 Olomoucké 
baroko. Na Horním náměstí obhlédly vánoční jarmark a Ježíškovu dílnu. 
Domů se vracely bohatší o kulturní zážitek i malý úlovek v podobě 
vánočního dárku.

První adventní neděli se v kulturním domě konaly mikulášské dílničky s 
programem. Organizačně se podílely různé spolky v obci  SDH, Olešnica, 
Skauti, SRPŠ. Děti ze školy přispěly programem a společně zazpívaly a 
zahrály veršovanou pohádku. Dílny se letos vydařily, děti odcházely 
spokojeny. Organizátorům a všem, kteří se podíleli na jejich zdárném 
průběhu díky.

Ve škole nás do Vánoc kromě učení ještě čeká návštěva divadelního představení v DH v Olomouci s názvem 
Setkání před Betlémem a vánoční besídky ve třídách.

Pokud bude dostatek sněhu i po novém roce, připravuje škola lyžařské závody v běhu na lyžích. Na jaře potom již 
tradiční pěveckou a hudební soutěž Zlatý slavík. Příští již 6. ročník bude organizačně rozšířen o účastníky celého 
mikroregionu.

Za sebe i celou školu vám všem chci popřát krásné Vánoce a v dalším roce zdraví, štěstí, lásku v osobním životě a 
úspěchy v práci. Bc. Houšková Alena

Z MŠ před Vánocemi
Školství obecně a zejména v obci, bývá středem pozornosti a 

součastně i kritiky, která může fungovat motivačně, ba i naopak -
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“ Jen těžce se v přeplněných třídách 
MŠ, v nabitém školním vzdělávacím programu a intenzitě 
nadstandardních aktivit lze s touto skutečností ztotožnit. U 
některých rodičů by stálo za to zamyslet se, jak moc si uvědomují, že 
předškolní zařízení rodinnou výchovu nenahrazuje, ale pouze 
doplňuje. Za přípravu na školku či na školu opravdu zodpovídají 
rodiče a dle názoru odborníků (speciálních pedagogů) právě tato 
povinnost klesá na kvalitě. Předškolní zařízení je školské zařízení se 
svým řádem a režimem a nelze je zaměňovat za dětské koutky, 
fungující pouze na bázi potřeb rodičů. Ze školního řádu vyplývají 
práva a povinnosti pro všechny zúčastněné (pracovníky, rodiče a 
děti), aby řádně fungoval a dovedl nás ke zdárnému cíli, je třeba 
spolupráce, vzájemná důvěra, respekt, vstřícnost, tolerance a 
přizpůsobivost, což jsou vzdělávací cíle v oblasti prosociálního chování již u dětí předškolního věku. 

A co se u nás událo? Napadený sníh nám připomněl příchod zimy a blížící se Vánoce. V MŠ se na ně připravovaly 
děti už od začátku adventu. Vystoupily s krátkým programem na „Adventním setkání“, byly u rozsvěcování vánočního 
stromu a obdivovaly tam ohňostroj.

Pak přišel mezi děti Mikuláš s čertem a andělem. Nadílka byla bohatá a někomu se do očí vkradla i slzička. 
Následovala výroba překvapení v obou odděleních, nácvik písniček, básniček, koled a dramatizací, abychom na 
vánoční besídce pro rodiče ukázali, co všechno dovedeme. Odměnou za velkou snahu jim byly dárečky pro všechny u 
rozsvícených vánočních stromečků v MŠ.

Kromě příprav na Vánoce proběhla za provozu rekonstrukce kuchyně v odd. Koťátek. Byly tak vytvořeny 
odpovídající hygienické a pracovní podmínky pro provozní zaměstnance k přípravě a výdeji stravy pro děti.

Děti měly v MŠ mimo jiné maňáskové divadlo, některé chodily do dětského aerobiku, někdo získává zkušenosti 
při hraní na flétnu. 

V lednu budou přihlášené děti jezdit na lyžování do Hluboček a začne seznamování s angličtinou.
Protože Vánoce téměř klepou na dveře, přejeme Vám, abyste vánoční svátky i konec starého roku, prožili s 

lidmi, které máte rádi a je Vám s nimi dobře. Vaše učitelky MŠ
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Zastupitelstvo obce Doloplazy 

přeje všem občanům krásné prožití 

vánočních svátků a šťastný nový rok.

Plesová sezóna 2011

8.ledna 2011  Košt slivovoce
Kulturní dům Doloplazy

15. leden 2011 Zahrádkářský ples
Kulturní dům Doloplazy

22. ledna 2011 Ples mikroregionu Bystřička
Velká Bystřice

29. ledna 2011 Hanácký bál Doloplazy
Kulturní dům Doloplazy

12. února 2011 Sportovní ples
Kulturní dům Doloplazy

5. března 2011 Hasičský ples
Kulturní dům Doloplazy

13.března 2011 Dětský karneval
Kulturní dům Doloplazy


