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Vážení spoluobèané,
zima, která nás všechny zaskoèila tím, 

že skuteènì pøišla, je snad za námi a 
pøinášíme vám jarní Zpravodaj naší obce. 
Chtìl bych se za zimou ještì ohlédnout a 
podìkovat všem, kteøí pøi nadílce snìhu 
odhrnuli èi zametli chodník pøed svým 
domem tak, jak jsme to u nás vždycky 
dìlali, když ještì sníh pravidelnì každou 
zimu padal. 

Právì v tìch nejvìtších lednových 
mrazech se provádìla èerpací zkouška 
našeho nového vrtu. Ta potvrdila jeho 
vydatnost i kvalitu podzemní vody. 
Bohužel také málem zpùsobila  kolaps 
našeho vodovodu, když se vlivem èerpání 
snížila hladina vody ve stávajících vrtech. 
Jen s vypìtím všech sil se nám podaøilo 
zachovat nepøetržitou dodávku vody do 
vašich kohoutkù. Ihned se také provedlo 
definitivní vystrojení a napojení nového 
vrtu, za což dìkuji spolupracujícím firmám Elpremont a Aqua-system. Zastupitelstvo odhlasovalo cenu vody za 
uplynulé období ve stejné výši jako minulý rok, a to 20,-Kè/m3 s DPH. Do této ceny se nepromítají odpisy, tedy napø.  
investice do nového vrtu, s tìmi by byla cena 33,-Kè/m3. Zastupitelé tak nadále zohledòují skuteènost, že výši 
stoèného musíme držet dle finanèní analýzy Státního fondu pro životní prostøedí, poskytovale dotace na ÈOV a 
kanalizaci. Stoèné za rok 2016 se opìt o nìco zvýšilo na 45,40Kè/m3  s DPH.  Podmínky pro výbìr vodného a 
stoèného jinak zùstávají stejné jako v minulých letech a najdete je na další stranì Zpravodaje, na úøední desce nebo 
webových stránkách obce. Doplatek za likvidaci komunálních odpadù za uplynulé období èiní 75,70 Kè na obèana, 

celkem 101.309,-Kè. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že se tento doplatek opìt nebude 
od obèanù vybírat a uhradí se z rozpoètu 
obce. 

Na jaøe se koneènì postaví nové stání 
na kontejnery na tøídìný odpad u horní 
køižovatky, kde už je hotový projekt a 
vybraný dodavatel. Dále se upraví chodník 
a ostrùvek u pošty/knihovny a poslední 
neopravený chodník u horní køižovatky. 
Tyto akce nejsou nijak dotovány a uhradí 
se z rozpoètu obce. V prostoru kolem 
sochy T.G.Masaryka jsme po dohodì s 
vlastníkem pozemku skáceli pøerostlé 
usychající jehliènany i keøe a bude zde 
provedena vhodná náhradní výsadba. 

Hezké jaro všem.  
Bc.Josef Zdaøil, starosta
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Sazby a platba stoèného v obci Doloplazy za r. 2016
1. Obec Doloplazy je vlastníkem a provozovatelem veøejné kanalizace v obci Doloplazy.
2. Výše stoèného za rok 2015 je stanovena na èástku 45,40 Kè/m3 s DPH. Stoèné odpovídá stanovené výši podle 

FEA (finanènì ekonomická analýza), která je závazným dokumentem pro jeho stanovení po celou dobu 
udržitelnosti projektu „Doloplazy – odkanalizování obce“.

3. Výše stoèného je rozpoèítána mezi jednotlivé odbìratele podle smìrných èísel roèní spotøeby vody dle vyhlášky 
è.120/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterou se mìní vyhláška Ministerstva zemìdìlstvi è. 428/2001 Sb., ze dne 16. 
listopadu 2001, kterou se provádí zákon è.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veøejnou potøebu a o 
zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, dále jen vyhláška. 
Pøi plné  vybavenosti domácnosti èiní toto množstvi 35m3/osoba/rok.

4. Ve všech domech, kde je jediným zdrojem voda mìøená vodomìrem, úètuje se stoèné podle namìøené spotøeby 
vody na vodomìru.

5. V domech, kde je zdroj vody kombinovaný (voda z obecního vodovodu a z vlastního zdroje), a stav vodomìru 
pøekraèuje stanovené množství 35m3 na osobu a rok, úètuje se stoèné dle stavu vodomìru. Je-li odebrané 
množství vody dle vodomìru menší než stanovené množství 35m3, úètuje se stoèné dle     smìrných èísel 
vyhlášky.

6. U obèasnì obývaných domù se úètuje stoèné vztažené na poèet pobývajících osob ve výši 60% základní sazby, tj. 
21 m3 na osobu a rok. 

7. Na domy napojené na obecní kanalizaci jen èásteènì – pouze odvod deš�ových vod, se dle §20 odst.6, z.è. 
274/2001Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích, se povinnost platit stoèné nevztahuje.

8. Za platbu stoèného zodpovídá majitel nemovitosti. 
9. Majitel nemovitosti, která je pronajata k bydlení dalším osobám, dodá obci prohlášení o poètu ubytovaných osob.
10. U nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizaci, nebude výbìr stoèného provádìn. Majitel však musí doložit 

jakým zpùsobem likviduje odpadní vody ze své nemovitosti (doklad o provozu domovní ÈOV nebo vývozu 
odpadní jímky). Trativod bez povolení vodoprávního úøadu je protizákonný – ust. § 8 odst. 1. písm. c) zák. è. 
254/2001 Sb., o vodách v platném znìní.

11. Poplatek za stoèné mají povinnost uhradit všechny osoby s trvalým pobytem v dané nemovitosti, osoba trvale 
pøihlášena k pobytu v nemovitosti, ale fyzicky mimo obec-nemovitost, doloží doklad o zaplacení stoèného v místì 
svého aktuálního pobytu.

12. Pøi zmìnì trvalého pobytu a úmrtí v daném roce bude placena pomìrná èást od následujícího mìsíce.
13. Za osoby trvale pøihlášené k pobytu v nemovitosti, ale dlouhodobì pobývající mimo trvalé bydlištì v zahranièí, 

podá majitel nemovitosti èestné prohlášení o této skuteènosti.
14. Od plateb stoèného jsou dále osvobozeny dìti narozené v pøíslušném roce.
15. V provozovnách, ve kterých lze spotøebu vody zmìøit, se úètuje stoèné podle namìøené spotøeby vody na 

vodomìru. 16.  Ve všech ostatních provozovnách, které jsou samostatnými objekty nebo dislokovány v obytných 
domech a jejich spotøebu vody nelze zmìøit, úètuje se stoèné dle smìrných èísel. V obytných domech se toto 
kriterium vztahuje pouze na zamìstnané cizí osoby, tj. osoby, které nemají v obci Doloplazy trvalý pobyt.

Dùležité informace k placení záloh na vodné stoèné - splatnost : do 18. v 
mìsíci

Každý obèan si mùže zvolit libovolnou výši zálohy cca dle pøedešlého roku (dle skuteèné 
spotøeby a vyúètování). Výši zálohy je nutné pøedem dohodnout na obecním úøadu. Nebo nemusí 
platit zálohu vùbec a poplatek za vodné, stoèné si zaplatí až pøi koneèném vyúètování. Dohodnutou 
výši zálohy je tøeba již dodržovat a v prùbìhu roku ji nemìnit. 

Pøedevším je nutné dodržovat splatnost záloh a nehradit je po uvedeném datu – 18.den v 
mìsíci!!!

Zálohu lze hradit úèet Obce Doloplazy, èíslo úètu je 1801427359/0800.
Variabilní symbol pro zálohu na vodné,stoèné je v.s. uvedený na faktuøe za vyúètování 

nebo Vaše èíslo popisné RD .      
Do poznámky pro platbu napište vždy jméno plátce! 
Všechna požadovaná potvrzení dle èlánku výše (Sazby a platba stoèného v obci Doloplazy za 

r. 2016) je nutné dokládat každý rok, nyní nejpozdìji do: 7.4.2017. 



Na rybníèku v Beruni.
Rok nám ubìhl jako voda v potoce a tak bych Vás opìt ráda informovala, jak to vypadá s rybníkem. Mnohým by se 

mohlo zdát, že se nic moc nedìje, ale není to tak úplnì pravda. Je fakt, že i naše pùvodní pøedstava mìla mít rychlejší 
prùbìh, ale bohužel úøední šiml je nevyzpytatelný a i my nad nìkterými požadavky a rychlostí úøadù žasneme. Ale 
nechci si zde stìžovat. Mìli jsme v plánu rozjet alespoò zkušební provoz ještì v roce 2016, ale po nìkolika pobytech na 
rybníce i pøes noc jsme zjistili, že tam i pro tento zkušební provoz velmi chybí jedna dùležitá, èistì praktická vìc, a to 
WC. V dalších stavbách, které plánujeme, ale zatím nemùžeme postavit, je samozøejmì se sociálním zázemím 
poèítáno, ale v této situaci jsou jen 2 varianty - s rýèem za keøík nebo krajinu hyzdící toitoiky. Ani jedna varianta se 
nám nelíbila a proto jsme zkušební provoz nespustili. Ale nevíme, jak dlouho tato situace mùže ještì trvat, a tak jsme se 
rozhodli, že v tomto roce toiky poøídíme a zkušební provoz zahájíme. Také bude souèasnì spuštìn web 
narybnickuvberuni.cz, kde Vás budeme informovat. Zatím máme jen facebookovou stránku Na rybníèku v Beruni. A 
hned, jak to bude možné, zaèneme stavìt novou budovu, já jí øíkám „Hobití domek“, kde bude plnohodnotné sociální 
zaøízení a obèerstvení, jak pro rybáøe, tak pro další vítané návštìvníky. Vzhled domku bude následovat exteriér domku 
na hrázi tak, aby co nejvíce zapadl do pøírody. Také letos plánujeme postavit jednoduché chatky nebo pøístøešky pro 
rybáøe.

Ale samozøejmì jsme nezaháleli. Pilnì jsme pokraèovali v terénních úpravách. Delší strany rybníka a strana hráze 
jsou už skoro ve finální podobì, na hrázi je domek pro obsluhu rybníka, hotovo je i zpevnìné parkovací stání u cesty a 
na srázu u cesty vysazena spousta rostlin a keøù pro snadnou údržbu srázu, ale i pro potìšení oka. Což ale bohužel 
nìkteøí zvídaví návštìvníci nepochopili a èasto si to støihli od cesty, kde zaparkovali, právì po osázeném srázu k 
rybníku. Proto nás tato situace pøinutila, i když jsme pùvodnì nechtìli, mezi parkovacím stáním a rybníkem udìlat 
plot, snad to rostlinám pomùže :-(.

Zaèali jsme také s terénními úpravami z druhé strany od ÈOVky. Zrevitalizovali jsme lesík, který bohužel 
mnohým sloužil jako nelegální smetištì. Také jsme zaèali budovat zpevnìnou stezku od ÈOVky smìrem k rybníku, 
aby se dalo pøijít k rybníku procházkou z Doloplaz i mimo cestu. Máme v plánu zde vysadit nové stromy a keøe, nìco 
jako menší pøírodní parèík. Je to i èásteèná nutnost, protože nìkteré krátkovìké topoly už zde hodnì pøesluhovaly a 
rozpadaly se, a tudíž jsme je museli pokácet. Taktéž uèinili i silnièáøi s topoly u cesty.

Také nemohu opomenout naše nové obyvatele – oslice a kozy. Napadlo nás to jako skvìlé využití travnatých ploch, 
ale i pro potìšení, a jak se ukazuje, má to svùj význam.  Naše zvíøátka se stávají cílem procházky pro mnohé z Vás. Jen 
bych Vás chtìla poprosit – nekrmte je!, maximálnì travièkou, která roste okolo. Pokud jim nìco chcete pøinést, nechte 
to u zelené brány nebo u nové informaèní tabule a já jim to pak rozdìlím. Mají rádi tvrdý suchý chleba, mrkev a jablka. 
Jsou totiž dny, kdy jim každý donese „trošku", ale za celý den je z dvaceti „trošek" poøádný nášup a ten jim mùže 
zpùsobit velké zdravotní problémy. Dìkuji.

Moc dìkujeme za podporu a slova uznání a vìøím, že se Vám zde bude líbit.  Lenka Ratajová
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Pøíroda nám není lhostejná aneb 
Ekologická výchova v základní škole Doloplazy

Žáky v naší základní škole vedeme a uèíme k tomu, aby v životì 
umìli pomáhat. Pomáhat svému kamarádovi, lidem, zvíøatùm a 
pøírodì. To, že si žáci ve škole pomáhají jako kamarád kamarádovi, 
to je už pro nì bìžná vìc. To, že pomáhají lidem, to už v dnešní dobì 
takovou samozøejmostí není. Naši žáci spoleènì se svými rodièi se 
snaží pomáhat nemocným dìtem na dìtském hematologickém 
oddìlení FN Olomouc, a také sbírají plastová víèka pro nemocného 
Tomáška z nedalekého Velkého Týnce. V ZOO na Kopeèku jsme 
novì adoptovali jagárku Inti, která mìla velké problémy s léèbou 
zubù. Po celou dobu školního roku sbíráme starý papír, který 2x 
roènì zasíláme do sbìrny. Spoleènì ve spolupráci celých rodin, ale i 
vás obèanù Doloplaz, nasbíráme kolem 5 tun starého papíru, což nás 
øadí vždy do první desítky soutìžících škol celého olomouckého 
kraje. Jelikož nám není lhostejné, jak zacházet s netøídìným 
odpadem, rozhodli jsme se v letošním roce zaèít sbírat hliník. Ne pro peníze, avšak z dùvodu, že hliníkových obalù je 
kolem nás stále více, a nikdo je netøídí.  Kam tedy s víèky od jogurtù, plechovkami a vùbec s hliníkovým odpadem? 
Snažme se jít pøíkladem pro naše dìti a pomùžeme tak všem. Jestliže máte doma nápojové plechovky, použité fólie od 
jogurtù, termixù, rybích salátù, sýrù, šroubovací uzávìry (nekorunkové) od alko i nealko nápojù, obaly od paštik, tuby 
od léèiv, folie z èokolád, sprejové nádobky, hliníkové nádobí a pøíbory (napø. papiòáky, ešusy, vidlièky, 
lžíce, nikoli však nože), žaluzie, plechy, a jiné, doneste je k nám do školy, my už s odpadem správnì 
naložíme. To, že je obal hliníkový, poznáte podle symbolu tøí šipek a uvnitø èíslo 41 èi pod šipkami 
oznaèení ALU. 

Spoleènì s paní Pavlínou Vojáèkovou a domovem seniorù Dùm pokojného stáøí sv. Anny ve Velké Bystøici jsme se 
zapojili do projektu mezigeneraèního soužití. Do konce mìsíce dubna sbíráme prázdné èajové sáèky, a v mìsíci 
kvìtnu budou vybraní žáci naší školy spoleènì se seniory v domì vytváøet papírové mandely. I vy nám mùžete pomoci 
a rozšíøit tak sbírku èajových sáèkù o nové druhy a barvy. Vytvoøené dílo pak nafotíme a zveøejníme v dalším èísle 
Zpravodaje.

Pøíroda nám není lhostejná, proto, jestli nám chcete pomoci ji 
chránit, sbírejte s námi starý papír, hliník a pro lehèí život malého 
Tomáška také plastové vršky od PET lahví. To všechno mùžete 
pøinášet do naší školy, vždy øádnì zabalené èi svázané, plechovky 
øádnì sešlápnuté. Moc vám dìkujeme, že nás i vy uèíte pomáhat!            

Jana Štefanová

Osmý semestr VU3V v ZŠ 
Doloplazy již se 70 studenty!

Koncem ledna 2017 se v Konzultaèním støedisku VU3V ZŠ Doloplazy zaèali opìt scházet „staøí i noví“ studenti 
virtuální univerzity tøetího vìku. Èást z nich tvoøí jádro vìrných pøímo v ZŠ Doloplazy a vìtší èást studentù pøišla do 
novì otevøeného konzultaèního støediska pøi Krajské seniorské radì pøímo v budovì KÚ Olomouc. ZŠ Doloplazy 
fungování na KÚ organizaènì zajiš�uje. Zahájit a otevøít nové støedisko pøijela z ÈZU Praha p. ing. Nehodová, za KÚ 
Olomouc pøišel námìstek hejtmana p. Hynek, za Krajskou radu seniorù p. Hesová, starosta Doloplaz p. Zdaøil i 
øeditelka školy p. Štefanová. Na druhou pøednášku o lidském zdraví pøišel posluchaèe pozdravit tehdejší hejtman p. 

Košta. Noví posluchaèi jsou ze širokého okolí Olomouce, 
nejvzdálenìjší jezdí až z Vikýøovic. Je potìšitelné, že tato 
forma sebevzdìlávání získává na oblíbenosti. V celé 
republice touto formou studuje již pøes 4000 seniorù ve více 
než 200 støedisek a letos se VU3V organizované Èeskou 
zemìdìlskou univerzitou v Praze-Suchdole otevøe i na 
Slovensku.

Po ukonèení 8. semestru nás v kvìtnu èeká opìt cesta do 
Prahy na promoci sedmi seniorù z KS VU3V Doloplazy.

Další zimní semestr VU3V v obou støediscích zaène na 
pøelomu záøí-øíjna 2017, otvírané obory zveøejníme v 
èervnovém vydání zpravodaje.    -JN-
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Bøezen za kamna vlezem…
Ani lidové pranostiky nejsou ve školce našim dìtem cizí a 

postupnì si uvìdomují, v èem jejich  moudrost spoèívá, že 
zmìny jsou pøirozené a patøí k životu.

Systematické vzdìlávání naplòujeme tematickými celky, 
do nichž uèitelky vsazují vzdìlávací zámìry. Rozvíjíme 
pracovní schopnosti a dovednosti dìtí, poznávání a 
experimentování, tvoøení pojmù, myšlenkové operace. 
Oblast fyzickou, hudební a  sociální podporujeme i 
nadstandartními zájmovými aktivitami – kroužky: hra na 
flétnu, tanec v rytmu zumby, kroužek pro kluky k rozvoji 
zruènosti. Od druhého pololetí probíhá seznamování s 
angliètinou pro budoucí prvòáèky pod vedením paní uèitelky 
ze ZŠ Doloplazy Mgr. M. Stloukalové. Pohybovou zdatnost a 
otužilost už brzy posílí plavání v Pøerovì a in-line bruslení. 
Naši projektovou èinnost v oblasti zdraví obohatil i celorepublikový program „Zpívánky Zdravé 5“, pro upevnìní 
zásad zdravého životního stylu.

S novým rokem jsme využili i nových možností a to úèastí ve výzvì MŠMT „Šablony pro MŠ“. Ve spolupráci s 
MAS Bystøièka jsme zahájili dvouletý projekt „Pro bystré hlavièky“ spolufinancovaný EU, bez finanèní podpory 
pøíjemce – tedy MŠ.

Zamìøili jsme se v nìm na zvýšení kvality pøedškolního vzdìlávání, usnadnìní pøechodu dìtí do ZŠ a podporu 
profesního rùstu pedagogù pomocí dlouhodobého vzdìlávání. Pro rozšíøení spolupráce s rodièi jsme zorganizovali 
odbornì zamìøená tematická setkávání rodièù v MŠ pod vedením externího odborníka. Pozvání pøijala PaedDr. 
Zd.Janhubová, aby diskutovala s rodièi na téma týkající se usnadnìní pøechodu dìtí do základní školy, objasnila 
rodièùm vývojové zvláštnosti dìtí pøedškolního vìku. Na dalším dubnovém setkání spoleènì uvedeme teorii do 
praxe. A to je to, co nás baví!

Zimní období jsme uzavøeli Dìtským maškarním karnevalem. Tím nás opìt provedla paní Lucie Lepaøová, jež 
udala svižné tempo a rozpohybovala všechny vìkové kategorie. Jménem školky a všech dìtí jí za to vøelý dík, stejnì 
jako všem našim rodièùm, kteøí se zapojily do pøíprav a organizace v èele s paní Petrou Zlámalovou. Rovnìž 
dìkujeme za podporu všem sponzorùm.

Setkání starostù mikroregionu s vedením spoleènosti 
Honeywell Aerospace Olomouc 

Setkání se uskuteènilo 9. 3. 2017 se v prostorách 
spoleènosti Honeywell v Hluboèkách. Po pøedstavení 
spoleènosti následovala zajímavá diskuze o pøípadné 
spolupráci mezi mikroregionem a spoleèností 
Honeywell. Zástupci mikroregionu informovali 
zástupce spoleènosti o možnosti propagace, využití 
obecních zpravodajù, vývìsek a rozhlasu a o možnosti 
úèastnit se rùzných kulturních i sportovních aktivit v 
regionu. Pro zamìstnance spoleènosti Honeywell, kteøí 
jsou známí zálibou v cyklistice, byla také zajímavá 

informace o plánovaném dokonèení cyklostezky až 
do Bystrovan. Druhá èást setkání pak probíhala 
pøímo ve výrobních prostorách spoleènosti 
Honeywell, kde byl zástupcùm regionu pøedstaven 
stabilní výrobní program spoleènosti, nové a 
jedineèné výrobní technologie, které jsou ve 
spoleènosti využívány a také nové výrobní 
programy, které jsou zárukou stabilní budoucnosti 
spoleènosti Honeywell, jakožto významného a 
perspektivního zamìstnavatele v regionu.

foto archiv autora 

foto archiv autora 
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Spoleèenská rubrika I.ètvrtletí
Noví obèánci: Kvochová Liliana

Vitásková Viktorie
Bílý Mikuláš

Zemøeli: Gábíková Jarmila
Ferianèek Jan

Sbìr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu se uskuteèní v sobotu 8.4.2017 
v obvyklých lokalitách a èasech (bude zveøejnìno).

Souèasnì v tuto sobotu provedou naši skauti sbìr železa a úklid okolí obce.

Naši jubilanti: Èapková Vìra 80 let
Š�astná Marie 90 let
Kohoutová Božena 80 let
Sladká Ludmila 85 let

TJ Sokol Doloplazy informuje.
V èervnu 3.6.2017 budeme organizovat pro  všechny èleny sokola : „Nauèný 

výlet za pøírodou chránìné krajinné oblasti.“ Na který pojedeme autobusem. 
Výlet je urèený pøedevším pro naše nejmenší èleny, kterých máme nyní pøes tøi 

desítky a jejich cvièení 
všestrannosti v pondìlí 
a støedu nám dìlá 
radost.

Le tos  pro  dì t i  
b u d e m e  o p ì t  
organizovat Memoriál 
bratra Vláèila. Starší 
dìti se zúèastní v 
kvìtnu atletických závodù v Olomouci, na které se budou 
pøipravovat i na bìžeckém oválu v Tršicích. Sportu zdar.

starosta TJ Sokol Doloplazy Jana Vzatková

Informace ze 
Svìtového poháru CMAS.

Eliška Vzatková z Doloplaz reprezentovala 24. -
26.2.2017 Èeskou republiku v ploutvovém plavání na 
Svìtovém poháru CMAS v maïarském Egeru. Závodu se 
zúèastnilo 460 závodníkù z 80 týmù 20 zemí celého svìta. 
Eliška závodila v juniorské kategorii,  ve které se jí ve všech 
závodech podaøilo zaplavat  své maximum a pokaždé se 
umístila v elitní dvacítce. Další závod Svìtového poháru 
CMAS probìhne v italském Lignanu 25. -26.3.2017 pøejeme 
Elišce úspìšnou reprezentaci a dìkujeme obci za pøíspìvek na 
startovné. foto archiv autora 
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