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Vážení spoluobèané,
na úvod tohoto Zpravodaje bych se chtìl ještì
vrátit na zaèátek dubna a podìkovat našim
skautùm za úklid obce a sbìr starého železa, jak
sami dál píší ve svém pøíspìvku. Stali se touto
každoroèní akcí už nedílnou souèástí systému
sbìru a likvidace odpadù v naší obci. Ten jsme
ještì posílili dalším velkoobjemovým
kontejnerem na biologický odpad, který je po
dohodì se Sokolem, umístìn za fotbalové høištì.
Novì se koneènì také staví stanovištì kontejnerù
na separovaný odpad u horní køižovatky, kam se
také vejde víc kontejnerù, než bylo u horní
køižovatky doposud. Souèasnì se stanovištìm pro
kontejnery budou opraveny chodníky u horní
køižovatky, dále u pošty a knihovny, kde pøidáme i
malé stání pro jízdní kola.
Jistì jste si všimli, a nìkteøí to sledovali
foto archiv autora
opravdu bedlivì, že byly pokáceny usychající
jedle u našeho prvního prezidenta a jejich místo zastoupily dva stromy lípy malolisté, které budou menší než je lípa u
zastávky a budou mít kompaktnìjší korunu, aby našemu tatíèkovi pøíjemnì stínily. Obdobnì se provedla náhradní
výsadba u bytovek na „Prádlech“, kde se vysadily okrasné tøešnì.
Velký pracovní ruch zavládne ve druhém
pololetí v naší mateøské škole. Je vysoutìžen
zhotovitel na akci „Pøístavba a stavební úpravy
MŠ“, stavba má být dokonèena do konce roku a
obec na ni získala dotaci z programu IROP,
celkové pøedpokládané náklady jsou 6,85 mil.Kè.
Ve stávající budovì MŠ bude bìhem prázdnin
probíhat kompletní rekonstrukce plynového
topení a elektroinstalace. Tyto práce budou
hrazeny z rozpoètu obce.
Obci se koneènì podaøilo koupit od
Metropolitní kapituly Olomouc pozemky ve
støedu obce (za kulturním domem a
samoobsluhou), dále pak navazující pozemek
pod místní komunikací (Bunèovice, Ditrichov)
p.è.707. Cena za všechny koupené pozemky byla
2,55 mil.Kè. Zastupitelstvo již nechalo
vypracovat studii prostoru støedu obce, pro
foto archiv autora
jakousi první pøedstavu a jeho další øešení.
Po dlouhé pøípravì se rozbìhlo stavební øízení stavby parkovištì u høbitova (je vydáno územní rozhodnutí) a
komunikace se sítìmi TI „Prádla – stará mlékárna“ (probíhá územní øízení).
V reakci na stížnosti obèanù na zvýšený výskyt potkanù v nìkterých lokalitách jsme nechali provést deratizaci
obecní kanalizace, kde jsou tito hlodavci vydatnì krmeni splachovanými zbytky jídla. Návnady s jedem byly
umístìny pouze do šachet, takže jsou nepøístupné pro ostatní zvíøata. Pokud máte potkany i ve svých nemovitostech,
mìli byste je také hubit, aby nemigrovali, s tím bývají problémy.
Pøeji dìtem pìkné prázdniny, zmar všem potkanùm v kanále a hezké léto všem. Bc.Josef Zdaøil, starosta

Na VU3V pøi ZŠ Doloplazy se opìt promovalo
V kvìtnu 2017 se skupina 25 studujících
seniorù z VU3V doloplazského i olomouckého
studijního støediska opìt vydala do Prahy na
slavnostní promoci na PFE ÈZU v Pr.-Suchdole.
Sedm z nich (p. Špaková B., Smažáková V.,
Bartoòková S., Bednaøíková V., Dostalíková M.,
Nováková H., Zatloukal F.) splnilo veškeré
studijní podmínky a bylo za pøítomnosti dalších
cca 200 promujícícich studentù z celé ÈR
odpromováno.
Dopolední program byl obohacen návštìvou a
prohlídkou budovy Národního divadla.
V kvìtnu jsme se také úèastnili seniorských
sportovních her. V Olomouci probìhl druhý
roèník. Postavili jsme dva soutìžní týmy, v
konkurenci 28 družstev jeden tým skonèil devátý
a druhý tým dvacátý prvý. Na seniorské sportovní
soutìže do Prahy odejelo 9 soutìžících. Byla to
naše první úèast, kam nás pozval náš donátor
Nadaèní fond Veolia. Nabrali jsme nové
zkušenosti, protože zde každý soutìžil sám za
sebe v lehkoatletických disciplinách. V krásném
prostøedí stadionu v Dejvicích a za bezvadného
poèasí jsme se v soutìžích rozhodnì neztratili.
foto archiv autora
Zimní semestr dalšího stud. roku v KS
Doloplazy zaène 3.10. 2017 v 15 hod. tématy:
Cestování-co jste možná nevìdìli a druhé téma –
Osobní finance. V olomouckém KS pøi Krajské foto archiv autora
radì seniorù semestr KÚ Olomouc zaène už ve ètvrtek 28.9.2017 v 15,15 první pøednáškou na téma Genealogie-aneb
hledáme své pøedky.
Za KS ZŠ Doloplazy a KS pøi KRS KÚ Olomouce
Mgr. Jaromír Navrátil

Pár vìt od skautù
Poslední mìsíce jsme se zúèastnili hned
nìkolika akcí. Na konci dubna jsme nejprve
ostøíhali jablonì ve vysazené aleji. Poté jsme
uctili památku padlých skautù ve svìtových
válkách, výstupem na mohylu Ivanèena, pod
Lysou horou. Týden na to spálily svá košata
malé èarodìjnice na kopci Hradisko u Èechovic,
kde se konal závod ve skautských znalostech a
dovednostech. Na konci kvìtna pøiložilo ruku k
dílu nìkolik vyvolených na Staré Vodì, kde
probìhla jarní èást obnovy v podobì sekání trávy
a úklidu kolem pozùstalého kostela, na høbitovì a
kolem Královské studánky. V èervnu vyrazí
starší skauti na roverské setkání Obrok a o
prázdninách se vydáme, jako témìø všichni
skauti, na tábor.
foto archiv autora
Pro všechny skauty pøedstavuje tábor
vrcholnou èást roku a náš oddíl není výjimkou. Letošní rok opìt obsadíme osvìdèené táboøištì na Slezské Hartì.
Mladší dìti zde budou užívat slunce a vody celých 12 dnù, zatímco skupina starších a odvážnìjších Slajmíkù a
Mimonìk vyrazí na èást tábora putovat po Jeseníku, kde budou spoleènì pøekonávat výzvy, které pøináší pohyb v
horách s velkým batohem na zádech. Na své cestì by mìli po nìkolika dnech dorazit k prameni Moravice a podél této
øíèky doputovat na táboøištì za ostatními dìtmi. Pro všechny dìti bude bìhem tábora pøipravena celotáborová hra –
etapovka, jejíž motiv je, jako každý rok, pøekvapením. Doufáme, že se tábor vydaøí a domù se z vyslunìné louky vrátí
šastné, spokojené a hlavnì zdravé dìti.

ZŠ Doloplazy
Navýšení kapacity školy
Pro nový školní rok 2017/18 øeditelka školy zažádala zastupitelstvo obce o navýšení kapacity školy na celkový
poèet 150 žákù a o udìlení výjimky z maximálního poètu žákù pro budoucí 1. tøídu na celkový poèet 34 dìtí. Vše bylo
rozhodnuto na základì velkého zájmu rodièù domácího vzdìlávání a na rozhodnutí rodièù tršických žákù, kteøí s námi
chtìjí ve škole setrvat až do 5. tøídy. Zastupitelstvo obce žádost školy odsouhlasilo a nyní èekáme na vyjádøení MŠMT.

Sportovkynì ZŠ Doloplaz postupují do republikového klání v Brnì
V kvìtnu 2017 se žákynì 5. tøídy ZŠ Doloplazy Anežka Dudová a Vendula Voldánová zúèastnily okresního kola v
Olomouci v atletickém desetiboji OVOV 2017. Za
úèasti 300 žákù olomouckého okresu z celkových 18
škol obì dìvèata zvítìzila ve svých roènících narození
2005 a 2006 a postoupila tak v èervnu do krajského kola
v Hranicích na Moravì. I zde skvìle reprezentovala ZŠ a
obec Doloplazy. Obì dìvèata opìt zvítìzila a v mìsíci
záøí 2017 budou soutìžit v Brnì v republikovém kole
Odznaku všestrannosti olympijských vítìzù. Všichni
moc GRATULUJEME!

Projekt Nadaèního fondu Veolia
Stále s úsmìvem,
Aktivnì po celý život
Bìhem jarních mìsícù se ZŠ Doloplazy zapojila do
pokraèovacího projektu Nadaèního fondu Veolia - Stále foto archiv autora
s úsmìvem, Aktivnì po celý život. V tomto roce probíhá pilotní fáze programu (2015 - 2017). Škola vypracovala
projekt, jehož hlavními cíli jsou:
- Poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní vzdìlávání na univerzitní úrovni
- Reagovat na mìnící se životní a spoleèenské podmínky
- Rozvíjet generaèní dialog
- Udržet nabídku vzdìlávání seniorù v mikroregionu Bystøièka a v mìstì Olomouc.
ZŠ Doloplazy je od roku 2013 Konzultaèním støediskem VU3V (Virtuální univerzity 3. vìku) Provoznì
ekonomické fakulty Èeské zemìdìlské Univerzity v Praze. Svou nabídkou kurzù VU3V poskytuje stejné pøíležitosti
všem seniorùm bez rozdílu místa bydlištì, hlavnì
seniorùm Mikroregionu Bystøièka - pro celkem 9. obcí.
Studium zakládá na využití nových komunikaèních
technologií a internetu, má prvky distanèního
vzdìlávání a e-learningu a je didakticky pøizpùsobené
charakteristickým specifikùm cílové skupiny seniorùm se zájmem o vzdìlávání na vysokoškolské
úrovni. Kromì studia Virtuální univerzity 3. vìku škola
nabízí seniorùm semestrální vzdìlávací kurzy
poèítaèové, jazykové a zdravotní - kondièní cvièení. V
akademickém roce 2016 škola zaèala spolupracovat s
Krajskou radou seniorù Olomouckého kraje a novì tak
otevøela pro 40 studentù kurz VU3V v Olomouci.
ZŠ Doloplazy získala na realizaci pøedloženého
projektu celkovou èástku 50.000 Kè. Granty byly
poskytnuty na základì uzavøeného výbìrového zøízení.
Podpora je zamìøena do regionù, v kterých pùsobí
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spoleènosti skupiny Veolia. Za poskytnutý finanèní
grant nabídneme v mìsíci lednu 2018 studentùm VU3V historicky poslední závìreèný semináø studia s kulturním
programem (cca 300-500 studentù), øekla autorka projektu VU3V Jana Štefanová.

Kam s víèky od jogurtù, plechovkami a vùbec s hliníkovým odpadem?
Tato otázka zaznìla v minulém Zpravodaji, kdy jsme vás všechny žádali o pomoc ve sbìru hliníku. Od mìsíce
bøezna - tedy za dobu 3. mìsícù - obec Doloplazy nasbírala pøibližnì 80 kg hliníku!!! Nejvìtším sbìratelem je rodina
Grusova, která chrání pøírodu pøíkladnì! Dìkujeme!

Z MŠ pøed prázdninami
Èím více jsou ty naše dìti koncem školního
roku živìjší, tím ménì máme my dospìlí, o nì
peèující, dostatek energie a sil :-) Co nás ale ve
skuteènosti „drtí“ je neustále rostoucí a zaruèenì
„nezbytná“ administrativa. Nás však jen tak nìco
neudolá a pobyt ve školce jsme obohatili nejen
tìmito pestrými zážitkovými akcemi: loutkovém
pøedstavení „Malý pán“ v
Divadle hudby
Olomouc (spoleènì se ZŠ), Velikonoèní dílnièky
na hradì Šternberk, „Šamanùv sen“ muzikohrátky
v MŠ, besídka pro rodièe ke Dni matek, „Obušku,
z pytle ven!“ èinoherní divadlo v kinì Metropol v
Ol., „Princ Bajaja“ výlet na hrad Helfštýn s
pohádkou, „Myslivost, kulturní dìdictví ÈR“
kulturnì-vzdìlávací akce v areálu zámku
Tovaèov.
Pro rodièe jsme v rámci výzvy „Šablony pro
MŠ“ zorganizovali další odbornì zamìøená
tematická setkání zdarma pod vedením externích
odbornic PaedDr. Zd.Janhubové, speciální
pedagožky a Doc.PhDr. D.Štìrbové, PhD.,
klinické psycholožky – vše pro poskytnutí
informací k usnadnìní pøechodu dìtí z MŠ do ZŠ.
Pro nové uchazeèe o pøedškolní pobyt probìhl
dne 2. a 3.5.2017 zápis do MŠ. Dostavilo se 19
rodièù s dìtmi, kteøí souèasnì využili „Dne
otevøených dveøí“. Dvì dìti z Tršic byly nakonec
pøijaty ve svém školském obvodu a zbylých 17
místních zájemcù do naší školky. Kdo se ohlásil
po termínu, mìl prostì smùlu.
Se stejným poètem dìtí (17) jsme se louèili na
Zahradní slavnosti pøi „pasování pøedškolákù“.
Smíšené pocity radosti, ale i lítosti z louèení
„ukoèírovala“ zdárnì a již tradiènì pí Lucie
Lepaøová, která nás provedla celým roztanèeným,
proslunìným a pohodovým odpolednem.
Nechybìl skákací hrad, malování na oblièej,
vtipný fotokoutek od manželù Dvouletých,
obèerstvení od pí Hanky Fraitové i od rodièù dìtí.
Tímto všem dìkujeme za vstøícnou spolupráci a
hlavnì pí Lucce Lepaøové za závidìníhodný
sportovní výkon, fantazii, chu a odvahu nás
všechny pobavit.
Pevnì vìøím, že rodièe nás nezklamou ani o
prázdninách, kdy je budeme potøebovat k pøípravì
rekonstrukce naší školky a následné likvidaci
vnitøních škod. Jelikož nás èeká rozsáhlý sled
prací: nová elektroinstalace v celé budovì, nové
topení vèetnì kotelny, výmìna parapetù, nový
foto archiv autora
strop u Vèelièek a následné malování. To vše
musíme stihnout bìhem letních prázdnin. Beru to jako zkoušku zdatnosti a odvahy, a pokud nebude dostatek èasu èi
sil, nezbude než volat místním rozhlasem o pomoc.
Takže na závìr pøeji Vám všem krásné, slunné a pohodové prázdniny a rodièe našich dìtí, prosím, buïte ve støehu!
Vìnujte nám pracovnì pár hodin svého èasu a vìøím, že za výsledek spoleèné práce se nebudeme stydìt.
Zd.Indráková

Jak nám to plave?
Za podpory obce Doloplazy i Olomouckého kraje
reprezentovala v bøeznu Eliška Vzatková na Svìtovém poháru
CMAS v Lignanu v Itálii, kde se ve všech svých tratích umístila v
první desítce mezi juniory. Ještì vìtšího úspìchu dosáhly se
sestrou Ivou, v kvìtnu na Austria open-mistrovství Rakouska,
kde vyhrály štafetu žen bez rozdílu vìku a Eliška i individuální
medaili na 200m Bifins. Na mistrovství Èeské republiky ve Zlínì
si holky vyplavaly nejen osobní rekordy, ale také medaile ve
všech svých tratích. Momentálnì má Eliška našlápnuto na
vítìzství v seriálu Èeského poháru 2017 DPP plavání na volné
hladinì 3x4000m. Tím zakonèí holky úspìšnou sezonu a po
prázdninách to znovu ve vodì rozjedou. Držme jim palce v
reprezentaci obce, Olomouckého kraje i Èeské republiky.

Úklid v okolí Doloplaz a sbìr železa
Se skauty jsme se letos již potøetí zapojili do celostátní
uklízecí akce „Ukliïme Èesko“. Uklízeli jsme ve tøech
skupinách podél cest na Kocourovec, k Daskabátu a skupina
nejmladších s rodièi zamíøila do Berunì. Zapojilo se na tøicet
sbìraèù, pøevážnì dìtí. Bìhem takto stráveného pracovního
dopoledne se podaøilo nasbírat zhruba 20 plných pytlù odpadu.
Vítìzná štafeta z Vídnì - foto archiv autora
Plasty a sklo jsme vytøídili do kontejnerù, smìsný komunální
odpad a pneumatiky, které dovezl od lesa mladý sympatický myslivec, zlikvidovala obec. Všichni úèastníci byli za
svou snahu odmìnìni
diplomem a malou svaèinkou.
Tu, stejnì tak jako pytle a
rukavice, jsme dostali darem od
Obce Doloplazy, za což velmi
dìkujeme.
Ve stejný den jako úklid
probìhl také sbìr železa. Opìt
se podaøilo nasbírat zcela plný
kontejner. Jak jsme slíbili, èást
výdìlku pošleme na podporu
studia africké školaèky Ewelyn,
zbývající èástku využijeme na
provoz oddílu. Dìkujeme všem
dárcùm šrotu i všem
(ne)skautským pomocníkùm pøi
sbìru!
foto archiv autora

Informace k placení záloh na vodné stoèné - splatnost :
nejpozdìji do 18. v mìsíci – nutno dodržet!
Každý obèan si mùže na OÚ dohodnout libovolnou výši zálohy cca dle pøedešlého roku (dle skuteèné spotøeby a
vyúètování) 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!
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.
Do poznámky pro platbu napište vždy jméno plátce nebo èíslo domu!

XI. Memoriál bratra Lubomíra Vláèila.
Letošní jaro jsme zahájili úklidem sokolského høištì s opékáním špekáèkù. Podaøilo se nám ho
zkultivovat a pøipravit na Memoriál bratra Lubomíra Vláèila. Byla jsem velice potìšena poètem
rodièù, kteøí nám pøišli pomoci. Tímto bych chtìla všem zúèastnìným velice podìkovat, za to, že
pøiložili ruku k dílu.Memoriálu, který se konal 14.6.2017 pøálo hezké poèasí a závody se velice
vydaøili. O medaile soutìžili dìti v disciplínách: hod kriketovým míèkem, skok do dálky, bìh na
50m a skákání v pytlích. V kategorii 3 a 4-letých
zvítìzila Laura Zápaøková ,v kategorii 5 a 6-letých
zvítìzil Štìpán Janík, v kategorii 7 a 8letých zvítìzil
Adam Janíèek a v kategorii 9-letých a více zvítìzil
Jaroslav Petera , který se stal i celkovým
vítìzem.Memoriál bratra Lubomíra Vláèila je
vzpomínka na èlovìka, který mìl rád sport a také pro
nìj pracoval. V roce 1992 u nás obnovil tìlocviènou
jednotu. Zaèalo se cvièit na sále u Zatloukalù a pak ve
škole. V roce 2003 byl otevøen kulturní dùm a cvièení
se pøesunulo tam. Nacvièovalo se na všesokolské slety,
kterých se vìrná garda zúèastnila dokonce 4x a také se
trénovalo na závody všestrannosti. Bratr Vláèil vedl
nejen cvièení, ale pracoval na úpravì høištì, aby bylo
možné na nìm cvièit. Po odchodu bratra Vláèila
vznikla myšlenka pokraèovat dál v závodech pod
názvem: Memoriál bratra Vláèila. Nad èím se nyní foto archiv autora
dlouhodobì zamýšlíme je stav našeho høištì, které již
nemá se sportovištìm moc spoleèného. Pevnì vìøíme, že se nám zde podaøí vybudovat v blízké budoucnosti atletický
ovál s multifunkèním høištìm, které by mohli využívat všichni obèané Doloplaz.
Ještì jednou dìkuji všem za pomoc s úklidem høištì i za organizaci závodu. Na podzim nás èeká branný bìh a
okresní atletické závody v Pøerovì, tak držme našim malým sokolùm pìsti.
Sportu zdar.
starosta TJ Sokol Doloplazy Jana Vzatková

Hody v Doloplazích – Jízda králù
Konèící èerven pøedznamenává první èervencový
víkend, a to je termín tradièní národopisné slavnosti v
Doloplazích, která do naší obce patøí již od roku 1977.
Postupem doby se stala Jízda králù v Doloplazích
jedinou každoroènì konající se Jízdou králù v
Olomouckém kraji a její atmosféra je pro vìtšinu
návštìvníkù nezapomenutelná.
Pøípravy vrcholí a organizátoøi slibují návštìvníkùm
bohatý program.Více o pøipravovaném programu
letošní Jízdy králù naleznete v pøiloženém letáku nebo
na jizdakralu.olesnica.cz.
Touto cestou dìkujeme všem, kteøí se podílí na
pøípravách a organizaci, a zveme Vás na doloplazskou
Jízdu králù.
Olešnica Doloplazy

foto archiv autora

Informace vedoucí místní knihovny

Pùjèování knih o prázdninách : 19.7.2017 a 23.8.2017 Pùjèovací doba: 16 – 18 hod.

Spoleèenská rubrika II.ètvrtletí
Noví obèánci:
Naši jubilanti:

Èíhalová Ema
Doèkal Bohuslav
Vrzal Stanislav

93 let
85 let
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