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Vá�ení spoluobèané.

Prázdniny utekly nejen dìtem jako voda, je tu zaèátek øíjna a s ním poslední èíslo tohoto Zpravodaje za mé
dosavadní pùsobnosti i stávajícího obecního zastupitelstva. V pùlce mìsíce budete moci rozdat „nové karty“ do
vedení obce. Nepøísluší mi zde hodnotit práci pro obec toho konèícího zastupitelského sboru, to s laskavým
dovolením pøenechám vám. Chtìl bych ale tady a veøejnì všem zastupitelùm, kteøí pro obec za ty ètyøi roky nìco
dobrého vykonali, podìkovat za jejich práci. Nebyly to, alespoò z mého pohledu, roky lehké, stejnì jako nebylo v�dy
lehké hledání spoleèného a snad nejlepšího øešení
jednotlivých úkolù a problémù obce. Pøesto si myslím,
�e jsme toho za poslední volební období stihli dost,
vzpomenu-li alespoò ty nejvìtší akce: vybudování sítí
TI pro 7.RD v Beruni, oprava a rozšíøení veøejného
osvìtlení a rozhlasu, výmìna oken a dveøí v MŠ, dìtské
høištì v MŠ, vyøešení akustiky na sále KD, oprava èásti
místních komunikací a chodníkù, nový vrt na surovou
vodu do nové úpravny vody a nakonec akce nejvìtší a
nejdra�ší “Doloplazy odkanalizování obce“, o které se
doètete dále.

O prázdninách jsme provedli plánované
pøedlá�dìní èásti Øeznické ulice, kde byl stav
chodníkù patrnì nejhorší v obci. Na tuto akci jsme
získali dotaci cca. 450 tisíc korun z programu Leader.
Jsem rád, �e øada majitelù pøilehlých nemovitostí si
souèasnì nechala opravit vchody a vjezdy do svých
domù, popøípadì si udìlali ještì stání pro osobní auto.
Proto�e stání na chodníku, na našem novém chodníku, tak jak je vidíte na fotografii, nebudu tolerovat! Chodník není
konstruován jako parkovištì a snadno se tímto zatí�ením poškodí. Ještì jedna vìc mì u této akce zamrzela. Povolil
jsem, dle rozhodnutí rady, odprodej staré dla�by za zbytkovou cenu nìkolika majitelùm pøilehlých domù. Dla�ba se
ovšem ztrácela takovým tempem a razancí èerstvého burèáku, �e ji pracovníci nestaèili odvézt na urèené místo.
Odvá�eli si ji i ti spoluobèané, kterým jsem to nepovolil a nìkteøí ji dosud ani nezaplatili. Na øadu �adatelù, kteøí
férovì po�ádali a já jim øekl aby poèkali a� co zbyde, co nebude obec potøebovat, takto nezbylo nic.

Probìhlo výbìrové øízení na dodavatele
technologie úpravny pitné vody do naší vodárny. Byla
vybrána nejvýhodnìjší i nejlevnìjší nabídka firmy
AQUA systém s.r.o., realizace probìhne v posledním
ètvrtletí tohoto roku a mìla by se obejít bez pøerušení
dodávky vody, za provozu staré úpravny. Bude tak
odstranìn nejslabší èlánek v øetìzci dodávky pitné
vody a dokonèena stabilizace vodovodu v obci.

Poslední a nejvìtší akce tohoto volebního, jak jsem
ji� zmínil “Doloplazy odkanalizování obce“, je a� na
menší poslední úpravy, hotova. Píši o její problematice
ještì ve zvláštním èlánku. Bohu�el ty desítky milionù
korun nebudou všechny vidìt, proto�e jsou schovány
pod zemí, budou však po nás slou�it ještì dalším
generacím. Po instalaci nové technologie úpravny
vody, tak bude základní infrastruktura v obci
vybudována a a� obec v pøíštím volebním období
zkonsoliduje své finance, bude se moci nadechnout k
dalšímu rozvoji a vylepšování stávajícího stavu. To u� však bude úkol pro nové zastupitelstvo a já vám pøi
rozhodování o nìm pøeji š�astnou a dobrou volbu. Bc. Josef Zdaøil, starosta
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Doloplazy - odkanalizování obce
Nejvìtší investièní akce tohoto volebního období, výstavba nové páteøní kanalizace a èistírny odpadních vod je, a�

na drobné vìci, hotova. Zpùsobila nejen zpo�dìní ve vydání tohoto Zpravodaje, ale pøedevším ovlivní budoucí �ivot v
obci, doufám ji� jen pozitivnì.

Od poèátku roku a� do kvìtna stavebníkùm poèasí vùbec nepøálo. Pøesto se postupovalo podle harmonogramu.A�
do èervna, kdy trvalý déš� korunovala zvýšená hladina spodní vody a jejím vlivem došlo k jednostrannému zvednutí
celé nádr�e èistièky. To byla mimoøádná událost, která další práce na dlouhé týdny zpomalila, zkomplikovala i
prodra�ila. Chci podìkovat všem pracovníkùm dodavatelské firmy ARKO technology, a.s., i jejich subdodavatelùm,
kteøí v okam�iku, kdy se jim nejménì daøilo, vyvinuli maximální snahu a nasazení, aby se nastalý problém vyøešil a
hlavnì, aby se dodr�el termín dokonèení stavby. Ten má toti�
zásadní význam pro splnìní podmínek dotace. Arko svému
závazku dostálo a posledního záøí mi pøedalo stavbu.

Od øíjna se rozbìhne zkušební provoz naší nové centrální
èistièky odpadních vod, který bude trvat jeden rok. Bìhem tohoto
roku budeme chtít po vás, majitelích jednotlivých nemovitostí,
kteøí jste pøipojeni na obecní kanalizaci a zodpovìdni za likvidaci
odpadních vod z tìchto svých nemovitostí, abyste se tomuto
novému stavu v obci pøizpùsobili. To znamená, �e kdo má u domu
jímku na vyvá�ení, tzv. �umpu, aby ji zrušil a splaškovou
kanalizaci z domu napojil pøímo do obecní kanalizace. Odpadnou
mu tak vysoké náklady na vyvá�ení jímky. Obdobnì aby
postupovali ti, kdo mají vlastní domovní èistièku odpadních vod,
aby ji odstavili z provozu a pustili splašky pøímo na obecní èistièku.
A koneènì i vlastníci septikù, aby je odstavili a splašky nám pustili pøímo do kanalizace. Mechanicko-biologická
èistírna toti� správnì pracuje a èistí jen tehdy, pøitékají-li do ní splašky takto pøímo. V rámci projektu naší nové
kanalizace byly øešeny nìkteré nové pøípojky k domùm tam, kde to z nového projektu vyplynulo. V tìchto pøípadech
se na náklady projektu, i navíc obce, vybudovali odboèky na hlavním øádu, které se vyvedly z komunikace na hranici
pozemku k odbìrateli tak, aby se mohl co nejsnáze pøipojit.

Drtivá vìtšina domù v obci však zùstane napojena tak jak je, do stávající jednotné kanalizace, pouze s vyøazením
vlastního pøedèištìní èi likvidace odpadních vod, jak jsem popsal výše. Pokud se nìkdo rozhodne, �e se na kanalizaci
nepøipojí, ocitne se v dosti nepøíjemném postavení. Povinnost napojit se na kanalizaci mù�e být stanovena správním
rozhodnutím obce (budi� hned zde øeèeno, �e obec zatím nehodlá tuto mo�nost vyu�ít). Rozhodnì však v takovém
pøípadì mù�ete poèítat s kontrolami ze strany stavebního (�umpy) nebo vodoprávního (domovní ÈOV) úøadu.

V pøípadì neplnìní zákonných povinností, které jsou dost pøísné, vám mohou hrozit nepøíjemné pokuty.
Napojením domu na kanalizaci takovým nepøíjemnostem mù�ete elegantnì pøedejít a to i pøes zvýšené stoèné,
kterému se od nového roku nevyhneme. Jde také o to, �e jsme se jako obec a pøíjemce dotace na tuto akci zavázali
èistièku øádnì provozovat. To znamená, �e je tøeba, aby se pokud mo�no všechny nemovitosti øádnì pøipojily a
èistièka tak mohla správnì fungovat. Nedodr�ení této podmínky by znamenalo vracet dotaci, èi její èást, co� zde
nechci ani domýšlet. A zále�í to na vás, majitelích nemovitostí, které jsou zdrojem odpadních vod. Vìøím ve vaše
pochopení a vstøícnost, je to naše kanalizace, naše Týneèka, naše Beruò i naše prostøedí, ve kterém �ijeme.

Bc. Josef Zdaøil, starosta

§3 odst. 8) Obecní úøad mù�e v pøenesené pùsobnosti rozhodnutím ulo�it vlastníkùm stavebního pozemku nebo
staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost pøipojit se na kanalizaci v pøípadech, kdy je
to technicky mo�né.

§18 odst.4) V pøípadì, �e je kanalizace ukonèena èistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštìt do kanalizace
odpadní vody pøes septiky ani pøes �umpy.

Zøízení kanalizaèní pøípojky: �adatel podá „Oznámení o zámìru v území k vydání územního souhlasu“ s
potøebnými doklady na stavební úøad v Tršicích. Tiskopis je mo�no vyzvednout na SÚ v Tršicích nebo OÚ v
Doloplazích.

Odstranìní septiku: vlastník podá písemnou �ádost o odstranìní stavby septiku na Magistrát mìsta Olomouc,
odbor �ivotního prostøedí, Hynaisova 10 (bli�ší informace podají na tomto odboru na tel. èíslech:588 488 320, 588
488327).

Odstranìní jímky na vyvá�ení: nevy�aduje se nic. Stejnì jako v pøípadì, �e jímka je odstavena z provozu, ale
ponechá se (napø. na deš�ovou vodu).

Citace z.è. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou
potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích):

Informace ze stavebního úøadu ke kanalizaèním pøípojkám:
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Dotace  6.Výzva z programu Leader
Upozoròujeme zájemce z øad podnikatelù a zemìdìlcù, �e na konec roku 2010 pøipravuje MAS Bystøièka, o.p.s.

vyhlášení 6. Výzvy Bystøièky, zamìøené právì na tuto oblast �adatelù. Ji� s tímto pøedstihem je mo�né konzultovat
podnikatelské zámìry a jejich vhodnost pro Program rozvoje venkova. Bli�ší informace najdete na

.www.masbystricka.cz

Parkurové hobby závody
Dne 24. èervence se v jezdeckém areálu konal ji� 3. roèník skokových hobby závodù. Na programu bylo 5 soutì�í.

Celkem se v nich na start postavilo 38 koní v 63
startech.

Stáj A+V Malíèkovi reprezentovali 3 zástupci.
Toník Malíèek v sedle Moonyho v parkuru do 30 cm s
vodièem, jako nejmladší jezdec promìnil první �ivotní
start v krásné 3. místo. Ještì lépe si vedla Ivana Èervená
s Platinou, která vyhrála 2. soutì� - parkur 50 cm. Ve
vyšších soutì�ích se pøedstavilA. Malíèek se Silverem.

4. soutì� - Cenu obce Doloplazy vyhrál Ing. Petr
Rydval z J.S. pod Hostýnem. Nejš�astnìjší však
odjí�dìl Jan Holec z JK Azavero pøi Høebèínì
Napajedla. Po vítìzství v Derby si odnesl LCD
televizor.

Na závìr chci podìkovat všem, kteøí nám pomohli
závody zorganizovat a samozøejmì všem
sponzorùm. Vìra Malíèková

Základní škola Doloplazy
Prázdniny jsou za horami a léto rychle vystøídal podzim. Ve škole jsme se opìt všichni sešli odpoèinutí a svì�í. V

letošním školním roce nastoupilo do 1.tøídy 17 nových �áèkù. V 2.tøídì je 11 �ákù, spojené roèníky 3. a 5.tøídy èítají 18
školákù a ve 4.tøídì je �ákù 16. Kantoøi zùstávají ve stejné sestavì, stejnì jako provozní personál. V záøí zaèal ve škole
pùsobit krou�ek „Chytré hlavièky,“od øíjna potom krou�ky stávající t. j. výtvarný, dramatický a poèítaèový. Jako
ka�dý rok vyuèuje nepovinný pøedmìt nábo�enství jáhen Mgr. Pavel Zdaøil. V rámci výuky tìlesné výchovy jezdí
dìti I.pololetí opìt na plavecký výcvik do Olomouce. Èeká nás rok plný pilné práce, uèení a poznávání nového. Právì
jsme zaèali.A� nás to všechno baví! Alena Houšková

Mateøská škola Doloplazy
V mìsíci dubnu jsem podala ve spolupráci se zøizovatelem �ádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci

Mikroregionu Bystøièka. Úèelem projektu „Našim
dìtem pro radost“ ve výši 562.892,- Kè je moderní a
bezpeènostním normám odpovídající vybavení MŠ
školním nábytkem s dostateènými úlo�nými prostory.
Nezbytná je rovnì� rekonstrukce nevyhovujících
dìtských šaten a výmìna podlahové krytiny PVC pro
bezpeènostnì nezávadný pohyb dìtí. Projekt byl
úspìšný a dotace èiní 90%, zbylých 10% + DPH bude
financovat zøizovatel. Realizace bude provedena
firmou BENJAMÍN s.r.o., Buchlovice a je naplánovaná
na mìsíc bøezen 2011. Bude tím vytvoøeno
plnohodnotné zázemí pro naše dìti v pøedškolním
zaøízení i pro kulturní a spoleèenské aktivity MŠ. Ji�
nyní se nedoèkavì tìšíme na údiv a rozzáøené dìtské
oèi.

Po zaslou�ených letních prázdninách nastoupily do
MŠ dìti pokraèující v docházce i spousta „nováèkù“.
Postupnì budou získávat zkušenosti a dovednosti pod
vedením svých uèitelek. K tomu jim všem pøejeme hodnì elánu a pohody po celý školní rok 2010/2011.

Zd.Indráková
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Spoleèenská rubrika III. ètvrtletí 2010
Noví obèánci : Naši jubilanti:

Zemøeli:

Dorota Velèovská Ludmila Doèkalová 80 let
Pavla Grusová ing.Václav Tomeèek 80 let
Natálie Kropáèková Ludmila Koøínková 90 let

Františka Brzokoupilová František Š�astný 96 let
Bo�ena Niesnerová

Stáj A+V Malíèkovi Doloplazy poøádá

9. 10. 2010

10.10. 2010

Jezdecké ukonèení sezony

II. Drakiáda

Program: 9 hod. - sraz koní, 10 - 12 hod. - vyjí�ïka do terénu
13 hod. - odpolední soutì�e v jezdeckém areálu

(parkury, jízda zruènosti, barely, terénní jízda)

Registrace drakù 14-15 hod., drak domácí výroby bude ocenìn malým dárkem.
Vo�ení dìtí na koních, obèerstvení zajištìno. Srdeènì zvou poøadatelé

Kolik drakù vzlétne nad Doloplazy?


