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Vá�ení spoluobèané,
vánoèní strom nám u� zase krásnì svítí, na chvíli utichly

petardy ohòostroje, aby sbíraly síly na Silvestrovskou extázi a my
vám pøinášíme z obce poslední letošní Zpravodaj. Letošní rok se
tady na obci nesl v duchu pøíprav na nejvìtší investièní akci za
poslední období, projekt „Doloplazy odkanalizování obce“. Zmínil
jsem u� v minulém vydání Zpravodaje, jak se protahovalo jednání s
fondem Ministerstva pro �ivotní prostøedí. Soutì� na dodavatele
vyhrála firma ARKO Technology, a.s. z Brna. Je podepsána
smlouva o dílo a kdyby nebyla zima na krku, u� by se kopalo. Tak�e
hlavní práce zaènou na jaøe, termín dokonèení díla je 30.9.2010.

Podaøilo se nám získat další dotaci, témìø pùl milionu korun, z
programu Leader v rámci Mikroregionu Bystøièka. Tentokrát je to
na opravu místních komunikací chodníkù na „Øeznické ulici“. Rádi bychom tento úsek pøíští rok pøedlá�dili
zámkovou dla�bou a usnadnili tak jeho u�ívání i úklid, jak se více o chodnících doètete v dalším èlánku.

Tento podzim rozvíøila poklidnì línou atmosféru v obci diskuze o umístìní zamýšleného DPS (domov pro
seniory), která vyústila v petici obèanù. Chci podìkovat tìm, kteøí vìnovali svùj èas a práci jejímu zorganizování.
Stejnì tak dìkuji všem, kteøí se jí zúèastnili a nebáli se svobodnì a veøejnì vyjádøit svùj názor. Myslím, �e informace,
je� jim byly poskytnuty, vzešly ze záøijové schùze OZ, �e se obèané rozhodovali svobodnì a jen dle svého
pøesvìdèení, znalosti obce a vlastní �ivotní zkušenosti. Vìøím v moudrost a tuto �ivotní zkušenost našich seniorù.
Touto peticí, nám zastupitelùm, naši spoluobèané podali pomocnou ruku v øešení této nelehké otázky. Zamýšlená
stavba by slou�ila celé obci i našim pøíštím generacím. O dùvod víc,
proè by se v tomto rozhodování mìlo pøihlédnout k širokému
konsensu a shodì. Já osobnì za tuto podanou pomocnou ruku našim
spoluobèanùm ještì jednou dìkuji. Minulou støedu zastupitelé
rozhodli o podání �ádosti o dotaci a jako lokalitu pro tento úèel
vybrali zahradu za bývalým obecním domem è.p.17. Je tøeba si
ovšem uvìdomit, �e stojíme na prahu akce odkanalizování obce s
centrální èistièkou. V tuto chvíli nikdo neví, jestli ji vícepráce,
pøípojky apod. ještì neprodra�í a jaká bude finanèní situace za rok.
Navíc je nutná výmìna technologie úpravny vody, jak jsem psal
minule, za cca. 2,5 mil. korun. Tak�e je otázka jestli uspìjeme se
�ádostí o dotaci na DPS a v pøípadì, �e ano, jestli ji budeme schopni
dofinancovat.

Na závìr dìkuji všem èlenùm zastupitelstva, radì i
zamìstnancùm našeho úøadu, za jejich práci pro obec. Dìkuji také
všem spolkùm, které se podílejí na spoleèenském, kulturním èi
sportovním �ivotì obce. Pøeji vám všem š�astné pro�ití vánoèních
svátkù, v novém roce hodnì štìstí, zdraví, pohody a spokojenosti.

Bc.Josef Zdaøil

Setkání dùchodcù
V listopadu pøipravili pracovníci OÚ, Sboru pro obèanské

zále�itosti a další dobrovolníci tradièní setkání dùchodcù. Kulturní
program tentokrát zajistili naši nejmenší taneèníci z Olešnice,
èlenové 3. skautského oddílu a lidová muzika Jana Malíèka. Všem
zúèastnìným poøadatelùm za tuto pìknou akci pro naše seniory
ještì jednou dìkuji. Josef Zdaøil
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Zimní úklid chodníkù
Naši zákonodárci nám poèátkem roku pøipravili novelu zákona o

pozemních komunikacích è. 97/2009Sb., je� zcela mìní pùvodní
pravidla tak, �e odpovìdnost za úklid chodníkù a komunikací pøechází na
jeho vlastníka. Zároveò na vlastníka, v našem pøípadì tedy na obec,
pøechází veškerá odpovìdnost za mo�né úrazy, které se mohou na
chodníku nebo komunikaci pøihodit a to nejen v zimním období, ale
samozøejmì i bìhem roku. Zámìrem nové zákonné úpravy je pøedevším
legislativní narovnání vztahu vlastnictví a související odpovìdnosti.

Obce samozøejmì s novou úpravou nesouhlasili a oprávnìnì
argumentovali, �e v místních rozpoètech nemají dostatek prostøedkù na
údr�bu všech chodníkù. Situace je nyní o to slo�itìjší, �e obce v souèasnosti bojují s
velkými výpadky daòových pøíjmù, které byly zpùsobeny prohlubující
ekonomickou krizí a na podobné slu�by tì�ko naleznou rezervy. Bohu�el
zákonodárci, jak v poslanecké snìmovnì, tak i v senátu, byli jiného názoru a
argumentovali tím, �e si obce mohou navýšit daò z nemovitostí a zajistit tak
potøebné pøíjmy. Zase jde tedy o vytahování dalších penìz z kapes obèanù.

Vá�ení spoluobèané, vzhledem k této situaci se na Vás obracím, jménem
zastupitelstva obce, s prosbou o vzájemnou spolupráci a pomoc. Jistì budete mít
více soudnosti ne� naši zákonodárci a pochopíte, �e obec nikdy neuklidí všechny
chodníky rychleji, lépe a levnìji, ne� sami jednotliví obèané pøed svým domem.
Pokraèujme v zimní údr�bì chodníkù a místních komunikací tak jako doposud.
Tento postup zimních prací se osvìdèil po celá desetiletí. Pøedpokládám, �e o
pøilehlé chodníky k Vašim nemovitostem se budete i nadále starat s tím rozdílem, �e
obec na sebe ze zákona pøebírá zodpovìdnost za mo�né nehody, úrazy a škody.
Nebudeme tak nuceni ani uva�ovat o mo�nosti místního navýšení danì z
nemovitostí. Vìøím, �e pro tento postup budete mít pochopení. Je to toti� nejlevnìjší
a hlavnì nejefektivnìjší varianta údr�by a úklidu obce v zimním období.

Za vaši spolupráci pøedem dìkuji. Bc.Josef Zdaøil

Tisková zpráva Doloplazy  odkanalizování obce

Obec Doloplazy zahájila dne 1. 11. 2009 stavbu kanalizace v obci, fyzické práce na stavb budou zahájeny od
ledna 2010. Stavbu bude provád t firma ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno.

Obec Doloplazy získala v rámci 3. výzvy Operaèního programu �ivotní prost edí (dále jen OP�P) dotaci na
projekt „Doloplazy odkanalizování obce“. �ádost o podporu projektu byla podána v prioritní ose 1. Zlepšení
vodohospodá ské infrastruktury a sní�ení rizika povodní, oblast podpory 1.1 Sní�ení zne išt ní vod, podoblasti
podpory 1.1.1 Sní�ení zne išt ní z komunálních zdroj .

Projekt eší výstavbu nové jednotné gravita ní kanalizace a nové mechanickobiologické OV v obci Doloplazy.
Celková délka navr�ené kanalizace je 1,44 km. Realizací projektu bude vytvo en p edpoklad pro p ipojení 1 250 EO
na realizovanou kanalizaci. Celkové výdaje projektu jsou 89 417 tis. K , z toho obec získala dotaci z OP�P, konkrétn
z Fondu soudr�nosti ve výši 66 390 tis. K a dotaci ze Státního fondu �ivotního prost edí R 3 905 tis. K . Ukon ení
realizace projektu je plánováno na 30.9.2010.
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www.opzp.cz www.mzp.cz www.europa.cz

Svozy komunálního odpadu v r.2010
leden - 14. a 28. èervenec - 1. , 15. a 29.
únor - 11. a 25. srpen - 12. a 26.
bøezen - 11. a 25. záøí - 9. a 23.
duben - 8. a 22. øíjen - 7. a 21.
kvìten - 6. a 20. listopad - 4. a  18.
èerven - 3. a 17. prosinec - 2., 16. a 30
Svozy velkoobjemového a nebezpeèného odpadu 15. 5. a 18.9.
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Peèovatelská slu�ba Charity Olomouc v obci Doloplazy
Na poèátku roku 2010 zaèneme v obci Doloplazy, stejnì jako v dalších bezmála ètyøiceti obcích olomouckého

dìkanátu, poskytovat komplexní peèovatelskou slu�bu. Toho dosáhneme prostøednictvím projektu „Støediska
peèovatelské slu�by na venkovì“, který je zamìøen na vybudování chybìjícího zázemí pro zavedení této slu�by
organizace do obcí v okolí Olomouce. Vymezené území vykryjeme ze støedisek v Tìšeticích, Tršicích, Velké Bystøici
a Vìrovanech. Péèi o zájemce v obci i okolí budeme poskytovat z Tršic.

Ve výše uvedených lokalitách jsme vybrali vhodné prostory pøevá�nì v objektech far, kde budujeme zázemí pro
peèovatelky a koordinátora slu�by v pøíslušném støedisku.Aktivitou projektu je i vytvoøení 4 nových pracovních míst
na pozicích regionálních koordinátorù peèovatelské slu�by v jednotlivých støediscích

Projekt je financován pøevá�nì z prostøedkù Evropské unie (ROP Støední Morava). Následný provoz samotné
slu�by ji� bude hrazen z penìz Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR èi obcí, z pøímých plateb od u�ivatelù slu�by i
darù.

Samotná peèovatelská slu�ba bude spadat pod

, která nabízí seniorùm a lidem se zdravotním
handicapem pomoc pøi osobní péèi a péèi o domácnost. Slu�ba zahrnuje zejména tyto èinnosti: pomoc pøi zvládání
bì�ných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì, pomoc pøi zajištìní stravy a pomoc pøi zajištìní chodu
domácnosti. Slu�ba je poskytována v domácím prostøedí u�ivatelù a podporuje zachování jejich sociálních vazeb.
Jedná se tedy o ty slu�by z oblasti osobní péèe a péèe o domácnost, které klient není schopen zvládnout sám. Lze ji
poskytovat a� do konce �ivota u�ivatele.

Více informací o projektu a peèovatelské slu�bì najdete na .

.

Smyslem projektu je zvýšení (resp. zachování) subjektivní spokojenosti s kvalitou �ivota seniorù a lidí s

tìlesným handicapem a podpora jejich sociálních vazeb v místì bydlištì. Zavedením peèovatelské slu�by v

pøedem vytipovaných obcích bude mo�no tyto osoby podpoøit tak, aby mohly setrvat v domácím prostøedí i

pøes ni�ší míru sebeobsluhy a schopnosti peèovat o domácnost.

Støedisko sv. Al�bìty pro lidi s tìlesným handicapem Charity Olomouc, které se vìnuje seniorùm a lidem s

tìlesným posti�ením.

Charitní peèovatelská slu�ba (CHPS) je aktivita Charity Olomouc

Kontaktní osoba:
Miroslava Koutská, DiS.
736 764 898

Mgr. František Jemelka
koordinátor ROP, asistent PR
+420 736 764 810
frantisek.jemelka@ol.charita.cz

Pozn.:

1) Graf zachycuje pomìrné vyjádøení jednotlivých

slo�ek financování a vychází z našich zkušeností s

provozováním slu�by jinde.

2) MPSV ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR,

MV ÈR Ministerstvo vnitra ÈR, SmOl statutární mìsto

Olomouc, PO právnické osoby, FO fyzické osoby, TKS

Tøíkrálová sbírka (nepravidelný pøíjem do rozpoètu slu�by).

www.olomouc.charita.cz



Pøiblí�il se zimní èas
pojïte nahlédnout mezi nás…
Ji� od øíjna se pro dìti MŠ rozbìhlo nìkolik

pravidelných krou�kù. Nahlášené dìti dopoledne
cvièily v aerobicu se zkušenou lektorkou, v
odpoledních hodinách probíhá 1x týdnì „Miniškolka“
pod vedením uèitelek naší MŠ.

Dìti se postupnì zadaptovaly a pro zpøíjemnìní
pobytu ve školce bylo divadelní pøedstavení
„Františkovo veselé divadlo“.

Od listopadu jezdí støídavì dìti obou oddìlaní do
solné jeskynì v Olomouci. Zde je èeká relaxaèní
chvilka pøi uklidòující hudbì nebo pohádce.

V plném nasazení se pøiblí�il adventní èas. Také
naše dìti pøispìly svým zpìvem a recitací ke sváteèní
atmosféøe pøi rozsvìcování vánoèního stromu v obci.
Závìreèným ohòostrojem byly okouzleny ještì druhý
den.

Hodnì vzrušení pøivodil pøíchod Mikuláše, andìla
a èerta s Mikulášskou nadílkou. Ukáplo i nìkolik
slzièek a dìtské sliby, �e budou kamarádi a správnì se k
sobì chovat.

Pøedvánoèní „shon“ vypukl výrobou dárkù a pøání
pro rodièe a pøípravou na vánoèní besídku
(vykrajovalo se, peklo se, zdobilo, støíhalo,
aran�ovalo, …). Ta se v obou oddìleních uskuteènila
15.12. Vyzdobená školka a pøipravený program rodièe
pobavily a pøíjemnou atmosféru doplnilo obèerstvení
od rodièù, za které dìkujeme.

Teèkou za pøedvánoèním tìšením bylo pro dìti
pøedstavení v Olomouci
„Kamarádi v Betlémì“.

D ti i celý kolektiv MŠ Vám všem p ejí pohodové, radostné
Vánoce i celý nový rok 2010!

ì ø
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Vánoèní besídka
Na vánoèní setkání nás- sokolù se v�dycky tìšíme.

Letos jsme se sešli ve støedu 16. prosince. Dìti ji�
tradiènì pøedvedly cvièení na náøadí, dìvèata zacvièila
aerobik. Pak u� jsme zasedli ke stolùm s cukrovím,
které napekly naše sokolky z øad starších, a káva
zavonìla celým sálem. Pozvání k vánoèním stolùm
pøijali i rodièe dìtí, pøišel za námi starosta naší obce pan
Josef Zdaøil. Pak u� se jen vzpomínalo, vyprávìlo o
tom, co jsme letos zvládli a jak se nám co podaøilo. K
tomu nám hrály koledy. Ani vánoèní stromeèek
nechybìl. Dìti jsme museli zabavit pøi soutì�ních
hrách. Cvièitelé nezklamali, byli pøipraveni.
Rozdávaly se i dárky- cvièencùm i cvièitelùm od naší
jednoty, pan starosta se pøidal s rozdáváním kalendáøù
Mikroregionu Bystøièka, kde jsme objevili i fotografii
našich sokolek u sochy T.G. Masaryka v naší obci.
Dárek byl pøipraven i pro našeho oslavence- bratra J.
Frélicha k významnému �ivotnímu jubileu.

Tradièní vánoèní setkání bylo pøíjemným
zastavením pøed svátky.

Pøejeme všem klidné pro�ití vánoèních svátkù a
úspìšný nový rok 2010.

Za Sokol Doloplazy,
Lenka Brlíková, náèelnice

Sokolské putování
pøedvánoèní Ostravou

Na sobotu 12. prosince jsme pro naše cvièence
naplánovali výlet do pøedvánoèní Ostravy. Ráno ještì za tmy
vyrazila z Doloplaz skupina 21 dìtí a 5 dospìlých smìrem k
Olomouci, kde jsme pøesedli na vlak do Ostravy.

Program našeho pøedvánoèního putování zaèal v
Miniuni, co� je výstava miniaturních modelù našich i
svìtových staveb. Na Slezskoostravském hradì jsme si
prohlédli výstavu betlémù. V loutkovém divadle byl den
otevøených dveøí. Naše dìti se dostaly do zákulisí divadla,
podívaly se i do dílen, kde se loutky vyrábìjí. Z divadla jsme
šli do Podmoøského svìta. Na námìstí probíhaly vánoèní
trhy, tam byla spousta lákadel pro dìti i dospìlé.

Naplánovali jsme si i návštìvu CineStar a film
Mikulášovy patálie se nám líbil.

Na zpáteèní cestì u� nìkteøí podøimovali. Únava byla
velká a netýkala se jen dìtí. Výlet se nám vydaøil,
pøedvánoèní Ostrava nás nezklamala. Organizátorùm výletu
patøí velký dík!

Lenka Brlíková,náèelnice Sokola Doloplazy
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Spoleèenská rubrika IV.ètvrtletí 2009
Noví obèánci

Zemøeli

Doèkal Ondøej paní Vláèilová Bo�ena 80 let
Hanusová Julie pan Frelich Jaroslav 85 let
Peterová Michaela paní Škrachová Rù�ena 90 let
Èíhalová Al�bìta

Chaloupková Jiøina
Jùzová Marie
Tomeèková Eva
Maòasová Bo�ena
Zábranská Marie

Naši jubilanti

Plesová sezóna 2010
9.ledna 2010

16. ledna 2010

23. ledna 2010

13. února 2010

6. bøezna 2010

14.bøezna 2010

Kulturní dùm Doloplazy

Kulturní dùm Doloplazy

budova RCO Olomouc bohatý program, domácí zabijaèka

Kulturní dùm Doloplazy

Kulturní dùm Doloplazy

Kulturní dùm Doloplazy

Košt slivovoce

Hanácký bál Doloplazy

Hanácký bál Olomouc

Zahrádkáøský ples

Hasièský ples

20. února 2010

Kulturní dùm Doloplazy
Sportovní ples

Dìtský karneval

Zastupitelstvo obce Doloplazy

pøeje všem obèanùm krásné pro�ití

vánoèních svátkù a š�astný nový rok.


