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Vážení spoluobèané
na narozeninovém dortu našeho Zpravodaje hoøí jedna svíèka a má za sebou, troufám si øíct, první úspìšné krùèky.
Nìkteré „sudièky“ mu sice nepøedvídali dlouhovìkost a braly jej spíš jako nechtìné dítì, ale poptávka po nìm a s
každým èíslem se zvyšující poèet výtiskù, nás snad opravòuje k tomu dortu pozvednout i sklenièku na jeho zdraví. Váš
zájem nás samozøejmì tìší i zavazuje. Možná nás do budoucna pøinutí zamyslet se i nad distribucí tohoto tisku.
Nestranný pozorovatel by možná namítl, že zájem obèanù o veøejné dìní v obci jaksi na papíøe, nekoresponduje s
veøejným poøádkem tøeba kolem sbìrných nádob na tøídìný odpad, ale to jsou dvì vìci a o odpadech tu bude jiný
èlánek.
Toto první ètvrtletí se neslo nejprve v duchu bilancování, které plynule pøešlo v plánování naší další èinnosti v obci.
Jsem pøesvìdèen, že bilancování loòského roku dopadlo dobøe. Plánovaný schodkový rozpoèet nakonec díky
získaným dotacím skonèil s pøebytkem 830 tis. korun a to i pøes realizaci takových akcí, jako tøeba vybudování
inženýrských sítí do lokality Beruò, rozsáhlá oprava a rozšíøení veøejného
osvìtlení a místního rozhlasu, oprava zaøízení na dodávku pitné vody, poøízení
projektové dokumentace pro stavební povolení na odkanalizování obce s centrální
ÈOV, oprava chodníkù, výmìna venkovních oken a dveøí v mateøské škole, nákup
malotraktoru se sekaèkou, atd.
Plánování potom bylo pøedevším o sestavení rozpoètu na rok 2008 a také o
dotacích. Byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, kde jsou letos
preferovány komunikace, na opravu dalších chodníkù. Pracujeme na podání
žádosti o dotaci na odkanalizování obce. Pokraèuje pøíprava autobusové zastávky
na horním konci územní øízení a bude následovat žádost o dotaci opìt z
regionálního operaèního programu. Nesmíme zapomenout ani na úpravnu pitné
vody, která nám stále èastìji dává vìdìt, že už dosluhuje, takže je tøeba se
rozhodnout, jak dál s dodávkou pitné vody, pøipravit projekt a nechceme-li
obnovu úpravny financovat celou sami, zase žádost o dotaci. Obdobnì je pøipraven
k podání žádosti o dotaci projekt na odbahnìní našeho tzv. biologického rybníka.
Ve spolupráci s obcí Tršice, mìla být podána žádost o dotaci z Regionálního
operaèního programu na výstavbu projektované cyklostezky mezi obcemi.
Nezbytnou souèástí podání žádosti o tuto dotaci je uzavøení Smlouvy o partnerství
a spolupráci v rámci realizace cyklostezky mezi obcemi Doloplazy a Tršice. Tuto
jednoduchou smlouvu deklarující naši spoleènou vùli, v pøípadì poskytnutí dotace
stavbu realizovat, však zastupitelé neodsouhlasili. Nicménì ani tento projekt není
foto archiv autora
pohøben, o smlouvì se bude dále jednat a my budeme dále sepisovat žádosti o
dotace a žádat, by se mi celý ten kolotoè kolem dotací vùbec nelíbí. Ovšem kdo nežádá nedostane. Vy nám držte
palce, a dostaneme a pozornì si pøeètìte ještì o tìch odpadech. Pøeji všem brzké a hezké jaro.
Bc. Josef Zdaøil, starosta

Smlouva na vodu a odpady
Obecní zastupitelstvo schválilo rozúètování nákladù za odvoz a likvidaci odpadù v roce 2007. Pøi cenì 40,-Kè za
kupon zbývá nedoplatek ve výši 64 564,50-Kè. Tento rozdíl bude opìt rozúètován formou jednorázového poplatku na
každého obèana obce ve výši 50,-Kè na osobu a bude splatný v prùbìhu mìsíce dubna a kvìtna, spoleènì s inkasem
ostatních vybíraných poplatkù.
V té souvislosti budou pro obèany na OÚ pøipraveny dvì smlouvy k podpisu. Smlouva o zajištìní provozu systému
shromažïování sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, která je nutná pro výbìr
výše uvedených poplatkù. Dále to bude smlouva uzavøená dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou
potøebu è.274/2001 Sb. a provádìcí vyhlášky Mze è.428/2001 Sb., jejíž pøedmìtem je závazek dodavatele k dodání
pitné vody a odvádìní odpadních vod a závazek odbìratele za tuto službu zaplatit dle podmínek uvedených ve
smlouvì.

Odpadové hospodáøství
Vážení spoluobèané,
rád bych se v tomto èlánku zmínil o problémech s odpady, které trápí vedení obce a snad i nìkteré z Vás. Jak je
známo, obec dle zákona o odpadech je povinna postarat se o likvidaci odpadù a to komunálního, velkoobjemového,
nebezpeèného a separovaného. Komunální odpad je až na nìkolik málo nahodilých pøípadù odvážen bezproblémovì
každý ètvrtek naším smluvním partnerem f. Remit Šternberk. Taktéž velkoobjemový a nebezpeèný odpad je odvážen
bez vážnìjších problémù 2x roènì touto firmou ( tento rok bude svoz v sobotu 3.kvìtna a 4.øíjna).
Co se týèe separovaného odpadu obec posílila poèet žlutých zvonù na plasty, kartony apod., aby byl dostateèný
prostor uvnitø nádob. Pøesto nìkteøí naši obèané nejsou schopni tento separovaný odpad uložit do urèených nádob a
pohodí ho vedle nich. Pøitom uložení do zvonù trvá nìkolik desítek vteøin maximálnì minutu. Pøidávají tak práci
svozové firmì, která tuto práci zatím provádí jaksi navíc, a pracovníkùm obecního úøadu. Proto vyzývám všechny
spoluobèany, aby své umìlohmotné odpady a sklo urèené do separovaného odpadu ukládali pøímo do zvonù.
Jak možná víte, je ve vládì nový návrh zákona na separaci odpadù na obcích, kdy bude mít obec povinnost tøídit i
papír (modré nádoby) a novì i biomasu. Kdo neodváží papír do sbìru, tak má nyní možnost zabalený papír
odevzdávat do základní školy a i když je škola zavøená, složit papír u zadního vchodu pod pøístøešek.
Vìtší problém má obec s biomasou, kde patøí všechny rozložitelné zbytky z domácností, ze zahrady, tráva atd.
Tento produkt, jak bylo zvykem na vesnici, si lidé zpracovávali sami a to buï jej dávali domácím zvíøatùm, ukládali
na své komposty nebo jej vyhazovali do smíšeného komunálního odpadu. Bohužel v naší obci nìkteøí naši
spoluobèané již nemají domácí zvíøata, nechtìjí mít na zahradì ani kompost a do komunálního odpadu dávat napø. 50
kg shnilých jablek taky nìco stojí. A tak rostou okolo naší obce èerné skládky biologického odpadu napø. v Beruòi, za
vodárnou, za hrází rybníka apod.(viz.foto). Všechny obèany proto vyzýváme v rámci udržení poøádku v obci i mimo
ní, aby si svùj biologický odpad likvidovali na svých pozemcích, tedy na svých zahradách a dvorcích.
Taktéž ze sbìrného místa u høbitova se stává skládka rùznorodého odpadu. Tady bych rád upozornil, že dle zákona
o pohøebnictví by si mìl každý obèan, který pøinese nìkterý produkt, jako vìnec, kytice, kalíšky od svíèek apod.
odnést tento odpad domù a uložit ho do smíšeného komunálního odpadu, separovaného odpadu nebo do
biologického odpadu. Pøesto obec na svoje náklady dává k dispozici popelnice a 1x roènì vyváží odpad ze skladky za
plotem a to za nemalých nákladù (napø. letos stálo uložení odpadù ze høbitovní skladky cca 10 000,- Kè). Žádáme
proto všechny obèany, aby za plot házeli jen biologický odpad a zbytky svíèek, odpad z plastu, støepy apod. odnesli do
nádob na separovaný sbìr nebo alespoò uložili do pøistavených popelnic.
Závìrem chci konstatovat, že pøevážná èást obèanù Doloplaz nakládá z odpady tak, aby nedocházelo k
zneèišování obce a jejího okolí. Ty zbývající chci vyzvat k lepšímu nakládání s odpady, abychom si i v budoucnosti
udrželi èistotu uvnitø obce i v jejím okolí a tím zamezili vzniku a následnì likvidování èerných skladek, které stojí
nemalé finanèní náklady, které by mohla obec využít na jiné investice.
Ing. Zdenìk Indrák, místostarosta

foto archiv autora

Doloplazský fotbal
TJ Sokol Doloplazy oddíl kopané zve všechny pøíznivce na fotbalová utkání jarní èásti soutìže 2007-2008.

ROZPIS UTKÁNÍ PRO JARNÍ ÈÁST SOUTÌŽE 2008

II.Tøída - muži
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So

23. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
19. 4.
27. 4.
3. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
14. 6.

15:00 hod.
15:00 hod.
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.

Doloplazy
Blatec
Doloplazy
Doloplazy
Námìš
Doloplazy
Štarnov
Doloplazy
Bouzov A
Doloplazy
V. Bystøice
Doloplazy
Lužice

-

Nová Hradeèná
Doloplazy
Pøáslavice
Chomutov
Doloplazy
Pòovice
Doloplazy
Nemilany
Doloplazy
Jívová
Doloplazy
V. Týnec
Doloplazy

Doloplazy
Doloplazy
Bohuòovice
Doloplazy
Doloplazy
Slatinice
Štìpánov
Doloplazy
Dub
Doloplazy
Grygov
Doloplazy
Lužice

-

Dolany
Lutín
Doloplazy
Haòovice
Horka
Doloplazy
Doloplazy
Hnìvotín
Doloplazy
Bìlkovice
Doloplazy
V. Týnec
Doloplazy

Doloplazy Doloplazy Drahanovice Doloplazy Doloplazy Slatinice
Drahlov
Doloplazy Paseka
Doloplazy Tršice
Doloplazy Dub
-

Pøáslavice
Volno
Doloplazy
Nedvìzí
Volno
Doloplazy
Doloplazy
Hnìvotín
Doloplazy
V. Týnec
Doloplazy
Šumvald
Doloplazy

II.Tøída - starší žáci
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne
Ne
So
Ne
Èt
Ne
Èt
Ne
So
Ne
So
Ne
So

6. 4.
13. 4.
19. 4.
27. 4.
1. 5.
4. 5.
8. 5.
11. 5.
17. 5.
25. 5.
31. 5.
8. 6.
14. 6.

13:45 hod.
13:45 hod.
14:00 hod.
14:15 hod.
16:30 hod.
10:00 hod.
16:30 hod.
14:15 hod.
14:15 hod.
14:15 hod.
14:30 hod.
14:15 hod.
14:00 hod.

II.Tøída - mladší žáci
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

So
So
Ne
So
Èt
So
Èt
So
So
So
Ne
So
Ne

5. 4.
12. 4.
20. 4.
26. 4.
1. 5.
3. 5.
8. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
1. 6.
7. 6.
15. 6.

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

Jak se rodí jaro v MŠ.
Mimo bìžný režim a každodenní výchovnì pedagogické aktivity nabízené dìtem byl v lednu úspìšnì ukonèen
pøedplavecký výcvik a probìhl pro 6 pøihlášených dìtí kurz lyžování. Vzhledem k nepøíznivým snìhovým
podmínkám skonèil pøedèasnì.
Od 27.2.2008 se koná 1x týdnì výuka angliètiny v MŠ, kterou zajišuje jazyková škola LINGUA CENTRUM
Olomouc.
MŠ se zapojila do projektu „Zdravá školka“ program pro prevenci a podporu zdraví.
Projekt je realizován ve spolupráci se ZP METAL-ALIANCE a mateøské školy, která umožní dìtem, pojištìným u
ZP M-A, èerpat vybrané výhody dle zamìøení požadovaných programù. Zaèínáme „Dopraváèkem“ = chodíme
bezpeènì a „Citrónkem“ = vitamínový program pro posílení imunitního systému.
Zapojíme se rovnìž do pøíprav velikonoèních svátkù zdobením interiéru MŠ a kraslic.

Mimoøádné dny v MŠ:
! 23.1. beseda s psycholožkou Mgr. Sv. Vyhlídalovou „Speciálnì pedagogická diagnostika v pøedškolním vìku“
! 21.2. divadlo v MŠ „Princezna Žabka“
! 6.3. maò. div. v MŠ „Šípková Rùženka; O pejskovi a koèièce; Zajíc, liška a kohout“
! 2.3. maškarní karneval, poøádaný MŠ ve spolupráci s rodièi
Touto cestou ještì jednou dìkuji všem sponzorùm a rodièùm, kteøí se podíleli na realizaci této akce pro dìti.
Zdeòka Indráková

Co se dìje v naší jednotì
Mladší žactvo se letos poprvé vydalo reprezentovat naši jednotu ve florbale. V sobotu 16. února se naši chlapciJan a Vít Hostáškovi, Petr Vláèil, Jan Krejèí, Michal Brachtl, Tomáš Šretr, Pavel Grégr a Dominik Jedlièka- pod
vedením cvièitelù Jana Remeše a Jana Rybáøe zúèastnili turnaje ve Chválkovicích. Pøestože nevyhráli medailovou
pozici, sbírali hlavnì zkušenosti. Vždy florbal hrají teprve tuto zimu s provizorním vybavením.
Hra se jim ale líbí, a proto se jednota rozhodla je v jejich aktivitách podpoøit.
Naše dívky cvièí aerobik pod vedením cvièitelky Veroniky Veiserové, která cvièí aerobik už od šesté tøídy ve FIT
CLUB HANKA, kde si chce také udìlat letos cvièitelské zkoušky, aby se mohla dìvèatùm úspìšnì vìnovat. Už teï
trénují na vystoupení, které pøedvedou na zakonèení školního roku ve své škole- ZŠ Tršice, již v tradièní akci Teèka za
školním rokem.
„Vìrná garda“naší jednoty secvièuje sletovou skladbu s Èernovírem. Chystají se na èervnové vystoupení v Liberci
s názvem Slet pod Ještìdem a na veøejné vystoupení ve Chválkovicích.
Na pátek 7. bøezna máme naplánovaný vzpomínkový sraz u sochy T.G.Masaryka v obci.
Lenka Brlíková, náèelnice Sokola Doloplazy

Spoleèenská rubrika I.ètvrtletí 2008
Noví obèánci

Zemøeli

Nikola Škrabalová
Dominika Ludvíková
Lucie Dostálová

Naši jubilanti

paní Marta Doèkalová
paní Marie Kocourková
paní Jaromíra Lammelová
pan Slavomír Kozelka
paní Ludmila Šišková

80let
80let
85let
85let
93let

Rudolf Kouøil
Dobromila Zlámalová
Otakar Doèkal
Dagmar Hrabalová
Blažena Benýšková
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Spoleèenské a sportovní akce poøádané
v roce 2008
31. kvìtna 2008

Dìtský den - Zábava
SDH Doloplazy

3. èervna 2008

areál kulturního domu

Zahradní slavnost - Den otevøených. dveøí
MŠ Doloplazy

6. èervna 2008

Memoriál L. Vláèila
TJ Sokol Doloplazy

èerven 2008

MŠ Doloplazy

høištì u kulturního domu

Fotbalové turnaje doloplazských mužstev
TJ Sokol Doloplazy

fotbalové høištì

19 èervence 2008 Myslivecký karneval
Honební spoleènost Doloplazy

záøí 2008

Výstava ovoce
ÈZS Doloplazy

záøí 2008

areál kulturního domu

kulturní dùm

Pohádkový les
Skautský oddíl Doloplazy

listopad 2008

Country bál
Skautský oddíl Doloplazy

kulturní dùm

27. prosince 2008 Košt slivovice
ÈZS Doloplazy

kulturní dùm

Nabídka kurzu
Ing. Vladimír Dokoupil ve spolupráci se Základní školou v Doloplazích poøádá kurz
„ PRÁCE S POÈÍTAÈEM“ pro zaèáteèníky i pokroèilé.
Kurz se bude konat po dobu šesti týdnù, vždy dvì hodiny týdnì v podveèerních hodinách (podle
zájmu možno i v sobotu) v ZŠ.
Programová náplò:
- získání základních dovedností pøi práci na poèítaèi v prostøedí MS Windows
- seznámení s možnostmi využití Internetu
- práce s uživatelskými programy
- další témata podle pøedem dohodnutých požadavkù úèastníkù
Pøedpokládané zahájení po 21.3.2008
Bližší informace získáte na telefonním èísle 605 248 290.

Doloplazské hody
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy
ve spolupráci s ostatními doloplazskými spolky a pod záštitou obce Doloplazy
poøádá v rámci celoroèních oslav

775. let obce Doloplazy

dne 5. a 6. èervence 2008
tradièní národopisnou slavnost

Jízdu králù.

Pøipravujeme bohatý kulturní program,obèerstvení a doufáme v krásné poèasí.
Bìhem slavnosti bude zpøístupnìn místní kostel, fara s výstavkou historických
církevních pøedmìtù, knih a dokumentù.
Souèasnì bude možné v prostorách základní školy nahlédnout do historie obce. Prostor
k prezentaci dostanou i místní spolky.

Kulturní program:
Sobota 5.èervence 2008
11.00
13.30
14.30

18.00

Hodová mše svatá
následné otevøení prostor kostela,fary a školy
žehnání znaku a praporu obce u sochy T. G. Masaryka
kulturní program u kulturního domu
uvidíte šermíøskou a divadelní spoleènost - Memento mori
zahraje dechová hudba Vìrovanka
vystoupí hostující folklorní soubory
pøipravujeme jarmark lidových øemesel

koncert folkové skupiny

Spirituál kvintet

Nedìle 6.èervence 2008 - Jízda králù
13.00
14.00
15.15

18.00

zahájení pochodem dech. hudby Vìrovanka návsí
krátká vystoupení hostujících souborù na návsi
prùvod koní od obecního úøadu návsí kolem kostela
následuje folklorní odpoledne
pøedpokládaný zaèátek folklorního odpoledne kulturního domu
zemì pozvaných souborù
- Rusko, Ukrajina, Maïarsko, Èeská republika
pøipravujeme jarmark lidových øemesel

koncert

Lenky Filipové

Srdeènì zveme všechny obèany a jejich rodiny.

