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Vážení spoluobèané,
vánoèní strom u Niesnerù už svítí, salvy ohòostroje doznìly, zase si øíkáme “ už pøicházejí “ a myslíme tím
Vánoce, s nimi blížící se závìr roku 2007. Pro nìkoho je tento pøedvánoèní èas zdrojem shonu a neklidu, pro jiné
dùvodem k bilancování a zamyšlení. Všichni se však tìšíme na co nejhezèí prožití nejkrásnìjších svátkù v roce.
Myslím, že bilancovat mùžeme s uspokojením i my. Vím, že dìní v obci pozornì sledujete a jistì jste si všimli, co
všechno se letos podaøilo, ale i to, co nás ještì èeká. Výèet tìchto akcí pøinese následující samostatný èlánek, nebo je
jich celá øada a vydávání tohoto Zpravodaje, díky kterému ètete tyto øádky, je asi nejmenší z nich.
Dìkuji touto cestou všem èlenùm zastupitelstva, radì, zamìstnancùm našeho úøadu, za jejich, mnohdy obìtavou,
práci pro obec. Chci podìkovat také všem firmám, které se podílely na pøípravì èi realizaci našich akcí a které s naší
obcí spolupracovaly. Pøeji vám všem šastné prožití vánoèních svátkù, veselý vstup do nového roku a v nìm hodnì
štìstí, zdraví, pohody a spokojenosti.
Bc. Josef Zdaøil, starosta

Z doloplazského podzemí obce
Doloplazské podzemí, alespoò co já vím, není tak historicky èi
technicky zajímavé, jako podzemí nìkterých našich metropolí, pøesto mì
však zajímalo „jak to tam je“. Už v minulém zastupitelstvu na toto téma
obèas pøišla øeè v souvislosti s plánovanou opravou kanalizace.
Pravidelnì potom, vždy když se pøes naši obec pøehnala „velká voda“,
valila se po cestì a vytékala z kanálù, se téma probíralo v rùzných
místních odborných kruzích, u Zatloukalù poèínaje a u Fraitù konèe. V
souvislosti s vypracováním projektové dokumentace na odkanalizování
obce, která je zadána zhotoviteli, se skuteèným stavem naší páteøní
kanalizace zabývalo i souèasné zastupitelstvo. Vždy jen však do doby,
než se zaèalo hovoøit o tom, kolik by stálo jeho zdokumentování u
o d b o r n é f i r m y. D o
kanalizace lze spustit
Dobrý stav kanaliyace - foto archiv autora
kameru, ale ta jakmile narazí na pøekážku, musí zpìt a následuje
vyèištìní. Tak se postupuje až kamera dojde na konec potrubí nebo se
vyprázdní obecní pokladna. Když nìkteøí pamìtníci øíkali, že jako kluci
„tam normálnì chodili“, využil jsem nabídky na spolupráci od našich
hasièù a šel se na ten náš kanál podívat. Pøedevším jsem chtìl vìdìt jaký je
jeho stav, zda tam není nìjaká pøekážka a jak jsou kanály propojeny pod
hlavní køižovatkou. Stav
skruží je, až na vyjímky,
relativnì dobrý, není patrná
eroze betonu. Tìmi
Zborcené skruže - foto archiv autora
výjimkami je jeho èást, asi
uprostøed od Spíchalù k vyústìní za Suchánkovou zahradou, kde je
nìkolik skruží popraskaných a asi 10cm na prùmìru zmáèknutých a pak
místo napojení boèní kanalizace, kde jsou skruže pøerušeny a celé místo
jen obestavìné kameny. Jinak je kanalizace èistá, bez pøekážek.
Nelogické je však napojení pod køižovatkou, kde metrové skruže smìr od
Prádel pøecházejí do asi sedmimetrového úseku skruží 80cm. Tyto se pak
spojují s vìtví z vrchního konce, také 80cm a dál už pokraèují opìt
metrové. Jen v Suchánkové zahradì je nìkolik nových rour o prùmìru
Soutok pod hlavní køižovatkou - foto archiv autora
120cm. S tímto stavem je tedy nutno poèítat a zapracovat i do nového projektu odkanalizování naší obce. Takže tak to
tam nìjak vypadá, jestli vás to moc zajímá, prosím vás nelezte tam, probereme to radìji u tìch Zatloukalù.
Zvláštní podìkování patøí místním hasièùm za spolupráci a poskytnutí techniky, jmenovitì Martinu Zboøilovi
a Luïkovi Zelovi, který tam byl se mnou.
Bc. Josef Zdaøil, starosta

Pøehled iniciativ zastupitelstva obce Doloplazy
Rok s rokem se sešel a naše obecní zastupitelstvo, obecní rada, starosta, místostarosta i všichni pracovníci
obecního úøadu mají za sebou první povolební rok. Rád bych v našem zpravodaji uvedl, co se nám povedlo, co
se zatím nepovedlo a co naopak vše chystáme a plánujeme pro rok 2008.

Co se podaøilo:
1.Byly vybudovány inženýrské sítì vèetnì ÈOV pro 7 rodinných domku v Beruòi. Na základì podané žádosti
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 22.6.2007 schválilo pøidìlení dotace ve výši 1 186 000,- Kè pro
výstavbu kanalizace, ÈOV a vodovodu. Práce byly ukonèeny v mìsíci záøí a taktéž probìhla kolaudace celé stavby.
2. Byla provedena výmìna oken a venkovních dveøí na budovì mateøské školy a to v mìsících èervenci a srpnu
2007. Obec získala dotaci z fondu Program obnovy venkova a to ve výši 300 000,- Kè, pøièemž druhou èást ve výši
253 348,-Kè uhradila obec ze svého rozpoètu.
Výmìna zaèala 2.7.2007 a byla ukonèena 17.7.2007. Vedení MŠ a obec oèekává od této investice výrazné úspory v
nákladech na vytápìní.
3.Vyèištìní výtlaèného øádu. Po poruše èerpadla ve vrtu a nedostatku pitné vody pro obec v mìsíci dubnu rozhodlo
vedení obce k razantnímu kroku a to vyèištìní celého øadu surové vody od vrtu až po úpravnu .tzn pøibližnì 900m
øadu. Ten byl, jak bylo vidìt na fotce v minulém zpravodaji, na 80% ucpaný. Za nemalého pøispìní starosty,
místostarosty a správce vodárny pana Lenerta se podaøilo s firmou.Zeman celý øad tlakovou vodou vyèistit a
vybudovat 6 odnímatelných spojek na pøípadné další èištìní.. Od této doby (1.kvìtna 2007) má obec opìt dostatek
pitné vody.
4. Odbahnìní biologického rybníku Doloplazy byla zpracována studie a následnì bylo zadáno vypracování
provádìcího projektu vèetnì všech vyjádøení a rozboru bahna, Taktéž byla po dohodì s vlastníkem pozemku vybrána
vhodná lokalita za rybníkem pro uskladnìní vytìženého bahna. Mezitím došlo k vybudování zábradlí a opravì
stavidla vèetnì záchytného síta, aby bylo stavidlo lehce pøístupné pro èištìní a odbìr vzorkù odpadní vody. Termín
pro pøedání projektu na odbahnìní rybníka je 15.1.2008 a obec následnì bude žádat o dotaci na tuto akci.
5. Rekonstrukce veøejného osvìtlení.Tento rok obec provedla rekonstrukci veøejného osvìtlení a obecního
rozhlasu, popøípadì vybudování nového osvìtlení a obecního rozhlasu v lokalitì Beruò, vèetnì prodloužení k è.p.
87( p. Chabièovský ) a prodloužení obecního rozhlasu v Pøíhonì k domu è.p. 386 ( Ing. Biè). Celkové náklady na tuto
investièní akci byly ve výši 680 265,-Kè, obec tuto akci hradila plnì ze svého rozpoètu a protože se vymìnila stará
svítidla za nové, úspornìjší, oèekává se úspora nákladu za veøejné osvìtlení v obci.
6. Úprava zelenì. Obec již v kvìtnu poøídila novou sekaèku a køovinoøez k údržbì zelenì a dále nový traktor pro
komunální úèely vèetnì mulèovaèe. Díky této technice obec mùže udržovat zeleò i na vìtších plochách (napø.za
rybníkem) a nemusí na tyto práce najímat firmu, jak tomu bylo v pøedešlých letech.
7. Zajištìní bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu. Obec dostala povolení k zajištìní bezpeènosti a
plynulosti silnièního provozu a to umístìním nových dopravních znaèek na místních komunikací a dále byla
uzavøena smlouva o budoucí kupní smlouvì na odkup èásti pozemku pro vybudování nové zastávky a pøilehlých
chodníku v lokalitì Horní konec ( zastávka od Olomouce). Nyní probíhá územní rozhodnutí na dìlení pozemku pro
výstavbu zastávky a dále byl zadán projekt pro územní øízení na tuto zastávku, který má být pøedán obci 15.1.2008.
Dále má obec v úmyslu v rámci celého projektu výstavbu zpomalovacích pruhù a parkovištì v obytné zónì 39 RD.
Následnì je možné pro tuto akci žádat o dotaci z Regionálního operaèního programu - ROP NUTS II osa 1
regionální dopravní infrastruktura.
8. Na høbitovì došlo postupnì k opravì márnice, kde byla v letních mìsících natøená støecha, vymìnìn okap, došlo
k novému omítnutí vnitøních prostor a k rekonstrukci stropu. Dále byla zhotovena nová elektroinstalace ve vodárnì
vèetnì revize a opravena vstupní brána. Dále byl radikálnì upraven prostor pøed høbitovem proøezem stromù a keøù a
je intenzivnì udržován pruh okolo høbitovního plotu.
9. Byl opraven chodník a to na Hlavní ulici v lokalitì od kostela po è.p 26 ( p. Kopeèný) a také na druhé stranì od
zastávky U lípy po è.p. 139(p. Ferbasová), vèetnì odtokových kanálu u v nìkterých vjezdù. Dále bylo vybudováno v
této lokalitì nové osvìtlení vèetnì obecního rozhlasu s vedením v zemi. Na základì žádosti majitele jedné z
pøilehlých nemovitostí však dojde po dohodì na jaøe 2008 k mírnému snížení chodníku pøed domem è.p. 24, tak, aby
nedošlo ke škodám na domì pøi pøívalových deštích.
10. Høištì pro basketbal, volejbal, nohejbal, floorbal, minikopanou, skateboard a jiné mimoškolní aktivity mládeže
mùže být vybudován na pozemku p.è. 1033 vedle høištì Sokolu Doloplazy, který je územním plánem oznaèen jako
rekreaènì sportovní plocha a je jedinou možnosti, kde vybudovat høištì bez zmìny územního plánu. Obec jednala s
majitelem o odkupu pozemku., který je ochoten za urèitých podmínek pozemek obci prodat. Pøi schvalování
rozpoètu na r.2008 zastupitelstvo rozhodne , zda uvolní prostøedky na odkup tohoto pozemku. Následnì je možno
èerpat dotaci na vybudováni a vybavení høištì.

11. Obecní kanalizace - V tomto mìsíci byla pøedána obci projektová dokumentace na odkanalizování obce vèetnì
ÈOV (èistièka odpadních vod). Cena PD je 737 800,-Kè, kterou hradí obec ze svého rozpoètu. Bez této projektové
dokumentace a následného stavebního povolení nemùže obec žádat o dotace z Programu rozvoje venkova, kde dle
poètu obyvatel naše obec patøí. V pøípadì získání dotace na realizaci celého projektu je cena za PD uznatelnou
položkou a bude v rámci celé dotace proplacena zpìt obci.
12. Pracovníka na úklid obce - Obec získala dotaci z Úøadu práce na jednoho pracovníka na úklid obce na dobu 8
mìsícù. Obec tak bez jakýchkoliv svých nákladù zamìstnala sleènu Dianu Domesovou a to od 1.dubna do
30.listopadu 2007. Celková úroveò èistoty obce se tím zvýšila, což jistì vìtšina obèanu ocenila.
13.Výstavbu cyklostezek - Vstupem do mikroregionu Bystøièka se obci Doloplazy spolu s Tršicemi podaøilo
prosadit do projektu budování cyklostezek v mikroregionu trasu Doloplazy Tršice, která povede od sokolského
fotbalového høištì po staré polní cestì p.è.1440 až do Chaloupek v Tršicích. Nyní se zpracovává projektová
dokumentace pro územní rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí bude mikroregion žádat o dotaci na výstavbu
cyklostezek.
14. Znak a prapor - Obec si nechala vypracovat návrhy znaku a praporu obce Doloplazy od svìtoznámého heraldika
pana Loudy z Olomouce. Zastupitelstvo návrhy schválilo a 11.12 2007 jsme obdrželi schválení tohoto znaku a
praporu také od podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu Èeské republiky- Poslanecké snìmovny .
15.Zdroje vody - Bylo zažádáno o povolení k odbìru vody ze 7 obecních studní vèetnì projektu. Vydané rozhodnutí
bychom mìli obdržet do konce roku. Rozhodnutí o odbìru podzemních vod z obecního vrtu již obec získala..
16. Koncert - Obecní zastupitelstvo spoleènì s národopisným souborem Olešnica uspoøádalo v dubnu koncert Karla
Kahovce a Viktora Sodomy a v øíjnu pro naše seniory koncert Pavlíny Filipovské.
17. Zpravodaj - Obec zaèala vydávat tento Zpravodaj pro vìtší informovanost obèanù. Tento Zpravodaj je možné si
pøeèíst i na webových stránkách obce www.doloplazy.cz.

A co se nepovedlo:
1. Pitná voda - Obec po problémech s pitnou vodou mìla zájem vybudovat záložní vrt nedaleko stávajícího vrtu.
Bohužel zatím nedošlo k dohodì s majiteli pozemkù o cenì za výkup èásti pozemkù pro ochranné pásmo vrtu.a
pøístupovou cestu. Proto hledá zastupitelstvo jiné možnosti napø. pøipojení celé obce na sí Støedomoravské
vodárenské, která konèí na Kocourovci.
2. Dùm pro seniory - Po pìti vytipovaných lokalitách pro výstavbu Domu pro seniory (DPS) zatím nedošlo s majiteli
k dohodì a tak zatím zùstává ve høe nadále obecní pozemek za è.p.17, s tím, že veškeré inženýrské sítì a cesta by se
musely vybudovat k pozemku ze zadní èásti , jelikož majitele è.p 17 neumožnily vést sítì pøes jejich prùjezd a dále
lokalita Horní lán mezi Pøíhonem a cestou na Kocourovec, kde obec má pøipravené pozemky pro výstavbu RD a
zadala studii zastavitelnosti vèetnì DPS. Další vhodné lokality se hledají.
3. Zmìna územního plánu - Nepodaøilo se v tomto roce dokonèit zmìnu územního plánu è.2. Na vinì byl nový
stavební zákon, platný od 1.1.2007, který mìnil podmínky zmìny územního plánu. Tím pádem nám nepøevedl
Pozemkový fond ÈR zbývající pozemek urèený pro výstavbu RD v lokalitì Horní lán do vlastnictví obce, èímž jsme
se dostali do nebezpeèí, že PFÈR pøevede v rámci restitucí pozemek na jiný subjekt. Zatím se podaøilo pøípadný
pøevod jinému zájemci zablokovat.
4. Pøestavba Kulturního domu - Zatím nedošlo k zadání projetu na pøístavbu a pøestavbu Kulturního domu (KD),
kde vedlo zastupitelstvo obce debatu o tom, zda tato pøístavba a pøestavba je vùbec nutná. Jelikož dùm v majetku
è.p.73, kde se nachází poboèka Èeské pošty, obecní knihovna, obecní byt a rozvodna O2 Telefonica je v
nevyhovujícím stavu (vlhkost stìn, nevyhovující okna, atd. a rozvodna.), je nutné døíve nebo pozdìji zajistit náhradní
prostory pro tyto instituce. Pøístavba KD by mimo jiné mohla obsahovat propagaèní místo obce a mikroregionu,
knihovnu, pøednáškovou školící místnost, ordinaci dìtského lékaøe popø. praktického lékaøe, služby pro obyvatele
masáže, pedikúra, sauna, klubovny spolkù popøípadì i Obecní úøad s bezbariérovým pøístupem . Jelikož je na
pøístavbu KD navržen pozemek è.p 198 v majetku obce, na kterém stojí již budova KD, s pøístavbou KD by se
vybudovali ve stávající budovì KD i mužské a ženské šatny se sociálním zaøízením, šatny pro úèinkující, rozšíøení
odkládacích šaten, pøístavba skladu pro tìlocvièné náøadí ( za hasièskou zbrojnicí), posilovna, vzduchotechnika do
kuchynì, zlepšeni akustiky velkého sálu, odizolování vlhké èásti KD ( kuchyò a sklady), vèetnì možnosti využití
velkého sálu pro míèové hry a nová úprava parketové podlahy ve velkém sále. Tìmito úpravami by se zvýšily
možnosti využití sálu pro obèany. Bez projektu však nelze žádat o dotace.
5. Výkup pozemkù - Nepodaøil se zatím výkup všech pozemku za Obecním úøadì. Starosta a místostarosta však
intenzivnì jednají s Pozemkovým fondem ÈR a Metropolitní kapitulou sv. Václava alespoò o dlouhodobém
pronájmu tìchto pozemkù a to do vyøešení restituèních nárokù církve.

Co se chystá na pøíští rok 2008:
1. Jakmile obdrží obec stavební povolení na odkanalizovaní obce, okamžitì pøi první výzvì na kanalizaci v Programu
rozvoje venkova bude žádat o dotaci. Taktéž se bude pokoušet získat prostøedky i z jiných zdrojù.
2. Po obdržení rozhodnutí na projekt odbahnìní rybníku, taktéž po výzvì, bude obec žádat o dotace.
3. Obec chce poøídit další zaøízení pro údržbu zelenì a poøádku v obci a v celém katastru. A to vleèku za traktor,

øetìzovou pilu a další drobné vybavení pro drobné opravy.
4. Starosta s místostarostou navrhují také opravu fasády pøízemí OÚ a vstupního prostoru OÚ a nové vybavení
kanceláøe starosty.
5. Dle zákona 365/2000 Sb., 269/2007 Sb. a vyhl.260/2007 Sb.musí Obecní úøad s matrikou zøídit do 28.2.2008 tzv.
Czech Point, kde budou na OÚ vydávány za poplatek výpisy z katastru, výpisy z Rejstøíku trestù a výpisy z
Obchodního rejstøíku.
6. Obecní zastupitelstvo dále uvažuje o vybudování nové úpravny vody a zvìtšení vodojemu, pokud nebude možné
se pøipojit na sí Støedomoravské vodárenské a.s. (SMV). A také bude rozhodovat za jakých podmínek a za jakou cenu
by SMV pitnou vodu dodávala. Jen pro zajímavost od 1.1.2008 v Olomouci budou platit obèané 28,77 Kè/m3 pitné
vody (s DPH), v Doloplazích nyní 20,- Kè/m3. Proto je nutné pøíští rok celou problematiku objasnit a pøípadnì zadat
projekt pro novou úpravnu, zvìtšení vodojemu, pøípadnì pro sedimentaèní a provzdušòovací nádrž pro odstranìní
písku, železa a manganu.
7. Schválit zmìnu územního planu è.2 a získat od PFÈR pozemek na Horním lánu.
8. V rámci energetických úspor má zájem obec vymìnit dveøe a okna na základní škole. Pùvodnì zastupitelstvo
uvažovalo, že požádá o dotaci z Programu obnovy venkova. Tam ale pøíští rok není podpora pro tyto úèely vypsána,
proto musíme žádat z jiného dotaèního titulu.
9. Po obdržení územního rozhodnutí na výstavbu autobusové zastávky v lokalitì Horní konec a další navazující
stavby, bude obec žádat o dotaci.
10. V rámci Programu rozvoje venkova doporuèuje rada obce zastupitelstvu, aby schválilo žádost o dotaci na
chodníky a místní komunikace. V úvahu pro pøíští rok pøichází oprava chodníku a schodištì u obchodu, oprava
asfaltové komunikace pøed hasièskou zbrojnicí pøípadnì oprava èásti nebo celého chodníku na Øeznické ulici. Pokud
dotaci neobdržíme, opraví se z vlastních zdrojù alespoò chodník u obchodu. a pøedláždí se poškozený chodník pøed
pohostinstvím U Zatloukalù.
11. Obec bude usilovat opìt o dotace na pracovníka pro úklid obce a to pøes Úøad práce nebo v rámci mikroregionu .
12. Pokud bude možnost získat zdarma pøevodem pøes Ministerstvo vnitra nebo jiný státní subjekt osobní automobil
pro úèely obce, navrhuje starosta a místostarosta zastupitelstvu tento pøevod schválit. Do dnešního dne se používají
pro dovoz materiálu pro obec auta v osobním vlastnictví.
13. Rada obce navrhuje zastupitelstvu, aby schválila v rozpoètu obce na r.2008 èástku 200 000,- Kè na oslavy 775.let
založení obce Doloplazy.
14. Po schválení zastupitelstvem uvolnit prostøedky na projektovou dokumentaci pro pøístavbu a pøestavbu KD.
15. Dotáhnou do konce výkup, pøípadnì dlouhodobý pronájem pozemkù za OÚ a uvolnit na tento výkup prostøedky z
rozpoètu obce na r.2008.
Ing. Zdenìk Indrák, místostarosta

Když padá listí v MŠ
V mìsíci listopadu MŠ Doloplazy podpoøila projekt ,,Adoptuj panenku a zachráníš dítì“, kterou poøádal èeský
výbor pro UNICEF (nejvìtší svìtová organizace, zabývající se ochranou a zlepšováním životních podmínek dìtí).
Koupí panenky - symbolu dìtství, který je známý na celém svìtì - pøispìla školka na prooèkování jednoho dítìte v
rozvojové zemi proti šesti smrtelným nemocem. Tvùrcem panenky Lucinky byla holèièka
Kvìtuška Pavelcová z Vrcova u Borovan. Panenku najdou dìti už brzy pod vánoèním
stromeèkem.

Mimoøádné dny v naší MŠ v uplynulém období:
! Ètrnáct dìtí ze Sluníèek (starší dìti) od záøí navštìvuje pololetní kurz pøedplavecké výuky
v Olomouci, v rámci spolupráce se ZŠ Doloplazy využíváme spoleènou dopravu.
! 23. 11. - divadlo Tøi zlaté vlasy dìda Vševìda
! 28. 11. - fotografování s vánoèní tematikou
! 5. 12. - Mikuláš s nadílkou
! 12. 12. - Vánoèní besídka spojená s rozbalováním dárkù

foto archiv autora

Spoleèenská rubrika IV.ètvrtletí 2007
Noví obèánci
Zemøeli

David Šlosar
Martin Zboøil
Josef Mucha
Františka Tomášková

Naši jubilanti

paní Dobromila Zlámalová - 85 let
pan Miroslav Novotný - 80 let
pan Jaroslav Doèkal - 80 let
paní Bohumila Èecháková - 80 let

Vydává: Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, IÈO 00534927, kontakt 585 356 056,
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Zahrádkáøský svaz Doloplazy
poøádá
v sobotu 29.prosince 2007

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.

Plesová sezóna 2008
12.ledna 2008

Zahrádkáøský ples
Kulturní dùm Doloplazy

19.ledna 2008

Hasièský ples
Kulturní dùm Doloplazy

19. ledna 2008

hudební skupina Balinband

Sportovní ples
Kulturní dùm Doloplazy

16. února 2008

bohatý program, domácí zabijaèka

Hanácký bál Doloplazy
Kulturní dùm Doloplazy

16. února 2008

hudební skupina LIF

Hanácký bál Olomouc
budova RCO Olomouc

26. ledna 2008

hudební skupina Syrinx

Skautský ples
Kulturní dùm Velký Týnec

hudební skupina Galaxy

Obvodní oddìlení
Policie Èeské republiky
Velká Bystøice
Komisaø npor. Mgr. Miroslav ŠVEC, vedoucí oddìlení
informuje obèany:
Vážení spoluobèané chtìl bych Vás informovat, že dne 10.10.2007 byly uvedeny do provozu webové stránky
OOP ÈR Velká Bystøice, a to ve spolupráci s Obecním úøadem Tršice, který je jejich garantem. Zde bych chtìl
podìkovat starostce Obce Tršice p.Leonì Stejskalové a samotnému tvùrci stránek p. Jaroslavu Vybíralovi za jejich
vstøícnost a ochotu pomoci.
Odkaz na tyto stránky najdete na webových stránkách Vaší obce a mikroregionu Bystøièka. Jejich adresa je
www.volny.cz./policie-v.bystrice
Webové stránky mají za úkol :
ß Informovat o Obvodním oddìlení PÈR
ß Poskytnout kontaktní adresy
ß Poskytnout dùležité rady a informace pro rùzné skupiny obèanù
ß Nabídnout další užiteèné odkazy a informace
Webové stránky budou postupnì dále upravovány, tak aby zde obèané našly informace o aktuálním dìní v rámci
celého služebního obvodu, jenž spadá pod OOP ÈR Velká Bystøice.
npor. Mgr. Miroslav ŠVEC
vedoucí oddìlení

Další spoleèenské akce
2. února 2008

Masopust - Prùvod masek - Vodìní medvìda
náves Doloplazy

9. února 2008

Hanáckou sibiøí k pramenu Odry
setkání u pramene Odry

2. bøezna.2008

poøádá HNS Olešnica Doloplazy

Skautský oddíl Doloplazy

Dìtský maškarní karneval
Kulturní dùm Doloplazy

SRPŠ pøi MŠ Doloplazy

Zastupitelstvo obce Doloplazy
pøeje všem obèanùm krásné prožití
vánoèních svátkù a šastný nový rok.

