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Vážení spoluobèané,
naše obec si v tomto roce pøipomíná 775.let od svého založení nebo chcete-li, od první písemné zmínky o ní. 

Nìkteré místní spolky si toto výroèí pøipomenou, èi již 
pøipomnìli, v rámci svých vlastních akcí, které poøádají. 
Tìžištì oslav probìhne, jak je dobrým zvykem, na hody 
v prùbìhu svátkù sv.Cyrila a Metodìje. O pøipravených 
akcích na tyto dva dny, jejichž hlavním poøadatelem je 
soubor Olešnica pod záštitou obce, se doètete na 
poslední stranì. Na jejich organizaèním i programovém 
zajištìní se ovšem budou podílet všechny místní 
organizace, kterým za jejich ochotu pomoci dìkuji. 
Nebylo by v silách jednoho spolku takovou akci 
zvládnout. Snažíme se oslavy pøipravit a naplánovat jak 
nejlépe umíme a jak si je pøedstavujeme. Nepouštíme se 
však do vìtších akcí, jako napø. sjezd rodákù nebo 
vydání nìjaké publikace. Není to pøece jen tzv. “kulaté“ 
výroèí a pokud není na konci èíslovky nula, 
nedostaneme na ni žádnou dotaci. I tak si myslíme, že 

pozvete-li své pøíbuzné èi známé a pøijedou další hosté na Jízdu králù, bude nás tu víc než dost. Takže nezbývá než si 
pøát, aby všechno organizaènì klaplo a pøedevším nám pøálo poèasí.

Opìt jsem zde narazil na slovo „dotace“. V minulém èísle jsem vás informoval, že jsme podali žádost o dotaci z 
Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací  chodníkù. Bohužel, tentokrát jsme neuspìli a oprava 
chodníkù prozatím probíhá jen omezenì, dle rozhodnutí rady z našich 
vlastních prostøedkù. Podali jsme žádost o dotaci na jednu z hlavních 
plánovaných akcí „Doloplazy  odkanalizování obce“ tak, jak jsme 
vám volièùm slíbili. Jde o prostøedky ze Strukturálních fondù 
životního prostøedí, bez kterých novou centrální èistièku odpadních 
vod a novou páteøní kanalizaci tìžko vybudujeme sami. O výsledku 
našeho nemalého snažení v této vìci vás budu na tìchto stránkách 
samozøejmì dále informovat. 

Minulé èíslo Zpravodaje se vìnovalo také problematice odpadù, 
podle poètu hromádek vámi vyhozených odpadù v okolí obce, bez 
velkého úèinku. Našli se i jedinci, kteøí netroškaøili a pøijeli rovnou s 
nákladním autem. Jak by asi reagovali tito lidé, kdybych jim na jejich 
pozemek vysypal obecní odpad? Pevnì doufám, že se jedná jen o 
vyjímky z øad našich spoøádaných obèanù. 

V rámci úhrady všech poplatkù na obci v tomto ètvrtletí, jste jako 
majitelé domù, podepisovali smlouvy na zajištìní likvidace odpadù, 
dodávky vody z obecního vodovodu a vypouštìní odpadních vod. 
Všem, kdo tuto souèinnost obci doposud poskytli, tímto dìkuji. 
Plníme tak jen legislativní povinnost, kterou nám ukládají stále 
složitìjší a nepøehlednìjší zákony. Toto je tedy jen „papírová“ stránka 
vìci, druhá vìc je skuteèný stav vìcí. Odpady prozatím pominu, 
pøipravuje se nový zákon o odpadech a uvidíme co „pìkného“ nám 
zase pøinese. Není tajemstvím, že s vodovodem, resp. s dodávkou 
vody, máme problém. Surová voda z našeho vrtu obsahuje stále více 
písku, železa a dalších prvkù. Ty zpùsobují nadmìrné opotøebení èerpadla, snižují životnost samotného vrtu, zanášení 
výtlaèného øádu, zatìžují úpravnu vody, která již sama o sobì je na konci své životnosti a vykazuje stále èastìjší a 
závažnìjší poruchy. Z tìchto dùvodù chceme letos vybudovat nový vrt a pøipravit projekt na novou úpravnu vody, 
kterou pak realizovat co nejdøíve, pochopitelnì nejradìji za pøispìní dotace.
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Souèasnì pøi všech tìchto problémech neustále roste spotøeba pitné vody v 
3

obci, prùmìrnì o 2000m  roènì. Zajistit tuto poptávku stojí nemalé prostøedky 
obec a úsilí nás, pracovníky obecního úøadu i správce vodárny. Tak se i stalo, že v 
noci na sobotu 31.5.2008 nastala porucha èerpadla ve vrtu a bylo tøeba jej 

vymìnit. Neodkládal jsem tuto výmìnu na firmu 
sjednanou až v pondìlí, nýbrž jsme výmìnu èerpadla 
provedli neprodlenì v sobotu vlastními silami tak, aby 
se èerpání surové vody pøerušilo na co nejkratší dobu. 
Protože však pravidelnì spotøeba vody ve víkendové 
dny v obci roste stejnì progresivnì jako spoøení 
ministra Èunka, nepodaøilo se vzniklou ztrátu, pøes 
naši veškerou snahu, již nahradit a v nedìli 1.èervna 
došlo na nìkolik hodin k pøerušení dodávky vody do 
obce, které v nìkterých èástech (Na pile) trvalo až do 
pondìlka. Následnì pak ještì probíhala oprava 
prasklého tlakového øádu tìsnì u vodojemu, která se 
rovnìž neobešla bez pøerušení dodávky vody do této 
vìtve vodovodu.  

Proto jsem rád za každý nový vrt èi studnu v obci, kterou si vybudujete èi 
provozujete. Souèasnì si vás všechny dovoluji vyzvat a požádat vás, abyste tuto 
situaci mìli na pamìti a snažili se s pitnou vodou šetøit, popøípadì 
zprovoznili vlastní, døíve používané zdroje vody. Zalévat trávník u 
domu takto tìžce a draze získanou a upravenou pitnou vodou mi za 
této situace pøijde opravdu jako rozmaøilost a já vám všem dìkuji za 
pochopení, kdo jej projevíte. 

No a teï už k pøíjemnìjším vìcem. Budou hody a jsou naše. 
Informace o všem chystaném dìní v obci najdete dále a já už jen tady 
veøejnì dìkuji všem, kteøí se na zajištìní oslav podíleli a podílejí, a� již 
jednotlivcùm nebo spolkùm. Pøeji nám všem, aby v Doloplazích 
probìhla milá a dùstojná oslava našeho letošního výroèí obce a už jen 
hezké léto vám všem. Josef Zdaøil

Dopravní informace:
Z dùvodu opravy silnice II/437 v úseku Kocourovec  odboèka na Doloplazy (odpoèívadlo), je hlášena její úplná 

uzavírka o objížïka pøes Doloplazy „Horní konec“ od 2.6. do 30.7.2008. 
V obci Tršice bude v následujících letních mìsících probíhat celková oprava silnice pøes tuto obec ve dvou etapách. 

Jak mì ujistila paní Leona Stejskalová, starostka obce, bude po celou dobu oprav prùjezdnost pøes obec Tršice 
zachována.  Dbejte proto na bezpeènost vaší i vašich dìtí a vy mladí  nohu z plynu! Josef Zdaøil 

Spoleèenská rubrika II.ètvrtletí 2008
Noví obèánci Kristýna Vláèilová Naši jubilanti paní Jiøina Chaloupková 80 let

Jonáš Závodník paní Ludmila Gábová 80 let
Elena Nekoksová paní Božena Niesnerová 94 let
Rozálie Urbánková

Memoriál  br. L. Vláèila
V pátek 13. èervna 2008 poøádala naše jednota Sokol Doloplazy již 2. roèní Memoriálu bratra L. Vláèila v atletice 

pro žáky ZŠ Doloplazy. Soutìžilo se na sokolském høišti v tìchto disciplínách- bìh, skok do dálky a hod.  Ve všech 
tøídách byla vyhlášena a ocenìna diplomy a sladkými odmìnami vždy 3 místa a na závìr byl pøedán putovní pohár 
celkovému vítìzi. Tím se pro letošní rok stal žák 3. tøídy Michael Koukal. Všichni úèastníci dostali sladkou odmìnu 
za úèast.

Na organizaci závodù se podíleli cvièitelé a starší èlenové Sokola, ti se postarali hlavnì o obèerstvení závodníkù. 
Podìkování patøí i uèitelùm ZŠ Doloplazy, kteøí pomáhali s organizací. Poèasí nám pøálo, a tak se nám všem dobøe 
soutìžilo. Pohár bude vystaven 
v ZŠ Doloplazy až do dalšího roèníku.

Lenka Brlíková, náèelnice Sokola Doloplazy
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Hurá na prázdniny !
Konèící školní rok 2007/2008 byl opravdu pestrý na 

øadu událostí a èinností, o kterých jsme Vás pravidelnì 

informovali.
Pøi realizaci projektu „Zdravá školka“ plníme další 

program „Brèko“-zajiš�ujeme dostateèný pøísun 
tekutin bìhem dne pro správné fungování celého 
organizmu, a to nejen v letních mìsících. V dubnu byl 
zahájen zájmový kroužek  cvièení rodièù s dìtmi.

V souladu s Rámcovým vzdìlávacím programem 
pro pøedškolní vzdìlávání a vlastním školním 
vzdìlávacím programem, využitím rùzných hravých 
forem a metod práce, jsme umožnili rozvoj a 
vzdìlávání každého jednotlivého dítìte v rozsahu jeho 
individuálních možností a potøeb.

A nyní „hurá na prázdniny !“ I dítì si potøebuje 
odpoèinout od kolektivního a organizovaného života v 
MŠ a užít si pohody domova a rodiny, proto 
nezapomínejme, že funkcí MŠ je rodinnou výchovu 
doplòovat, nikoli nahrazovat.

Nezbývá než dìtem a Vám všem popøát pohodové 
prázdniny, pìknou dovolenou a naèerpání dostatku sil 
do nového školního roku.
Mimoøádné dny v MŠ :
7.5. besídka pro rodièe ke Dni matek
12.5. div.pøedstavení“Povídání o sluníèku“ v kinì 

Metropol Olomouc
15.5. maòáskové pøedstavení „O Budulínkovi“ v 

Divadle hudby Olomouc
29.5. školní výlet k Vojenskému záchrannému 

útvaru Olomouc. 

Výlet do Pardubic
Také v letošním cvièebním roce jsme se vydali na závìreèný výlet. Jeli jsme v sobotu
24. kvìtna 2008 do Pardubic, kde jsme navštívili dostihovou dráhu. Prošli jsme si areál i závodištì, vidìli na vlastní 

oèi místa èasto nebezpeèných pádù koní i jezdcù, která známe jen z televize. O historii celého areálu i dostihù 
samotných nám vyprávìl prùvodce. A protože v odpoledních hodinách probíhaly závody, vidìli jsme konì i jezdce pøi 
pøípravách.

Naše další cesta vedla na plavecký bazén, kde jsme v horkém dnu hledali trochu osvìžení.  Na bazénì probíhaly 
mezinárodní závody ve skocích do vody, takže jsme se mohli podívat, jak to vypadá, když nìkdo do vody skákat 
skuteènì umí. Starší úèastníci zájezdu zatím využili èas k polední pauze a prohlídce centra Pardubic.

Cestou z Pardubic jsme si udìlali výšlap na Kunìtickou horu, kde je hrad s historickými expozicemi a kousek odtud 
muzeum perníku s nefalšovanou perníkovou chaloupkou, kde nechybí pravá ježibaba, pec a spousta perníkových 
suvenýrù.Výlet se nám všem líbil a už si plánujeme, kam pojedeme pøíští rok.

Lenka Brlíková, náèelnice Sokola Doloplazy
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Ohlédnutí za konèícím 

školním rokem
Ve školním roce 2007-2008 navštìvovalo naši školu 61 
žákù v pìti tøídách. První roèník se vyuèoval podle 
školního vzdìlávacího programu Tvoøivá škola.

Žáci páté tøídy se umístili na druhém místì v oblastní 
soutìži o nejlepší velikonoèní kraslice.

Žáci druhé tøídy uspoøádali bìhem roku dva koncerty 
pro obyvatele DPS ve Velké Bystøici.

Další akce:
11.1 DH  Olomouc  pøedstavení Šípková Rùženka
18.1. zápis do první tøídy pro pøíští školní rok
28.1. ukonèení plaveckého výcviku
20.2. karneval školní družiny
4.4. pátá tøída Olomouc City  pøevzetí ceny v 

soutìži kraslic (2.místo)
11.4. soutìž Zlatý slavík pro ŠD a MŠ
19.4. Den  otevøených dveøí ve škole
14.5  Akademie ke dni matek
29.5. Sportovní hry Mikroregionu Bystøièka
3.6. výlet: Zlín (filmový festival pro dìti a mládež),

Lešná (ZOO, zámek)
9.6. ètvrtá a pátá tøída v Lanovém centru Olomouc
10.6. druháci na vystoupení v DPS Velká Bystøice
11.6. MŠ na návštìvì ve škole
13.6. celá škola  Memoriál L.Vláèila
Dìkujeme za spolupráci, pochopení a pomoc všem, 

zejména našemu zøizovateli Obecnímu úøadu 
Doloplazy. Mgr.Jan Kunèar, øeditel školy

3.6.  „Zahradní slavnost“ a Den otevøených dveøí v MŠ
Dále pøipravujeme „pasování“ 10 pøedškolákù a rozlouèení se s nimi.

Ještì jednou dìkuji touto cestou všem rodièùm a sponzorùm, kteøí se podíleli na realizaci akce „Zahradní slavnost“.
Zdeòka Indráková
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