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Vážení spoluobčané. 

Patrně nic teď na jaře tak nerozčeřilo vypuštěnou hladinu našeho rybníka v Beruni, jako vybírání místních 
poplatků, především stočného. Bylo zajímavé poslouchat diskuze některých platících, vždy udivených nebo jen 
tázajících se občanů naší zastupující paní účetní, která jen dělá svou práci a polatky vybírá. O tom, že se postaví 
čistička a bude se pak platit tomu odpovídající stočné, se rozhodovalo dávno dříve a jinde. Rozhodovalo o tom 
zastupitelstvo obce ještě za mého předchůdce, kdy se zadalo vypracování projektu pro územní rozhodnutí. Už tehdy 
se rýsoval probém obce s likvidací odpadních vod. Tzv. biologický dočišťovací rybník, jak dokládaly povinně 
prováděné rozbory, přestával obci stačit a limity povoleného znečištění byly překračovány. To nevěstilo nic dobrého 
(viz. pokuta ČIŽP v roce 2009 ve výši 10 000,-Kč) a zastupitelstvo už za mého působení rozhodlo o pokračování v 
započatém díle a snažili jsme se získat prostředky na tento drahý projekt. Už tehdy jsme o tom psali ve Zpravodaji 
(např. II.ročník/číslo 4 z roku 2008). Následně pak v mnoha dalších vydáních vždy, když bylo něco nového. Nemůžu 
za to já ani pracovníci 
OÚ, že občané nechodí 
na schůze zastupitelstva, 
n e č t o u  Z p r a v o d a j ,  
úřední desku či webové 
stránky obce a tak neví 
proč a kolik se platí 
stočné. Psal jsem o tom v 
minulém Zpravodaji, že 
stočné nám stanoví 
f inanční  anylýza k 
obdržené dotaci na dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 
1 0 l e t .  N a v í c  j e h o  
výběrem příjmy obce 
překročí limit 1 mil. 
korun za rok a obec se tak 
stane plátcem DPH. To 
znamená, že příští rok 
bude stočné vyšší i toto 
DPH. Zde se již s 
případnými stížnostmi 
opravdu musíte obrátit 
na naše zákonodárce.   

Byla konečně dokončena, až na drobné vyjímky, povinná výměna všech vodoměrů v obci s pětiletým cyklem na 
jejich kontrolu. Několik desítek posledních vodoměrů musela měnit odborná firma, které kromě proplacení faktury 
patří i poděkování, protože jak toto měření měli někteří naši odběratelé smontované, prý ještě tito zkušení pracovníci 
neviděli. Děkuji také všem vlastníkům příslušných nemovitostí, kteří projevili součinnost, a umožnili k vodoměrům 
přístup, aniž by sem na OÚ asi 10x telefonovali. 

V rámci mikroregionu jsme uspěli se žádostí o dotaci na bezdrátový rozhlas, realizaci předpokládáme až příští 
rok a ubyde tak zase pár drátů a sloupů v obci. Dále zastupitelstvo rozhodlo o opětovném podání žádosti o dotaci 
na výstavbu cyklostezky v úseku Doloplazy Tršice z ROP Střední Morava, pokud nám tento dotační titul EU 
mezitím nezruší. Naopak neuspěli jsme se žádostmi z programu POV o příspěvek na opravu chodníků a pořízení 
územního plánu obce.

Od srpna nastupuje v naší základní škole nová paní ředitelka Mgr. Jana Štefanová, která vám přináší svůj 
první příspěvek do Zpravodaje v podobě vloženého dotazníku. Čeká ji nelehký úkol pozvednout naši školu, při 
obecně nevalné úrovni školství. Já ji v tomto přeji hodně úspěchů, ať se jí u nás líbí a práce daří k dobrému vědění 
našich dětí a spokojenosti rodičů. Tyto rodiče našich malých Einsteinů současně vyzývám ke vstřícnosti a 
spolupráci se školou alespoň tak, jako doposud velmi dobře spolupracuje SRPŠ.  

Hezké prázdniny dětem i léto vám všem. Bc. Josef Zdařil, starosta
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SDH Doloplazy
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči. Tímto Vám chci poděkovat za podporu a pomoc v naší činnosti ať už při 

organizaci plesu, opravě autobusu  nebo práce s naší mládeží.
 Za uplynulých šest 

měsíců jsme toho stihli 
hodně, podařilo se nám 
opravit autobus, který 
jsme začátkem roku ve 
spolupráci s obecním 
úřadem koupili a který 
už slouží svému účelu. 
Stálo nás to hodně úsilí, 
volného času, něco 
peněz a také trpělivosti 
našich nejbl ižších-  
zejména manželek.  
V ý s l e d e k  m ů ž e t e  
posoudit sami.

 Mezitím jsme se 
věnovali také našemu 
doros tu ,  máme po  
j e d n o m  d r u ž s t v u  
starších a mladších 
žáků. Ty se od poloviny 
k v ě t n a  z ú č a s t ň u j í  
každou neděli soutěží 
zařazených do Ligy mladých hasičů okresu Olomouc. Zatím si vedou dobře a dosavadní výsledky nám přisuzují 
pozice v první polovině startovního pole. Začátkem června se nám podařilo vytvořit také družstvo přípravky tj. dětí do 
šesti let věku. Velice nám s tím pomohla paní učitelka Lucka Šimíková ze školky. Děti pod jejím vedením sbírají první 
zkušenosti, zatím je to velice baví a brzy se objeví na své první soutěži.

  24.6.2002 jsme uspořádali soutěž „O pohár starosty SDH“. Této se zúčastnilo 23 družstev mladších, 12 družstev 
starších žáků a 3 družstva přípravky. Našim mladším se moc nedařilo a skončili na posledním místě. Starší obsadili 
sedmé místo a kategorie přípravka se vyhodnotila tak, že vyhrály všechny tři družstva. Hodnocení organizace soutěže 
nechám na vás, snad se nám to podařilo. Ono kočírovat „stádo“ cca. 250ti dětí dá hodně práce.

  Děkuji Vám všem za podporu a nezištnou pomoc při naší práci. 
Za hasiče Martin Zbořil

Tělocvičná jednota Sokol Doloplazy
Od vydání posledního čísla Zpravodaje obce Doloplazy se v Sokole událo mnoho věcí, takže stručně – co vše se 

událo v Sokole? Dne 27. 4. se konala tradiční akce „táborák“ na sokolském hřišti, kde se opékalo a sportovalo. Hned 
následujícího dne se žáci a žákyně z oddílu všestrannosti vydali na atletickou soutěž do Olomouce, kde reprezentovali 
naši jednotu v běhu, skoku do dálky a hodu. Při velkém počtu soutěžících ze všech jednot z Olomouckého kraje se 
naše jednota ukázala s nadprůměrnými výkony svých členů, což potěšilo nejen jejich cvičitele, ale i ostatní členy 
jednoty a samozřejmě rodiče soutěžících. Mezi další tradiční akce patří memoriál br. L. Vláčila (ve spolupráci se ZŠ 
Doloplazy), který se letos uskutečnil 19. 6., tradičně se soutěžilo o putovní pohár, bližší informace k memoriálu a 
fotografie z akce jsou umístěny na informační nástěnce Sokola Doloplazy v blízkosti kulturního domu. Ve středu 27. 
6. se uskutečnila brigáda na sokolském hřišti, kde se posekl travní porost, upravila běžecká dráha, pískové doskočiště 
a také natřely ploty. Tímto chci poděkovat všem zúčastněným brigádníkům jak z řad členů, tak i nečlenů TJ – děkuji! 
Poslední akcí letošního cvičebního roku 2011/2012 bylo sportovní odpoledne a posezení u táboráku, děti si pod 
vedením svých cvičitelů zahrály házenou, fotbal, také se skákalo do dálky a jinak soutěžilo….(odkaz na fotografie 
z akcí Sokola http://sokol1.rajce.idnes.cz/ ). Tímto jsme ukončili cvičení v tomto cvičebním roce.

Naše cvičenky z „Věrné gardy“ čeká první týden v červenci vystupování a reprezentace naší jednoty na 
všesokolském sletu v Praze. I přesto, že se v letošním roce koná již zmíněný slet, pro naši jednotu bude nejdůležitější 
akce – OSLAVY 100 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL DOLOPLAZY –, která se uskuteční 8. září 2012 na sále 
kulturního domu, akce začne v 10 hodin florbalovým turnajem a bude pokračovat od 14 hodin oficiálním zahájením 
(otevření výstavy: „Historie Sokola v obci“) a vystoupením jednotlivých cvičebních skupin z naší jednoty. 

Zveme všechny příznivce Sokola na tuto akci. Přijďte posedět a prohlédnout si vývoj sportovní činnosti v naší 
obci!!! Občerstvení zajištěno! Vstupné dobrovolné. Za Sokol Doloplazy Jan Rybář
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Z naší MŠ před prázdninami
Jak už to tak bývá, sotva se naši „nováčci“ zadaptovali na pobyt v mateřské škole, už nám prázdniny „šlapou na 

paty“ a je čas na rekapitulaci školního roku.
Příjemný pobyt nám umožňovalo téměř nové a 

rozhodně účelné prostředí, i zánovní školní zahrada 
zajišťovala bezpečný pohyb našich dětí. Až na ucpaný 
odpad nás žádná katastrofa nepotkala a i ta ve spolupráci 
se zřizovatelem byla napravena bez povšimnutí většiny 
rodičů.

Výchovně vzdělávací práci nám mírně komplikovaly 
personální změny, které jsou v současné době opět 
stabilní.

A co jsme všechno prožili?
Sotva skončily Velikonoce, začali jsme se pomalu, ale 

jistě, připravovat na Den matek. Dvouměsíční úsilí stálo 
za to. Připravený program a vyrobené dárečky v obou 
třídách rozzářily tváře všech přítomných rodičů.

Na Den dětí proběhla již tradičně „Zahradní slavnost“ 
s pasováním předškoláků, kterou provázel „DJ Míša“. 
Děti si užily celé odpoledne na skákacím hradě (zapůjčeném z Mikroregionu Bystřička) a ochutnávaly dobroty od 
rodičů. Po celé zahradě se mihotala žlutá trička, která si budoucí školáci sami nazdobili, a nepřehlédnutelná byla 
rovněž červená „koťátkovská“ trička na našich nejmenších.

Začátkem června 12 dětí ze Sluníček úspěšně 
dokončilo předplavecký výcvik. Všichni se umí potopit, 
pohybovat ve vodě…a co je hlavní, všechny to moc 
bavilo. Přestože nám počasí nepřálo a celý den pršelo, 
nenechali jsme se odradit a v pláštěnkách s batůžky na 
zádech jsme vyrazili autobusem na výlet na hrad 
Helfštýn. Přivítal nás královský šašek, usadili jsme se pod 
připravené stany, rozbalili svačiny a trpělivě čekali na 
divadelní představení Princ Bajaja. Po pohádce, která 
byla neobyčejná (princ jezdil na opravdovém koni, oblékl 
si skutečné brnění a ukázal, jak by bojoval s drakem 
mečem, sekerou, kopím), si děti mohly vyzkoušet 
rozlámat a vyčesat len, upříst nitku, umlít obilí, nasadit si 
přilbu. Program byl velice zábavný i poučný. Po 
prohlídce hradu a vyprázdnění zásob z batůžků jsme se 
vydali k domovu. Přijeli jsme plni nadšení a ta „trocha“ 
vody nám vůbec náladu nepokazila.

Za pár dní budou prázdniny. Těšíme se na ně nejen my všichni, ale i děti. Vždyť hlavně ony si potřebují odpočinout 
od kolektivního a organizovaného života v MŠ a užít si pohodlí domova a rodiny.

Přejeme Vám s dětmi hezké prázdniny, dovolenou, sluníčko a pohodu!
Učitelky MŠ

Základní škola Doloplazy
Vážení čtenáři, 

jako nově jmenovaná ředitelka ZŠ Doloplazy si Vás touto cestou dovoluji oslovit s provedením průzkumu zájmu 
o volnočasové aktivity ze strany dětí, rodičů a široké veřejnosti, které by nabízelo Centrum volnočasových aktivit při 
ZŠ Doloplazy ve svých prostorách v odpoledních a večerních hodinách. 

Hlavním cílem nabídky Centra volnočasových aktivit při ZŠ Doloplazy by bylo poskytovat zájmové vzdělávání 
nejen pro žáky vlastní školy, ale také pro zájemce z řad nejširší veřejnosti v oblasti neformálního vzdělávání. 

Pravidelné výchovně vzdělávací aktivity ve volném čase pro všechny věkové a sociální skupiny budou placené a 
budou garantovány odbornými lektory. Nabídka vzdělávací a zájmové činnosti zahrnuje hudební, výtvarné a 
sportovní aktivity, výuku cizích jazyků a práci s výpočetní technikou. V případě, že byste měli zájem přihlásit sebe, 
své dítě nebo někoho dalšího, prosíme o zakřížkování nabízené možnosti. 

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejde do konce měsíce července 2012 do poštovní schránky Obecního úřadu 
v Doloplazích.
Děkuji Vám za vstřícné jednání a těším se na setkání při některé z volnočasových aktivit.  

Mgr. Bc. Jana Štefanová v. r.
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Noví občánci : Jiří Lant
Ondřej Tovaryš
Anna Bílková
Valentýna Kárníková
Vanesa Kárníková
Mikuláš Palík

Naši jubilanti:
Malíčková Františka 80 let
Vrzal Stanislav 80 let
Šrámková Marie 90 let

Zemřela:
Dočkalová Ludmila


