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Vážení spoluobèané,
pøinášíme vám v tomto pøedvánoèním èase poslední letošní vydání našeho Zpravodaje a v nìm i trochu
bilancování konèícího roku. Letošní rok byl pro naši obec rokem jubilejním a snad i nás se trochu týká ta „osudová
osmièka“ v letopoètu 2008. O letošních hodech jsme dùstojnì oslavili 775 let od vzniku naší obce a s oslavou jsme
spojili i požehnání nových symbolù obce, praporu a znaku. Ale nebyly jen hody a oslavy, ale také se v obci nìco
udìlalo. Opravilo se zase kousek
místních komunikací a vymìnili
nejhorší dopravní znaèky. V rámci
zajištìní dodávky pitné vody do
obecního vodovodu byl zhotoven
nový vrt. Nyní se pracuje na jeho
pøipojení a bude následovat nové
technologické zaøízení úpravny vody.
Z víceménì strategického dùvodu se
vykoupil pozemek è.661 za kulturním
domem. Dokonèuje se zmìna
Územního plánu è.II týkající se
lokality „Horní lán“ v Pøíhonì. V
rámci této zmìny je zadána k
vypracování zastavovací studie této
lokality, stejnì tak se nyní zpracovává
studie domu pro seniory v zahradì za
domem è.p.17, o jehož umístìní i
rozsahu se vede diskuze. I v letošním
roce jsme se zamìøili na dotace. Z
Programu obnovy venkova jsme
foto Antonín Doèkal
žádali pøíspìvek na výmìnu oken v
základní škole, obdobnì jako loni v mateøské škole. Bohužel jsme neuspìli a žádost podáme znovu pøíští rok.
Prostøednictvím Úøadu práce v Olomouci se podaøilo získat 100% pøíspìvek na veøejnì prospìšné práce, což vìøím, je
na obci vidìt. Obec se v rámci Mikroregionu Bystøièka úspìšnì zapojila do programu Leader a v první vypsané výzvì
získala dotaci na vyøešení nevyhovující akustiky v místním sále kulturního domu ve výši 254 520,-Kè. Obdobnì
slibnì se tento program rozbìhl pro místní spolky a podnikatele (inf. www.masbystricka.cz) a nepochybnì pøinese do
obce v pøíštích letech další peníze.
Tak, jak jsme vám volièùm a spoluobèanùm slíbili, podali jsme ve spolupráci s vybranou firmou, žádost o dotaci
na projekt „Doloplazy - odkanalizování obce“, viz. další èlánek. Tento projekt jsme pøevzali od minulého
zastupitelstva ve fázi územního øízení a upøímnì øeèeno, nikdo tu nevìdìl, jak jej realizovat, resp. zafinancovat.
Pøesto jsme v nìm pokraèovali, nechali dopracovat dokumentaci pro stavební povolení a toto se i získalo. Rozpoèet v
této fázi èinil cca. 81. mil.korun. Není v silách obce tyto peníze našetøit nebo snad dlouhodobì splácet. Odložit projekt
do šuplíku by znamenalo „odepsat“ dosud vynaložený více než jeden mil. korun. Usilovnì jsme spoleènì s
místostarostou hledali cestu k dotaèním penìzùm na tuto akci. Nebyla vùbec jednoduchá nebo výchozí podmínky
projektu byly hodnì nepøíznivé (zachování jednotné kanalizace, vysoká cena k poètu obsloužených obyvatel, atd.),
jak se doètete dále. Pøesto se nám podaøilo s nemalým úsilím tuto cestu najít a dotaci ve výši 85% celkových nákladù
získat. Myslím si tedy, že je to velký úspìch a ta letošní osudová osmièka byla pro naši obec velmi pøíznivá. Je to však
jen zaèátek a èeká nás s tímto projektem ještì spousta práce.
Na závìr chci podìkovat všem èlenùm zastupitelstva, radì i zamìstnancùm našeho úøadu, za jejich práci pro
obec. Dìkuji také všem firmám, které se podílely na pøípravì èi realizaci našich zakázek a které s naší obcí
spolupracovaly. Dìkuji také všem spolkùm, které se podílejí na spoleèenském, kulturním èi sportovním životì obce.
Pøeji vám všem šastné prožití vánoèních svátkù, v novém roce hodnì štìstí, zdraví, pohody a spokojenosti tak,
abychom spoleènì to velké dílo, které nás v obci pøíští rok èeká, úspìšnì zvládli nebo alespoò zapoèali.
Josef Zdaøil

Obec získala 70 miliónovou dotaci na
odkanalizování obce a èistírnu odpadních vod.
Vážení spoluobèané,
v roce 2006 si dalo zastupitelstvo obce ve svém programovém prohlášení jako svùj prioritní úkol è.1 provést
odkanalizování obce a vybudovat èistírnu odpadních vod (ÈOV). A to z jasných dùvodù: Odkanalizování a ÈOV jsou
poslední, které chybí v základní infrastruktuøe obce. Biologický rybník pøi rozboru odpadních vod je tak, tak na hranì,
kdy ještì vyhovuje povoleným parametrùm a bez ÈOV se nemùže obec rozvíjet, tak jak by mohla. Už na zaèátku
volebního období se zastupitelstvo rozhodlo, že do vyøešení této situace pozastaví pøípadnou výstavbu v lokalitì
Horní konec. Provoz již nyní provozovaných lokálních ÈOV ( Kulturní dùm a è.p.41, Hollywood - 39RD a nová
ÈOV v Beruòi pro 7RD) je nákladný a hlavnì velmi problematický a proto pouštìt se do výstavby další lokální ÈOV
na Horním konci by bylo nerentabilní.
V roce 2007 zaèalo nové období èerpání prostøedkù z Evropské unie(2007-2013) a nové nastavení možnosti
èerpání financí byly pro naši obec nastaveny velmi nešastnì. Prioritu získání finanèních prostøedkù z Operaèního
fondu životního prostøedí (OPŽP) mají jen obce nad 2 000 obyvatel a tak prognóza byla velmi skeptická. Navíc po
zkušenostech okolních obcí (Tršice, které žádaly nejménì 2x) se nám nedávali velké šance. Pøesto jsme pokraèovali
a zadali jsme vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v cenì 800 tisíc Kè a následnì jsme
stavební povolení, jak od vodoprávního tak i od stavebního úøadu i získali. Už jsme byli se starostou zoufalí. Papírovì
jsme byli pøipraveni, v obecní pokladnì základ na doplatek byl našetøen také (díky bývalému starostovi p. Hanzlíkovi
a pøedchozímu zastupitelstvu), jen tìch 70 miliónu nám jaksi chybìlo. Všichni odborníci z rùzných lobistických a
jiných firem nám upøímnì sdìlovali, že žádost rádi vypracují, ale budou to vyhozené peníze(cca 80 tis. Kè), jelikož
nemáme šanci díky poètu obyvatel dotaci získat. Udìlal jsem tehdy ještì jeden pokus, vzal jsem projektovou
dokumentaci a zajel jsem na Krajský úøad Olomouckého kraje za paní Kubišovou, vedoucí oddìlení vodního
hospodáøství. A ta si všimla „malièkosti“, která obrátila naše šance o 180 stupòù. A to, že èást kanalizace U pily se
nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, tedy našeho obecního vrtu a potom mùžeme uplatnit výjimku v
programu OPŽP. Díky této skuteènosti potom nabrali vìci rychlý spád. Obrátili jsme se na firmy, které mají velké
zkušenosti s vypracováním žádostí a jejich úspìšnost pøi získávání dotací je velmi vysoká. Po velmi nesnadných
administrativních pøekážkách, kdy Ministerstvo životního prostøedí popø. Státní fond životního prostøedí neustále
mìnilo podmínky žádosti a neustále nás bombardovalo vypracováním rùzných dodatkù a zpráv, kde se hrálo o
slovíèka jsme se s f. GHC regio s.r.o. manželù Calábkových koneènì propracovali ke koneènému znìní žádosti a
potom nám už zbývalo jen èekat. A 26.11.2008 nastal ten okamžik, kdy mi paní Calábková zavolala, a se se starostou
podíváme na webové stránky Operaèního programu životního prostøedí, že dobrá vìc se podaøila a prostøedky ve výši
cca 70 miliónù Kè na odkanalizování obce a ÈOV jsme skuteènì získali.
Je nutné uvést, že celkové náklady na celou akci èinní 89 mil.Kè, z toho 66 mil. Kè obdržíme od Evropské unie
prostøednictvím Ministerstva životního prostøedí, 4 mil.Kè od Státního fondu životního prostøedí a 19 mil.Kè bude
hradit obec ze svého rozpoètu. Nyní bude následovat výbìrové øízení odbornou firmou na dodavatele stavby. Tato
procedura má také své náležitosti, jak dané zákonem o veøejných zakázkách , tak i èasové a tak pøedpokládáme, že ze
stavbou se zaène nejdøíve v létì èi na podzim roku 2009.
Samozøejmì, že celá stavba a její následné provozování má své pozitivní, ale i negativní stránky. Zaènu tìmi
negativními. V podstatì jsou ètyøi:
1. Èást obce bude bìhem stavby rozkopaná a èásteènì neprùjezdná.
2. Jelikož obec se zavázala , že doplatek(cca 19 mil.Kè) doplatí ze svého rozpoètu, zastaví se tím na min.2 roky
jakékoliv jiné vìtší opravy nebo stavby, výhradnì placené z rozpoètu obce
3. Všichni majitelé nemovitostí v obci se budou muset øídit zákonem è.274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích. Cituji dva dùležité paragrafy resp.odstavce:
§3 odst.8: Obecní úøad mùže v pøenesené pùsobnosti rozhodnutím uložit vlastníkùm stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost pøipojit se na
kanalizaci v pøípadech, kdy je to technicky možné.
§18 odst.4: V pøípadì, že je kanalizace ukonèena èistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštìt do
kanalizace odpadní vody pøes septiky ani pøes žumpy.
4. Po spuštìní ÈOV do provozu se zvýši náklady na stoèné a to na více jak 20, - Kè/m³. Konkrétní cena bude
urèena až po ukonèení celé stavby. Platit budou i ti obèané, kteøí berou pitnou vodu z vlastních studní a to dle
vyhlášky è.428/2001 pøíloha 12.

A na závìr ty pozitivní:
Samozøejmì se zlepší životní prostøedí v obci a hlavnì za ní. Rybník po odbahnìní bude sloužit opìt své pùvodní
funkci, tedy k rekreaci a rybaøení. Všem “septikáøùm a žumpaøùm“ odpadnou starosti s vývozem jímek. Rozebìhne se
další výstavba v obci. Odpadne provoz nynìjších tøech lokálních ÈOV.
Dùležité si je uvìdomit, že pokud bychom nyní kanalizaci a ÈOV nepostavili s penìz EU( i když jsou to v podstatì
naše danì popø. poplatky Èeské republiky do EU) , museli bychom celou stavbu døíve nebo pozdìji poøídit z rozpoètu
obce a muselo by dojít k vysokým pùjèkám a zadlužení obce. Povolení k vypouštìní odpadních vod z rybníku máme
totiž jen do 31.12.2012 a veškeré dotace pro èeskou republiku konèí v r.2013.
Ing. Zdenìk Indrák, místostarosta

Vánoèní putování Prahou
V sobotu 6. prosince brzy ráno celá
vesnice ještì tvrdì spala a naši nejmladší
sokolové se scházeli u zastávky autobusu.
Nìkteøí v doprovodu rodièù (alespoò k
zastávce) se vydávali na dlouhou cestu do
pøedvánoèní Prahy. V 5.25 hod. jsme
vyjíždìli. Poslední pokyny od rodièù,
první pokyny od vedoucích a jelo se.
Krásný, ale nároèný výlet nám plnì
zorganizoval náš cvièitel Jan Rybáø, my
ostatní jsme pomáhali hlavnì organizaènì.
Možná si dovedete pøedstavit, co to je
putovat Prahou v poètu 25 sokolù, z nichž
jsou jen 4 organizátoøi. Pokyny pro Sokol
Doloplazy znìly v autobusech, tramvajích,
v metru, v rychlíku, na Petøínì, v muzeu foto archiv autora
hraèek, v Tyršovì domì, na Václavském
námìstí, na Karlovì mostì, na Staromìstském námìstí, na Hradì, v kinì 3D ,.....
Ano, to vše se nám podaøilo projít. Vždy nìkteøí naši malí sokolové byli v Praze poprvé v životì! To se musí
vydržet a zvládnout. Pìknì batohy na záda a jde se. Obèas jsme se zapomnìli nìkde v davu, stále se poèítalo, obèas se
zapomínalo - nìkde nìco, nebo taky nìkdo nìkde,.... znáte to, dìti!! A Praha plná turistù! To si uvìdomili i nìkteøí z
nás, kteøí už jsou velcí, ale chtìjí se z Prahy vrátit v poøádku. Na Petøín jsme vyjeli lanovkou se skupinou snad
èínských turistù. A když nám jejich prùvodce hezky od plic vysvìtlil, kam pùjdeme a co uvidíme- samozøejmì tou
jejich øeèí, Jeòa jen potvrdil: „Tak, slyšeli jste, ne?“, všichni se sice zasmáli, ale vìdìli, že jde do tuhého. To už se i ti
náctiletí drželi hezky za ruce.
Vše bylo perfektnì promyšleno a zajištìno. Dìti si mohly jen užívat. V Tyršovì domì jsme objevili fotografii
pøímo od nás z Doloplaz, to bylo velice milé pøekvapení. Nìkteøí se dokonce našli pøímo na fotografii a poznali i
bratra Vláèila. V kinì 3D jsme mìli vybraný vánoèní film, èas byl i na zmrzlinu, kterou dìti mìli v cenì kina.
Vánoèní trhy nás zaskoèily množstvím lidí a výší cen. Po rozchodu jsme se hodinu nevidìli, nejmladší nám
doslova viseli na rukou a na batozích, ale v domluvenou dobu všichni byli zpìt na svém místì. Strach nám nikomu
nedal, v pøedvánoèní Praze nikdo zùstat nechtìl.
Domù jsme dorazili pøed 23. hodinou. Pìknì utahaní, ale spokojení, že jsme vidìli Prahu a že jsme rádi, že žijeme
tam, kde žijeme.

Vánoèní posezení
Letošní tradièní vánoèní posezení pøekvapilo asi mnohé z nás- sokolù. Naši mladší sokolové si pøipravili pod
vedením starostky ses. Jany Ruské živý betlém. Nechybìla ani kolébka
s dìátkem a dary pastýøù. Vystoupení se všem líbilo. Pak následovalo tradièní cvièení na žínìnkách- pøedvedly
dìti pod vedením svých cvièitelù Vìry Vláèilové, Jana Remeše a
Jana Rybáøe. Pak se pøedvedl aerobik se svojí cvièitelkou V. Veiserovou.
Nejvìtší pøekvapení bylo pøipraveno pro našeho èlena br. M. Švarce, kterému pøišli popøát k jeho 85. narozeninám
i ti nejmladší.
Po pøedání dárkù jsme se plnì mohli vìnovat hostùm z øad rodièù, dìti mlsaly pøipravené cukroví a také „øádily“,
takže je museli cvièitelé zabavit hrami. Každý si našel chvilku odpoèinku v pøedvánoèním shonu a pøišel mezi nás.
Bylo to pøíjemné, všem organizátorùm dìkujeme.
Lenka Brlíková, náèelnice Sokola Doloplazy

Z dìní ve škole
Vánoèní dílnièky - již po nìkolikáté se v sále Kulturního domu Doloplazy uskuteènily o víkendu pøed zaèátkem
adventu „Vánoèní dílnièky pro dìti.“
Na vydaøené akci se podílela ZŠ úvodním vystoupením „Myška Kyška a myška Hryžka“ v podání èlenù
dramatického kroužku a spoleènou písnièkou „Tøi lodì“, nastartovali malí úèinkující správnou pøedvánoèní náladu.
Po úvodu se dìti rozbìhly po sále k jednotlivým
stanovištím, které pøipravilo SRPŠ s nìkolika
ochotnými rodièi a uèitelkami..
Každoroènì oblíbenou èinností je zdobení
perníèkù, které maminky peèou s pøedstihem
dopøedu, aby jich staèily napéct dostatek pro všechny
tvoøivé ruce
Dík za vydaøenou akci patøí všem poøádajícím a
zúèastnìným z øad SRPŠ, ZŠ a uèitelkám, souboru
foto archiv autora
foto archiv autora
Olešnica, místním hasièùm i skautùm.

Mikuláš ve škole - každoroènì mezi žáky 1.-5.r. naší ZŠ v pøedvánoèní dobì
chodívá Mikuláš s nadílkou. Nejinak tomu bylo i letos.
Návštìva byla od rána netrpìlivì oèekávaná. Dìti se neustále vyuèujících
vyptávaly : „Už pøijeli?“ „Jsou již tady?“ „Kdy pøijedou?“ „Kolik jich bude?“ Napìtí
bylo cítit ve vzduchu a s pøibývajícími minutami stoupalo hlavnì u tìch nejmenších. S
trochou báznì oèekávalo pøíjezd Mikuláše kupodivu i nìkolik nejstarších. Dìti
vyskakovaly z lavic a bìhaly ke dveøím tøídy nahlédnout na chodbu pøi každém
zazvonìní nebo zaharašení klíèù ve dveøích školy.
Okolo desáté hodiny se koneènì všichni doèkali.

Vánoce na valašské vesnici - pøed nìkolika roky žáci ZŠ navštívili v

foto archiv autora

prosincových dnech zámek v Námìšti n.H. s programem „Vánoce na zámku“. Byl organizátory vtipnì pøipravený,
vydaøený a u dìtí úspìšný. Cítili jsme však, že každý rok navštìvovat totéž není ono, že to chce nìjakou zmìnu. Když
na provozní poradì paní uèitelka Samojlovièová pøedložila návrh navštívit rožnovský skanzen s programem „Vánoce
na vesnici“, øekli jsme si, proè to nezkusit.
A nelitovali jsme..
Pøivítaly nás tradièní postavy-Mikuláš a èerti. Ale èerti
kupodivu nebyli èerní, nýbrž bílí. Prý proto, že nikdy nezlobili ani
nelozili komínem. Navštívili jsme staøièkou vesnickou školu,
formanské stavení s konírnou a stodolou nebo stavení statkáøe,
kde hospodynì pekly a zdobily tolik oblíbené perníèky. Vidìli
jsme
i další tradièní venkovská øemesla, proto po
dvouhodinovém programu pøišel velmi vhod bylinkový èaj s
perníkem, kterým nás uhostila jedna z hospodyò.
foto archiv autora

foto archiv autora

Setkání dùchodcù
V listopadu pøipravili pracovníci OÚ a Sboru pro
obèanské záležitosti tradièní setkání dùchodcù.
Kulturním programem do svìta operety zavedli naše
dùchodce umìlci z operety Národního divadla
moravskoslezské Ostravy a èinohry Slezského
divadla v Opavì.
Setkání velmi pìknì zpestøila výstava obrazù
Petry Polírové, Miloše a Pavla Vojáèkových a jejich
babièky Boženy Klátilové, kterou pøipravili a zajistili
manželé Vojáèkovi.
Všem poøadatelùm za tuto akci dìkuji.
Josef Zdaøi

foto archiv autora

Vzpomínka na 90. výroèí samostatného Èeskoslovenska
u sochy T.G.Masaryka- prvního èeskoslovenského prezidenta
V pøedveèer 27. øíjna se sešli sokolové a nìkolik obèanù, aby vzpomenuli význam èeskoslovenských legií a
doloplazských obèanù, kteøí padli v 1. svìtové válce 1914-1918, a nebo na následky zranìní zemøeli. Tito obèané
bojovali a svùj život nasadili za svobodu národa. 13. dubna 1919 vysadila sokolská mládež lípu svobody, která je
blízko sochy T.G.Masaryka u autobusové zastávky. Tato svoboda stála mnoho životù, proto vzhlížejme k této historii
s úctou.
Jana Ruská, starostka T.J. Sokol Doloplazy

T.J. Sokol Doloplazy pøeje všem spoluobèanùm pevné zdraví, spokojenost.
Mládeži hodnì zdravého pohybu.
Pohyb neuzdraví, ale prodlouží život!

Plesová sezóna 2008
Hanácký bál Doloplazy

17. ledna 2009

Kulturní dùm Doloplazy

hudební skupina Profil

Hanácký bál Olomouc

24. ledna 2009

budova RCO Olomouc

bohatý program, domácí zabijaèka

Zahrádkáøský ples

31. ledna 2009

Kulturní dùm Doloplazy

hudební skupina Syrinx

Sportovní ples

20. února 2009

Kulturní dùm Doloplazy

14. bøezna 2009

hudební skupina L.I.F.

Hasièský ples

Kulturní dùm Doloplazy

hudební skupina Trifid

Zastupitelstvo obce Doloplazy
pøeje všem obèanùm krásné prožití
vánoèních svátkù a šastný nový rok.
Pøipravujeme pro Vás nové www stránky obce.
www.doloplazy.eu

www.dololazy.cz

Tìšíme se na Ježíška

Nyní v adventní dobì se i dìti v MŠ pøipravují na vánoèní
svátky. Vyrábí drobné dáreèky pro svou rodinu s využitím rùzných
pøírodních materiálù, napekly si vizovické peèivo, zapojí se do
výzdoby oken, nástìnek, nauèí se spoustu koled, básnièek a písní .
To vše bude spojeno do programu na vánoèní besídku pro rodièe dne
17.12.2008.
Naše dìti navštívil také Mikuláš v pátek 5.12.2008. Dìkujeme
rodièùm za ochotu a jejich volný èas, který vìnovali tomu, aby své
ratolesti pøekvapili a potìšili. Sladká odmìna do pøipravených
kornoutù utìšila i leckteré slzièky.
V øíjnu shlédla obì oddìlení v MŠ „Kouzelnickou show“
všichni byli nadšeni. Úèinkující je zapojili do programu a uèili
èarovat, což byl velký zážitek.
foto archiv autora
Také lampionový prùvod dìti oèaroval. Svìtla lampionù v šeru mìla své kouzlo, to svìdèilo i o velké úèasti našich
nejmenších.
V listopadu jsme navštívili Divadlo hudby v Olomouci. Známá øíkadla pro dìti byla spojena ve veselý program
„Komáøi se ženili“.
Zklamala nás neúèast rodièù na besedì s Mgr. S.Vyhlídalovou spec.pedagožkou. Nešlo jen o to zabývat se školní
zralostí a „øešit problémy“, ale zamyslet se s odborníkem nad pøedškolním vìkem 3-6 let, kdy dìti získávají základy
všeho, co si nesou do života (øeè, dovednosti a návyky, sociální chování atd.). Beseda byla i pro veøejnost, ani ta jí
nevyužila. Škoda!
S pøicházejícím koncem kalendáøního roku Vám všem pøejeme hodnì štìstí, zdraví, pohody, spokojenosti a
úspìchù za kolektiv a všechny dìti MŠ.

Zahrádkáøský svaz Doloplazy
poøádá
v sobotu 27.prosince 2008

Košt slivovice
Soutìžní vzorky je možno donést ve 14.00 hodin do
kulturního domu v Doloplazích.
Pøijïte ocenit nejlepší vzorky a pobavit se pøi

Záhorské kapele (èást bývalé Záhoranky),
která hraje k tanci a poslechu od 16.00 hodin.

Spoleèenská rubrika IV.ètvrtletí 2008
Noví obèánci
Zemøeli

Daniel Pavlík
Tereza Zlámalová
Adam Janíèek
Emilie Strejèková
Ludmila Kropáèková
Radomil Kadláèek

Naši jubilanti

pan Miroslav Berger - 85 let
pan Ing.Jaroslav Biè - 80 let
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