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Vážení spoluobèané,
utichly ozvìny posledního bálu v obci, roztály
poslední zbytky snìhu, který nám „neèekanì“ v
únoru napadl a brzy jej doufejme vystøídá jarní
sluníèko. Ta vzpomenutá ozvìna z našeho obecního
sálu by nemìla být už tak dlouhá jako pøed rokem,
nebo na sklonku minulého roku se dokonèila úprava
akustiky, která byla dotována z programu Leader v
rámci mikroregionu Bystøièka. Myslím, že se tyto
úpravy podaøily a mluvené slovo èi hudba už nám tam
nebudou znít jako na nádraží. To nakonec mùžete
posoudit sami. Druhá vzpomenutá vìc v mé první
vìtì je únorová nadílka snìhu. Chci podìkovat vám
všem, kteøí jste jeho pøídìly trpìlivì a obìtavì z
chodníkù odklízeli. Zatímco nám padal, putoval do
senátu návrh zákona, který má zmìnit odpovìdnost
za úrazy a škody na tìchto chodnících. Tato
odpovìdnost má podle návrhu pøejít z majitele foto archiv autora
sousední nemovitosti na majitele chodníku, na obec. Nemyslím si, že tímto budou chodníky lépe zameteny než letos,
jenom èást penìz, která mohla jít na jejich opravu èi pøedláždìní, pùjde pak do jejich úklidu a odmetání snìhu. To ale
už trochu pøedbíhám, tam nahoøe teï mají jiné starosti, uvidíme jak to s návrhem dopadne a teprve pak jeho dopad na
obec budeme øešit.
Zaèátek roku byl opìt ve znamení podávání žádostí
o dotace. Žádáme ještì o pøíspìvek na náš nejvìtší
projekt odkanalizování obce s centrální èistièkou
odpadních vod, tentokrát z krajských penìz. Žádáme
zde rovnìž o dotaci na novou úpravnu vody. Po
vyèištìní pøívodního potrubí do úpravny a vybudování
nového vrtu, je to zatím poslední slabý èlánek øetìzu,
po kterém se k vám dostává pitná voda. Dosluhující
technologie úpravny vody musí být v brzské dobì, tj.
døív než sama vypoví svoji službu, nahrazena novou v
cenì pøibližnì 3.mil.korun. Další již podaná žádost o
dotaci leží na administraci Programu obnovy venkova,
kde žádáme pøíspìvek na výmìnu oken a venkovních
dveøí v základní škole. Øeditelka mateøské školky
podala žádost na nové dìtské høištì a prolézaèky na
zahradu MŠ. Poslední podaná dotace smìøovala na
ministerstvo vnitra na dovybavení pracovištì foto archiv autora
Czechpointu na obecním úøadì.
V tìchto jarních mìsících probìhne výbìrové øízení na dodavatele projektu „Doloplazy odkanalizování obce“ a
po jeho zdárném ukonèení už by nic nemìlo bránit podpisu smlouvy o dílo a zapoèetí prací. Zde bude nutná diskuze se
všemi majiteli nemovitostí, jichž se tato stavba, resp. pøepojení kanalizace do nového øádu, bude týkat.
Za chvíli oschnou meze, vyraší první tráva a vyjedou první sekaèky. Pro mnohé obèany tím vyvstane nerudovský
problém kam s posekanou trávou a dalším biologickým odpadem. Abychom pøedešli rùzným hromádkám na
pøilehlých polích, polních cestách, u høbitova a podobnì, chceme nechat pøistavit v obci u obecního úøadu kontejner
na tento biologický odpad. Dovolím si zdùraznit pouze na biologický odpad. Pravdìpodobnì vždycky na víkend.
Uvidíme, zda se osvìdèí a pøispìje, spoleènì s vámi, k vìtšímu poøádku v obci. Takže hezké a èisté jaro vám všem.
Josef Zdaøil

Ceník za poøízení výpisù - Czech POINT
platný od 1.4.2009
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Výpis z Rejstøíku trestù
Výpis z Obchodního rejstøíku
Výpis z Živnostenského rejstøíku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Registru øidièù
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù
Registr úèastníkù provozu modulu autovrakù ISOH
Pøijetí podání o živnostenském podnikání pro živnostenské úøady
Evidence
Cena za 1. stranu
Cena za každou další
i zapoèatou stránku
Bodové hodnocení øidièe
Kè 50
Kè 20,Rejstøík trestù
Kè 50,Kè 0,Živnostenský rejstøík
Kè 50,Kè 20,Katastr nemovitostí
Kè 80,Kè 20,Obchodní rejstøík
Kè 50,Kè 20,Pøijetí podání o živnost.podnikání ŽÚ
Kè 50,Kè 0,Registr úèastníkù provozu modulu autovrakù ISOH
Kè 100,Kè 50,Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù
Kè 100,Kè 50,-

Jakýkoliv výše uvedený výpis lze získat na Obecním úøadì v Doloplazích v úøední dny.

Pøíspìvky do obecního Zpravodaje za ZŠ Doloplazy
V listopadu 2008 Muzeum moderního umìní v Olomouci otevøelo výstavu obrázkù, kreseb a maleb Josefa
Lady. Tento malíø, kreslíø a ilustrátor pøedminulého století mezi dìtmi oblíbený pro svou jasnost a srozumitelnost
už dlouhá desetiletí pøitahuje pozornost dìtí i dospìlých. Protože tato výstava není k vidìní každoroènì, vydali
jsme se s dìtmi využit této pøíležitosti. Díky poutavì hravému a vtipnému výkladu prùvodce p. Hrbka nezùstalo
jen u prostého shlédnutí obrázkù, ale dìti si vyzkoušely pod jeho vedením svou bystrost, pozornost i své malíøské
vlohy. I když nás bylo docela mnoho, byly naše dìti pochváleny za klid,
kázeò a pozornost.
Nìkolik dnù pøed vánocemi jsme se rozjeli do Olomouce znovu. Tentokrát
na divadelní pøedstavení Teátra Víti Marèíka z Drahotìšic Setkání pøed
Betlémem. Vtipnì a zajímavì zpracovaný klasický mravouèný pøíbìh dìti
zcela uchvátil a s herci aktivnì spolupracovaly a zpívaly. Na vystoupení této
scény se každoroènì tìšíme. Vía Marèík dokáže s dìtmi navázat aktivní
kontakt, udržet jejich pozornost a vtáhnout je do dìje jako své aktivní
spoluhráèe.
Tìsnì pøed vánocemi se pátá tøída dohodla, že se sejde ve škole na
pøedvánoèní besedì a ve škole i pøespí. Vedl je k tomu fakt, že dopoledne bìhem foto archiv autora
výuky není èas si dlouze popovídat nebo pohrát. A tak se také stalo. Ochotné maminky vybavily dìti spacáky,
karimatkami, obèerstvením, nìco obstaral tøídní uèitel a veèer mohl zaèít.
Ve škole jsme se sešli po veèeøi, nastrojili jsme stromeèek, uvaøili èaj z vlastnoruènì nasbíraných a usušených
šípkù, obdarovali se dáreèky, dlouze pobesedovali, zahráli hry, vyzkoušeli odvahu v temných chodbách školy a na
dobrou noc si pustili kreslený film. To už byli všichni ve spacácích. Nìkdo
usnul, jiní vydrželi. Pøed pùlnocí se školou rozléhalo jen oddychování. Ranní
snídani zabezpeèil p. uèitel, který se ujal i obsluhy. Akce se tak líbila, že bylo
voláno po jejím opakování.
Letošní zima byla pro dìti na sportovní pøíležitosti štìdrá. Zpoèátku, i když
nebyl sníh, docela mrzlo a tak jsme využili zamrzlého rybníka k dovádìní na
bruslích. Nebylo tøídy, která by nevyužila této možnosti. A v únoru pro zmìnu
najednou napadlo tolik snìhu, že jsme ze školní pùdy snesli všechny bìžky,
hole, boty a uspoøádali První školní závody v bìhu na lyžích pro 3.-5. tøídu.
Trasu 500m pøipravila na louce za humny den pøedem 5. tøída. V den závodu
foto archiv autora
však pøišla obleva a sníh zmìkl. Naštìstí se závod podaøilo uskuteènit.

Ve tøetí tøídì zajeli nejrychlejší èas Martin Chmiel a Kateøina Brodecká, ve ètvrté tøídì Václav Kubáèek a Ludmila
Tomeèková a v páté tøídì Václav Cenker a Markéta Šopíková. Zvítìzili však všichni zúèastnìní. Mnozí totiž stáli na
bìžkách vùbec poprvé v životì.
V každém školním roce ZŠ Fr. Stupky Olomouc organizuje pro školy kraje Matematickou soutìž pro žáky 5.
roèníkù. Naše pátá tøída se jí také úèastnila a mùžeme se pochlubit, že Václav Cenker po úspìšném školním kole
postoupil do okresního. Zde uspìl v konkurenci 80 žákù ze 17 škol a s poètem 18 bodù z 24 možných obsadil 4. místo.
Toto umístìní zaslouží gratulaci. Navázal tak na úspìch Jana Chmiela z r. 2007, který skonèil v oblastním kole této
soutìže na 1. místì s 22 body.
J.Navrátil, ZŠ Doloplazy

Pøišlo jaro do vsi...
... byla zima mezi náma, ale už je za horama...
Snìhové nadílky využily dìti v MŠ naplno. Chodili jsme bobovat, hráli
rùzné hry na snìhu, 5 pøihlášených dìtí jezdilo na lyžaøský kurz do Hluboèek
pod vedením instruktorù lyžaøské školy Rok s pohybem.
Pøedplavecký výcvik byl s prvním pololetím školního roku ukonèen a
nahrazen výukou angliètiny, aerobic pro dìti probíhá i nadále až do èervna.
Dìtem jsme nabídli i vyžití kulturní návštìva Moravského divadla v
Olomouci v nich zanechala hluboký zážitek, v MŠ „Františkovo divadlo“
zaujalo ukázkami her na rùzné hudební nástroje se zapojením dìtí (trubka,
trombón, tuba kde jinde si mùžete nástroje vyzkoušet?).
Naše pozornost se v tomto období zejména obracela k pøípravám podání
žádosti o státní dotaci na realizaci projektu „Dìtský sen na zahradu s elánem“. I
pøes další nákladné projekty v obci je nutná, ve spolupráci se zøizovatelem,
rekonstrukce školní zahrady dle platných bezpeènostních norem. Podmínkou
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj bylo zapojení dìtí a rodièù,
jejich prokazatelný podíl pøi pøípravì a realizaci. Z nabídek dìti spoleènì s
rodièi vybírali, hodnotili a pøedkládali svá pøání. Dìti sestavy konstruovaly,
malovaly novou podobu školní zahrady. Po získání informací rodièe
prostøednictvím dvou anket zvolili podobu a prvky herní sestavy, diskutovali
nad obnovou zelenì a velkou mírou nabídli pomoc materiální, finanèní i
manuální. Projekt a naše spoleèné úsilí vyvolal velké nadšení a zájem rodièù o
dìní v MŠ a nyní netrpìlivì èekáme na odpovìï.
Složitou administrativní práci vystøídalo karnevalové veselí, rozmanitost a
nápaditost nejrùznìjších dìtských masek, skvìlá zábava, bohatá tombola a
obèerstvení na dìtském karnevalu, na jehož realizaci se opìt podíleli rodièe
našich dìtí. Touto cestou dìkujeme ještì jednou všem rodièùm a sponzorùm,
kteøí nám pomohli.
17.3.2009 se konal zápis do MŠ. O 5 volných míst projevilo zájem 24 dìtí s
rodièi. Je zøejmé, že kapacita MŠ nepostaèuje a spoleènì se zøizovatelem
vytvoøí øeditelka kriteria pro pøijetí nových dìtí s hledáním opatøení k nápravì.
S blížícími se svátky jara Velikonocemi již zdobíme kraslice a tvoøíme
velikonoèní výzdobu.
Barevnost, fantazii a jarní náladu pøejeme i Vám.
Dìti a kolektiv MŠ Doloplazy
foto archiv autora

Sokol Doloplazy na florbalovém zápase
Již od zaèátku letošního roku jsme se s oddílem florbalistù vypravili 2x na zápas do Olomouce. Prvního zápasu se
v únoru úèastnila dvì družstva ( mladší i starší ) v sokolovnì ve Chválkovicích. Mladší žáci na tomto zápase
vybojovali 1. místo. Starším žákùm se ale tak nedaøilo skonèili na 3. místì.
Druhého zápasu se v bøeznu zúèastnilo družstvo starších žákù, kteøí hráli proti sokolu Dolany a Èernovír. Na
tomhle zápase žáci obsadili poslední místo, ale co, zatím sbírají zkušenosti, aby vyhráli postupový zápas, který se
bude konat koncem bøezna v Olomouci.
Cvièitel Jan Rybáø

JARO 2009
II. Tøída muži
16. kolo
5.4.
17. kolo
12.4.
18. kolo
19.4.
19. kolo
26.4.
20. kolo
3.5.
21. kolo
9.5.
22. kolo
17.5.
23. kolo
23.5.
24. kolo
31.5.
25. kolo
7.6.
26. kolo
14.6.

Nová Hradeèná
Doloplazy
Velký Týnec
Doloplazy
Pòovice
Štarnov
Doloplazy
Lužice
Doloplazy
Tìšetice
Doloplazy

-

Doloplazy
Nemilany
Doloplazy
Námìš „B“
Doloplazy
Doloplazy
Chomoutov
Doloplazy
Vilémov
Doloplazy
V. Bystøice

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne

16:00 hod
16:00 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
16:30 hod

III. Tøída dorost
11. kolo
12.4.
12. kolo
18.4.
13. kolo
25.4.
14. kolo
3.5.
15. kolo
9.5.
16. kolo
17.5.
17. kolo
23.5.
18. kolo
31.5.

Blatec
Doloplazy
Doloplazy
Velký Újezd
Doloplazy
Hnìvotín
Doloplazy
Újezd u Unièova

-

Doloplazy
Medlov
Šumvald
Doloplazy
Pøáslavice
Doloplazy
Pøíkazy
Doloplazy

Ne
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne

13:45 hod
16:30 hod
16:30 hod
14:15 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
14:00 hod

II. Tøída starší žáci
16. kolo
5.4.
17. kolo
12.4.
18. kolo
19.4.
19. kolo
25.4.
20. kolo
3.5.
21. kolo
10.5.
22. kolo
17.5.
23. kolo
24.5.
25. kolo
7.6.
26. kolo
14.6.

Haòovice
Újezd u Unièova
Doloplazy
Dub nad Moravou
Doloplazy
Bìlkovice
Doloplazy
Štìpánov
Dolany
Doloplazy

-

Doloplazy
Doloplazy
Troubelice
Doloplazy
Hnìvotín
Doloplazy
Èervenka
Doloplazy
Doloplazy
Slatinice

Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

12:00 hod
11:30 hod
14:15 hod
14:15 hod
14:15 hod
10:00 hod
14:15 hod
14:15 hod
14:15 hod
14:15 hod

TJ Sokol Doloplazy , oddíl kopané, zve tímto všechny pøíznivce na zápasy našich družstev.
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