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Vážení spoluobèané,
pøicházíme za vámi s prvním letošním Zpravodajem a snad
mùžeme koneènì také øíci i jarním Zpravodajem. Zima byla dlouhá
a všelijaká, jen ne poklidná, ladovská z obrázku. A tak, zatímco
doktoøi spokojenì staví na kafe, vládní koalice hraje s opozicí
politický mariáš o nezbytné reformy a politici tahají z rukávu
vysoké trumfy s DPH jeden za druhým. Vrcholovì k tomu shlíží pan
prezident a komentuje to opravdu trefnými slovíèky tøeba o tom, že
se mu nezamlouvá Jura Pavlica, mimo jiné autor hudby ke
Skácelovì Motlitbì za vodu, a naopak Jarmila Šuláková je to pravé
folklorní, oøechové. Co nám bude pan prezident povídat, my v
Doloplazích od Jízdy králù v roce 2007 dobøe víme, jak to umí paní
Jarmila s Flerety roztoèit ve své modrotiskové suknici! A Juru foto Vladimír Cenker
Pavlicu s Hradišanem si budeme moci znovu poslechnout na letošní, už tøicáté a jubilejní, Jízdì králù.
A už jsme doma u našich lokálních starostí. Poèátek roku je
vždycky spojen s pøípravou a podáváním žádostí o nejrùznìjší
dotace, které si výše vzpomenutí politici na nás vymysleli. V naší
souèasné finanèní situaci, kdy splácíme úvìr za kanalizaci, se
mùžeme pouštìt spíše do menších projektù, ale i ty myslím stojí za
to. Podali jsme opìtovnì žádost o dotaci na výmìnu oken a
venkovních dveøí v základní škole z Programu obnovy venkova asi
za 750 000 Kè, kde je možno takto pùlku získat. Kromì toho se
bude o prázdninách mìnit vodovodní øád ve škole za zhruba ètvrt
milionu. Pøes mikroregion znovu podáváme žádost na bezdrátový
rozhlas v rámci centrálního povodòového hlášení. Stejnì tak v
rámci mikroregionu jsme se pøipojili k žádosti z Ministerstva pro
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místní rozvoj na znaèení cyklotras a pøedevším s tím spojená dìtská
høištì. Mohli bychom tak ukojit tuto velkou potøebu autorù loòské petice za dìtské høištì. Dále zastupitelstvo
rozhodlo o opìtovném podání žádosti o dotaci na stavbu cyklostezky z Doloplaz do Tršic. V tzv. Regionálním
operaèním programu se vyškrabují poslední peníze a je to tedy asi také poslední šance tuto, pro nìkoho kontroverzní
stavbu, realizovat. Nicménì obì souèasná zastupitelstva, dnes již spøátelených sousedních obcí, takto deklarovali
spoleènou snahu projekt uskuteènit.
V bøeznu obcházeli naši pracovníci obec kvùli odeètu vodomìrù a bude dokonèena i jejich výmìna. Všechny
odbìratele oslovili s tabulkou, do níž je tøeba nahlásit dosavadní zpùsob likvidace odpadních vod z vaší nemovitosti.
Tyto podklady potøebujeme pro administraci celého projektu „Doloplazy odkanalizování obce“, který zdaleka
neskonèil nebo jeho doba udržitelnosti je stanovena na 10 let. Tímto dìkuji všem za vstøícnost se sbìrem tìchto dat,
kteøí ji projevili. V rámci tohoto projektu nás ovšem èeká i nepøíjemné a masívní zdražení stoèného, které se letos
naposledy vybírá v symbolické výši 2,-Kè/m3. Zvýšené stoèné schválí zastupitelstvo obce, ale musí se striktnì držet
podmínek stanovených v pøidìlené dotaci, jinak nám hrozí sankce a vracení penìz. Budeme proto zvažovat pøípadnou
èásteènou kompenzaci tìchto nákladù napø. snížením
vodného nebo poplatkù za komunální odpad. S touto
poslední, koneènì optimistickou informací, pøeji všem
hezké jaro.
Bc.Josef Zdaøil, starosta
Pøipomínáme vlastníkùm nemovitostí povinnost pøepojení
septikù a jímek na vyvážení do kanalizace. A to do konce
záøí, kdy bude vyhodnocen zkušební provoz centrální
èistírny odpadních vod a tato spuštìna do øádného provozu.
Informace, popø. kontakt na provádìjící firmy, podá
starosta obce.

Co je nového v ZŠ Doloplazy

Od øíjna 2010 pokraèuje v naší škole projekt EU vzdìlání
pro konkurenceschopnost. V praxi to znamená, že èást
hodin èeského jazyka a angliètiny je vyuèována dìlenì, v
menších skupinách. Menší poèet dìtí umožòuje lepší
procvièení a zvládnutí uèiva. Tento projekt bude
pokraèovat do konce èervna 2011 a celý pøíští školní rok.
Na žádost rodièù jsme od 1. února rozšíøili provozní dobu
školní družiny i na ráno, v dobì 6:30 - 7:45 každý školní den.
Bylo rovnìž požadováno prodloužení odpolední provozní
doby, ale za celý mìsíc únor nebylo ani jednou využito.
Už tradiènì pokraèuje celoroèní projekt Škola v pohybu.
Možnost spontánních pohybových aktivit o pøestávce v
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tìlocviènì je pouze jednou èástí tohoto projektu, doplnìnou
o další tìlovýchovné èinnosti. Také už tøetím rokem pokraèuje projekt Malí zahradníci, vždy pro druhou a tøetí tøídu.
Probíhá ve tøech etapách podzimní (rychlení drobných cibulovin), jarní výsev a ošetøování letnièek a letní
pøesazování, výsadba letnièek a základy péèe o pokojové rostliny.
Ve spolupráci a za finanèního pøispìní MŠ Doloplazy a SRPŠ pøi ZŠ Doloplazy škola zakoupila keramickou pec.
Využívat ji bude pøedevším ZŠ, ale také MŠ, pøípadnì rodièe v rámci keramiky pro dospìlé.
V období letních prázdnin provede odborná firma v celé škole rekonstrukci vodovodních rozvodù, rozvodù TUV a
odpadního potrubí. Pokud se nám podaøí získat dotace, budou vymìnìna okna a na závìr prací bude celá škola znovu
vymalována.
Mgr. Jan Kunèar, øeditel

Události z mateøské školy
V minulém èísle zpravodaje jsme se s Vámi rozlouèili s
pøáním krásných Vánoc, a jak ten èas letí...už tu máme
jaro!
Dìti mìly ve školce nabitý program už od ledna. Nìkteré
se zaèaly zábavnou formou seznamovat s angliètinou pod
vedením lektorky z jazykové školy, další jezdily do Hluboèek
na kurz lyžování a že jim letos poèasí pøálo. Dìti dále
získávají zkušenosti pøi høe na flétnu a lekcích aerobiku - to
vše mimo bìžnou a každodenní výchovnì vzdìlávací
nabídku uèitelek.
V lednu probìhla pro rodièe beseda s Y. Moravcovou na
téma „Kineziologie“. Pøesto, že byl v záøí ze strany rodièù o
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uskuteènìní zájem, úèast pak byla mizivá.
Dále naše budoucí prvòáèky èekal zápis. Do ZŠ došlo 23
dìtí a nesmìle se rozhlížely, co je èeká. Setkaly se s vlídným
pøijetím a zjistily, že i ve škole bude prima.
V únoru dìti pobavila výpravná pohádka v Lipníku nad
Beèvou „Když jde kùzle otevøít“ známá pohádka v
netradièním zpracování. Také nás v tomto mìsíci navštívila v
MŠ Èeská školní inspekce. Závìreèná zpráva neshledala
žádné nedostatky, ohodnotila èinnost MŠ kladnì a v souladu s
RVP, tj. závazným dokumentem pro pøedškolní vzdìlávání.
Na podnìt SRPŠ pøi ZŠ Doloplazy souhlasili rodièe z MŠ
s finanèním pøíspìvkem 10 000,- Kè z prostøedkù SRPŠ na
zakoupení keramické pece do školy. Podmínkou je
spolupráce pøi využití i pro dìti z MŠ. Tìšíme se na výrobky
dìtí, které urèitì budou úžasné a jedineèné.
Bøezen zaèal tìšením se na tradièní maškarní karneval.
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Letošní pøípravu i celý prùbìh zajišovalo SRPŠ pøi MŠ pod
vedením p. Pavelèíkové. Akce se zdaøila a výdìlek bude použit ve prospìch dìtí v MŠ. Všem zainteresovaným
rodièùm i sponzorùm patøí velký dík!
Nyní se s dìtmi budeme tìšit na Velikonoce a pøipravovat se na besídku ke Dni matek.
Krásné a sluneèné jaro!
Uèitelky z MŠ

TJ Sokol Doloplazy oddíl kopanné
Zveme všechny obèany a pøíznivce na jarní zápasy našich družstev.

Muži II. tøída
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

2. 4. 2011
10. 4. 2011
17. 4. 2011
24. 4. 2011
1. 5. 2011
8. 5. 2011
14. 5. 2011
22. 5. 2011
28. 5. 2011
5. 6. 2011
11. 6. 2011

sobota
nedìle
nedìle
nedìle
nedìle
nedìle
sobota
nedìle
sobota
nedìle
sobota

16:00 hod.
16:00 hod.
10:15 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.

Nedvìzí
Doloplazy
Hluboèky B
Doloplazy
Støelice
Doloplazy
Štarnov
Doloplazy
Lužice
Doloplazy
Tìšetice

-

Doloplazy
Paseka
Doloplazy
Babice
Doloplazy
Nová Hradeèná
Doloplazy
Horka n/M
Doloplazy
Chválkovice
Doloplazy

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
nedìle
sobota
nedìle

16:00 hod.
16:00 hod.
14:15 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
14:15 hod.
16:30 hod.
14:30 hod.
16:30 hod.
14:30 hod.

Doloplazy
Doloplazy
Bìlkovice
Doloplazy
Dub
Doloplazy
Chomoutov
Doloplazy
Horka n/M
Doloplazy
Pøáslavice

-

Dolany
Hnìvotín
Doloplazy
Èervenka
Doloplazy
Slatinice
Doloplazy
Haòovice
Doloplazy
Velký Týnec
Doloplazy

VOLNO
13:45 hod.
14:15 hod.
14:15 hod.
14:30 hod.
14:15 hod.
13:00 hod.
14:15 hod.
14:00 hod.
14:15 hod.
14:15 hod.

Doloplazy
Paseka
Doloplazy
Dolany
Doloplazy
Mor. Beroun
Doloplazy
Horka n/M
Doloplazy
Dub

-

Štìpánov
Doloplazy
Èervenka
Doloplazy
Hnìvotín
Doloplazy
Haòovice
Doloplazy
Troubelice
Doloplazy

Dorost II. tøída
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

2. 4. 2011
9. 4. 2011
16. 4. 2011
23. 4. 2011
30. 4. 2011
7. 5. 2011
14. 5. 2011
21. 5. 2011
29. 5. 2011
4. 6. 2011
12. 6. 2011

Starší žáci II. tøída
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

10. 4. 2011
17. 4. 2011
24. 4. 2011
30. 4. 2011
8. 5. 2011
15. 5. 2011
21. 5. 2011
28. 5. 2011
5. 6. 2011
11. 6. 2011

nedìle
nedìle
nedìle
sobota
nedìle
nedìle
nedìle
sobota
nedìle
sobota

Košt slivovice
Èeský zahrádkáøský svaz Doloplazy uspoøádal v sobotu
8. ledna 2011 v obecním sále slavnostní odpoledne. V jeho
rámci probìhl 7. roèník soutìže o nejlepší slivovici z ovoce
našich zahrádkáøù a obèanù. Nejlepší vzorky byly
odmìnìny putovním pohárem a vìcnými cenami. Soutìž
vyhrál pan Ladislav Chodil, na 2. místì se umístil pan
Zdenìk Kováèek a 3. místo obsadil pan Bohuslav Ohera.
K poslechu i tanci hrála slovácká cimbálová muzika
„Radovan“ a vystoupila pìvecká skupina „Zpìvanky“.
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Kulturní komise pod záštitou obce
poøádá v nedìli 3.4.2011 na obecním sále,

divadelní pøedstavení
souboru Kulturního støediska Velké Bystøice s názvem

„Mnoho povyku pro psa“.
Zaèátek pøedstavení v 18:00 hodin.
vstupné 40 Kè, dìti 10 Kè.

Spoleèenská rubrika I.ètvrtletí
Noví obèánci :

Hertl Kamil
Palík Matìj
Pouè Adam
Vrba Lukáš
Nesvadba Jindøich
Zelová Adéla

Naši jubilanti:
Klimeš Vladimír
80 let
Poláková Dagmar 80 let
Zemøela:

Spíchalová Anna
Gábová Ludmila
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