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Společenská rubrika

Jubilanti Narodili se Opustili nás

Pod stromeček balík zdraví, vzácný poklad, jak se pra-

ví, lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky, 

radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok.

 

Veselé Vánoce přeje obec Doloplazy.
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Vážení 
spoluobčané,
blíží se vánoční svátky a  konec roku 2022. 
Výhled z  okna v  polovině prosince nám 
všem připoměl, jak vypadá opravdová zima. 
Samozřejmě že nás nezaskočila a nastoupila 
i zimní údržba obce. Přes mrazivé počasí se 
podařilo s  pomocí Vás občanů uklidit sníh 
nejen z místních komunikací, ale i chodníky 
u Vašich nemovitostí. 

Pracovníci obce museli ještě před samot-
ným úklidem sněhu zajistit opravu čerpadla 
v  obecním vrtu. S  nasazením všech sil se 
nám v mrazivém počasí podařilo vytáhnout 
čerpací soustavu z  hloubky 80 m, vyměnit 
motor čerpadla a  následně vše zprovoznit. 
Chci moc poděkovat všem, kteří se na opra-
vě podíleli a zajistili plynulou dodávku pitné 
vody v naší obci.

Zimní údržba, ale i  běžná údržba obce, je 
prováděna z  důvodu nemoci menším po-
čtem obecních pracovníků a  o  to více oce-
ňujeme pomoc Vás občanů, že pomáháte 
s úklidem bílého nadělení. Zároveň Vás pro-
sím o trpělivost a obezřetnost při pohybu na 
veřejných komunikacích.

Během podzimu začalo pracovat nové zastu-
pitelstvo obce a  noví zastupitelé a  radní se 
seznámili s  částí připravovaných projektů, 
problematikou odpadového hospodářství 
a dalšími běžnými agendami obce. 

Na rozhodnutí našich zastupitelů bude i dal-
ší směřování obecních investic a  realizace 
jednotlivých připravených projektů. Pro 
realizaci je připravena rekonstrukce obec-
ní stodoly, bývalé sušárny chmele v  centru 

obce a návazné investice do budovy obecní-
ho úřadu, kulturního domu a  okolních ve-
řejných prostranství. Nejen o  těchto inves-
ticích se bude rozhodovat při schvalování 
rozpočtu obce na rok 2023. Tyto investice 
jsou v  desítkách milionů korun, a   proto se 
snažíme získat podporu nejen z  lokálních, 
ale i z evropských zdrojů.

Kromě připravovaných investičních akcí by-
chom rádi podpořili kulturní a společenský 
život v obci. Snad se nám podaří zorganizo-
vat více společenských akcí, kde by se obča-
né mohli setkávat. 

Těsně před vánočními svátky ještě zastupi-
telstvo obce projedná obecní rozpočet a sta-
noví strategii pro realizaci investičních akcí 
na příští rok 2023. 

Nedílnou součástí obce je i  veřejná zeleň 
a její údržba. Již delší dobu všichni sleduje-
me, jak postupně usychá topolová alej podél 
komunikace z Kocourovce, kde z některých 
stromů jsou jen torza. Stejný osud dolehl 
i na jednu z obecních lip, a to lípu u zastávky. 
Přes připomínky některých z Vás odborníci 
z  Agentury pro ochranu přírody stanovili 
jako důvod prosychání lípy, nadměrné su-
cho a  vyvrátili domněnku, že za usychání 
lípy může parkování autobusů. Navrženým 
řešením údržby proschlého stromu upro-
střed obce je jeho skácení a  vysazení lípy 
nové se souběžnou rekultivací celého povr-
chu ostrůvku kolem současného stromu. Je 
mi líto každého vzrostlého stromu, který 
musíme skácet, ale s ohledem na bezpečnost 
nelze nechat lípu dlouhodobě v  současném 
stavu.

Před koncem listopadu se podařilo dokon-
čit rekonstrukci elektrické sítě v  Příhoně 
a  s  tím vzniklo i  nové veřejné osvětlení. 
V současné době máme vyřešeno kompletní 

slovo starosty
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slovo starosty

elektrifikaci obce a vybudováno nové veřej-
né osvětlení. Veřejné osvětlení je osazeno 
moderními úspornými světly, na kterých je 
omezován výkon na 70% a  v  nočních hodi-
nách dokonce na 30%. Proto zatím neplánu-
jeme vypínání veřejného osvětlení z důvodu 
růstu cen energií.

Život na obci i na obecním úřadu je tak pes-
trý, že se člověk až diví, co se kolem něho 
všechno děje a  dít bude. Do nového roku 
vstupuje naše obec s nelehkými úkoly a vel-
kým očekáváním. Přichází nové úkoly, vý-
zvy a možnosti, jako třeba pojízdná pekárna 
každé úterý a čtvrtek.

Rád bych Vám všem popřál hodně štěstí 
a zdraví v roce 2023.

Miroslav Bílek

Zastupitelstvo obce zvolené 
ve volbách v roce 2022

Arabčuk Petr DiS. – člen rady 
Mgr. Bílek Miroslav – starosta 
Ferbas Radek – člen zastupitelstva 
Gába Petr – člen zastupitelstva 
Ing. Nezval Tomáš – člen zastupitelstva 
Ing. Novák Antonín 
– člen zastupitelstva 
Rataj David - člen zastupitelstva 
Ing. Remeš Jan – člen rady 

Ing. Remešová Miroslava 
– členka zastupitelstva 
RNDr. Rössler Tomáš, PH.D. 
– člen zastupitelstva 
Rybář Jiří – člen zastupitelstva 
Šlosar Jaroslav – člen zastupitelstva 
Ing. Tomeček Karel – člen zastupitelstva 
Voldán Zdeněk – místostarosta 
Zdařil Lukáš – člen rady

Veškeré informace o výsledcích voleb do zastupitelstev 
v roce 2022 najdete na www.volby.cz.
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Pekárna
 
Od prosince k nám nově zajíždí pekárna z Lipníka nad Bečvou. 
Každé úterý a čtvrtek od 7:30 bude prodávat před obecním úřadem čerstvé pečivo, 
chlebíčky, zákusky a jiné mňamky. 
Zdrží se 15 min.

Od některých občanů již máme první ohlasy a pekárnu i výrobky si pochvalují. 
Pekárna také ohlásila, že v době 2. 1. – 6. 1. 2023 bude mít dovolenou.

Plán akcí
Leden  
13. 1. a 14. 1. – volby prezidenta I. kolo, 
27. 1. a 28. 1. – II. kolo 
7. 1. – Košt slivovice 
15. 1. – KINO 
21. 1. – Hanácké bál 
29. 1.  – Divadlo: Náš otec José  

Únor  
12. 2. – KINO 
18.2. – Sportovní ples 

Březen  
4. 3. – Hasičský ples 
11. 3. – Bazárek 
12. 3. – KINO 
19. 3. - Karneval 
25. 3. - Jarní dílničky
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ze života obce

Základní 
škola
Adventní čas připraví nás…

Od posledního zpravodaje se ve škole nejen 
usilovně učíme, ale probíhají v ní i zábavné 
učební projekty. Třeba v  první třídě jsou 
celotýdenní projekty zaměřené na jednotli-
vá probíraná písmenka a  páťáci si prověřili 
znalosti dinosaurů. Na naši republiku jsme 
mysleli nejen oslavou svátku sv. Václava, ale 
poté se o  ní učili i  třeťáci v  projektu Česká 
republika – kde domov můj. Kolem Dušiček 
si jednotlivé třídy vytvořily výzdobu k  ang-
lickému svátku Halloween. V  rámci tohoto 
projektu došlo k  zajímavému spojení nej-
starších dětí a  našich benjamínků, které se 
velice osvědčilo, a  tak i  při dalších akcích 
hledají prvňáčci pomoc u starších dětí a na-
opak. I malé děti dokázaly připravit pro své 
ochránce překvapení v  podobě adventního 
kalendáře.

Do školy přijel i chovatel s OBLUDKAMI. Ne-
bojte, to jsou jen zvířátka, která lidé nemají 
moc v oblibě a často se jich bojí. Viděli jsme 
pavouky, hada, žáby, strašilky a  další. Kdo 
chtěl, mohl si je pohladit, aby zjistil, že na 
některých pověrách není ani kousek pravdy.

18. listopadu jsme nezůstali doma, ale všech-
ny třídy se podívaly do mobilní hvězdárny 
na krásný program, a pak jsme si o vesmíru 
a jeho tajemstvích povídali celý den.

Na vystoupení pro naše nejstarší občany za-
zářil školní sboreček a pokročilí kytaristé.

Pak už vrcholily přípravy na dílničky a tím 
začal školní advent.

Čekal nás celodenní výlet do Rožnova pod 
Radhoštěm, kde jsme se dozvěděli o  tom, 
jak slavili svátky naši předkové v  18. až 20. 
století.

Hned potom jsme se svátečně oblékli a  jeli 
do Moravského divadla na minioperky. 
A tam byl Budulínek. Náš Budulínek – Toník 
Duda, který zpíval, tančil a hrál, až duše use-
dala. Děti mu zatleskaly a učitelky zamáčkly 
slzu dojetí. K  navození vánoční atmosféry 
jsme po divadle šli na náměstí na trhy a dali 
si dětský punč pro zahřátí. Po odbíjení orloje 
jsme se vrátili zpátky do školy.

Do Vánoc nám zbývá jen pár dní, které vypl-
níme splněním úkolů z adventních kalendá-
řů, soutěžním dnem a třídními besídkami.

Přejeme všem malým i  velkým spokojené 
a klidné Vánoce.

Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy
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Mateřská 
škola
Předvánoční čas v MŠ

Ani jsme se nenadáli a máme tu opět 
za dveřmi Vánoce. Ale než se rozepíšu 
o předvánočním shonu u nás  ve školce, je 
třeba zavzpomínat na podzimní radovánky, 
které už máme zdárně za sebou.

Na začátku října jsme uspořádali pro rodiče 
s dětmi již tradiční Zamykání zahrádky, jež 
je založené na plnění nejrůznějších úkolů 
spjatých s podzimem. Opékaly se špekáčky, 
zpívalo se, jedlo se občerstvení od rodičů – 
zkrátka a dobře jsme spolu prožili dle mého 
moc hezké odpoledne.

Děti si v  říjnu dále zazpívaly s  kytaristou 
p. Soldánem pohádkové písničky a  zhlédly 
interaktivní divadelní pohádku ,,Kykyryký“, 

kterou dětem zahrálo Divadlo dětského di-
váka z Přerova. 28. října zazpívaly naše děti 
u sochy T. G. Masaryka ku příležitosti oslav 
Dne vzniku samostatného Československé-
ho státu.

Do toho všeho byl zahájen taneční kroužek, 
který u  nás už roky zaštiťuje Taneční škola 
Coufalovi.

V  listopadu jsme se mohli opět po dvouleté 
nucené pauze vrátit k  projektu ,,Babiččiny 
pohádky“ – do školky za dětmi celý měsíc 
docházeli rodiče a  prarodiče a  četli jim své 
oblíbené pohádky. Pevně doufám, že to byl 
příjemný zážitek nejen pro děti, ale i pro do-
spěláky, kteří k nám zavítali. V polovině té-
hož měsíce vystoupily nejstarší Včeličky na 
Setkání seniorů. Ovace byly veliké, tanečky 
i písničky se tedy pravděpodobně našim nej-
starším občanům líbily.

16. 11. měly děti možnost poslechnout si 
pana Procházku, který k nám přijel z Prahy 
vyprávět o tzv. zvířecích obludkách. Dozvě-
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ze života obce

děli jsme se nejen mnoho zajímavostí o zví-
řatech, jež se nám často zdají nevzhledná, ale 
také jsme si na sklípkana, krajtu královskou, 
strašilku či pouštní ještěrku mohli sáhnout.

Na začátku prosince vyprávěl dětem o  na-
šich ptácích člen České ornitologické spo-
lečnosti – p. Tošenovský. Děti se učily pozná-
vat s  plyšovými ptáčky reálné zvuky ptáků 
a společně si vyrobily krmítka na naši školní 
zahradu.

Následující den jsme vyrazili na divadelní 
představení a Mikulášskou nadílku do SOU 
ve Velkém Újezdě. Děti zhlédly pohádku 
O  princezně Koloběžce, zatančily si na po-
hádkové písničky a nakonec dostaly od Mi-
kuláše za písničku dobroty.

Druhý prosincový týden se střídala ve školce 
jedna akce za druhou. Nejprve jsme uspo-
řádali pro děti ve školce ,,Čertovský den“. 
Malí čertíci pod dohledem čertic vařili čer-

tí polévku, přetahovali se lanem, házeli 
,,čertí bobky“, cvičili s uhlíky, ale hlavně jako 
správní čerti řádili. O dva dny později zahrá-
la dětem pí Borošová překrásnou pohádku 
,,Vánoční...“, jež obsahovala například i  stí-
nové divadlo. Ve čtvrtek si děti zazpívaly 
vánoční koledy s  panem Čápem a  na konci 
týdne byl přihlášeným dětem vyšetřen zrak 
pomocí speciální diagnostické videokamery 
Plusoptix.

Teď už se ve všech třídách pilně trénuje na 
vánoční besídky, na nichž budou moct uká-
zat děti svým nejbližším, co všechno už se od 
září naučily a že si vážně i letos dárečky pod 
stromečkem zaslouží...

Za celý kolektiv MŠ i  naše děti Vám všem 
přeji  krásné Vánoce plné dárků, které se 
nedají koupit ani zabalit, a  do nového roku 
2023 hlavně pevné zdraví – ostatní přijde 
samo…

Klára Nesvadbová
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Po letních prázdninách nám opět začal 
skautský rok. Na začátku září jsme se zúčast-
nili slavnostního otevírání nového hřiště, 
kde jsme měli stanoviště pro děti. 

V průběhu prvních dvou týdnů se nám roz-
jela družinová činnost. Děti se schází v naší 
klubovně a za vlídného počasí vyráží do pří-
rody za zážitky a učení se novým věcem.

V říjnu jsme pořádali Pohádkový les pro děti, 
tentokrát s Disney postavičkami. Děti si vy-
zkoušely různé úkoly - ochutnávku specialit 
se zavázanýma očima, řešení hádanek nebo 
zdolávání nástrah lanové překážkové dráhy. 
Odvážlivci, kteří se nebáli splnit všechny 
úkoly, byli odměněni špekáčkem.

Na podzim jsme jeli na výpravu na Hájenku 
Veleboř. Naši roveři pilně připravovali vy-
stoupení na tradiční skautský Country bál, 
který se konal v listopadu.

Country bál se povedl - k  tanci a  poslechu 
nám stejně jako minulý rok hrála skupina 
Akvarel. Zlatým hřebem večera bylo vystou-
pení našich skautů a skautek. Letos své boky 

rozhýbali na diskótéce DJ Arnoštka na pís-
ničky z filmu Kouř. Děkujeme všem za účast, 
za rok se na vás těšíme zas!

Program pro rok 2022 ale nekončí - 23. 12. 
pořádáme pro děti předvánoční schůzku, 
během které také půjdeme do lesa nakr-
mit zvířátka a  zazpíváme vánoční koledy. 
Na Štědrý den do Vašich domovů přinese-
me symbol míru, lásky, naděje a  přátelství 
- Betlémské světlo.

Přejeme Vám požehnané prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok.

 
Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, 

Lída Tomečková

Skautský oddíl Kamzíci  
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ze života obce

Milí spoluobčané a příznivci folkloru, děkujeme všem za podporu a pomoc při akcích, které pořá-
dáme a v novém roce přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody a nám, ať máme v příštím roce 
opět mnoho zdařených vystoupení s našimi dětmi a omladinou. Stále platí, kdo má zájem, může 
se k nám připojit. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023 Vám přeje OLEŠNICA.

Hanácký soubor Olešnica
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V letošním roce se nám podařilo pravidelně 
sportovat a to nejen na obecním sále, ale i na 
našem hřišti. Děti jsou rozděleny na tři sku-
piny a cvičí v pondělí – střední, úterý – nej-
mladší a ve středu nejstarší. Letos jsme s dět-
mi vyjeli na výlet na celý víkend. Děti si užily 
lesa a soutěží. V rámci oslav výročí založení 
republiky jsme společně se spoluobčany 
i  dětmi se ZŠ a  MŠ Doloplazy uctili památ-
ku u sochy T. G. Masaryka. Zakončení roku 
proběhne  tradičně vánoční hodinou na sále 
19. prosince s výborným cukrovím od členek 
věrné gardy. Děti si zasoutěží o ceny a společ-
ně si užijeme vánoční atmosféru. Pod stro-
mečkem bude letos naděleno nejen mnoho 
drobností pro děti, ale i  sportovní atletické 
náčiní, kdy jedna sada bude trvale zapůjčena 
do tělocvičny ZŠ Doloplazy.

Tímto bych chtěla poděkovat všem členům 
Sokola, hlavně dětem, že věnují svůj čas 
sportu, rodičům a věrné gardě, že pomohou, 
když je potřeba, cvičitelům za jejich super 
připravené hodiny cvičení. Dále děkuji Ma-
teřské a Základní škole za spolupráci a obci 
Doloplazy za podporu. V  roce 2023: Sportu 
zdar!

Přeji Vám všem krásné Vánoce a v roce 2023, 
ať se Vám splní vše, co si naplánujete, a snad 
i něco víc. 

Starosta TJ Sokol Doloplazy 
Mgr. Jana Vzatková

TJ Sokol
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TJ Sokol 
oddíl kopané
Fotbalová sezóna se dostala do své polovi-
ny a  již v  minulém čísle zpravodaje jsem 
informoval o výsledcích našich týmů, kte-
ré jsou velice dobré. Uzavírá se kalendářní 
rok, což pro naše borce sice znamená čas 
odpočinku a regenerace, ale už nyní se ladí 
podoba zimní přípravy jednotlivých druž-
stev.

Pro některé z  nich začne zimní příprava již 
koncem ledna. Nejmladší děti již mají na-
plánováno březnové soustředění ve sportov-
ním areálu v  Luhačovicích. Starší žáci bu-
dou v lednu makat na hřišti ve Viganticích. 
Poprvé také můžeme k  zimní přípravě na-
plno využít sportovního areálu u  nás v  Do-
loplazích, kde jsou vytvořeny ideální pod-
mínky pro zimní přípravu. U hráčů nepříliš 
oblíbená část sezóny teď bude zpříjemněná 
posilovacími stroji, oválem s měkkým tarta-
nem a hlavně hrací plochou 
s multifunkčním povrchem. 

Vše budou hráči potřebo-
vat k  rozvoji síly, rychlosti, 
vytrvalosti a  fotbalových 
dovedností, které následně 
přenášejí do zbytku sezó-
ny a  prakticky i  do dalšího 
soutěžního ročníku, protože 
letní pauza je natolik krátká, 
že letní příprava neposkytu-
je hráčům prostor ke zvyšo-
vání výkonnosti. Letní pří-
prava je spíše čas odpočinku 
a  regenerace před začátkem 
další sezóny. 

Do nového kalendářního roku již vstoupí-
me se dvěma týmy mladších benjamínků. 
Počet nejmladších dětí, které v  této kate-
gorii navštěvují naše tréninky, se postupně 
natolik zvýšil, že jsme s  velkým nadšením 
vytvořili dvě družstva. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat Lukáši Mrakavovi a  Pav-
lovi Koblihovi, kteří se ochotně ujali dětí 
ročníků 2014-2015. Oblíbený trenér Tomáš 
Rössler povede nejmladší dětí ročníků 2016 
a mladší.

Blíží se také plesová sezóna, kde náš spolek 
pořádá sportovní ples, který se uskuteční 
v  sobotu 18. 2. Tímto Vás srdečně zveme. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem fanouš-
kům našeho oddílů za přízeň projevovanou 
po celý rok. Samozřejmě bych také rád po-
děkoval všem sponzorům, kteří náš klub 
podporují. Všem čtenářům zpravodaje pře-
ji krásné Vánoce, pohodový vstup do roku 
2023 a  v  tom novém roce přeji všem pevné 
zdraví. 

Josef Drábek
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Tak jako předešlé roky jsme se s  našimi ju-
niory zúčastnili branného závodu v Náměšti 
na Hané. Počasí bylo tak akorát, ani teplo, 
ani zima. Tentokrát startovalo jenom vý-
razně omlazené družstvo starších žáků a ne-
vedli si vůbec špatně, když v konkurenci 30ti 
hlídek skončili na 9. místě. Tímto pro nás 
skončil sportovní podzim. Teď už se pilně 
věnujeme přípravě na příští sezónu. Chtěli 
bychom v jarních měsících uspořádat na no-
vém hřišti soutěž v  požárním útoku, ale ne 
klasickém, ale podle pravidel mezinárodní 
federace hasičů CTIF. Dorostenci a  ti, kte-
rým už bylo 18 let, se snaží obnovit soutěžní 
družstvo mužů. Držte jim prosím palce, ať se 
jim to podaří.

V říjnu jsme také oslavili Slavnostní valnou 
hromadou 130 let od založení našeho sbo-
ru. Pozvali jsme zástupce všech okolních 
sborů, zástupce Okresního sdružení a  také 
představitele HZS Olomouckého kraje. Od 
něj náš sbor obdržel Medaili za dlouholetou 
příkladnou spolupráci. Potom jsme si pro-
mítali videa a  fotografie, které jsme zpra-
covali z  našeho archivu. Děkuji vám všem, 
kteří jste nás přišli podpořit také na tradič-
ní Lampioňák. Byl to krásný pohled nejen 
na celý průvod, ale také na rozzářené oči 
malých dětí. Další akce, kterou plánujeme, 
je náš ples. Snad se už konečně podaří ho 
uspořádat. Doufám, že nás začátkem března 
poctíte  svou návštěvou.

Sbor dobrovolných 
hasičů
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Výjezdová jednotka opět fungovala bez pro-
blémů. Výjezdů už nebylo tolik, a tak jsme se 
věnovali údržbě techniky a  zbrojnice. Nej-
vážnější zásah byl na dálnici D35 u  Daska-
bátu, kde došlo k dopravní nehodě, při které 
kamion srazil chodce a do kamionu narazila 
dodávka, ve které se vážně zranil spolujez-
dec. Jako úsměvné nám přišlo vyhlášení po-
plachu, ve kterém nám bylo oznámeno, že 
hoří les na Bělé – bylo to v listopadu, kdy bylo 
všude mokro a  bláto. Po příjezdu na místo 
jsme zjistili, že opravdu hoří hrabanka na 
ploše 10x5 metrů. Bylo to zvláštní, když všu-
de okolo byla doslova bažina. K  dnešnímu 
dni měla jednotka 35 výjezdů. Tatra najela 
2100 kilometrů a spotřebovala asi 1000 litrů 
nafty. Toto číslo je tak vysoké, protože ne-
počítáme jenom spotřebu na cestě, ale také 
to, že třeba ujedeme jenom 20 kilometrů, ale 
auto je při tom 5 hodin v kuse nastartované.

Letos jsme se také museli bohužel rozloučit  
s  našimi dvěma výraznými členy na jejich 
poslední cestě. A  to s  bratrem Miloslavem 
Korčákem, který většinu z  nás dovedl jako 
náš vedoucí mezi hasiče, a také s bratrem Ja-
nem Špundou starším, který byl dlouhole-
tým členem našeho výboru, zástupcem nás 
všech v orgánech Okresního sdružení a v ne-
poslední řadě byl přísným, ale spravedlivým 
rozhodčím na soutěžích dospělých hasičů. 
7. prosince jsme také spolu s ostatními hasiči 
v  České Republice minutou ticha uctili pa-
mátku našeho kolegy z České skalice, který 
tragicky zahynul při zásahu.

Závěrem chci Vám všem popřát vše nejlepší 
do nového roku 2023.

Za SDH Doloplazy, 
Martin Zbořil




