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Vážení spoluobèané,
tøetí prázdninové - ètvrtletí ubìhlo jako voda a pøicházíme za vámi s tøetím èíslem našeho Zpravodaje. Pro
novináøe to bývá zpravidla tzv. „okurková sezona“, kdy se kromì rozvodù našich stranických špièek nic podstatného
nedìje. Troufám si øíct, že naopak je tomu u nás v obci. O prázdninách úspìšnì probìhla druhá etapa výmìny oken a
venkovních dveøí v naší mateøské škole, potom nezbytné malování a velký úklid, pøi kterém pomohla i øada maminek.
Jak už jsem zmínil minule, na akci se získala dotace z Programu pro rozvoj venkova 300.000,-Kè. Na tento první
úspìch se podaøilo navázat a získat další dotaci na vybudování inženýrských sítí (kanalizace a vodovod) pro novì
budované rodinné domy v Beruni. Dotaci ve výši 1.186.000,-Kè obci poskytl Olomoucký kraj z Fondu pro podporu,
výstavbu a obnovu vodohospodáøské infrastruktury Ol. kraje v r. 2007. Sítì pro tuto lokalitu byly koneènì dokonèeny
a kolaudovány. Bude zde ještì navíc prodlouženo veøejné osvìtlení a místní rozhlas. Veøejnému osvìtlení se vùbec
dostává velké opravy v celé obci, kterou odstartovala revize tohoto elektrického zaøízení. S opravou osvìtlení v centru
obce byla spojena i pøeložka chodníkù v této èásti, která vám urèitì neunikla. Obì tyto akce financovala obec ze svého
rozpoètu a vìøím, že pøispìly k jejímu zvelebení. Co k nìmu však jistì nepøispìlo, bylo chování nìkterých obèanù pøi
rozebírání starých chodníkù. Zatímco vìtšina našich spoluobèanù spoøádanì èekala, až po vytøídìní dlaždic pro další
použití v obci, bude vyhlášeno, že je možno zbylou dlažbu v Beruni odebrat za zbytkovou cenu 1,-Kè/ks, nìkteøí
obèané (i tzv. pøespolní) tam už najíždìli s auty a dlažbu si brali. Asi to ke koloritu Doloplaz už patøí stejnì, jako èerné
skládky u místního høbitova, v Beruni èi u kontejnerù na separovaný odpad, jako volnì pobíhající psi bez
pána(panièky), trousící svoje hromádky nezávisle na našich kontejnerech. Možná bychom mohli všechny tyto
nezodpovìdné spoluobèany na tìchto stránkách alespoò zveøejòovat, když je naše obec zase o kousek pìknìjší, tak a
je tu i trochu veselo! Mìjte se pìknì i po „sezonì“.
Bc.Josef Zdaøil, starosta

Znak obce
Na návrh zastupitelù nechala obec zpracovat u
významného olomouckého heraldika, pana Jiøího Loudy,
návrh na znak obce viz. foto. V zeleno-èervenì
polceném štítì kosmo položená støíbrná sekyra na zlatém
topùrku, pøeložená šikmo støíbrnou radlicí, hrotem
vzhùru, vše pøeloženo vztyèenou zlatou berlou.
Pan Louda zdùvodnil vyobrazení takto: „Doloplazy
byly pùvodnì v držení moravského markrabìte, který je
roku 1234 daroval klášteru Langheim, od nìjž je o rok
pozdìji koupil klášter velehradský, v jehož držení obec
zùstala až do 18.století.
Nejstarší známá peèe obce je z roku 1749 a je na ní
zobrazen štít a v nìm vztyèená sekyra a vedle ní rovnìž
vztyèená radlice. Do navrženého znaku jsou proto tato
historické symboly pøevzaty a na vyjádøení pìtisetletého
trvání vazby na velehradský klášter, jehož opati udìlili
obci øadu privilegií, je pøidána zlatá berla. Štít je rozdìlen
svisle zelenì a èervenì, pøièemž zelená barva
symbolizuje zemìdìlství a èervená pøipomíná barvu
zeminy, hnìdá barva by sice byla výhodnìjší, ale tu
heraldická pravidla nepøipouštìjí.“
Po schválení znaku OZ musí provést koneèné
schválení Poslanecká snìmovna ÈR, teprve pak je možno
znaku požívat.
starosta

Návrh znaku obce Doloplazy - autor Jiøí Louda

Návrh praporu obce Doloplazy - autor Jiøí Louda

Pøehled iniciativ zastupitelstva obce Doloplazy
k 30.9.2007
1. Inženýrské sítì pro 7 RD - Beruò
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 22.6.2007 schválilo pøidìlení dotace ve výši 1 186 000,- Kè
pro výstavbu kanalizace, ÈOV a vodovodu. Práce byly ukonèeny v mìsíci záøí a taktéž probìhla kolaudace celé
stavby.
2. Výmìna oken a venkovních dveøí v budovì mateøské školy II.etapa.
Výmìna zaèala 2.7.2007 a byla ukonèena 17.7.2007. Vedení MŠ a obec oèekává od této investice výrazné úspory
v nákladech na vytápìní.
3. Rekonstrukce biologického rybníku
Obec v této dobì provádí poptávkové øízení pro provádìcí projekt k rekonstrukci biologického rybníku vèetnì
rozborù bahna a hledá vhodnou lokalitu pro uskladnìní vytìženého bahna.
4. Rekonstrukce veøejného osvìtlení(VO) a obecního rozhlasu(OR)
Akce zaèala 9.7.2007 položením nového kabelu pro VO v lokalitì Hlavní ulice a dále se pokraèovalo výmìnou
starých svítidel za nové, úspornìjší a to po celé obci. Dále obdržela obec stavební povolení na prodloužení VO a OR v
lokalitì Beruò až k è.p.87,(p.Chabièovský). Práce postupnì probíhají.
5.Vybudování bezpeènostních prvkù a rekonstrukce stávající autobusové zastávky a vybudování chodníku v
lokalitì Horní konec.
Po jednání s novým majitelem pozemku pro výstavbu autobusové zastávky došlo k dohodì o odkupu èásti
pozemku tím , že byla uzavøena smlouva o budoucí kupní smlouvì. Druhý krok bylo vyjádøení Správy silnic
Olomouckého kraje(SSOK) k umístìní stavby (zastávky a chodníku) na její pozemek, který vlastní Olomoucký kraj
a SSOK ho má ve správì. SSOK se stavbou souhlasí. Nyní probíhá poptávkové øízení na vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí.
7. Vybudování vrtu, vybudování nové úpravny vody a zvìtšení kapacity vodojemu .
Poptávkové øízení vyhrála firma Stavod Lutín a.s., která také vybrala vhodnou lokalitu pro prùzkumný vrt.
Jelikož nemùže obec provést vrt bez pøedchozího souhlasu majitele pozemku a se souhlasem uživatele, jedná nyní
obec s majitelem, za jakých podmínek je možné vrt vybudovat.
8. Høbitov
V nynìjší dobì dochází k opravì vstupní brány.
9. Oprava chodníku
Oprava chodníku zaèala 9.7. první èástí od kostele po pomník TGM a dále se pokraèovalo po Hlavní ulici až po
studnu “Dolnici“. Tøetí etapa od zastávky „U lípy“ až po è.p.139 (p.Ferbasová) byla zahájena 30.7.2007 a skonèila
21.8.2007.
10. Dùm pro seniory (DPS), peèovatelská služba
Pro Dùm pro seniory se nadále hledá vhodná lokalita.Do užšího výbìru se zatím dostal pozemek- zahrada za è.p.
17 (tzv.Obecòák) a lokalita výstavby nových rodinných domkù Horní lán, kde u obou pozemku je vlastníkem Obec
Doloplazy. U ostatních návrhù lokalit pro výstavbu DPS nedošlo k dohodì s majiteli nemovitostí.
11. Høištì
Majitel pozemku pro høištì p.è.1033 je ochotný pozemek pøenechat výmìnou za jiný. Obec bude dále s majitelem
jednat.
12. Odkanalizování obce
Bylo provedeno poptávkové øízení na vypracování projektové dokumentace pro stavební øízení. Zakázku získala
firma VISSO s.r.o. Olomouc. Cena PD je 737 800,-Kè, kterou hradí obec ze svého rozpoètu. Bez této projektové
dokumentace a následného stavebního povolení nemùže obec žádat o dotace. V pøípadì získání dotace na realizaci
celého projektu je cena za PD uznatelnou položkou a bude v rámci celé dotace proplacena zpìt obci.
Ing.Zdenìk Indrák, místostarosta

Spoleèenská rubrika III.ètvrtletí 2007
Noví obèánci
Zemøeli

Simona Feistlová
Veronika Vrzalová
Petr Zdaøil
Josef Navrátil
Mojmír Zlámal
Marie Šlosarová
Antonín Gába
Vlasta Lammlová

Naši jubilanti

paní Františka Tomášková - 98 let
pan František Šastný - 93 let
paní Milada Lammelová - 85 let

Diamantovou svatbu oslavili:
Marie a František Šastní
Ludmila a Bohuslav Doèkalovi

Zaèal nový školní rok v MŠ
V pondìlí 3.záøí jsme se opìt sešly v naší mateøské škole.
Zahájení se obešlo bez slzièek a v obou oddìleních zavládla
radostná a pohodová atmosféra.
Bìhem prázdnin prodìlala naše školièka mnoho zmìn. Byla
vymìnìna okna i venkovní dveøe za nové, s tím souviselo
vymalování tøíd a chodeb veselými barvami. Také školní zahrada
uvítala dìti novì natøeným zahradním nábytkem a bránou.
Aby byl v èas provoz zahájen, byli osloveni i rodièe, z nichž se
nìkteøí ochotnì zapojili do úklidu a stìhování.
Tímto jim ještì jednou dìkujeme i za naše dìti.
Zdraví Vás dìti a zamìstnanci MŠ.
foto archiv autora

Bìh Terryho Foxe 2007
Letos se koná v Olomouci již 12. roèník Bìhu Terryho Foxe. Start je 26. záøí 2007 v 16.00 hodin v hlavní aleji
Smetanových sadù. Registrace úèastníkù je od 15.00 hod.
Záštitu nad olomouckým bìhem pøevzali RNDr. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje, Martin Novotný,
primátor statutárního mìsta Olomouce. Hlavními poøadateli jsou Sokolská župa Olomoucká- Smrèkova ve
spolupráci s Regionální asociací SPV Olomouc a s TJ Liga 100 Olomouc.
Èlenové naší jednoty Sokol Doloplazy se pravidelnì této akce zúèastòují. Sokolská mládež aktivnì, úèastní se
pøímo bìhu, ti starší pak jako diváci a hlavnì všichni finanènì. Peníze, které se pøi této akci vyberou, jsou vždy
vìnovány na výzkum rakoviny.

Sokol Doloplazy zahájil pravidelné cvièení
Záøí již tradiènì není jen zaèátkem školního roku, ale pro nás-sokoly je i zahájením pravidelného cvièení.
V letošním roce budou cvièit tøi skupiny- ženy, žactvo a aerobik.
Zájemci o èlenství v naší jednotì a o pravidelné cvièení, sledujte naši vývìsku u kulturního domu v Doloplazích a
pøijïte mezi nás! Máme zájem nejen o cvièence, ale i o cvièitele!
Lenka Brlíková, náèelnice Sokola Doloplazy

Zastupitelstvo obce ve spolupráci se Sborem pro obèanské záležitosti
pøipravuje jako každý rok

SETKÁNÍ SENIORÙ
na kterém vystoupí

PAVLÍNA FILIPOVSKÁ
Známá zpìvaèka, hereèka a moderátorka bude ve svém programu vzpomínat na svého tatínka, na umìlecké zaèátky v
divadle SEMAFOR a na celý svùj umìlecký život. Vystoupení bude doplnìno nìkolika písnièkami z jejího repertoáru.
V druhé èásti programu bude dán prostor divákùm, kteøí budou moci bìhem pøestávky napsat svùj dotaz na paní
Filipovskou.

Zveme všechny seniory,
v sobotu 20.øíjna 2007 ve 14.00 hod
do kulturního domu v Doloplazích.

Skauti pod slovanským nebem 2.-12.8.2007
O loòských prázdninách naši starší skauti a skautky poøádali akci s názvem „ Skauti pod slovanským nebem,“
na kterou byli pozváni skauti z Polska a Nìmecka. Tato akce mìla letos pokraèování s jednoduchým názvem
Skauti pod slovanským nebem II. Konala se v Nìmecku na území Lužických Srbù od 2.8. do 12.8. 2007.
Z našeho oddílu se jí zúèastnilo sedm dìvèat. Kromì jídla a obleèení jsme
sebou vezly také dobrou náladu. Vyjíždìly jsme vlakem z Olomouce pøes Prahu,
Drážïany do lužického mìsta Kamenice (Kamenz), odkud jsme se pøesunuly
auty do skautského tábora. Jejich tábor se od našeho dost lišil hlavnì stany, které
místo pro dvì osoby byly pro osm. Nad táborem vlála èervenomodrobílá
lužickosrbská vlajka, po našem pøíjezdu k ní pøibyla ještì vlajka èeská ve
stejných barvách.
Program, který lužiètí skauti vymysleli byl velmi pestrý. Na táboøe se
poøádala olympiáda a jednodenní výlet na kolech pøi kterém se stalo pár úrazu
naštìstí ne vážných. Zajímavá byla statistika nehodovosti, kdy ze sedmi
zranìných bylo sedm ze zahranièí, tedy z ÈR. Do kroniky jsme tak mohli napsat
sto procent ze zranìných tvoøili èeši a sto procent èechù se zranilo. Po zbourání a
uklizení tábora jsme se vydali na putování po zajímavých místech lužické
krajiny (nìmecké Sasko). Výlet na loïkách po místní rozvìtvené øece Sprévì v
nás zanechal spoustu nezapomenutelných vzpomínek stejnì jako kilometry
putování krásnými lužickými borovými háji se spoustou pískových rybníkù.
foto archiv autora
Batoh na zádech nám pøipomínal skautskou zásadu: „Bøímì své nos sám“,
ale pøi èesko-srbsko-nìmeckém klábosení nám cesta rychle utíkala a na tíhu batohù jsme snadno zapomínali.
Doputovali jsme až do nìmecko-saského Švýcarska, které stejnì krásné jako to èesko-saské. Ve spleti pískovcových
skal jsme si zahráli bojovou hru. Navštívili jsme i krásné kulturní památky v Budyšínì a v Drážïanech. Pøi návratu do
Èeska jsme se ještì zastavili v Èeskem ráji. Tato akce nás obohatila o mnoho nových zážitkù a zkušeností a doufáme,
že novì vzniklá pøátelství jen tak neuvadnou.

Sto let skautingu

Srdeènì Vás zveme
na náš

COUNTRY BÁL

Skauti letos slaví 100 let od založení svého hnutí. Mnozí z vás o tom
letos již jistì slyšeli. Ale jaký vliv tato událost mìla a má na naši obec?
Náš oddíl sice nemá stoletou historii, ale nebýt vzniku prvotní myšlenky
nebyl by založen ani skautský oddíl v Doloplazích. Co by se stalo, kdyby
17.11.2007
tu skautský oddíl již pøes patnáct let nefungoval?
Více než stovka dìtí, mladých by se nikdy nezamysleli a neslíbili
Obecní sál v Doloplazích
službu nejvyšší Pravdì a Lásce, plnit vlastní povinnosti a sloužit vlasti i
bližním. Asi málokdo z nás by zažil toulky po horách, táboøení ve volné pøírodì a noèní výpravy v partì bezva
kamarádù. Skauti v Brnì, Praze, Liberci, ale taky v Polsku, Holandsku, Nìmecku, Kentucky, Chile èi v Thajsku by jen
tìžko hledali naši vísku na mapì. Ti vzdálenìjší by nemìli ani potuchy o hanáckém foklóru nebo naší malé zemi v
srdci Evropy. V Pakistánu po nedávném zemìtøesení by umrzlo zimou asi o 50 lidí více, v africké Ghanì by mìli o
jednoho vzdìlaného mladého muže ménì a i konto Nadace pro transplantaci kostní døenì by bylo o nìkolik desítek
tisíc chudší.
Dvì stovky lidí by se nemohli alespoò jednou za èas poøádnì pobavit na námi poøádaném countrybále ani pøi cestì
pohádkovým lesem. Spousta z nás by se v únoru jen tìžko vypravila k pramenu Odry a mohla tak obdivovat krásu
zimní pøírody. Žádnou z doloplazských domácností by na Štìdrý den neprozáøilo svìtlo z dalekého Betléma.
Možná se vám zdají nìkteré události nepodstatné ba zbyteèné, ale i moøe se skládá z jednotlivých kapièek vody a
hora z malých kamínkù. Stejnì tak se i náš oddíl snáží být plnohodnotným støípkem v dnešní 250 milionhlavé mozaice
skautského hnutí. Mozaice, která se snaží mìnit svìt k lepšímu.
A z toho dùvodu je letos opravdu co oslavovat. Jako oddíl jsme si vrchol
oslav prožili obnovou skautského slibu na hlavním høebenu Jeseníkù 1.8.07 v
5.37 pøi východu slunce. Pøipojili jsme se tak do symbolického kruhu, který
uzavøeli skauti v tento den pøi východu slunce na høebenech hor po celé
planetì. Pøesnìji v 216 zemích a teritoriích, kde skautské hnutí mùže legálnì
fungovat.
Karel Tomeèek
foto archiv autora
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