
ravp o lazp yZ d ola oj Do  b ec Ètvrtletník
roèník X.    èíslo 2duben - èerven 2016 ô

Vážení spoluobèané,
 na úvod bych chtìl podìkovat všem místním 
skautùm i skautkám, kteøí zorganizovali, a 
16.dubna realizovali, jarní úklid okolí obce v 
rámci akce „Ukliïme Èesko“. Pøispìli tak k 
pìknìjšímu okolí a prostøedí nás všech. Každý 
rok v èervnovém Zpravodaji zmiòuji zásobování 
pitnou vodou v obci. Problémy s jejím 
získáváním neustávají ,  pøestože to u 
vodovodního kohoutku doma nepozorujete. 
Podaøil se nám získat nový pozemek vhodný pro 
d a l š í  v r t  a  n y n í  s p o l u p r a c u j e m e  s  
hydrogeoložkou, ing. Leovou, na vyhotovení 
projektu prùzkumného vrtu, jehož cílem bude 
posílení našeho obecního vodního zdroje. V 
dubnu se koneènì podaøilo dokonèit opravu 
místní komunikace mezi øadovkami firmou 
TAST ORN, s.r.o., pana Tandlera z Velké 
Bystøice. Stejná firma provádí v tìchto dnech opravu kanalizace pod horní køižovatkou s novým asfaltovým 
povrchem v prostoru køižovatky. Budova kulturního domu s obecními byty dostává novou krytinu na støechu. Starý 
šindel mìl životnost pouze 15 let a do budovy na rùzných místech zatékalo po každém dešti. Tento nový šindel prý 
vydrží 2x tolik, což zhodnotí až naši následníci. Podaøilo se také nìkolik technických úprav na zvelebení našeho 
kulturního stánku: nová digestoø s ohøívaèem vody v kuchyni a položení dlažby ve skladu kuchyòských potøeb. 
Vìtšina obcí mikroregionu Bystøièka bude spoleènì žádat dotaci na poøízení nádob na separovaný odpad, tedy 
popelnic na plasty, papír nebo sklo, které si obèané mají vzít k sobì domù. Tyto se pak budou svážet stejnì jako 
komunální odpad. Naše zastupitelstvo se k tomuto projektu nepøipojilo. Ne každý chce mít doma nìkolik popelnic, 
svozová firma by musela vícekrát objíždìt obec, takže by se zvýšily i náklady. V souèasnosti se pøipravuje projekt na 
vyøešení prostoru po zbouraném domì è.p.187, kde se pøemístí a rozšíøí kontejnery na tøídìný odpad. Pøeji dìtem 
pìkné prázdniny a hezké léto všem.  Bc.Josef Zdaøil, starosta

Informace vedoucí místní knihovny
Pùjèování knih o prázdninách:

 èervenec ve dnech  13.7. a 27.7.
srpen ve dnech 10.8. a 24.8.

Pùjèovací doba od  17 hod – 19 hod.

Informace k placení záloh na vodné stoèné 
Každý obèan si mùže zvolit 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. 
Zvolenou výši zálohy je tøeba již dodržovat a v prùbìhu roku ji nemìnit.

Zálohu lze hradit úèet Obce Doloplazy
èíslo úètu: 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! 

splatnost : do 18. v mìsíci
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Cyklovýlet po obcích mikroregionu
Letošní Cyklistická poznávací jízda po obcích mikroregionu 

se uskuteènila 20.5. za úèasti zastupitelù, pracovníkù obecních 
úøadù a partnerù obcí mikroregionu Bystøièka. Trasa byla 
vedena pøes všechny obce mikroregionu, start byl v Bukovanech 
a cíl ve Velkém Újezdì, kde se uskuteènili další soutìže a 
vyhodnocení. Podìkování za pìknou akci patøí všem 
poøadatelùm i zúèastnìným. Bc.Josef Zdaøil

Nadaèního fondu Veolia
Stále s úsmìvem, Aktivnì po celý život

Bìhem jarních mìsícù se ZŠ Doloplazy zapojila do projektu 
Nadaèního fondu Veolia - Stále s úsmìvem, Aktivnì po celý život. V tomto roce probíhá pilotní fáze programu (2015 - 
2017). Škola vypracovala projekt, jehož hlavními cíli jsou:

ù Poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní vzdìlávání na univerzitní úrovni
ù Podporovat fyzickou a psychickou kondici, „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti
ù Reagovat na mìnící se životní a spoleèenské podmínky
ù Rozvíjet generaèní dialog
ù Rozšíøit nabídku vzdìlávání seniorù v blízkém okolí mikroregionu Bystøièka 

„V kvìtnu 2016 probíhaly v Praze, Florentinu, prezentace samotných projektù, kdy v druhém roèníku programu bylo 
celkem podpoøeno 20 organizací èástkou vyšší než  jeden milion korun.
ZŠ Doloplazy získala na realizaci pøedloženého projektu celkovou èástku 70.000 Kè. Za poskytnutý finanèní 
grant nabídneme studentùm VU3V bezplatné studium zimního semestru 2016/2017, zrealizujeme pro nì jednodenní 
kulturnì poznávací zájezd a zakoupíme technické vybavení pro výuku v semináøích“, øekla autorka projektu VU3V 
Jana Štefanová. 
Granty byly poskytnuty na základì UZAVØENÉHO VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ (nadaèní fond oslovuje pøedem 
vybrané subjekty s nabídkou úèasti na výbìrovém øízení). Podpora je zamìøena do regionù, v kterých pùsobí 
spoleènosti skupiny Veolia. 

I. Sportovní hry seniorù Olomouckého kraje
Poèátkem èervna tohoto roku se výbìr studentù VU3V 

úèastnil historicky I. Sportovních her seniorù Olomouckého 
kraje. Náš tým se složení Nováková H, Bednaøíková V., ing. 
Bílek V., Tomeèek P. a na poslední chvíli zaskakující za 
omluveného p. Zatloukala pan starosta J. Zdaøil ve velké 
konkurenci cca 100 soutìžících v 18 družstvech se neztratil a 
vybojoval skvìlé 3. místo. Za super výkon a reprezentaci VU3V 
a obce dìkujeme a blahopøejeme. Na pøíští rok se pokusíme 
sestavit dva soutìžní týmy.

VU3V pøi ZŠ Doloplazy po 3 letech
Virtuální univerzita tøetího vìku pøi ZŠ Doloplazy završila tøi 

roky své èinnosti. Její studenti mají za sebou 36 pøednášek, 40 
zkušebních testù s 540 zkušebními otázkami v oborech: 
Astronomie, Lidské zdraví, Èínská medicína v naší 
zahrádce, Vývoj informaèních technologií, Kouzelná 
geometrie, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Potraviny 
a spotøebitel, Barokní architektura v Èechách, Pìstování a 
využití jedlých a léèivých hub, Umìní rané renesance v Itálii, 
Genealogie a Lesnictví.

Je obdivuhodné, že nìkteøí ze studujících v jednom semestru 
studovali hned dva obory souèasnì. Úsilí a trpìlivost byla proto i 
letos v kvìtnu završena promocí na Èeské zemìdìlské 
univerzitì v Praze, Suchdole. Této se úèastnila skoro dvacítka 
našich studentù, spolužákù a rodinných pøíslušníkù. Z celé 
skupiny VU3V již odpromovalo celkem 19 studentù a je 
potìšitelné,  že ve studiu pokraèují nadále.
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Od jara k létu v MŠ
Jaro pøivolalo k nám do MŠ nové zájemce o místo. 

Probìhl zápis dalších dìtí s Dnem otevøených dveøí. 
Byli pøijati všichni místní uchazeèi a nahradí 11 
odcházejících školákù. Ti se s námi rozlouèili na 
Zahradní slavnosti s bohatým doprovodným 
programem (skákacím hradem, malováním na oblièej, 
fotokoutkem, cukrovou vatou a dalším chutným 
obèerstvením od rodièù èi z prodeje). Celý prùbìh 
slavnosti, taneèní i soutìžní program, opìt skvìle 
pøipravila a vedla paní Lucie Lepaøová. Tímto jí ještì 
jednou moc dìkujeme. Budoucí školáci slíbili, že na 
mateøskou školu nikdy nezapomenou.

S koncem školního roku mají závìreènou i všechny 
nadstandartní aktivity (in-line bruslení, plavání,    hra 
na flétnu, seznamování s angliètinou). Pøíjemnou 
souèástí naší vzdìlávací práce byla pøednáška „Život se 
psem“. Dìti si uvìdomily rozdíl mezi bezpeèím a 
nebezpeèím, které mùže setkání se psem pøinést. Velké 
napìtí vyvolala v našich øadách (i rodièù) celostátní  
kuchaøská soutìž „Coolinaøení s Albertem“ ve spojení 
s projektem „Zdravá 5“. Dobrý nápad realizovaný 
dìtmi nás pøivedl do semifinále mezi 5 vítìzných 
školek v Olomouckém kraji, hlasování pak posunulo 
témìø do Prahy na celostátní utkání „malých kuchaøù“. 
Nicménì ani nejvyšší poèet hlasù naší malé vesnické 
školièce nestaèil, jelikož pražští „experti“ nám odeèetli 
hlasy našich pøíznivcù ze zahranièí, a tak nás posunuli z 
vítìzného místa na krásné 2. místo v soutìži - i to je 
zkušenost do budoucna.

Pøi pøednášce „Buïme kamarádi“ si naše dìti 
uvìdomily, že všichni nemají to štìstí být zdraví. 
Prakticky si vyzkoušely jízdu na invalidním vozíku, 
chùzi s bílou slepeckou holí, sluchové a hmatové hry.

Kvìtnová Besídka pro maminky pøivedla do naší 
školky plno hostù, kteøí se rádi podívali na program 
„malých gratulantù“ plný taneèkù, písní, básní i 
dramatizací.

Odmìnou jim byla èinoherní „Pohádka z Mléèné 
dráhy“ v Olomouci i s pobytem na pirátské lodi v parku 
u Šantovky.

„Co je první pomoc?“ Tímto se zabýval nauèný 
program v MŠ. Praktické ukázky i vlastní iniciativa 
dìtem ukázaly, jak lze zachránit lidský život. První 
èervnový den vždy patøí našim nejmenším, proto 
zmrzlina a drobný dárek vyvolaly spokojený úsmìv na 
tváøi.

Pøedtím jsme si zaøádili na „Mezinárodní den 
skøítkù“. Byl to soutìžní den s nakladatelstvím 
Albatros, výsledky nejsou prozatím zveøejnìny. V 
kostýmech skøítkù i jiných pohádkových bytostí to 
slušelo dìtem i uèitelkám. Dobrou tradicí je školní 
výlet - tentokrát k vojákùm do Prostìjova. Tanky, 
vrtulníky, ukázky bojového umìní, parašutisté – to vše 
zaujalo nejen kluky.

Teï už je tøeba tìšit se na prázdniny, na sluníèko a 
odpoèinek. Vždy� si ho všichni z naší MŠ zaslouží!

I Vám pøejeme pohodové a bezstarostné léto.
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ZŠ Doloplazy postupují do 
republikového klání v Brnì

V kvìtnu a èervnu se žákynì 4. tøídy ZŠ Doloplazy 
Anežka Dudová a Vendula Voldánová zúèastnily 
okresního kola v Olomouci v atletickém desetiboji 
Odznak olympijských vítìzù OVOV 2016. Za úèasti 
300 žákù olomouckého okresu z celkových 18 škol obì 
dìvèata zvítìzila ve svých roènících narození 2005 a 
2006 a postoupila tak do krajského kola v Hranicích na 
Moravì. I zde dìvèata skvìle reprezentovala ZŠ a obec 
Doloplazy. Vendula Voldánová se umístila na 2. místì a 
Anežka Dudová opìt zvítìzila. Naše velké 
sportovkynì nenechaly nic náhodì, svým sportovním 
duchem a srdcem zabojovaly natolik, že obì dìvèata 
nás dál budou reprezentovat zaèátkem záøí v Brnì v 
republikovém kole. Tak nám všichni držte palce!

Informace o èinnosti TJ Sokol Doloplazy
Letos jsme zorganizovali pro dìti výlet do ZOO Lešná. Jeden z mladých úèastníkù nám napsal své dojmy.

SOKOLSKÝ VÝLET
Dne 4. èervna jsme jeli na výlet do ZOO v Lešné. 

Poèasí nám pøálo, svítilo pìknì sluníèko a tam je to pod 
stromy, tak se nám šlo dobøe. Lešná je pìkná ZOO. 
Mají tam slony, lvy, žirafy, tuèòáky, tulenì a mnoho 
dalších zvíøat. Nejvíce se nám líbili rejnoci, mohli jsme 
je krmit a nìkterým se podaøilo si je i pohladit. Pohráli 
jsme si tam na høišti a prolézaèkách. Ještì si každý 
koupil nìjaký suvenýr a jelo se domù. Cesta nám 
rychle utekla, protože jsme si hráli se zakoupenými 
vìcmi a vykládali zážitky. Byl to krásný výlet. Urèitì si 
tam také zajeïte.

Matìj Mraka

MEMORIAL LUBOMÍRA VLÁÈILA
V pondìlí 13.6.2016 v 17 hod. se na sokolském 

høišti uskuteènil již tradièní Memoriál L.Vláèila. 
Bìhem odpoledne se ve 4 disciplínách utkalo pøes 30 
dìtí z Doloplaz. Letos dìti soutìžily v tìchto 
disciplínách: bìh na 50m, skok do dálky, hod kriketovým míèkem a skákání v pytlích. Pojïme si blíže rozvést 
jednotlivé výherce závodních kategorií:
 pøedškoláci+1.tøída: 1.Kopeèná Ž., 2.Duda P., 3.Peterová M.

2.+3.tøída: 1.Mrakava M., 2.Nekoksová E., 3.Kreuzigová K.
4.+5.tøída: 1.Petera J., 2.Voldánová V., 3.Dudová A.

Memoriál provìøil pøipravenost malých „sokolù“, s kterými se trenéøi  pøipravují  na atletické závody  v záøí 2016 
na Lokomotivì, kde se pomìøí se sokoly z celého okresu. Budeme týmu TJ Sokol Doloplazy držet pìsti. Dìkujeme 
staré gardì za pomoc pøi organizaci závodù. Kronikáø Jana Vzatková
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              e-mail:  
Vydávání povoleno : Ministerstvem kultury CR, evidencní èíslo: MK CR E 17541    Vydáno dne: 28.6.2016

doloplazy@doloplazy.cz

Spoleèenská rubrika II.ètvrtletí
Noví obèánci : Vronková Markéta

Vašíèková Sandra

Naši jubilanti: Doèkal Bohuslav 92 let
Škoda Èestmír 90 let

Zemøeli: Kozelka Slavomír
Zlámal Václav
Polcar Václav
Bubeníková Ludmila
Šimík Miroslav
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TJ Sokol Doloplazy, oddíl kopané
V soutìžním roèníku 2015/2016 se nám povedlo nìkolik 

vìcí.Zejména to bylo získání mistrovského titulu krajské 
soutìže dorostu.Tam náš dorost pod vedením trenéra Romana 
Götzela nasbíral úctyhodných 47 bodù a stal se po zásluze 
vítìzem soutìže.

Mužstvo mužù se umístilo v krajské soutìži B tøídy s 27 
body na 10 místì .

Poprvé v historii klubu se nám podaøilo pøihlásit a odehrát 
dvì kategorie nejmenších hráèù - mladších a starších 
benjamínkù. Kluci (i dìvèata) trénují 2x týdnì a o víkendu 
mají vždy jeden turnaj.Ten se hraje za úèasti 4 mužstev 
systémem každý s každým s hrací dobou 2x15min. na zápas. 
Do nìho nastupují 4 ( u starších 5 ) hráèi + brankaø na menším 
vyznaèeném høišti s tzv.hokejovým støídáním. Pokud i vy 
máte doma svoji hvìzdièku,malého Messiho èi Ronalda ? , nebojte se pøijít za námi na fotbalové høištì v Doloplazích 
zase po prázdninách vždy v úterý a ètvrtek od 17 hod. Tìšíme se na vás. Jiøí Niesner

Ukliïme Èesko – úklid okolí Doloplaz
Ukliïme Èesko je dobrovolnická úklidová akce, která 

probíhá na území celé Èeské republiky. Jejím cílem je uklidit 
nelegálnì vzniklé èerné skládky a nepoøádek. Úklid okolí 
Doloplaz probìhl v rámci zmínìné celostátní akce a to pod 
patronací místních skautù, ke kterým se pøipojilo i nìkolik 
odvážlivcù z øad (ne)skautské veøejnosti. V naší obci se 
jednalo o druhý roèník, do kterého se zapojilo 41 odvážlivcù, 
vyzbrojených pracovními rukavicemi a pytli na odpad, což je 
asi o tøetinu více než loni. Uklidili jsme opìt cesty na 
Kocourovec a Daskabát, rodina Fabiánova se vydala do 
Bílého, skupina nejmladších prošla Beruò a nadšený 
myslivec z Daskabátu naložil celou skládku, co byla u 
Hostkovské cesty. Èást sesbíraného odpadu bylo možné 
vytøídit (plasty a sklo) vìtší èást však tvoøil komunální odpad jehož likvidaci provedla obec. Dìkujeme všem, kteøí se 
do akce zapojili. Pøedevším všem dospìlým patøí dík, že pouze neposlali uklízet své dìti, ale sami jim byli vzorem.

Okresní kolo závodu vlèat a svìtlušek v Doloplazích
Jednou za dva roky poøádá vybrané skautské støedisko daného okresu Závod pro vlèata a svìtlušky. Tato akce 

slouží k provìøení znalostí a dovedností dìtí ve vìku 8 – 12 let a je tak jistým motivaèním bodem a zpìtnou vazbou ve 
skautské výchovì. Jak sám nadpis napovídá, letos se akce konala pøímo v Doloplazském lese. Startovním a cílovým 
bodem se stala Myslivecká chata. Úèastníci absolvovali trasu lesem, na níž bylo pøipraveno 8 stanoviš� s 
nejrùznìjšími úkoly na provìøení jejich vzájemné spolupráce, obratnosti, fyzické zdatnosti nebo tøeba logického 
myšlení. Místní oddíl zastupovala jedna dívèí a jedna chlapecká družina. Naše dìti mìly velkou výhodu v podobì 
znalosti místního prostøedí, což se odrazilo v lepší orientaci v mapì a následnì lepším závodním èasem. Na 
stanovištích však získali spíše prùmìrný poèet bodù a tak na „medailová“ místa nedosáhli. Úspìšnìjší byly dìti z 
Velkého Újezda, Velkého Týnce a Èechovic, obì první místa však obsadily družiny dìtí z Olomouce.
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