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Vážení spoluobèané,
je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou vodou.
Nic naplat, každý èerven pak stoupne v nìkterých dnech spotøeba z bìžných 80m3 na 140m3 . Asi to u nás
prostì jinak nejde. Po loòské sanaci obecních vrtù a instalaci odkalovací nádrže se podaøilo náš vodovod
stabilizovat a s nemalým úsilím tìženou vodu upravit na pitnou v požadovaném množství (zatím), i kvalitì.
S obcí spolupracující hydrogeoložka nám dùraznì doporuèuje neodkladnì pracovat na zøízení dalšího
nového, dostateènì vydatného vrtu. Cena vody zùstala i pøes loòské investice do technologie vody, jež
pøesáhly 1 mil.korun, stejná jako v r.2014, tedy 15,-Kè/m3 . Kdybychom tyto náklady do ceny vody promítli,
bylo by letos jenom vodné kolem 50,-Kè/m3 .
Dovolím si reagovat na anonymní diskuzní pøíspìvek z našich webových stránek o situaci v obci stran
likvidace odpadù. Tzv.“Poctiví obèan“ si stìžuje na pálení odpadù v lokálních topeništích, na (ne)tøídìní
odpadù, èi èerné skládky u nás. Mé návrhy na zmìnu platby za likvidaci odpadù zastupitelé neschválili a
jiný návrh, než stávající systém, nenavrhli. Proto uvítám diskuzi na toto téma, ovšem nikoliv s anonymem. Z
jeho pravopisu si dovoluji usuzovat, že je to obèan, který nechodil do naší základní školy, jinak by snad
nedìlal takové hrubky!? Dostalo by se mu dobrého vzdìlání a to nemluvím o tom, jak naše školka i základní
škola prokoukly s novým kabátem a
zateplením. Budou následovat ještì úpravy
ploch nádvoøí a po dokonèení to bude jistì
pro naše dìti radost tam chodit a uèit se,
tøeba i pøídavná jména.
Obì naše školy si tyto letošní nemalé
investice jistì zasloužily. Nejen kvùli
budovám, ale i kvùli dìtem, pracovníkùm
škol a jejich vedení. Naše øeditelky se o
svìøené školy starají vzornì a stejnì tak je i
vedou. Zdùraznit chci paní øeditelku ZŠ,
paní Mgr.Bc.Janu Štefanovou, která za tøi
roky svého pùsobení u nás pozvedla školu
nebývalým zpùsobem. Z pùvodního
nedostatku žákù, slouèených tøíd a
doplácení z rozpoètu obce na platy uèitelù,
jsme už provedli dvojí navýšení tabulkové
kapacity žákù, je zavedeno tzv. domácí
vzdìlávání, výuka angliètiny a pro foto archiv autora
vìdìníchtivé seniory Univerzita tøetího vìku. K tomu další kroužky, sportovní aktivity dìtí a reprezentace
školy i v rámci republiky. Døíve u nás neslýchané vìci. Velmi si práce paní øeditelky vážím, oceòuji ji a jsem
rád, že ji tu u nás máme. O to víc mì bylo líto zbyteèného, nemilého a nepøíjemného konfliktu mezi ní na
jedné stranì, a nìkterými rodièi, na stranì druhé. Øeditel(ka) obecnì nese za školu vždy plnou
odpovìdnost. K tomu ovšem musí mít i své nezadatelné pravomoci, do nichž nikomu z rodièù, školské rady,
SRPŠ, ba ani samosprávy obce nepøísluší zasahovat. V tom u mì vedení našich škol vždy najde podporu a
zastání. Ostatnì svoji vizi a koncepci školy paní øeditelka Štefanová jasnì deklarovala už pøi výbìrovém
øízení na funkci øeditelky a tyto se jí daøí úspìšnì naplòovat. Soudím tak podle své osobní zkušenosti,
výroèní zprávy ZŠ nebo výsledkù tzv. SWOT anylýzy, kde jsou uvedeny jak priority, tak slabé stránky naší
školy. Naše škola je plnì srovnatelná s jakoukoliv školou jiného typu (úplnou, mìstskou, s vìtší kapacitou).
Postupnými kroky se daøí upevnit její postavení a konkurence schopnost na trhu, výraznì zlepšit její image,
nabídku aktivit a výchovnì vzdìlávací proces. Vyjádøení paní øeditelky ke svému pùsobení u nás najdete
uvnitø Zpravodaje. S konèícím školním rokem chci všem pracovníkùm ZŠ a MŠ podìkovat za jejich práci
pro naše dìti i pro obec, za trpìlivost a pozornost pøi stavebních pracích, a pøeji jim i dìtem krásné,
zasloužené prázdniny
Bc.Josef Zdaøil, starosta

Pozice øeditelky v obecní škole - ze slov Mgr. Bc. Jany Štefanové
Øeditel obecné školy = manažer, ekonom, úèetní, sekretáøka, psycholog, právník, a v neposlední øadì
pedagog s velkým rozhledem, s nadúvazkem (v mém pøípadì 2 hod, celkem 15 hodin týdnì, s kroužky).
Abych se nemusela potýkat s výjimkami a mìla dostatek žákù, musím uèit lépe, než na bìžné škole. Musím
žákovi nabídnout dostatek mimoškolní èinnosti, abych mohla konkurovat ostatním (i mìstským) školám.
Samozøejmì se na tìchto èinnostech musím osobnì podílet. Už jen to mi zabere více jak osm hodin dennì.
Jako øeditelka školy musím vést a kontrolovat veškerou pedagogickou dokumentaci, tvoøit smìrnice školy,
náplnì zamìstnancù, evidovat veškerou poštu, vést agendu, archivaci, skartaci, BOZP, PO, øešit denní
provozní záležitosti, vyplòovat veškeré tabulky a výkazy MŠMT, ÈŠI, ÈSU, organizovat školní a
mimoškolní aktivity, jednat s rodièi, se zástupci obce, se sponzory. Pracovní doba je nepøetržitá, tìžce
sluèitelná s osobním rodinným životem.
Další existence venkovské školy je vždy pøedevším otázkou prozíravosti øeditele školy, pøedstavitelù
obce a hlavnì rodièù. Jestliže spolupráce tìchto dùležitých složek nebude spontánnì fungovat, a jestliže
se nebudou vzájemnì podporovat, škola zanikne.
Místní škola je instituce, která pøidává obci na významu, ale pro samotnou obec je to také souèasnì
tìžký balvan, který musí tlaèit. Já jsem vdìèna za velkou podporu pana starosty a èlenù zastupitelstva (i
když ne všech, jak bych si osobnì pøála), a za to, že na tento velký balvan mají zatím velkou sílu. Ráda bych
všem vzkázala, že v tlaèení tohoto balvanu se budu snažit co nejvíce pomáhat, aby naše cesta byla stále
lehèí a bez vìtších pøekážek, protože moje práce mi pøináší stále nové výzvy, které musím stále pøijímat. A
hlavnì - pøináší mi radost v práci s dìtmi, které jsou pro mì výzvou nejvìtší, a které jsou pro mne
každodenním kritériem v naší vzájemné pohodové a pøátelské atmosféøe.
Je mou povinností øeditelky školy chránit školu, její zamìstnance a žáky, a je mi velmi líto, že nìkteøí
rodièe mì ve svých oèích vidí zcela odlišným pohledem, pohledem, který chrání zájmy pouze svých dìtí a
ne školy jako celku.
Je mi hroznì líto tìch, kteøí zasílají na ÈŠI anonymní stížnosti, pod které se nejsou schopni ani
podepsat. Kampak se podìlo slušné mezilidské chování, které vaše dìti uèíme již od vstupu na ZŠ? Je
tøeba se zamyslet nad tím, co mùžeme oèekávat od nastupující generace, když vy sami rodièe neznáte
základy mezilidského chování. Z toho všeho mì osobnì mùže být pouze smutno, já mám své svìdomí
èisté a problémy se snažím øešit vždy pøímo. Vìøím, že èas vše vyøeší, a že i ti, co dnes nejsou mými
zastánci, jednou pochopí, že jsem tady, a vždy budu pro všechny, kteøí nevidí pouze zájmy své, ale zájmy
nás všech. A to považuji za mé prvoøadé poslání, poslání øeditelky ZŠ Doloplazy.

Konec semestru VU3V v ZŠ Doloplazy
Koncem dubna skupina
studujících seniorù virtuální
univerzity tøetího vìku (VU3V)
úspìšným vykonáním závìreèných
testù splnila všechny podmínky k
uzavøení zimního semestru. O to
potìšitelnìjší je, že v celé skupinì
se našly odvážlivkynì, které v
jednom semestru studovaly hned
dva obory naráz. Tím se zkrátila
studijní doba celého studijního
cyklu a splnìním všech podmínek
byly oprávnìné promovat. Promoce
se uskuteènila v první polovinì
kvìtna v aule Èeské zemìdìlské
univerzity v Praze-Suchdole, která
je garantem celého studia. Do
Prahy odjela skupina promujících foto archiv autora
(p. B. Brablecová-Doloplazy, p. M. Dostalíková-Velký Újezd, p. H. Nováková-Velký Újezd, p. V.
Bednaøíková-Velký Újezd) a studenti-senioøi, kteøí na svou promoci èekají v dalších semestrech. Prožili
jsme krásný, sluneèný a veselý den na vlastní promoci a odpoledne pøi potulkách v okolí Pražského hradu a
návštìvì Strahovského kláštera. Promujícím studentkám gratulujeme k úspìšnému završení celého úsilí
a pøejeme hodnì sil a vùle do dalších forem sebevzdìlávání.
Mgr. J. Navrátil, ZŠ Doloplazy

Vzdìlávání žákù individuálního vzdìlávání v ZŠ Doloplazy
Vážení obèané obce, dovolte mi, z pozice øeditelky školy, abych vám více pøiblížila alternativní cestu
vzdìlávání dìtí individuálního vzdìlávání (IV) na naší škole. Jak už uvádíme v ŠVP školy, abychom
nemuseli spojovat dìti v roènících, nám tomu nemalou mìrou, a velkým štìstím napomáhá domácí
vzdìlávání, které od záøí 2012 škola umožòuje. Domácí vzdìlávání je v Èeské republice od 1. ledna 2005
uzákonìno jako jedna z forem individuálního vzdìlávání pro žáky prvního stupnì základní školy (žák si v
domácím vzdìlávání plní povinnou školní docházku). Rodiny s domácím vzdìláváním i odborníky, kteøí se
o tuto problematiku zajímají, sdružuje
v Èeské republice Asociace pro
domácí vzdìlávání. ZŠ Doloplazy
zaèala s asociací spolupracovat od
záøí 2012. S touto spoluprací narùstá
na naší škole i èíslo celkového poètu
žákù IV, kdy jsme v loòském roce
kvùli tìmto dìtem dokonce navýšili
kapacitu školy na max. poèet 120
žákù. V zaèátcích jsme nabídli tuto
formu vzdìlávání 3 dìtem, v loòském
roce už to bylo dìtí 15, a v souèasné
dobì máme 25 dìtí, které se
vzdìlávají doma, z toho 2 dìti v
zahranièí. Nìkolik dìtí se pravidelnì
úèastní výuky pøímo u nás ve škole,
jiné zase pøijíždìjí na spoleèné školní
akce.
Je mi známé, že nìkteøí obèané
obce se nepøiklání k této formì
vzdìlávání, kterou naše škola nabízí.
Jen pro vysvìtlenou vám uvedu pár
èísel, která jsou pro naši školu, ale dle
i mého, pro obec, nenahraditelná.
Krom hlavního dùvodu, kdy
nechceme dìti spojovat v roènících,
existuje i dùvod finanèní, proè tak
dìláme. Když jsem pøišla do této
školy pøed témìø 3 lety, ve škole bylo
61 žákù. Dnes je ve škole žákù 96, z
t o h o 2 5 ž á k ù i n d i v i d u á l n í h o foto archiv autora
vzdìlávání. Dle MŠMT by letos mìly obce dostat na každého žáka, který navštìvuje MŠ nebo ZŠ celkem 7
900 Kè. Za žáky škola dostává sedm procent ze sdílených daní, skuteèná výše však závisí na reálném
výbìru daní. MŠMT na základì republikových normativù na žáka posílá finance krajùm, které je pak
pøerozdìlují dle krajských normativù. Na každé dítì u žákù ZŠ pøipadá 50 423 Kè roènì. V tom jsou
stanoveny prostøedky na mzdy zamìstnancù školy, a ostatní neinvestièní výdaje (pomùcky a vybavení). Za
každého žáka IV škola dostává 25% prostøedkù, což je asi 12 tisíc korun roènì. Dle èísel je zcela zøejmé, že
vzdìlávat žáky IV je jednoznaèným pøínosem jak pro obec, žáky a jejich rodièe, tak i pro samotné
pedagogy, kterým tato forma vzdìlávání, kdy musí uplatòovat rùzné metody uèení, rozšiøuje obzor jak
pedagogický, tak lidský. A o to nám všem jde, být otevøeni všem. Dovolte mi pøidat pøíspìvek paní Lucie
Zavadilové, matky 2 dìtí IV z Holešova.
Do IV jsme vstoupili se starším synem v záøí 2013, od letošního roku je v IV i dcera. Po velkém
zvažování jsem opustila kreativní místo v marketingu velmi dobøe zavedené firmy. Dùvody byly
jednoznaèné - vidìt své dìti vyrùstat, trávit s nimi èas, možnost podílet se na jejich vzdìlávání, rozvoji, být u
jejich dìtství. Domácí vzdìlání má jednu jedinou velkou nevýhodu, a to jsou finance. IV se velmi tìžko
kombinuje s další prací, proto není výjimkou, že se v tìchto domácnostech žije pouze z jednoho platu (i u
nás). Navíc si musíme hradit ze svého další uèebnice, sešity, pomùcky i sociální a zdravotní pojištìní. Od
státu rodièe nedostanou ani korunu, a proto jsme tak nìjak zvyklí na nedùvìru, nepochopení, odsuzování
atd. Pøesto nám to všechno za to stojí, a našeho rozhodnutí nelitujeme. Jsme rádi, že mùžeme navštìvovat
naši školu v Doloplazích, která je velmi vstøícná a otevøená tìmto novým zpùsobùm výuky.
Mgr. Bc. Jana Štefanová, øeditelka ZŠ

Víme, proè máme 8.kvìtna volno?
Naše dìti se narodili v míru, jsme za to šastni, ale mají povìdomí o tom co se dìlo pøed 70-ti lety?
A my to víme?
8. kvìtna 1945, vstoupila v platnost bezpodmíneèná kapitulace nìmeckých vojsk. Tím skonèila II.
svìtová válka – nejvìtší a nejnièivìjší váleèný konflikt v dìjinách lidstva, který se rozšíøil na tøi kontinenty.
Válka si vyžádala více než 60 milionù obìtí, zpustošila rozsáhlá obydlená území, škody na majetku a
kulturním dìdictví pøesáhly vyèíslitelné hodnoty.
Nemìli bychom
zapomínat na obìti války
a na bojovníky, kteøí se
zasloužili o to, že žijeme v
míru.
Uctít památku padlých
a pøipomenout si, že již 70
let žijeme v míru si pøišli
pøipomenout ve ètvrtek
7.5.2015 nejen èlenové
TJ Sokol Doloplazy, ale i
další obèané Doloplaz. K
pomníku obìtí svìtových
válek jsme položili vìnec
a dìti
ZŠ Karolína
Pluháèková, Janásek a
Jan Tesaø pod vedením
p a n í K a t e ø i n y
Samojlovièové nám
pøiblížily konec II. svìtové
války v naší obci, ale také
zavraždìní 3 nevinných
obìtí z Bolelouce na naší
foto archiv autora
návsi gestapem v roce 1944. O tìchto událostech nám svùj zážitek sdìlily i naše spoluobèanky Anna
Frélichová, Božena Rybáøová, Drahuše Kejèiøíková a Marta Koukalová, které na tuto hrùzu nemohou
dodnes zapomenout.
Dìkujeme všem zúèastnìným a vìøíme, že konec druhé svìtové války a také to, že žijeme v míru,
budeme uctívat u památníku padlých i v pøíštích letech.
Za TJ Sokol Doloplazy Jana Vzatková

VU3V v ZŠ Doloplazy po prázdninách
Další semestr VU3V zahájíme
29.9.2015 v 15 hod. cyklem šesti
pøednášek:

Pìstování a využití jedlých a léèivých hub
Umìní rané renesance v Itálii.
Noví zájemci se mohou informovat
na e-mailové adrese:
navrja@zsdoloplazy.cz
Více informací naleznete na
www.zsdoloplazy.cz,
pøípadnì www.e-senior.cz .
Mgr. J. Navrátil, ZŠ Doloplazy
foto archiv autora

Zájem o náš region a jeho prezentace v tom nejlepším svìtle byly vždy souèástí mé práce ve
veøejném životì. Tentokrát bych chtìl jeho zajímavosti, je to však jen malý zlomek toho, co mùže
Olomouc a okolí nabídnout, prezentovat prostøednictvím vìdomostního kvízu. Ten je urèen široké
veøejnosti a zamìøuje se právì na zajímavosti v našem okolí.
Otázky:
a) Jak se jmenuje olomoucká památka UNESCO?
b) Ve které obci na Olomoucku se narodil pøedseda exilové vlády Jan Šrámek?
c) Jak se jmenuje nejvìtší Hanák v historii, Obr…?
d) Jméno významné evropské øeky pramenící ve vojenském újezdu Libavá?
Zapojte se také do vìdomostního kvízu a vyhrajte TABLET MINI. Své odpovìdi na téma „Znáte svùj
region?“ mùžete prostøednictvím stránek www.martintesarik.cz zasílat do 30. listopadu 2015. Vedle
výherce tabletu mini, kterého vylosuje primátor statutárního mìsta Olomouce Antonín Stanìk v rámci
zahájení olomouckých Vánoèních trhù 2015, obdrží dalších dvacet vylosovaných úèastníkù kvízu se
správnými odpovìïmi hodnotný dárek v podobì regionálního produktu. Veškeré informace na soutìži
najdete na www.martintesarik.cz.
Ing. Martin Tesaøík, senátor za Olomouc a okolí

Cyklovýlet po obcích mikroregionu
Letošní jubilejní X.roèník tradièní cyklistické
poznávací jízdy po obcích mikroregionu se
uskuteènil 22.5. za úèasti zastupitelù, pracovníkù
obecních úøadù a partnerù obcí mikroregionu
Bystøièka. Trasa byla vedena pøesnì podle prvního
cyklovýletu pøed deseti lety. Start byl v
Bystrovanech, do cíle ve Velké Bystøici dojeli
všichni bez nehody. Podìkování za pìknou akci
patøí všem poøadatelùm i zúèastnìným.
Bc.Josef Zdaøil
foto archiv autora

Vážení spoluobèané, zveme Vás na tradièní
Hodovou zábavu
a národopisnou slavnost
Jízdu králù.
Spoleèenská rubrika II.ètvrtletí
Noví obèánci :

Zemøel:

Varzari Amelie
Vojkovská Tereza
Škrabalová Emma
Zlámal Tomáš
Lenhartová Inna

Èapek Antonín

Naši jubilanti:

Doèkal Bohuslav – 91 let
Oherová Jaromíra - 85 let
Mádr Jaroslav - 80 let
Štafová Alžbìta - 80 let
Zábranská Miluška - 80 let
Èapková Marie - 80 let
Zboøil Karel - 80 let
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