
Vážení spoluobèané, 
dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás 

oslovit touto, pro Doloplazy novou formou, kde bych vás chtìl já i další pracovníci obce, škol èi spolkù informovat 
o dìní v obci, a� již o tom minulém nebo o tom budoucím, plánovaném. 

Dìkuji Vám všem, kteøí nás podporujete, pomáháte  nebo se „jen“ snažíte o lepší život v naší obci.

ravp o lazp yZ d ola oj Do  b ec Ètvrtletník

roèník I.    èíslo 1leden - bøezen 2007 ô

Volby 2006
Na podzim loòského roku probìhly komunální volby a spoleènì jsme zvolili nové èleny zastupitelstva. Chceme 

Vám ještì jednou podìkovat za Váš aktivní pøístup k tìmto volbám.
V Doloplazích byli zvoleni jak „staøí a zkušení“ zastupitelé, kteøí jistì budou oporou a zárukou uvážených 

rozhodnutí zastupitelstva, tak nìkolik mladých nových zastupitelù, kteøí mohou pøinést svìží myšlenky, mladický 
elán a zapálení pro spoleènou vìc.

 Pro úplnost a poøádek uvádíme seznam zastupitelù obce:
æ Balint Petr
æ Bílek Miroslav Mgr. - èlen školské a kulturní komise
æ Gába Petr - èlen rady a kontrolního výboru
æ Chmielová Iveta MUDr. - èlenka rady
æ Indrák Zdenìk Ing. - místostarosta
æ Indráková Zdeòka  - èlenka školské a kulturní komise
æ Kropáèek Josef Ing. - èlen finanèního výboru
æ Sladká Jana - pøedseda finanèního výboru
æ Tomeèek Petr - pøedseda kontrolního výboru
æ Tomeèková Ludmila - èlenka rady a finanèního výboru
æ Vláèil Martin Ing. - pøedseda komise pro mikroregion Bystøièka
æ Zboøil Martin - èlen komise pro mikroregion Bystøièka
æ Zdaøil Josef Bc. - starosta
æ Zdaøil Pavel - èlen kontrolního výboru
æ Zahrádková Marie Mgr. - pøedseda školské a kulturní komise.

Program obecního zastupitelstva
Na své první (nikoli ustavující) schùzi OZ pøedložilo a schválilo Program obecního zastupitelstva obce na 

volební období 2006-2010, tzv. vizi, která obsahovala 19 bodù, chcete-li úkolù èi problémù, kterými se 
zastupitelstvo bude zabývat. Tato vize pak byla na další schùzi (16.1.2007) konkretizována v tzv. Programu 
obnovy venkova, ze kterého byly na letošní rok vybrány ètyøi akce k realizaci. 

1. Výmìna oken v mateøské škole - 2.etapa,
2. Rekonstrukce veøejného osvìtlení a obecního rozhlasu
3. Poøízení techniky pro údržbu zelenì a èištìní obce
4. Oprava chodníkù ve vybrané lokalitì.

 K tìmto ètyøem akcím ještì pøibude realizace inženýrských sítí pro 7 rodinných domkù v Beruni, která se na 
letošní rok pøesunula z roku loòského.

Všechny akce, které zastupitelstvo zaøadilo do svého programu, pochopitelnì ve svém souètu pøekraèují 
finanèní možnosti obecního rozpoètu. Proto se budeme snažit, pøedevším u tìch vìtších a dražších projektù, 
dosáhnout na dotace z evropských strukturálních fondù èi fondù státních. Získávání tìchto prostøedkù se stalo v 
poslední dobì „celonárodním sportem“ a my, chceme-li realizovat tak nákladné projekty, jako je tøeba úprava 
kanalizace v obci a centrální èistírna odpadních vod, nemùžeme zùstat stranou. Požádali jsme již o dotaci z 
Programu obnovy venkova na zmínìnou výmìnu oken v MŠ a dále na vybudování kanalizace a vodovodu pro 7 
rodinných domkù v Beruni z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury na území 
Olomouckého kraje. Bc.Josef Zdaøil, starosta



 Mikroregion Bystøièka
Nové zastupitelstvo na svém veøejném zasedání dne 12.12.2006 odsouhlasilo vstup obce Doloplazy do Sdružení obcí 

Mikroregionu Bystøièka a dne 29.12.2006 byla Sdružením také obec Doloplazy do Mikroregoinu Bystøièka pøijata.
Mikroregion Bystøièka vznikl seskupením 10-ti spádových obcí:

 Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Hluboèky, Mrsklesy, Pøáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystøice a Velký Újezd.

 Doloplazy  se staly  jejím 11-tým èlenem. Bystøièka je mikroregionem støední velikosti a s 11-ti obcemi se øadí mezi støednì 
velké existující mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proè tento mikroregion vznikl, patøí nejen geografická 
blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také spoleènými problémy. Právì možnost operativnìjšího a schùdnìjšího 
øešení tìchto problémù, efektivnìjšího èerpání finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu a z fondù Evropské unie, byl jedním z 
impulsù kjeho založení.

Hlavním pøedmìtem èinnosti mikroregionu je zejména koordinace postupù pøi øešení problémù týkajících se: 

æ rozvoj samosprávy obcí 
æ hospodáøského, sociálního a kulturního života obcí 
æ vztahu k orgánùm krajské správy a státní správy 
æ rozvoj technické infrastruktury v obcích 
æ vzájemná pomoc pøi øešení problematiky životního prostøedí 
æ podpora øešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí 
æ rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky pøi souèasném øešení dalších akcí místních programù rozvoje jednotlivých obcí 
æ marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktù 
æ spoleèné øešení problematiky základních škol 
æ spoleèná øešení sociálních služeb a zdravotní péèe 
æ podpora spoleèných øešení smìøujících k vyjasnìní majetkových pomìrù ve vlastnictví obcí 
æ øešení nezamìstnanosti podporou rozvoje malého a støedního podnikání 
æ spoleèná pøíprava mikroregionálních projektù (spoleèné vyhledávání, jednání s penìžními ústavy o garancích pro 
financování…) 

Projekt mikroregionu
Jako hlavní projekt má nyní mikroregion Bystøièka vybudování cyklotras a cyklostezek  po území celého mikroregionu. Zatím je 

hotova studie, kterou jsme již pøipomínkovali a nyní bude mikroregion žádat o dotace z Evropské unie na projektovou dokumentaci 
pro územní rozhodnutí. Hlavní trasa vede z Domašova nad Bystøicí do Olomouce, pøes Hluboèky, Velkou Bystøici a Bystrovany.

Nás ale hlavnì zajímají cyklotrasy v okolí naší obce a tam jsme se po dohodì se starostkou Tršic paní Leonou Stejskalovou 
dohodli, že naše priorita pro první etapu výstavby  bude cyklotrasa mezi Doloplazemi  a Tršicemi, kterou by využilo mnoho našich 
obèanù a zejména dìtí ve školním roce pøi cestì k lékaøi, do školy, do poboèky Èeské spoøitelny apod. Cyklotrasa pravdìpodobnì 
povede od fotbalového høištì po bývalé obecní cestì do Chaloupek, tedy mezi poli mimo hlavní cestu a bude daleko bezpeènìjší. V 
další etapì by se budovaly cyklotrasy ve smìru na Pøáslavice a to od pily  dolù po polní cestì a prùjezd obcí Doloplazy  kopírující 
hlavní cestu od pily až k høišti.

Vysvìtlivky:
æ Cyklotrasa -  zpevnìná asfaltová nebo dláždìná cesta urèena pro bezmotorový pohyb
æ Cyklostezka - znaèená stezka, sjízdná pro kola, vedená i  po polních nebo jiných nezpevnìných cestách

Místní akèní skupina (MAS) regionu Bystøièka

- obecnì prospìšná spoleènost
Dále na svém zasedání dne 20.3.2007 rozhodlo zastupitelstvo obce o vstupu do Místní akèní skupiny regionu Bystøièka  obecnì 

prospìšné spoleènosti. Tato spoleènost mimo obce Mikroregionu sdružuje i Mìsto Libavou a spolky, sdružení, právnické a fyzické 
osoby z regionu. 

Tato spoleènost se pøipravuje požádat o podporu (dotaci) v rámci iniciativy LEADER ÈR. Co to znamená? Že peníze, které 
doposud rozdìlovali pøíslušná ministerstva nebo kraje „pøíjdou“ pøímo do území, na kterém spoleènost pùsobí a sama na základì 
podrobných kritérii peníze na pøedložené projekty pøerozdìlí. Pokud spoleènost se žádosti o dotaci uspìje, mìlo by do regionu na 
malé projekty „pøijít“ tento rok cca 3 mil.Kè. Je tøeba však zdùraznit, že na žádnou podporu není právní nárok a v rámci programu 
LEADER ÈR budou podporovány jen ty nejpøipravenìjší regiony - Místní akèní skupiny.

Od pøíštího roku totiž dotace pro vybrané regiony budou èinit 20 až 30 mil.roènì, které budou následnì rozdìlovány na investièní 
i na neinvestièní akce.

 Nyní prochází Místní akèní skupina pøechodným, pøípravným obdobím, kdy dotace budou nižší, ale jasným zámìrem je, aby 
spoleènost byla plnohodnotnì zaøazena do programu nejpozdìji v roce 2009. Proto je zpracován také strategický plán LEADER 
2007-2013 v regionu Bystøièka. Klíèovým rozhodnutím, které bude muset spoleènost v nejbližší dobì vyøešit je volba typù projektù, 
které budou v regionu podporovány. Valná hromada spoleènosti se pøipravuje na zaèátek dubna a obec pøípadné další zájemce o 
vstup do této spoleènosti bude informovat na webových stránkách obce, na úøední desce a obecním rozhlasem.



INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

Svoz komunálního odpadu
Svozová firma REMIT upozoròuje obèany, že vyváží všechny typizované 110 litrové nádoby na domovní odpad - plechové i 

plastové. Tyto nádoby mají klasické uchopení (dvì držadla uprostøed tak, aby mohl nádobu uchytit zvedací mechanismus 
vozidla).Varuje proto obèany pøed nákupem rùzných jiných nádob na odpady, které jsou v prodeji pøedevším ve velkoobchodech. 
Tyto nádoby úchyty nemají a svozové vozidlo je tedy nemùže vysypat.

Informace magistrátu mìsta Olomouce
K 1. lednu 2008 zanikne platnost povolení k odbìru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci 

do 31. prosince 2001.
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do tìchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení 

vodoprávního úøadu. Užíváte-li vodu napøíklad jako: 
æ fyzická osoba - odbìr vody k zalévání zahrady èi k napájení drobného zvíøectva, vypouštìní odpadní vody z domovní 

èistírny odpadních vod?
æ živnostník - odbìr vody pro zahradnictví, vypouštìní pøedèištìných odpadních vod z technologií, myèek aut, penzionu, 

malých èistíren odpadních vod?
æ zemìdìlec - odbìr vody k zavlažování èi k napájení zvíøat?
æ rybníkáø - odbìr vody pro napouštìní rybníku, sádek, líhní, vodních nádrží?
æ provozovatel veøejného koupalištì - odbìr èi vypouštìní vody?
æ provozovatel lyžaøského areálu - odbìr vody k výrobì snìhu vodními dìly?
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úøadu. *)
Povolení není tøeba, pokud se k odbìru povrchové vody nevyužívá technické zaøízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je 

voda dodávána nebo odvádìna jinou osobou (vodárenskou èi kanalizaèní spoleèností, obcí apod.) Ten, kdo odebírá povrchovou 
nebo podzemní vodu nebo kdo do tìchto vod vypouští odpadní vody bez pøíslušného povolení, vystavuje se pokutì, která mùže 
èinit:
æ u fyzické osoby až 50 000,- Kè
æ u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000,- Kè.
Ke dni 1. lednu 2008 zanikne platnost tìch povolení k odbìru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla 

právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Povolení k odbìru podzemní vody ze zdroje 
urèeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte v úøední dny pondìlí a støeda Ing. Hanu Zvoníèkovou, vedoucíoddìlení vodního hospodáøství 
odboru životního prostøedí, tel. 588 488 320 nebo Mgr. Janu Smékalovou, tel. 588 488 325

Bližší informace najdete i na webových stránkách www.zanikpovoleni.cz
*) Vodoprávní úøad pro obec Doloplazy je Magistrát mìsta Olomouce

Èerné skládky a èistota obce
Internetová anketa na webových stránkách obce „Jak jste spokojeni s èistotou obce?“ nedopadla pro obec lichotivì - 62% 

respondentù projevilo nespokojenost. I to je pro nás výzva nìco s tímto stavem udìlat. Není to však práce jen pro pracovníky 
obecního úøadu, ale myslím si, že je to záležitost všech lidí v obci. Je to naše vizitka.

 Stále platí Vyhláška è. 1/1998  o nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce Doloplazy (k nahlédnutí na OÚ), 
která, mimo jiné, ukládá obèanùm povinnosti èl.6 odst.1 (tøídìní odpadu, nepøeplòování sbìrné nádoby, atd.) a zákazy èl.6 odst.2 
(odkládat odpad mimo sbìrné nádoby, pálit sbìrný odpad s výjimkou pálení suchých vìtví, listí a plevele  nesmí dojít k obtìžování 
ostatních obèanù, atd.).

 Stejnì tak chci pøipomenout, že u místního høbitova, za vodárnou, za rybníkem nebo tøeba na hostkovické polní cestì není 
obecní skládka! 

V souèasnosti obec získala jednoho pracovníka na úklid obce v rámci Cíleného programu Úøadu práce v Olomouci. Už teï bude 
mít práce jistì dost a proto žádám všechny spoluobèany, aby mu jí ještì nepøidávaly.

 V úvodu vzpomenutá anketa je nyní nahrazena novou: “Jaký zpùsob platby za odvoz komunálního odpadu vám vyhovuje více  
stávající kupony nebo paušální platba?“ Myslíme si, že i tato vìc má dopad na celkovou èistotu obce a budeme se touto otázkou brzy 
zabývat na jednáních rady i zastupitelstva obce. Proto nás zajímá i Váš názor.

Noví obèánci Natálie Šprinclová 
Josef Malíèek 

Jubilanti leden 2007 paní Ludmila Šišková
oslavila 92.let

únor 2007 pan Miloslav Tomeèek
oslavil 90.let

Od poèátku roku nás opustili: 

Marie Zlámalová (è.p. 214)
Alois Mádr
Karel Kohout
Jan Hanus

Spoleèenská rubrika I.ètvrtletí 2007



Obec Doloplazy ve spolupráci s 
Hanáckým národopisným souborem 
Olešnica poøádá dne 28.4.2007 v 
místním kulturním domì koncert Karla 
Kahovce, Viktora Sodomy a skupiny 
Georg § Beatovens s  názvem 
„Vzpomínka na Petra Nováka“. Zveme 
všechny pøíznivce, fanoušky a 
pamìtníky této muziky na taneèní 

koncert. Vstupenky se budou prodávat i v pøedprodeji v místní prodejnì textilu u paní Pavly Doèkalové za sníženou 
cenu 100,-Kè, pøed koncertem samým pak za 120,-Kè. Zaèátek koncertu je ve 20:00 hod.

Myslivci soutìžili o pohár starosty
Myslivci z Doloplaz uspoøádali v sobotu 

17.3.2007 na støelnici u myslivecké chaty 
støeleckou soutìž o „Pohár starosty obce 
Doloplazy“, které se zúèastnilo 28 støelcù z 
Doloplaz a okolních vesnic spolu s ostatními 
diváky a pøíznivci. I pøes nepøíliš pøíznivé 
poèasí se jim akce vydaøila. První cenu si 
odnesl nejlepší støelec p.Hrabal, druhou  
p.Stibor Jan a tøetí skonèil p.Vyroubal-senior. 
Kromì poháru vyhráli i další støelci øadu 
pìkných cen a bylo pøipraveno tradiènì dobré 
obèerstvení. Lovu zdar!

Školní akademie
Základní škola Doloplazy poøádá v nedìli 

20.5.2007 u pøíležitosti Dne matek v místním 
sále KD „Školní akademii“.

Den otevøených dveøí
 Dne 3.dubna 2007 se v ZŠ uskuteèní „Den 

otevøených dveøí“  zvou žáci i uèitelé.

Spoleèenský život a kultura v Doloplazích

Vydává: Obec Doloplazy, 
783 56 Doloplazy 82
kontakt: 585 356 056, 
e-mail: ou.doloplazy@tiscali.cz

Ze života naší MŠ
S pøíchodem jara se jakoby více rozléhají po naší vesnici dìtské hlasy, a proto bych se ráda ohlédla za "hlasy" zdejší 

MŠ. Dìti jsou rozdìleny do dvou oddìlení - mladší dìti "Ko�átka", starší dìti "Sluníèka" a urèitì v MŠ nezahálí.
V mìsíci lednu ukonèily nejstarší dìti pùlroèní pøedplavecký výcvik v Olomouci, s úèelem posílit svou zdatnost ve 

vodì. Mìly vždy dobrou náladu a tìšily se na každou lekci.
V mìsíci únoru byl ukonèen pololetní kurz výuky anglického jazyka, kde první seznámení s cizím jazykem 

zajiš�ovala lektorka Jazykové agentury Amadeus, Olomouc.
V únoru byl pøínosem veselí a radosti Dìtský maškarní karneval a to nejen pro zdejší dìti.Pøevládala atmosféra plná 

hudby, tance, radosti ze soutìží a výher. Ke správné náladì pøispìla dobrá organizace akce a pomoc nìkterých rodièù ze 
SRPŠ pøi MŠ a také ochota sponzorù pøispìt dìtem k jejich radosti. Touto cestou bych ráda všem jmenovaným ještì 
jednou podìkovala.

Pro dìti v MŠ je témìø každý mìsíc pøipravena kulturní akce - pravidelná pøedstavení maòásková, kouzelnická, 
hudební a naopak vlastní práci prezentujeme na veøejnosti besídkami pro rodièe a hosty.

V bøeznu probìhl zápis do MŠ formou "Dne otevøených dveøí", zájem o docházku na pøíští školní rok projevilo 17 
nových dìtí.

V dubnu oslavíme velikonoce a ve støedu 16.5.2007 pak "Den matek"- pásmem básní, písní, taneèkù a improvizací.
Tímto jsou rodièe i další hosté srdeènì zváni do naší školièky.

 Zdraví dìti s uèitelkami MŠ Doloplazy  



Umístìní našich mužstev po podzimní èásti soutìže

Doloplazský fotbal



Doloplazský fotbal
TJ Sokol Doloplazy - oddíl kopané, zve všechny sportovní pøíznivce na mistrovská utkání jarní èásti soutìžního 

roèníku 2006-2007.

Rozlosování jednotlivých zápasù

OKRESNÍ PØEBOR II. Tøídy  -  Muži

Nedìle 8. 4. 2007 16:00 hod. Doloplazy -  Blatec

Sobota 14. 4. 2007 16:30 hod. Drahlov    -  Doloplazy

Nedìle 22. 4. 2007 16:30 hod. Doloplazy -  V. Bystøice

Nedìle 29. 4. 2007 16:30 hod. Doloplazy -  Babice A

Sobota 5. 5. 2007 16:30 hod. Štarnov     -  Doloplazy

Nedìle 13. 5. 2007 16:30 hod. Doloplazy -  Nemilany

Nedìle 20. 5. 2007 16:30 hod. Chomoutov - Doloplazy

Nedìle 27. 5. 2007 16:30 hod. Doloplazy -   Jívová

Nedìle 3. 6. 2007 16:30 hod. Støelice     -   Doloplazy

Nedìle 10. 6. 2007 16:30 hod. Doloplazy -   Bouzov A

Nedìle 17. 6. 2007 16:30 hod. Dl. Louèka - Doloplazy

OKRESNÍ PØEBOR II. Tøídy  -  Dorost

Sobota 7. 4. 2007 16:00 hod. Doloplazy - Dub 

Sobota 14. 4. 2007 16:30 hod. V. Týnec  - Doloplazy

Sobota 21. 4. 2007 16:30 hod. Doloplazy - Grygov

Nedìle 29. 4. 2007 14:15 hod. Slavonín   -  Doloplazy 

Sobota 5. 5. 2007 16:30 hod. Doloplazy - Tìšetice

Nedìle 13. 5. 2007 14:15 hod. V. Újezd   - Doloplazy

Sobota 19. 5. 2007 16:30 hod. Doloplazy - V. Bystøice

Sobota 26. 5. 2007 14:15 hod. Nedvìzí   - Doloplazy

Sobota 2. 6. 2007 16:30 hod. Doloplazy - Hnìvotín

Sobota 9. 6. 2007 14:00 hod. Nemilany  - Doloplazy

Sobota 16. 6. 2007 16:30 hod. Doloplazy - Chválkovice

OKRESNÍ PØEBOR II. Tøídy  -  Starší žáci

Sobota 7. 4. 2007 13:45 hod. Doloplazy - Èervenka 

Nedìle 15. 4. 2007 14:15 hod. Bìlkovice  - Doloplazy

Sobota 21. 4. 2007 14:15 hod. Doloplazy - Dolany

Sobota 28. 4. 2007 14:00 hod. Lužice       - Doloplazy 

Úterý 1. 5. 2007 16:30 hod. Hnìvotín   - Doloplazy 

Sobota 5. 5. 2007 14:15 hod. Doloplazy - Bohuòovice

Úterý 8. 5. 2007 16:30 hod. Slatinice   - Doloplazy

Sobota 12. 5. 2007 12:15 hod. Štìpánov  - Doloplazy

Sobota 19. 5. 2007 14:15 hod. Doloplazy - Dub

Nedìle 27. 5. 2007 12:30 hod. Haòovice  - Doloplazy

Sobota 2. 6. 2007 14:15 hod. Doloplazy - Grygov

Sobota 9. 6. 2007 14:15 hod. Pøíkazy     - Doloplazy

Sobota 16. 6. 2007 14:15 hod. Doloplazy - Chomutov
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