
Zprav yodaj obc

l

e Dolop az
Ètvrtletník

roèník IV. èíslo 1leden - bøezen 2010 ô
Vá�ení spoluobèané,
ne� jsem zaèal psát tento „jarní“ úvodník do našeho Zpravodaje, nahlédl jsem na loòský „jarní

Zpravodaj“, abych pravda, poøád nepsal to samé a nestøídal jen datum. První vìta byla o poèasí a o úklidu
snìhu, druhá o dotacích z Leaderu na akustiku našeho sálu kulturního domu. Tak�e - podìkování nás
všech patøí všem tìm, kteøí se v letošní, po letech normální zimì i se snìhem, tak vzornì starali o své
pøilehlé chodníky a poctivì je uklízeli. Dokonce jsem mìl dojem lépe, ne� kdy� je zodpovìdnost za nehody
na nich tí�ila ještì s radostí a ze zákona. No a dotace z Leaderu na akustiku sálu je u� koneènì taky na úètu
obce. Teï u� jen doufám, �e se stejným tempem nebudou administrovat dotace na náš nový kanál a ÈOV.
Ale snad ne, ty jsou z jiné „hromádky“. Nicménì ani tento projekt není bez problémù, hned od poèátku své
realizace. Ve výbìrovém øízení se vzhledem k zapoèítání nákladù na tzv. vícepráce do projektu vysoutì�ila
ještì vyšší cena, ne� byla v podané �ádosti o dotaci. Následnì nám SF�P (státní fond �ivotního prostøedí)
pøepoèítal potøebné dofinancování chybìjícího zbytku penìz ve výši cca.25mil. korun. Tuto èástku obec
nemá a byli jsme nuceni na její pokrytí vyèlenit 15 mil. z rozpoètu obce a na 10 mil. si vzít úvìr. Jeho
spotøebování se bude odvíjet pøedevším od zmínìných víceprací na této stavbì. Splatnost úvìru je 5 let,
pøi roèní splátce cca. 2 mil. korun. Je jasné, �e pokud tato situace nastane, bude další investièní rozvoj
obce po dobu splácení znaènì omezen. Ale není to první pùjèka obce na velkou investièní akci a já vìøím,
�e i tuto obec pøedèasnì splatí. Je tøeba si uvìdomit, jaké rozsáhlé dílo a v jaké hodnotì tu nakonec za
obecní investované prostøedky zùstane.

V souèasné dobì je dále podána �ádost o dotaci z Programu
obnovy venkova na výmìnu oken a venkovních dveøí v základní
škole. V minulých dvou letech jsme neuspìli, èo� zvyšuje naše
šance letos. Na ministerstvu zemìdìlství stejnì jako na
krajském úøadu le�í naše �ádost o dotaci na výmìnu
technologie úpravny vody za cca. 3 mil. korun. Doufám, �e
tentokrát nìkde uspìjeme a ulehèí se nám v této finanènì
napínavé situaci.

Na podzim zvíøila poklidnou atmosféru v obci petice obèanù k
umístìní zamýšlené stavby DPS. Bohu�el, dle mých posledních
informací, pro tuto chvíli zbyteènì. Vzhledem k ji� omezeným
prostøedkùm na tento dotaèní titul, kraj zpøísnil kriteria poskytování dotací na tyto sociální stavby a
nemáme šanci v této výzvì uspìt. Navíc, dle stanoviska odboru sociálních vìcí kraje, náš investièní zámìr
vybudování domova pro seniory není v souladu se strategickými dokumenty Olomouckého kraje.

Kdy� jsem zmínil petici, dovolte pár slov k další, týkající se po�adavku obèanù na tzv.“dìtské høištì“ v
naší obci. V nedávné dobì jsem o tento „problém“ zaznamenal nebývalý, a� dojemnì-komický zájem
regionálních novináøù, dychtících po informacích. Dle �ádosti 82 spoluobèanù, kteøí jeho existenci v obci
tolik postrádají, dìtské høištì v�dy bylo, je a bude nenahraditelným místem pro rozvoj pohybových aktivit a
budování sociálních kontaktù (tolik citace). Vùbec nechápu, jak jsme tady bez dìtského høištì vyrostli my a
vychovali naše dìti. Bylo tady sokolské høištì, zahrady, okolní pøíroda a krásný les. Inu je nová doba,
vesnice dohání mìsto. Rada obce, dle pøání autorù petice, správnì vyhodnotila priority investic a
uspokojování potøeb našich obèanù. Rozhodla tedy, �e místo investování øádovì nìkolika stovek tisíc
korun do nového dìtského høištì, budeme pokraèovat v projektu odkanalizování obce s novou èistièkou,
aby se mimo jiné zlepšilo �ivotní prostøedí v Beruni pro naše dìti, a� vyrostou z prolézaèek. �e dál budeme
pokraèovat v projektu nové technologie úpravny vody, abychom pøedešli poruchám a výpadkùm v dodávce
pitné vody, a� budou dìtem maminky prát, koupat je, vaøit. Pokusíme se alespoò zachránit a opravit to
staré dìtské høištì, které za kulturním domem ještì zbylo po veèerních a noèních sezeních našich
adolescentù a budeme tam po nich dál pravidelnì uklízet.

Na závìr se na vás opìt obracím s dùvìrou i s prosbou. Abyste stejnì dobøe jako zimní sníh na
chodnících, zvládli letní práce na kanalizaci. Nechci po vás, abyste pøispìli pøi zasypávání výkopù svým
domovním velkoobjemovým odpadem, jen prosím o trpìlivost a ohleduplnost. Vìøte, �e je to akce pro naši
obec potøebná. Dílo, které nám bude slou�it mnoho let. Hezké Velikonoèní svátky i celé jaro všem.

Bc.Josef Zdaøil
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Tøíkrálová sbírka letos ještì úspìšnìjší
Vá�ení pøátelé,
rádi bychom vás i touto cestou seznámili s výsledky Tøíkrálové sbírky 2010. Koledníci v Doloplazích

vybrali 40 065 Kè, co� je oproti loòskému roèníku sbírky nárùst témìø o tøi tisíce korun. V tomto roce se do
projektu zapojilo 11 kolednických skupinek.

Dìkujeme všem dárcùm za jejich štìdrost a i tìm, kteøí nám s pøípravou a realizací sbírky pomohli.
Zvláštì chceme na tomto místì vyzdvihnout pøínos místního asistenta pana Pavla Zdaøila a otce Františka
Pìnèíka, faráøe zdejší øímskokatolické farnosti. Zvláštní podìkování patøí koledníkùm, kteøí obìtovali svùj
volný èas i pohodlí. Navzdory mrazu èi nepohodì pøinášeli radostnou zprávu o narození Krista a pøijímali
vaše finanèní dary pro potøebné. Za všestrannou pomoc a ochotu dìkujeme i zamìstnancùm obecního
úøadu.

Ti všichni pøispìli k tomu, �e výtì�ek sbírky v olomouckém dìkanátu letos poprvé pøekroèil hranici
milion korun. Vykoledovalo se celkem 1 012 400 Kè. Pøibli�nì dvì tøetiny prostøedkù Tøíkrálové sbírky se
vrací do míst, kde byly získány.

V letošním roce chce Charita Olomouc vìtší èást podílu ze sbírky vìnovat na finanèní spoluúèast pro
projekt „Rozvoj a kvalita sociálních slu�eb pro lidi bez domova“, který je financovaný pøevá�nì z prostøedkù
EU v rámci Regionálního operaèního programu. Hlavními cíli tohoto projektu je zkvalitnit, rozšíøit a
modernizovat stávající prostory Støediska Samaritán pro lidi bez domova na Wurmovì 5 v Olomouci.

Èást prostøedkù z obdr�eného podílu Tøíkrálové sbírky bude urèena i na humanitární, rozvojovou a
pøímou pomoc potøebným.

Dìkujeme Vám, �e jste štìdøe podpoøili projekty, díky nim� bude Charita adresnì, úèinnì a efektivnì,
pomáhat tam, kde je to potøeba.

Ing. Mgr. Daniela Pazderová,koordinátorka sbírky
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Zima v naší základní škole
Snìhová nadílka, která v lednu napadla nejen na horách,

ale i na dolinách, vylákala naše dìti do bílé stopy.
�áci 1. tøídy zahájili základní výcvik na bì�kách, ostatní

dìti po lehkém tréninku uspoøádaly závody v bìhu na
ly�ích. Vyhráli všichni stateèní, kteøí dobyli cílovou metu.
Dìti 2., 3. a 4. tøídy vyu�ily mrazivého poèasí a tìlesnou
výchovu si u�ily na bruslích na rybníku.

Školu kromì Policie ÈR s projektem bezpeèného
pohybu dìtí po silnici s názvem Ajax navštívili také hasièi z
olomouckého hasièského sboru. Protipo�ární prevence
není nikdy dost.

Sportovní a poznávací akce bìhem zimních mìsícù
doplnila i kultura. Ka�dý mìsíc na nás èekala pohádka v
Divadle hudby v Olomouci.

Dìti školní dru�iny si uspoøádaly jako ji� tradiènì únorový karneval. Výzdobu, masky, hry, soutì�e i
pohoštìní zvládly na jednièku a rodièe, kteøí pøipravili pohoštìní nebo poslali drobnosti do tomboly mají
naše podìkování. Pøíští mìsíc nás èeká spoleèná akce školní dru�iny a mateøské školy hudební a taneèní
soutì� „Zlatý slavík“.

Na jaro se tìšíme, do soutì�e kreslíme ….“Dìti na zahrádce“ je název celostátní soutì�e, kterou
poøádá ÈSZ Praha. �áci 5. tøídy naší školy se také ve velkém stylu zapojili.Aproto�e jsou dìti tvùrèí a hravé,
nevynechaly ani výtvarnou soutì� „Namaluj si svého dinosaura.“ Z Doloplaz do Olomouce tak putovali na
výkrese dinosauøi rùzných velikostí, barev i výtvarných technik.

�áci 5. tøídy absolvovali školní kolo matematické soutì�e Klokan a dìti 1. tøídy zase pøivítaly ve škole
budoucí prvòáèky. Ti se tak lépe seznámí s prostøedím, které se od záøí stane jejich novým pùsobištìm.

V bøeznu dìti poprvé ochutnaly dotované ovoce z programu „Ovoce do škol“. Snad vitamíny s blí�ícím
se jarem za�enou chøipky a virózy.

�áci i uèitelé vám všem pøejí hezké jaro.
Bc.Houšková Alena

Ostatní fotky ze školy najdete na : http://zsdoloplazy.rajce.idnes.cz/



3. skautský oddíl Kamzíci Doloplazy,
tak jako ji� tradiènì ka�dý rok uspoøádal pro milovníky zimních

outdoorových akcí "Hanáckou sibiøí k pramenu Odry".
Úèastníci si mohli podle svých mo�ností vybrat z nìkolika tras. Jedna z

nich, nejvíce vyu�ívaná, je z Doloplaz pøes Daskabát a pak Mezihorskou
cestou okolo skály Šifrovky k Odøe. Zde pak na úèastníky èekalo
obèerstvení a pokec se stejnì støelenými kamarady. Na ka�dého
desátého pak nanuk.

Odmìnou všem však byla krásnì zasnì�ená pøíroda v okolí pramenu s bohatou nadílkou snìhu a
mo�ná nìjaký ten puchýø na noze.

Nejmladšímu úèastníku byl 1rok, nejstaršímu 71 let, nejvzdálenìjší byl a� z Bohdíkova. Celková úèast
byla 169, tìch co se zimy nebáli. Vladimír Cenker
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Èinnost skautského oddílu
Úplnì první akcí roku 2010 byla úèast na Tøíkrálovém plese dobré
vùle v Olomouci. Vystupovali jsme zde s naším pøedtanèením ve
stylu 20. let, jako v Doloplazích na Country bále. O víkendu se
vìtšina našich skautù, skautek, svìtušek, vlèat, èi ostatních
starších podílela na Tøíkrálové sbírce u nás v obci. První výprava v
lednu byla do Nové Vsi na bì�kaøské závody. Letos se zapojily i
naše malé svìtlušky, které byly nadšené a pøíštì pojedou jistì
zase. Poèasí se náramnì vydaøilo, snìhu bylo dosti, slunce svítilo,
nebe bez mráèku, ale bylo opravdu mrazivo, i tak se naši závodnici
umístili a spokojení se vraceli domù. Další výprava se uskuteènila 6. 2. ve vojenském prostoru Libavá.
Název akce byl Hanáckou sibiøí k pramenu Odry. Je to ji� tradièní akce našeho oddílu. Letos bylo i
kupodivu dosti snìhu, tak nìkteøí návštìvníci pøijeli k pramenu na bì�kách, ale spousta dalších, mimo jiné i
my, jsme pøišli po svých. Na místì byla mo�nost si opéct kabanos, obèerstvit se dle libosti, popovídat si s
pøáteli a pak v našem pøípadì následovala cesta zpìt domù. Toto byla poslední zimní akce našeho oddílu.

se v obci uskuteèní
Další akce budou napø. Ivanèena, Skautské èarodìjnice, Obnova Staré
Vody,....

pokud hledáš dobrou partu kamarádù
chceš se nìèemu pøiuèit
za�ít soustu legrace a her
a mnohé další ...

Neváhej a pøijï se podívat na schùzky, které se konají ka�dý týden ve
skautské klubovnì u obecního sálu.

- kluci od 6 let  støeda od 16:00 hod.

10. 4. 2010 Sbìr starého �eleza.

Do oddílu pøijímáme nové èleny!!!

Termíny schùzek:

�

�

�

�
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Košt slivovice
Dne 09. 01. 2010 se uskuteènil ji� VI. roèník tradièního koštu

slivovice. Košt poøádal Èeský svaz zahrádkáøù poboèka
Doloplazy. Do koštu bylo pøihlášeno celkem 71 vzorkù
slivovice. Nejvíce byly zastoupeny vzorky ze švestek, jablek,
merunìk, mirabelek a samozøejmì i kombinace více druhù
ovoce.

Jednotlivé vzorky hodnotila šestièlenná porota, která se
zamìøila na vùni a chu� ka�dého vzorku. Od jednotlivého èlena
poroty mohl vzorek získat 20 bodù, celkem tedy od celé poroty
120 bodù.

Celkovým vítìzem s poètem 106 bodù ze 120 mo�ných byl vzorek slivovice, který byl vyroben ze
švestek.

Na závìr byl vítìzi pøedán putovní pohár i pohár pro vítìze jednotlivého roèníku. Rovnì� tak vítìz
obdr�el hodnotnou vìcnou cenu. Celkem bylo pøedáno 47 vìcných cen od sponzorù akce.

Petr Tomeèek pøedseda Svazu zahrádkáøù Doloplazy
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Spoleèenská rubrika I.ètvrtletí
Noví obèánci :

Zemøela:

Sofie Fraitová

Novotná Marie 80 let
Bubeníková Ludmila 85 let

Marta Doèkalová

Veronika Kelnarová

Šimíková Jarmila 80 let
Koky Ján 80 let
Drábková Josefa 80 let

Naši jubilanti:

Zemìdìlské dru�stvo Doloplazy
Zemìdìlské dru�stvo Doloplazy nabízí  obèanùm Doloplaz likvidaci:

nekontaminované chemicky, bez cizích pøímìsí vhodné ke zkrmení
organických(bylinných) materiálù vhodné ke zkompostování

Uvedené materiály je mo�no pøivést do areálu dru�stva , po prohlédnutí na
vrátnici bude urèeno místo ke slo�ení.

Po pøedchozí dohodì je mo�ná

·

·

èerstvì poseèené trávy
trávy poseèené s pøímìsí

Po - Ne v dobì 8 - 19 hod.

likvidace døevní hmoty (vìtve).

Kdy� jaro �uká
Nastává konec zimy a my se spoleènì ohlédneme, co se v

MŠ událo.
V lednu nejstarší dìti pøišly k zápisu do 1. tøídy ZŠ se

spoustou elánu a rùzných pøedstav, co je tam èeká. Ze školy se
vrátily jako „hrdinové“, zvládly situaci a všech 18 je zapsáno.

Od ledna byl v mateøské škole zahájen kurz angliètiny a hra
na flétnu pro všechny malé zájemce. Tento mìsíc jsme pozvali
rodièe na školení s dìtmi „Zubní hygiena a prevence“. Formou
pohádky, povídání a promítání se prohloubily znalosti
související s tímto ka�dodenním hygienickým návykem, na který
se nezapomíná ani v MŠ.

Od února dìti opìt pokraèují v dìtském aerobiku. Spoleènì s rodièi našich dìtí jsme pøispìli k
dobroèinným projektùm. Prodejem drobných pøedmìtù se nasbírala èástka pøes 700,- Kè pro Fond Sidus
na zakoupení lékaøských pøístrojù (i pro dìtskou kliniku FN Olomouc).

Byla pøipravena beseda s Mgr. Svatavou Vyhlídalovou o vývoji a výchovì dìtí pøedškolního vìku.
V únoru probìhl zápis do MŠ, opìt pøišlo hodnì „uchazeèù“ a dopoledne bylo opravdu rušné.
Na mìsíc bøezen se tìšily všechny naše dìti, v�dy� je èekal Dìtský maškarní karneval.
S pøípravou a prùbìhem pomohlo hodnì rodièù, za co� jim dìkujeme a také sponzorùm, kteøí pøispìli do

bohaté tomboly. K veselé náladì nechybìlo ani velmi chutné obèerstvení pøipravené našimi maminkami.
V MŠ mìly dìti veselé pøedstavení „Klauniáda“.
A nyní s pøíchodem jara zaènou pøípravy na oslavu

Velikonoc. Pøíjemné jarní sluníèko a rozkvetlou náladu pøejí i
Vám uèitelky a dìti MŠ Doloplazy.
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Velikonoce v Doloplazích
Dne 27. 3. 2010 se na obecním sále uskuteènily velikonoèní

dílny. Poøadatel, dìtský soubor Malá Olešnica, dìkuje za
podporu všem, kteøí si pøišli uplést velikonoèní pomlázku nebo
nazdobit velikonoèní vejce.

VESELÉ VELIKONOCE


