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Vážení spoluobčané,

s příchodem jara vychází častěji i slunce a vše se 
probouzí k životu. V této době vychází i první 
číslo obecního zpravodaje v roce 2020. I když 
je situace posledních dní závažná a doba ne-
stálá, nezbývá než věřit, že se vše co nejdříve 
uklidní a i naše obec se bude moci vrátit k běž-
nému životu a provozu.
Kromě všudypřítomné celosvětové pandemii 
koronaviru a různých omezujících opatření 
bude život v naší obci v letošním roce výrazně 
ovlivněn realizací projektu firmy ČEZ Distri-
buce a.s. „Rekonstrukce vedení elektrické ener-
gie v částech obce od obecního úřadu směrem 
na Tršice, Vacanovice a Čechovice“.
Ve stejné části obce bude vybudováno veřejné 
osvětlení a provedena příprava na instalaci bu-
doucího optického kabelu pro vysokorychlost-
ní internet. Realizace těchto projektů výrazně 
podmiňuje projekty opravy kanalizace a ko-
munikace v místní části Ditrichov. Posledním 
připraveným a navazujícím projektem je vý-
stavba chodníků od obecního úřadu směrem 
na Čechovice a od mateřské školy směrem na 
Vacanovice kolem „Řadovek“ až ke komunikaci 
na Tršice.
Průvodním jevem všech těchto projektů je 
částečné omezení běžného života obyvatel v 
dotčených lokalitách. Za případné problémy a 
omezení se předem omlouváme a prosíme o 
spolupráci v jejich předcházení a následném 
řešení.
Současně by bylo vhodné, kdyby se obyvatelé 
dotčených lokalit zamysleli nad nevhodným 
parkováním svých aut v zeleni před svými 
domy a případně vyřešili potřebné parkování 
jinak.

Nyní je i správný čas k připojení svých nemo-
vitostí na obecní vodovod a kanalizaci, ať ne-
rozkopáváme vesnici příliš často.
Všechny projekty navazující  na rekonstrukci 
vedení elektrické energie v obci jsou hrazeny z 
rozpočtu obce a z dotací získaných z Olomouc-
kého kraje  a Ministerstva pro místní rozvoj. 
Celková výše připravovaných dotací   by měla 
být necelých 5 milionů korun. Doufám, že vše 
proběhne tak, jak je plánováno a bez omezení 
nastalé krizové situace na celém světě.
Současný nouzový stav vyhlášený vládou ČR 
zcela omezil kulturní a společenský život v 
obci. Těsně před jeho vyhlášením úspěšně pro-
běhla  v Doloplazích plesová sezóna a úplně po-
slední veřejnou akcí byla přednáška věnovaná 
řezu ovocných stromů organizovaná zahrádká-
ři. Následně došlo k omezení všech kulturních, 
společenských, ale i sportovních akcí. Až nám 
to situace dovolí, budeme s přednáškami pro 
Vás pokračovat. Současně doufám, že budou 
moci proběhnout všechny plánované společen-
ské a sportovní akce, které do života obce patří 
a spoustě z nás by chyběly.
V čas Vás také budeme informovat o pláno-
vaném výletu seniorů do skláren a zámku v 
Lešné. Uvidíme, jestli bude možné tento výlet 
realizovat v plánovaném termínu, anebo bude-
me muset najít náhradní termín stejně jako pro 
zrušené divadelní představení, dětský karneval 
nebo vítání občánků.
V minulém roce jsme realizovali nákup nového 
hasičského auta CAS Tatra, které již bylo vyu-
žito výjezdovou jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů k prvnímu výjezdu do nedalekých Sucho-
nic. V současné době uzavíráme prodej původní 
CAS z roku 1968. Dalším velkým projektem v 
roce 2019 byla výstavba vodovodu, kanalizace 
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Když před více než 120ti lety představitelé naší 
obce uvažovali o založení nějaké organizace, v 
níž by mohli prosazovat a realizovat nejen
zájmy své, ale i ostatních obyvatel naší obce,  
tak nejvhodnějším řešením se jim jevilo založit 
hasičský spolek. Nejbližší sbor byl tou dobou 
jen ve Velkém Újezdě a to od roku 1881. Ne-
bylo to ovšem tak jednoduché a trvalo jim to 
skoro deset let. Prvním starostou sboru se stal 
v roce 1892 Jakub Johanes, tehdejší starosta 
obce.
Počátky byly těžké, chyběly peníze na činnost a 
vybavení, ale nadšení  členů sboru bylo veliké. 
Proto žádali o příspěvky jak na obci, tak na 
hejtmanství v Olomouci. I přes tyto problémy 
se vedení sboru podařilo sehnat čtyřkolovou 
jednoproudou stříkačku, výsuvné žebříky a 
každý hasič dostal osobní výbavu. To vše prý 
v ceně 1 100 zlatých. Hned v roce 1893 zasa-
hovalo 31 našich hasičů při rozsáhlém lesním 
požáru na Lichtenštejnském panství a byli za to 
náležitě odměněni. V období První republiky 
patřil sbor k nejstabilnějším spolkům v obci.
S rozvojem průmyslu rostly také požadavky 
na hasiče. Proto se rozhodli koupit motorovou 
stříkačku. Tu jim dodala firma Stratílek z Vyso-
kého Mýta v roce 1930. Rozkvět sboru přeru-
šila okupace. Tehdy sbor fungoval jen formálně. 
Zajímavé ale je, že členové sboru nemuseli na 
nucené práce do Německa. Po válce mnoho čle-
nů sbor opustilo a nastal úpadek až do roku 
1952. Důležitým milníkem byl nákup prvního 
hasičského auta Astro Fiat a nástup mladé ge-
nerace hasičů. Ti pozvedli činnost sboru a sna-
žili se o jeho rozvoj.

V roce 1982  náš tehdejší preventiva bratr Mi-
loslav Korčák založil skupinu Mladých požár-
níků. Bohužel postupem času došlo k jejímu 
rozpadu, ale ti kteří tímto kolektivem prošli 
soutěžili  dále za muže a dosahovali skvělých 
výsledků. Na jeho práci navázal v roce 2002 
bratr Radovan Šimík a začal se věnovat práci 
s mládeží. Jde mu to skvěle a mladí mají stále 
zájem o práci ve sboru a také skvělé výsledky 
v soutěžích.
Od roku 1952 se v našem sboru a výjezdové 
jednotce střídali nejen hasiči, ale také technika.
Jezdily u nás: autobus Praga RND, valník Tatra 
805, cisterna Praga RN, Avia A30. Mezi naše 
pilíře v technice patří dosud sloužící: veterán 
Praga RN AS, Tatra 138 CAS32 a autobus SOR 
9,5. Žádné z těchto vozidel nám nebylo přidě-
leno jako nové. Takže to nebylo a  není vždy jen 
o ježdění a údržbě, ale také o častých opravách. 
To vše se změnilo 15. listopadu 2019, kdy jsme 
si převzali ve firmě THT Polička zcela novou 
Tatru Force v hasičské úpravě a momentálně ji 
postupně zařazujeme do výjezdu.
To, že sbor funguje dobře, dokládá i řada vy-
znamenání a řádů, které jsem obdrželi. Namát-
kou zmíním: v roce 1983 Čestné uznání za 
péči o techniku, v roce 1988 Vyznamenání za 
příkladnou práci, poděkování Magistrátu města 
Olomouce z let 1997 a 2006 za pomoc při po-
vodních a také čestnou stuhu za pomoc při po-
žáru velkoskladu textilu v Olomouci. Také naši 
dlouholetí členové br. Jan Špunda a br. Karel 
Zbořil v roce 2011 obdrželi nejvyšší hasičské 
vyznamenání Zasloužilý hasič.

Historie Sboru dobrovolných hasičů Doloplazy
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a komunikace jako propojení místních částí U 
Prádel a U staré mlékárny. V tomto projektu je 
zkolaudována kanalizace a vodovod, ale stavba 
komunikace není zcela uzavřena z důvodu vad a 
nedodělků na této stavbě. Odstranění těchto vad 
bude probíhat na jaře 2020. Majitelům nemovi-
tostí z dané lokality je již umožněno napojení na 
obecní vodovod a kanalizaci. Zároveň dochází i 
k vypořádání investic do stavby vodovodu a ka-
nalizace. Celkové dokončení stavby bude hotové, 
až veškeré okolní plochy komunikace zarostou 
pevnějším porostem trávy a tudíž nebudou vidět 
koleje od aut jezdících mimo komunikaci. I zde, 
jako všude jinde, platí, že naše životní prostředí 
budeme mít takové, jaké si ho sami uděláme a 
případně poničíme.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim spo-
luobčanům za statečnost, ochotu, ohleduplnost 
a velkou míru pochopení. Velký dík patří i dob-
rovolníkům, kteří pomáhají v současné době 
při řešení krizových situací. Celková pomoc se 
skládá z drobností, kdy si lidé umí vyjít navzá-
jem vstříc a nejsou k sobě lhostejní. 
Pevně věřím, že lidé pracující z domova, se co 
nejdříve vrátí ke svým pracovním povinnostem, 
děti si budou více vážit svých učitelů, proto-
že domácí samostudium není moc ideální a ve 
školním kolektivu je studium přece jen lepší. 
Přeji Vám hodně zdraví. 

Miroslav Bílek

SVOZ NEBEZPEČNÉHO, OSTATNÍHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

sobota 18.4.2020
Nebezpečné odpady jsou:
baterie, zbytky barev a laků, nádoby od barev a laků, rozpouštědla, zářivky, výboj-
ky, staré léky, televizory, monitory, použité oleje a ropné produkty, znečistěný textil 
ropnými produkty. Pokud jsou vyřazovány ledničky, pračky, mrazničky a další elek-
trospotřebiče v kompletním stavu, tzn. nerozebarané včetně motoru a kompresoru, 
pak tato el. zařízení jsou osvobozena od poplatku. Proto žádáme občany, aby tyto 
vyřazené spotřebiče dodali na sběrná místa v úplném stavu.

Ostatní odpady jsou:
 jedlé tuky a oleje (v PET lahvích)

Svoz těchto nebezpečných odpadů bude proveden podle tohoto harmonogramu:

„Horní křižovatka“ - 8:00 – 8:30 hod
„U samoobsluhy“ - 8:30 – 9:00 hod
„U mateřské školy“ - 9:00 – 9:30 hod

Žádáme vás, abyste nebezpečný odpad přinesli na jednotlivá stanoviště ve výše 
uvedenou dobu.
Neodkládejte nebezpečný odpad do velkoobjemových kontejnerů!

Velkoobjemové odpady jsou:
výrobky ze dřeva, skla, keramiky, porcelánu, plastů a textilu, nábytek, matrace, apod.

Svoz těchto velkoobjemových odpadů bude proveden podle tohoto harmonogramu:

„Horní křižovatka“ - 8:00 – 9:30 hod
„U samoobsluhy“ - 8:00 – 10:00 hod
„U mateřské školy“ - 8:00 – 10:30 hod

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až v sobotu ráno v 8 hodin.
Neskládejte velkoobjemový a nebezpečný odpad mimo kontejnery!

Na odběr objemného odpadu dohlédnou zástupci obce.
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Jednou z oblastí, kterou budeme v blízké 
době v naší obci řešit, je nakládání s odpady. 
Naše obec je unikátní také v tom, že občané 
platí pouze za vyvezený komunální odpad, a 
to za jednu popelnici o objemu 120 l cenu 
40,- Kč. Tato cena je historická, už ani nevím 
jak dlouho, zřejmě od dob, kdy byla zruše-
na skládka v Beruni. Současné zastupitelstvo 
nechce uvedený způsob svozu odpadu měnit, 
ale možná bude k nějakým úpravám donu-
ceno změnami legislativy a také změnami na 
trhu s odpady.
V poslední době dochází k rapidnímu nárůs-
tu ceny za uložení odpadu na skládku. Sou-
časně s nárůstem množství tříděného (papír, 
plasty) a biologického odpadu není divu, že 
rostou náklady na jeho zpracování. Uvedený 
odpad již z Evropy neodebírají státy východ-
ní Asie a svozové společnosti mají problémy 
i s odpadním dřevem kvůli kůrovcové kala-
mitě a přebytkem dřeva na trhu. 
Všechny tyto vlivy tlačí na cenu zpracování 
odpadu a zvyšují náklady původců odpadu, 
což jsou jednotlivé obce.  To je vidět i na do-
platku za svoz komunálního odpadu za rok 
2019 v naší obci, který činí 174,- Kč/ osobu. 
Tento doplatek bude z rozhodnutí rady obce 
Doloplazy hrazen z obecních prostředků a 
nebude vybírán od občanů.
Jediným způsobem, jak snížit náklady na 
zpracování odpadu, je předcházení jeho 
vzniku a současně přispět k jeho recyklaci. 
Nejlépe recyklovatelný odpad je opravdu a 

správně vytříděný odpad. 
O správném třídění je možné najít velké 
množství informací (např. https://www.jak-
tridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti) a 
my Vám budeme tyto informace postupně 
přinášet v našem zpravodaji, protože jen tak 
dokážeme ovlivnit následné náklady na zpra-
cování odpadu z naší obce.

Nakládání s bioodpadem
V naší obci je s biologickým odpadem naklá-
dáno pomocí zahradních kompostérů a třech 
svozových míst (Hřbitov, ČOV, fotbalové 
hřiště). Na těchto místech se shromažďuje 
rok od roku čím dál větší množství biologic-
kého odpadu a tím rostou i náklady na jeho 
odvoz a zpracování. 
Jedním z opatření, jak omezit množství zpra-
covávaného biologického odpadu, je jeho 
třídění na štěpkovatelné větve a drobný bio 
odpad zpracovatelný v zahradních kompos-
térech.
Štěpkovatelné větve bude možné odkládat na 
vyhrazené místo v blízkosti ČOV Doloplazy. 
Do kontejnerů na bioodpad prosím odklá-
dejte pouze bio odpad, který nezpracujete v 
zahradních kompostérech. 

Tuky ani oleje jako domácí odpad: 
do kanalizace nepatří
Za poslední rok jsme zaznamenali další zvý-
šení mastných složek ve splaškové vodě, která 
teče do naší Čistírny odpadních vod (ČOV) 

Hospodaření s odpady v obci Doloplazy
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Jezdecký areál Konírna Doloplazy 
pořádá 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ 2020 
Mnoho let se k nám vrací spokojené děti, přijďte i vy vyzkoušet týden strávený v příjemném 
prostředí našeho Jezdeckého areálu s individuálním přístupem v malé skupině. 
Hlavní náplní pobytu je výuka jízdy na koni a péče o ně pod vedením odborných instruktorů. 
Tábor je vhodný pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé. 
 
 
  

 
 
 
Termíny červenec:             Termíny srpen:              
06. 7. – 10. 7. 2020  10. 8. – 14. 8. 2020  
13. 7. – 17. 7. 2020  17. 8. – 21. 8. 2020 
27. 7. – 31. 7. 2020  24. 8. – 28. 8. 2020  

 
 
Praktická část: 

o Lekce jsou zaměřeny na intenzivní práci s účastníky – zdokonalení sedu jezdce, správné působení 
jezdce na koně, základy drezurního a skokového ježdění. U začátečníků probíhá výcvik na lonži. 

o Část lekcí bude věnována jízdě bez sedla s madly, či vycházce po okolní přírodě (dle schopností 
účastníků). Všechny lekce jsou vždy přizpůsobeny individuálním potřebám jednotlivců. 
Teoretická část: 

o Péče o koně, pravidla ve stáji.  
o Pravidla jezdeckého sportu. 
o Hry a výtvarné činnosti. 

 
CENA POBYTU: 3 500 Kč (vč. obědu a pitného režimu po celý den)  
Přihlášení a informace: 
Mgr. Pavla Čerstvíková, e-mail: konirna@konirna-doloplazy.cz, tel. 776 057 183   
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v Beruni. Vylévání oleje ze smažení do WC a 
dřezů se v současnosti ukazuje jako jedna z 
hlavních příčin zanášení kanalizačního řadu 
a snižování jeho životnosti. Možná Vám při-
jde půl hrnku oleje spláchnutého do odpadu 
jako okrajový problém, ve skutečnosti však 
tímto chováním komplikujete život nejen ob-
sluze ČOV, ale ničíte i své vlastní odpadní 
potrubí. Jak to?
Když se teplé tuky a mastnoty v kanalizaci 
ochladí, vysráží se a v kombinaci s kuchyň-
skými, pracími a splaškovými nečistotami vy-
tváří soudržnou tukovou hmotu, která se lepí 
na stěny potrubí a blokuje jeho průchodnost. 
Kromě toho, že ucpává čerpadla a obaluje 
spínací plováky, čímž znemožňuje normál-
ní fungování ČOV, se tato hmota v potrubí 
navíc rozkládá na mastné kyseliny, které se 
slučují s cukry ze zbytků potravin a chemi-
káliemi z pracích prášků a dosahují vysokého 
stupně korozní agresivity.
Jediným řešením, jak se s tímto problémem 
vypořádat, je přidat na seznam vašeho již 
tříděného domovního odpadu také použité 
oleje. 

V současné době platí zákon ukládající obcím 
novou povinnost zřídit do roku 2020 kon-
tejnery pro sběr použitých kuchyňských tuků 
a olejů, především s ohledem na skutečnost, 
že se tyto látky ve stále větší míře recyklují a 
zpracovávají na technická maziva, nebo je lze 
ekologicky spalovat v bioplynových stanicích. 
Proto jsme pořídili speciální červené sepa-
rační nádoby na použité tuky a oleje, které 
jsou umístěny na sběrném místě u obchodu a 
na horní křižovatce. Do těchto nádob můžete 
odhazovat pevně uzavřené PET lahve s tím-
to odpadem. Doufáme, že tímto krokem naší 
ČOV, potažmo životnímu prostředí, konečně 
výrazně ulevíme.   
Současně sběr zmíněných použitých kuchyň-
ských tuků a olejů probíhá dvakrát ročně bě-
hem svozu velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů.
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5

  

Termíny: 

20.7.-24.7. 2020 

3.8.-7.8. 2020 
 

Právě teď probíhá zápis do školy čar a kouzel v Bradavicích. 

Nepropásněte jedinečnou šanci stát se na pár dní neobyčejným 

kouzelníkem. Naučíte se bránit černé magii, vařit lektvary, používat 

zaklínadla, ovládat své koště ve hře Famfrpál. Tábor, je určený pro 

všechny budoucí čaroděje a čarodějky ve věku od 6 do 15 let. 
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ZE ŽIVOTA OBCE

Základní škola

Hned po vánočních prázdninách jsme se rychle 
vrhli na možnost si zlepšit známky před vy-
svědčením. Jedna třída začínala opravdu poe-
ticky. 5.B se konečně dostala do Moravského 
divadla na baletní představení Tarzan, které 
všechny uchvátilo nejen hudbou, ale hlavně ba-
revnými kostýmy zvířat. No schválně, už jste 
někdy viděli tančit pštrosa nebo krokodýla? Ale 
to už se blížilo pololetní vysvědčení a všichni 
napnuli své síly k získání těch nejlepších zná-
mek. Učitelé nezkoušeli jen děti, které chodí 
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SKAUTSKÁ SLUŽBA
PRO SENIORY a POTŘEBNÉ 

Nabízíme pomoc s provedením nákupu pro 
seniory, kteří si sami nakoupit nemohou!

Volejte na tel. č.:

736 109 737
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(a občany postižené karanténou), kteří si z důvodů 
obav o své zdraví nebo jiných obtíží nemohou
nakoupit sami nebo nemají koho požádat.

Nákupy provádí naši proškolení členové, kteří dodržují 
zvýšená bezpečnostní opatření pro minimalizaci
přenosu nákazy.

Konkrétní dobrovolník provádějící nákup se s Vámi 
spojí a dohodne předání, případně další záležitosti
týkající se placení a jiné.

Službu poskytují dobrovolnickým systémem starší
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bezkontaktní nákup
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A na co se můžeme těšit?
Na konci března se chceme zapojit do akce Noc 
s Andersenem. Poté přivítáme budoucí prvňáč-
ky na zápise do 1. třídy a nakonec nás hned na 
začátku dubna čeká aranžerská soutěž na Vý-
stavišti Flora Olomouc  a tradiční velikonoční 
dílničky pořádané SRPŠ a Olešnicí.
No, plány máme smělé, teď už jen abychom 
všechno zvládli se ctí.

Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy
SRPŠ
Tento článek ve zpravodaji má už třetí podobu.
Nejdříve s pozvánkou na nadcházející akce, 
poté s poděkováním, že jste nám pomohli s or-
ganizací a přišli, a nakonec mi nezbývá než psát 

o situaci, která nastala a ovlivnila nás všechny.
I my jsme byli nuceni reagovat a zrušit JARNÍ 
BAZÁREK, který pokud to bude možné, pro-
běhne v náhradním termínu. 
Dále nás čekají ještě VELIKONOČNÍ DÍLNY, 
které teď netuším, jestli proběhnou, protože 
jsou v plánu až začátkem dubna - což (v době, 
kdy píšu příspěvek) je za tři týdny...
Sledujte webové stránky školy, kde vás budeme 
informovat, jestli se akce uskuteční.
Jinak pokračujeme v podpoře školy.
Poslední akcí, kterou jsme dětem uhradili, byl 
Výlet na hrad Šternberk s tvořivou dílnou.
O dalších aktivitách vás budeme informovat. 

Za SRPŠ Stachová Dagmar 

Od 1.2.2019 realizujeme projekt v rámci vý-
zvy Šablony II. „Krok za krokem“ ve výši 
429 042,- Kč na personální podporu MŠ 
– chůvu k netříletým dětem a na vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti inkluze. 
Termín ukončení projektu je 31.1.2021.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  na 
rok 2019 v rámci programu „Finanční zajištění 
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů“ 
byla poskytnuta ve výši 234 360,- Kč k zabez-
pečení organizace provozu MŠ.
A stejně tak další neinvestiční dotace ze stát-
ního rozpočtu „Částečné vyrovnání mezikrajo-
vých rozdílů...“ ve výši 58 709,- Kč.
Naopak z regionálních programů MAS Štern-

bersko jsme čerpali na vzdělávací akce pro děti:
Výukový program v Pevnosti poznání pro 
všechny děti za 4 320,- Kč a prožitkový pro-
gram v oblasti inkluze pro předškoláky a žáky 
1.ročníku ZŠ Doloplazy za 6 200,- Kč.
Z rozpočtu školky, tedy prostředků zřizova-
tele se v roce 2019 podařilo obnovit vybave-
ní novými lehátky pro děti v hodnotě téměř 
51 000,- Kč, elektronikou a elektro spotřebiči 
za 82 750,- Kč, novými hračkami a didaktický-
mi pomůckami.
Tímto zřizovateli děkujeme za vstřícnost a 
hlavně podporu v oblasti předškolního vzdělá-
vání.

Zdeňka Indráková

Čerpání evropských, státních a obecních dotací 2019 v Mateřské škole

Skautský oddíl Kamzíci

ZE ŽIVOTA OBCE

Procházka lesem a alespoň metr sněhu. Tak 
přesně takhle vás už pár let na pochod Hanác-
kou sibiří k Pramenu Odry nelákáme. Letos jste 
si však mohli vychutnat sluníčko a výhledy do 
pořádných dálek. V cíli jsme na vás čekali s na-
bídkou poledního menu, tedy špekáčkem a sva-
řákem. Také jsme vystavovali některé fotografie 
ze skautského snažení na obnově poutního kos-
tela ve Staré Vodě. Celkový počet návštěvníků 
se letos zastavil na 360. Děkujeme, že jste dora-
zili a jestli ne, budeme se těšit příští rok.

Právě aktuální by byla akce Ukliďme Česko, 
kterou spojujeme se sběrem železa z obce. Tu 
zatím přesouváme na lepší časy. Situace se ov-
šem v době koronavirové mění každým dnem, 
a tak jsme se museli přizpůsobit. Ve spolupráci 
s obcí jsme zřídili dobrovolnickou skautskou 
službu pro seniory a občany postižené karan-
ténou. Nabízíme pomoc s nákupem a jeho do-

dání k vám domů. Taky zajišťujeme distribuci 
roušek, které od vás obdržíme my nebo obecní 
úřad. Kontakt na nás a podrobnosti najdete v 
přiloženém letáku na zadních stranách.    

S dávkou optimismu bude naší další společnou 
akcí obnova Staré Vody 15. – 17. května, kam 
s dětmi každý rok vyrážíme na kolech. Nejdů-
ležitější akcí je blížící se tábor. Ten bude le-
tos 14. – 25. července, kdy se opět vracíme na 
Slezskou Hartu.

Za skautský oddíl, Jakub Voldán

Naposledy jsme se mohli potkat na naší únorové akci Hanáckou sibiří k Pramenu Odry, kam vás 
nakonec dorazilo téměř čtyři sta. Pravda, řeči o sněhu už nejsou namístě. Co tedy chystáme teď? Od-
startovali jsme dobrovolnickou skautskou službu nejen pro seniory. 
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu naše děti zahájily novou se-
zonu hry Plamen účastí na branném závo-
dě, který se konal v lesích nad obcí Dola-
ny. Počasí nám přálo a vše probíhalo tak jak 
má. Mladší družstvo skončilo na 12. místě 
a starší družstvo nás mile překvapilo, pro-
tože skončilo na 1. místě. Doufám, že se jim 
tak bude dařit i v jarní části. V listopadu se 
vybrané děti zúčastnily ještě dvou soutěží 
Českého Halového Poháru v šedesátimetro-
vých bězích a to Memoriálu Marty Habadové 
v Praze a Ostravskobeskydských šedesátek v 
Ostravě. Tím dokončily celý seriál a posbíra-
ly nové zkušenosti. Za zmínku stojí celkové 
umístění Anny Zbořilové v kategorii starších 
dívek. Skončila na celkovém 22. místě z cca 
500 startujících. Dobře si vedl také Štěpán 
Zela v kategorii mladších žáků, ten skončil 
na 82. místě z cca 450 startujících. Bohužel 
se nám komplikuje jarní část soutěží, protože 
kvůli hrozbě nákazy koronavirem nám zruši-
li pořadatelé už dva závody.
 Určitě jste si také všimli zvýšeného pohybu v 
naší zbrojnici. To naši členové provádí opra-
vy a úpravy v interiéru. Celou zbrojnici ma-
lujeme, provádíme drobné zednické úpravy, 
vyměnili jsme kompletní osvětlení v garážích 
a vyrobili jsme nové úložné boxy na vybave-
ní. Dále jsme nainstalovali nový rozvod tla-
kového vzduchu a kompletně předělali šatnu 
pro členy výjezdové jednotky. Všechny tyto 
práce děláme sami ve svém volném čase a bez 

nároku na jakoukoliv odměnu. Vše co jsem 
popsal, směřuje k jednomu cíli. Je to věc, o 
které jsem na stránkách zpravodaje už psal. 
Po několikaletém snažení se nám podařilo 
získat dotaci na novou cisternu. Proto upra-
vujeme garáže. Finále tohoto snažení pro nás 
bylo 18.12. 2019. Kdy jsme si pro ni jeli k 
výrobci THT Polička. I když to je opět znač-
ka Tatra, tak je to pro nás úplně něco jiného, 
než byla naše stávající cisterna. Prostě věko-
vý rozdíl 50 let musí být znát. Naši strojníci 
museli projít několikahodinovým zaškolením 
u výrobce a také se s novou technikou na-
učit zacházet. Proto se nedivte, že jezdíme po 
vesnici a okolí, občas někde děláme zdánlivě 
nesmyslné věci s vodou, nebo zkoušíme další 
vybavení. Od úterý 3.3. 2020 už budeme vy-
jíždět jen s novou Tatrou.

Děkuji Vám všem za podporu a přeji Vám hodně 
štěstí.

Martin Zbořil
SDH Doloplazy
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Mateřská škola

I když jsme se letos s dětmi nedočkali v naší ves-
nici dlouho očekávaného sněhu a s ním spojených 
zimních radovánek, přesto máme na první čtvrtle-
tí tohoto roku krásné vzpomínky.
Děti zapsané do Kroužku lyžování (pořádáno 
agenturou Rok s pohybem) jezdily lyžovat do 
Hluboček.  V Tanečním kroužku (pořádáno Ta-
neční školou Coufalovi) se naučily děti mnoho 
nových tanečků, které na besídce předvedly svým 
rodičům. A v Kroužku seznamování s anglickým 
jazykem si předškoláci s pí učitelkou Stříbnou 
osvojili první slovíčka cizího jazyka.
V lednu přijela do naší MŠ pí M. Borošová a za-
hrála dětem nádherné loutkové divadlo Červená 
sukýnka, během něhož se děti  nejen zasmály od 
srdce, ale také se do hry zapojily, zapěly si z pl-
ných plic a zopakovaly známé říkanky.
V únoru se během výukového programu Bylinko-
vý košík děti dozvěděly od pí T. Pacovské, proč 
bylinky byly, jsou a budou nedílnou součástí na-
šeho života. 
Na konci měsíce jsme společně se ZŠ Doloplazy 
navštívili pojízdné Planetárium Morava, které pro 
nás postavili na místním sále. Děti ,,pod hvězda-

mi“ zhlédly pohádku Polaris, díky níž zábavnou 
formou mohly vstřebat mnoho nových poznatků 
o vesmíru. Touto cestou bych ještě jednou ráda 
poděkovala obci za zapůjčení sálu!
V polovině března nás čekal každoročně pořádaný 
a dětmi netrpělivě vyhlížený Maškarní karneval. 
Z důvodu nařízení vlády kvůli šíření koronaviru 
byl však odložen na jeden z nastávajících měsíců. 
Přesný termín bude stanoven až po zrušení záka-
zu konání akcí nad 100 osob. Buďme tedy trpěliví 
a berme to pozitivně – máme se stále na co těšit. 
Zda dopadne stejně i návštěva kina Metropol, kam 
se s dětmi chystáme na konci března na divadelní 
představení Káťa a Škubánek,  je zatím ve hvěz-
dách.
Hřát nás ale může alespoň vidina Výchovného 
koncertu, jenž pro nás uspořádá na konci měsíce v 
naší MŠ pí H. Krulíková a každodenní hrové čin-
nosti či prožitkové učení se vzdělávacími záměry 
našich paní učitelek.
Do nadcházejících dnů Vám i našim nejmenším 
přeji hlavně mnoho zdraví!

Klára Nesvadbová
 

Jaro ťuká na dveře MŠ
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s Andersenem. Poté přivítáme budoucí prvňáč-
ky na zápise do 1. třídy a nakonec nás hned na 
začátku dubna čeká aranžerská soutěž na Vý-
stavišti Flora Olomouc  a tradiční velikonoční 
dílničky pořádané SRPŠ a Olešnicí.
No, plány máme smělé, teď už jen abychom 
všechno zvládli se ctí.

Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy
SRPŠ
Tento článek ve zpravodaji má už třetí podobu.
Nejdříve s pozvánkou na nadcházející akce, 
poté s poděkováním, že jste nám pomohli s or-
ganizací a přišli, a nakonec mi nezbývá než psát 

o situaci, která nastala a ovlivnila nás všechny.
I my jsme byli nuceni reagovat a zrušit JARNÍ 
BAZÁREK, který pokud to bude možné, pro-
běhne v náhradním termínu. 
Dále nás čekají ještě VELIKONOČNÍ DÍLNY, 
které teď netuším, jestli proběhnou, protože 
jsou v plánu až začátkem dubna - což (v době, 
kdy píšu příspěvek) je za tři týdny...
Sledujte webové stránky školy, kde vás budeme 
informovat, jestli se akce uskuteční.
Jinak pokračujeme v podpoře školy.
Poslední akcí, kterou jsme dětem uhradili, byl 
Výlet na hrad Šternberk s tvořivou dílnou.
O dalších aktivitách vás budeme informovat. 

Za SRPŠ Stachová Dagmar 

Od 1.2.2019 realizujeme projekt v rámci vý-
zvy Šablony II. „Krok za krokem“ ve výši 
429 042,- Kč na personální podporu MŠ 
– chůvu k netříletým dětem a na vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti inkluze. 
Termín ukončení projektu je 31.1.2021.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  na 
rok 2019 v rámci programu „Finanční zajištění 
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů“ 
byla poskytnuta ve výši 234 360,- Kč k zabez-
pečení organizace provozu MŠ.
A stejně tak další neinvestiční dotace ze stát-
ního rozpočtu „Částečné vyrovnání mezikrajo-
vých rozdílů...“ ve výši 58 709,- Kč.
Naopak z regionálních programů MAS Štern-

bersko jsme čerpali na vzdělávací akce pro děti:
Výukový program v Pevnosti poznání pro 
všechny děti za 4 320,- Kč a prožitkový pro-
gram v oblasti inkluze pro předškoláky a žáky 
1.ročníku ZŠ Doloplazy za 6 200,- Kč.
Z rozpočtu školky, tedy prostředků zřizova-
tele se v roce 2019 podařilo obnovit vybave-
ní novými lehátky pro děti v hodnotě téměř 
51 000,- Kč, elektronikou a elektro spotřebiči 
za 82 750,- Kč, novými hračkami a didaktický-
mi pomůckami.
Tímto zřizovateli děkujeme za vstřícnost a 
hlavně podporu v oblasti předškolního vzdělá-
vání.

Zdeňka Indráková

Čerpání evropských, státních a obecních dotací 2019 v Mateřské škole

Skautský oddíl Kamzíci

ZE ŽIVOTA OBCE

Procházka lesem a alespoň metr sněhu. Tak 
přesně takhle vás už pár let na pochod Hanác-
kou sibiří k Pramenu Odry nelákáme. Letos jste 
si však mohli vychutnat sluníčko a výhledy do 
pořádných dálek. V cíli jsme na vás čekali s na-
bídkou poledního menu, tedy špekáčkem a sva-
řákem. Také jsme vystavovali některé fotografie 
ze skautského snažení na obnově poutního kos-
tela ve Staré Vodě. Celkový počet návštěvníků 
se letos zastavil na 360. Děkujeme, že jste dora-
zili a jestli ne, budeme se těšit příští rok.

Právě aktuální by byla akce Ukliďme Česko, 
kterou spojujeme se sběrem železa z obce. Tu 
zatím přesouváme na lepší časy. Situace se ov-
šem v době koronavirové mění každým dnem, 
a tak jsme se museli přizpůsobit. Ve spolupráci 
s obcí jsme zřídili dobrovolnickou skautskou 
službu pro seniory a občany postižené karan-
ténou. Nabízíme pomoc s nákupem a jeho do-

dání k vám domů. Taky zajišťujeme distribuci 
roušek, které od vás obdržíme my nebo obecní 
úřad. Kontakt na nás a podrobnosti najdete v 
přiloženém letáku na zadních stranách.    

S dávkou optimismu bude naší další společnou 
akcí obnova Staré Vody 15. – 17. května, kam 
s dětmi každý rok vyrážíme na kolech. Nejdů-
ležitější akcí je blížící se tábor. Ten bude le-
tos 14. – 25. července, kdy se opět vracíme na 
Slezskou Hartu.

Za skautský oddíl, Jakub Voldán

Naposledy jsme se mohli potkat na naší únorové akci Hanáckou sibiří k Pramenu Odry, kam vás 
nakonec dorazilo téměř čtyři sta. Pravda, řeči o sněhu už nejsou namístě. Co tedy chystáme teď? Od-
startovali jsme dobrovolnickou skautskou službu nejen pro seniory. 
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Základní škola

Hned po vánočních prázdninách jsme se rychle 
vrhli na možnost si zlepšit známky před vy-
svědčením. Jedna třída začínala opravdu poe-
ticky. 5.B se konečně dostala do Moravského 
divadla na baletní představení Tarzan, které 
všechny uchvátilo nejen hudbou, ale hlavně ba-
revnými kostýmy zvířat. No schválně, už jste 
někdy viděli tančit pštrosa nebo krokodýla? Ale 
to už se blížilo pololetní vysvědčení a všichni 
napnuli své síly k získání těch nejlepších zná-
mek. Učitelé nezkoušeli jen děti, které chodí 
do školy každý den, ale i mnoho jejich spolu-
žáků, kteří se učí doma. Žáčky 4. třídy dojal 
osud australských zvířat, a když pomocí pro-
jektu představili ostatním jejich osud, proběhla 
spontánní sbírka. Na konto ZOOS Victoria v 
Austrálii bylo posláno 175 australských dola-
rů, za které jsme dostali od ochránců přírody 
poděkování.
Také se pilně trénoval přednes básní, protože 
jen výherci třídních kol mohli předvést své 
umění před celou školou a oslnit nekompro-
misní porotu ve školním kole recitační soutěže. 
Ta se konala již tradičně 30.1. na sále kultur-
ního domu a soutěžilo se ve třech kategoriích.

Kromě drobných dárků si vítězové starších ka-
tegorií zkusí nahrát na místním obecním úřadě 
nějaké obecní hlášení. Ti nejlepší postoupí do 
okresního kola, které pořádá Mikroregion Bys-
třička.
Velkou vlnu chřipkové epidemie se povedlo za-
stavit jen díky jarním prázdninám, které letos 
pro nás připadly na první možný termín. Po 
nich už děti čekalo oblíbené mobilní hřiště, kde 
si procvičily zásady chování správného chodce i 
cyklisty. A jako bonbónek jsme se podívali také 
na nebe. Na sále vzniklo provizorní planetá-
rium, kde si děti osvojovaly podle svého věku 
informace z hlubin vesmíru.

Co se děje ve škole?

1. kategorie – 1. třída 
1. Laura Zápařková
2. Izabela Zápařková
3. Filip Ferianček

2. kategorie – 2. a 3. třída
1. Lovisa Šestáková
2. Daniel Kabela
3. Alexandr Janíček

3. kategorie – 4. a 5. třída 
1. Ella Ludwigová
2. Jakub Teimer
3. Pavla Grusová

Přednes básní

SKAUTSKÁ SLUŽBA
PRO SENIORY a POTŘEBNÉ 

Nabízíme pomoc s provedením nákupu pro 
seniory, kteří si sami nakoupit nemohou!

Volejte na tel. č.:

736 109 737
nebo nám napište:

nakup-doloplazy@skaut.cz

Nabízíme pomoc s provedením nákupu pro seniory
(a občany postižené karanténou), kteří si z důvodů 
obav o své zdraví nebo jiných obtíží nemohou
nakoupit sami nebo nemají koho požádat.

Nákupy provádí naši proškolení členové, kteří dodržují 
zvýšená bezpečnostní opatření pro minimalizaci
přenosu nákazy.

Konkrétní dobrovolník provádějící nákup se s Vámi 
spojí a dohodne předání, případně další záležitosti
týkající se placení a jiné.

Službu poskytují dobrovolnickým systémem starší
členové oddílu 3. Skautský oddíl Kamzíci Doloplazy
pro občany ve spolupráci s obcí Doloplazy.

bezkontaktní nákup
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v Beruni. Vylévání oleje ze smažení do WC a 
dřezů se v současnosti ukazuje jako jedna z 
hlavních příčin zanášení kanalizačního řadu 
a snižování jeho životnosti. Možná Vám při-
jde půl hrnku oleje spláchnutého do odpadu 
jako okrajový problém, ve skutečnosti však 
tímto chováním komplikujete život nejen ob-
sluze ČOV, ale ničíte i své vlastní odpadní 
potrubí. Jak to?
Když se teplé tuky a mastnoty v kanalizaci 
ochladí, vysráží se a v kombinaci s kuchyň-
skými, pracími a splaškovými nečistotami vy-
tváří soudržnou tukovou hmotu, která se lepí 
na stěny potrubí a blokuje jeho průchodnost. 
Kromě toho, že ucpává čerpadla a obaluje 
spínací plováky, čímž znemožňuje normál-
ní fungování ČOV, se tato hmota v potrubí 
navíc rozkládá na mastné kyseliny, které se 
slučují s cukry ze zbytků potravin a chemi-
káliemi z pracích prášků a dosahují vysokého 
stupně korozní agresivity.
Jediným řešením, jak se s tímto problémem 
vypořádat, je přidat na seznam vašeho již 
tříděného domovního odpadu také použité 
oleje. 

V současné době platí zákon ukládající obcím 
novou povinnost zřídit do roku 2020 kon-
tejnery pro sběr použitých kuchyňských tuků 
a olejů, především s ohledem na skutečnost, 
že se tyto látky ve stále větší míře recyklují a 
zpracovávají na technická maziva, nebo je lze 
ekologicky spalovat v bioplynových stanicích. 
Proto jsme pořídili speciální červené sepa-
rační nádoby na použité tuky a oleje, které 
jsou umístěny na sběrném místě u obchodu a 
na horní křižovatce. Do těchto nádob můžete 
odhazovat pevně uzavřené PET lahve s tím-
to odpadem. Doufáme, že tímto krokem naší 
ČOV, potažmo životnímu prostředí, konečně 
výrazně ulevíme.   
Současně sběr zmíněných použitých kuchyň-
ských tuků a olejů probíhá dvakrát ročně bě-
hem svozu velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů.

ZPRÁVY Z OBCE
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Termíny: 

20.7.-24.7. 2020 

3.8.-7.8. 2020 
 

Právě teď probíhá zápis do školy čar a kouzel v Bradavicích. 

Nepropásněte jedinečnou šanci stát se na pár dní neobyčejným 

kouzelníkem. Naučíte se bránit černé magii, vařit lektvary, používat 

zaklínadla, ovládat své koště ve hře Famfrpál. Tábor, je určený pro 

všechny budoucí čaroděje a čarodějky ve věku od 6 do 15 let. 



4

Jednou z oblastí, kterou budeme v blízké 
době v naší obci řešit, je nakládání s odpady. 
Naše obec je unikátní také v tom, že občané 
platí pouze za vyvezený komunální odpad, a 
to za jednu popelnici o objemu 120 l cenu 
40,- Kč. Tato cena je historická, už ani nevím 
jak dlouho, zřejmě od dob, kdy byla zruše-
na skládka v Beruni. Současné zastupitelstvo 
nechce uvedený způsob svozu odpadu měnit, 
ale možná bude k nějakým úpravám donu-
ceno změnami legislativy a také změnami na 
trhu s odpady.
V poslední době dochází k rapidnímu nárůs-
tu ceny za uložení odpadu na skládku. Sou-
časně s nárůstem množství tříděného (papír, 
plasty) a biologického odpadu není divu, že 
rostou náklady na jeho zpracování. Uvedený 
odpad již z Evropy neodebírají státy východ-
ní Asie a svozové společnosti mají problémy 
i s odpadním dřevem kvůli kůrovcové kala-
mitě a přebytkem dřeva na trhu. 
Všechny tyto vlivy tlačí na cenu zpracování 
odpadu a zvyšují náklady původců odpadu, 
což jsou jednotlivé obce.  To je vidět i na do-
platku za svoz komunálního odpadu za rok 
2019 v naší obci, který činí 174,- Kč/ osobu. 
Tento doplatek bude z rozhodnutí rady obce 
Doloplazy hrazen z obecních prostředků a 
nebude vybírán od občanů.
Jediným způsobem, jak snížit náklady na 
zpracování odpadu, je předcházení jeho 
vzniku a současně přispět k jeho recyklaci. 
Nejlépe recyklovatelný odpad je opravdu a 

správně vytříděný odpad. 
O správném třídění je možné najít velké 
množství informací (např. https://www.jak-
tridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti) a 
my Vám budeme tyto informace postupně 
přinášet v našem zpravodaji, protože jen tak 
dokážeme ovlivnit následné náklady na zpra-
cování odpadu z naší obce.

Nakládání s bioodpadem
V naší obci je s biologickým odpadem naklá-
dáno pomocí zahradních kompostérů a třech 
svozových míst (Hřbitov, ČOV, fotbalové 
hřiště). Na těchto místech se shromažďuje 
rok od roku čím dál větší množství biologic-
kého odpadu a tím rostou i náklady na jeho 
odvoz a zpracování. 
Jedním z opatření, jak omezit množství zpra-
covávaného biologického odpadu, je jeho 
třídění na štěpkovatelné větve a drobný bio 
odpad zpracovatelný v zahradních kompos-
térech.
Štěpkovatelné větve bude možné odkládat na 
vyhrazené místo v blízkosti ČOV Doloplazy. 
Do kontejnerů na bioodpad prosím odklá-
dejte pouze bio odpad, který nezpracujete v 
zahradních kompostérech. 

Tuky ani oleje jako domácí odpad: 
do kanalizace nepatří
Za poslední rok jsme zaznamenali další zvý-
šení mastných složek ve splaškové vodě, která 
teče do naší Čistírny odpadních vod (ČOV) 

Hospodaření s odpady v obci Doloplazy

ZPRÁVY Z OBCE
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Jezdecký areál Konírna Doloplazy 
pořádá 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ 2020 
Mnoho let se k nám vrací spokojené děti, přijďte i vy vyzkoušet týden strávený v příjemném 
prostředí našeho Jezdeckého areálu s individuálním přístupem v malé skupině. 
Hlavní náplní pobytu je výuka jízdy na koni a péče o ně pod vedením odborných instruktorů. 
Tábor je vhodný pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé. 
 
 
  

 
 
 
Termíny červenec:             Termíny srpen:              
06. 7. – 10. 7. 2020  10. 8. – 14. 8. 2020  
13. 7. – 17. 7. 2020  17. 8. – 21. 8. 2020 
27. 7. – 31. 7. 2020  24. 8. – 28. 8. 2020  

 
 
Praktická část: 

o Lekce jsou zaměřeny na intenzivní práci s účastníky – zdokonalení sedu jezdce, správné působení 
jezdce na koně, základy drezurního a skokového ježdění. U začátečníků probíhá výcvik na lonži. 

o Část lekcí bude věnována jízdě bez sedla s madly, či vycházce po okolní přírodě (dle schopností 
účastníků). Všechny lekce jsou vždy přizpůsobeny individuálním potřebám jednotlivců. 
Teoretická část: 

o Péče o koně, pravidla ve stáji.  
o Pravidla jezdeckého sportu. 
o Hry a výtvarné činnosti. 

 
CENA POBYTU: 3 500 Kč (vč. obědu a pitného režimu po celý den)  
Přihlášení a informace: 
Mgr. Pavla Čerstvíková, e-mail: konirna@konirna-doloplazy.cz, tel. 776 057 183   
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a komunikace jako propojení místních částí U 
Prádel a U staré mlékárny. V tomto projektu je 
zkolaudována kanalizace a vodovod, ale stavba 
komunikace není zcela uzavřena z důvodu vad a 
nedodělků na této stavbě. Odstranění těchto vad 
bude probíhat na jaře 2020. Majitelům nemovi-
tostí z dané lokality je již umožněno napojení na 
obecní vodovod a kanalizaci. Zároveň dochází i 
k vypořádání investic do stavby vodovodu a ka-
nalizace. Celkové dokončení stavby bude hotové, 
až veškeré okolní plochy komunikace zarostou 
pevnějším porostem trávy a tudíž nebudou vidět 
koleje od aut jezdících mimo komunikaci. I zde, 
jako všude jinde, platí, že naše životní prostředí 
budeme mít takové, jaké si ho sami uděláme a 
případně poničíme.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim spo-
luobčanům za statečnost, ochotu, ohleduplnost 
a velkou míru pochopení. Velký dík patří i dob-
rovolníkům, kteří pomáhají v současné době 
při řešení krizových situací. Celková pomoc se 
skládá z drobností, kdy si lidé umí vyjít navzá-
jem vstříc a nejsou k sobě lhostejní. 
Pevně věřím, že lidé pracující z domova, se co 
nejdříve vrátí ke svým pracovním povinnostem, 
děti si budou více vážit svých učitelů, proto-
že domácí samostudium není moc ideální a ve 
školním kolektivu je studium přece jen lepší. 
Přeji Vám hodně zdraví. 

Miroslav Bílek

SVOZ NEBEZPEČNÉHO, OSTATNÍHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

sobota 18.4.2020
Nebezpečné odpady jsou:
baterie, zbytky barev a laků, nádoby od barev a laků, rozpouštědla, zářivky, výboj-
ky, staré léky, televizory, monitory, použité oleje a ropné produkty, znečistěný textil 
ropnými produkty. Pokud jsou vyřazovány ledničky, pračky, mrazničky a další elek-
trospotřebiče v kompletním stavu, tzn. nerozebarané včetně motoru a kompresoru, 
pak tato el. zařízení jsou osvobozena od poplatku. Proto žádáme občany, aby tyto 
vyřazené spotřebiče dodali na sběrná místa v úplném stavu.

Ostatní odpady jsou:
 jedlé tuky a oleje (v PET lahvích)

Svoz těchto nebezpečných odpadů bude proveden podle tohoto harmonogramu:

„Horní křižovatka“ - 8:00 – 8:30 hod
„U samoobsluhy“ - 8:30 – 9:00 hod
„U mateřské školy“ - 9:00 – 9:30 hod

Žádáme vás, abyste nebezpečný odpad přinesli na jednotlivá stanoviště ve výše 
uvedenou dobu.
Neodkládejte nebezpečný odpad do velkoobjemových kontejnerů!

Velkoobjemové odpady jsou:
výrobky ze dřeva, skla, keramiky, porcelánu, plastů a textilu, nábytek, matrace, apod.

Svoz těchto velkoobjemových odpadů bude proveden podle tohoto harmonogramu:

„Horní křižovatka“ - 8:00 – 9:30 hod
„U samoobsluhy“ - 8:00 – 10:00 hod
„U mateřské školy“ - 8:00 – 10:30 hod

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až v sobotu ráno v 8 hodin.
Neskládejte velkoobjemový a nebezpečný odpad mimo kontejnery!

Na odběr objemného odpadu dohlédnou zástupci obce.
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Vážení spoluobčané,

s příchodem jara vychází častěji i slunce a vše se 
probouzí k životu. V této době vychází i první 
číslo obecního zpravodaje v roce 2020. I když 
je situace posledních dní závažná a doba ne-
stálá, nezbývá než věřit, že se vše co nejdříve 
uklidní a i naše obec se bude moci vrátit k běž-
nému životu a provozu.
Kromě všudypřítomné celosvětové pandemii 
koronaviru a různých omezujících opatření 
bude život v naší obci v letošním roce výrazně 
ovlivněn realizací projektu firmy ČEZ Distri-
buce a.s. „Rekonstrukce vedení elektrické ener-
gie v částech obce od obecního úřadu směrem 
na Tršice, Vacanovice a Čechovice“.
Ve stejné části obce bude vybudováno veřejné 
osvětlení a provedena příprava na instalaci bu-
doucího optického kabelu pro vysokorychlost-
ní internet. Realizace těchto projektů výrazně 
podmiňuje projekty opravy kanalizace a ko-
munikace v místní části Ditrichov. Posledním 
připraveným a navazujícím projektem je vý-
stavba chodníků od obecního úřadu směrem 
na Čechovice a od mateřské školy směrem na 
Vacanovice kolem „Řadovek“ až ke komunikaci 
na Tršice.
Průvodním jevem všech těchto projektů je 
částečné omezení běžného života obyvatel v 
dotčených lokalitách. Za případné problémy a 
omezení se předem omlouváme a prosíme o 
spolupráci v jejich předcházení a následném 
řešení.
Současně by bylo vhodné, kdyby se obyvatelé 
dotčených lokalit zamysleli nad nevhodným 
parkováním svých aut v zeleni před svými 
domy a případně vyřešili potřebné parkování 
jinak.

Nyní je i správný čas k připojení svých nemo-
vitostí na obecní vodovod a kanalizaci, ať ne-
rozkopáváme vesnici příliš často.
Všechny projekty navazující  na rekonstrukci 
vedení elektrické energie v obci jsou hrazeny z 
rozpočtu obce a z dotací získaných z Olomouc-
kého kraje  a Ministerstva pro místní rozvoj. 
Celková výše připravovaných dotací   by měla 
být necelých 5 milionů korun. Doufám, že vše 
proběhne tak, jak je plánováno a bez omezení 
nastalé krizové situace na celém světě.
Současný nouzový stav vyhlášený vládou ČR 
zcela omezil kulturní a společenský život v 
obci. Těsně před jeho vyhlášením úspěšně pro-
běhla  v Doloplazích plesová sezóna a úplně po-
slední veřejnou akcí byla přednáška věnovaná 
řezu ovocných stromů organizovaná zahrádká-
ři. Následně došlo k omezení všech kulturních, 
společenských, ale i sportovních akcí. Až nám 
to situace dovolí, budeme s přednáškami pro 
Vás pokračovat. Současně doufám, že budou 
moci proběhnout všechny plánované společen-
ské a sportovní akce, které do života obce patří 
a spoustě z nás by chyběly.
V čas Vás také budeme informovat o pláno-
vaném výletu seniorů do skláren a zámku v 
Lešné. Uvidíme, jestli bude možné tento výlet 
realizovat v plánovaném termínu, anebo bude-
me muset najít náhradní termín stejně jako pro 
zrušené divadelní představení, dětský karneval 
nebo vítání občánků.
V minulém roce jsme realizovali nákup nového 
hasičského auta CAS Tatra, které již bylo vyu-
žito výjezdovou jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů k prvnímu výjezdu do nedalekých Sucho-
nic. V současné době uzavíráme prodej původní 
CAS z roku 1968. Dalším velkým projektem v 
roce 2019 byla výstavba vodovodu, kanalizace 

VÝLET DO HISTORIE

Když před více než 120ti lety představitelé naší 
obce uvažovali o založení nějaké organizace, v 
níž by mohli prosazovat a realizovat nejen
zájmy své, ale i ostatních obyvatel naší obce,  
tak nejvhodnějším řešením se jim jevilo založit 
hasičský spolek. Nejbližší sbor byl tou dobou 
jen ve Velkém Újezdě a to od roku 1881. Ne-
bylo to ovšem tak jednoduché a trvalo jim to 
skoro deset let. Prvním starostou sboru se stal 
v roce 1892 Jakub Johanes, tehdejší starosta 
obce.
Počátky byly těžké, chyběly peníze na činnost a 
vybavení, ale nadšení  členů sboru bylo veliké. 
Proto žádali o příspěvky jak na obci, tak na 
hejtmanství v Olomouci. I přes tyto problémy 
se vedení sboru podařilo sehnat čtyřkolovou 
jednoproudou stříkačku, výsuvné žebříky a 
každý hasič dostal osobní výbavu. To vše prý 
v ceně 1 100 zlatých. Hned v roce 1893 zasa-
hovalo 31 našich hasičů při rozsáhlém lesním 
požáru na Lichtenštejnském panství a byli za to 
náležitě odměněni. V období První republiky 
patřil sbor k nejstabilnějším spolkům v obci.
S rozvojem průmyslu rostly také požadavky 
na hasiče. Proto se rozhodli koupit motorovou 
stříkačku. Tu jim dodala firma Stratílek z Vyso-
kého Mýta v roce 1930. Rozkvět sboru přeru-
šila okupace. Tehdy sbor fungoval jen formálně. 
Zajímavé ale je, že členové sboru nemuseli na 
nucené práce do Německa. Po válce mnoho čle-
nů sbor opustilo a nastal úpadek až do roku 
1952. Důležitým milníkem byl nákup prvního 
hasičského auta Astro Fiat a nástup mladé ge-
nerace hasičů. Ti pozvedli činnost sboru a sna-
žili se o jeho rozvoj.

V roce 1982  náš tehdejší preventiva bratr Mi-
loslav Korčák založil skupinu Mladých požár-
níků. Bohužel postupem času došlo k jejímu 
rozpadu, ale ti kteří tímto kolektivem prošli 
soutěžili  dále za muže a dosahovali skvělých 
výsledků. Na jeho práci navázal v roce 2002 
bratr Radovan Šimík a začal se věnovat práci 
s mládeží. Jde mu to skvěle a mladí mají stále 
zájem o práci ve sboru a také skvělé výsledky 
v soutěžích.
Od roku 1952 se v našem sboru a výjezdové 
jednotce střídali nejen hasiči, ale také technika.
Jezdily u nás: autobus Praga RND, valník Tatra 
805, cisterna Praga RN, Avia A30. Mezi naše 
pilíře v technice patří dosud sloužící: veterán 
Praga RN AS, Tatra 138 CAS32 a autobus SOR 
9,5. Žádné z těchto vozidel nám nebylo přidě-
leno jako nové. Takže to nebylo a  není vždy jen 
o ježdění a údržbě, ale také o častých opravách. 
To vše se změnilo 15. listopadu 2019, kdy jsme 
si převzali ve firmě THT Polička zcela novou 
Tatru Force v hasičské úpravě a momentálně ji 
postupně zařazujeme do výjezdu.
To, že sbor funguje dobře, dokládá i řada vy-
znamenání a řádů, které jsem obdrželi. Namát-
kou zmíním: v roce 1983 Čestné uznání za 
péči o techniku, v roce 1988 Vyznamenání za 
příkladnou práci, poděkování Magistrátu města 
Olomouce z let 1997 a 2006 za pomoc při po-
vodních a také čestnou stuhu za pomoc při po-
žáru velkoskladu textilu v Olomouci. Také naši 
dlouholetí členové br. Jan Špunda a br. Karel 
Zbořil v roce 2011 obdrželi nejvyšší hasičské 
vyznamenání Zasloužilý hasič.

Historie Sboru dobrovolných hasičů Doloplazy
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číslo 1

Naši jubilanti

Narodili se

Opustili nás

Marie Šťastná 93
Šimíková Jarmila 90
Vojáček Jan 80
Číhal Slavomír 70

Grégrová Jarmila 70
Odstrčilová Věra 85
Malíček Antonín 80
Malíčková Marie 70

Pavel Brablec
Drahuše Krejčiříková

Chochula Josef
Rössler Boris
Šnajdr Petr

     Indráková Gabriela
     Vodáková Viola
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