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Vážení spoluobčané,
megalomanská zimní „putiniáda“ v subtropické Soči je za námi a tady jsme sníh celou zimu téměř neviděli! Obec
sice ušetřila za odhrnování sněhu z místních komunikací, ale sníh nebyl ani na sousedních horách, odkud vždycky na
jaře odtává do vod podzemních, i do našich vrtů. Proto s obavou vyhlížím, zda bude nadcházející jaro a léto stejně
srážkově podprůměrné. Můžete to sledovat
se mnou na novém povodňovém plánu
obce, kde jsou umístěny i nejbližší
srážkoměry, odkaz najdete na webové
stránce obce. V raných dobách našeho
vodovodu vedení obce upozorňovalo
odběratele, že naše pitná voda „není určena
k zalévání trávníků a napouštění bazénů“.
V posledních letech jsme od tohoto
zbožného přání již upustili, spoléhaje na
zdravý rozum našich občanů a relativní
dostatek vody. Nyní si vás dovoluji k
šetrnosti s vodou opět vyzvat. Pokud
poklesne hladina ve vrtech a nebude jí dost,
nepoteče nám nikomu a sejdeme se u
„Dolnice“. Paradoxně k eventuálnímu
nedostatku vody zastupitelstvo na své
poslední schůzi cenu vody snížilo o 5,-Kč,
tj. na 15,-Kč/m3 a to díky tomu, že se v
loňském roce podařilo snížit provozní
náklady na pitnou vodu. Na druhou stranu foto archiv autora
máme o tuto částku vyšší stočné, které zatím nemůžeme ovlivnit neboť jsme vázáni poskytnutou dotací na kanalizaci
a ČOV. V součtu tedy zůstane vodné a stočné na stejné výši jako loni. Snahu zastupitelstva o maximální možnou
eliminaci zatížení občanů místními poplatky, potvrzuje i jeho další rozhodnutí nevybírat tzv. doplatek za komunální
odpad. To je částka, která zbude po odečtení výběru za kupony a výtěžek za tříděný odpad od celkových nákladů za
svoz firmy Sita. Za minulý rok to bylo celkem 115 809,-Kč, tj. na občana cca. 86,-Kč. Nedoplatek bude uhrazen z
rozpočtu obce. V posledních letech klesá výběr za prodané kupony, přitom množství komunálního odpadu nikoliv. Je
to způsobeno také tím, že v obci přibývá velkých plastových popelnic, které svým objemem 240litrů, jsou 2x tak
velké, jako klasické kovové nebo plastové malé popelnice, přitom doposud za stejnou cenu jednoho kuponu. Proto
zastupitelstvo rozhodlo, že s platností od dubna!!! musí být na velké plastové popelnici o objemu 240 l pro vývoz
umístěny kupony DVA!
Mírná zima nám nakonec dovolila realizovat chodník se zastávkou na horním konci, který bude v dubnu, doufám,
hotov. Dále nás čeká na jaře realizace projektu cyklostezka Doloplazy – Tršice, kde je řádně vysoutěžený dodavatel
stavby, firmy Comodum z Valašské Bystřice. Čekáme na výsledek žádosti o dotaci na zateplení a nový kabát naší
základní a mateřské školy. V případě úspěchu by se obě budovy zateplovaly o letních prázdninách. Do té doby vám
přeji hezké, deštivé jaro.
Bc.Josef Zdařil

Popelnice pozinkovaná 110 l = 1 kupón

Popelnice plastová 240 l = 2 kupóny

Sazby a platba stočného v obci Doloplazy za r. 2013
(zůčtovací období duben 2013 – březen 2014)
1. Obec Doloplazy je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace v obci Doloplazy.
2. Výše stočného za rok 2013 je stanovena na částku 37,- Kč/m3 s DPH. Stočné odpovídá stanovené výši podle FEA
(finančně ekonomická analýza), která je závazným dokumentem pro jeho stanovení po celou dobu udržitelnosti
projektu „Doloplazy – odkanalizování obce“.
3. Výše stočného je rozpočítána mezi jednotlivé odběratele podle směrných čísel roční spotřeby vody dle vyhlášky
č.120/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělstvi č. 428/2001 Sb., ze dne 16.
listopadu 2001, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška. Při plné
vybavenosti domácnosti činí toto množstvi 35m3/osoba/rok.
4. Ve všech domech, kde je jediným zdrojem voda měřená vodoměrem, účtuje se stočné podle naměřené spotřeby
vody na vodoměru.
5. V domech, kde je zdroj vody kombinovaný (voda z obecního vodovodu a z vlastního zdroje), a stav vodoměru
překračuje stanovené množství 35m3 na osobu a rok, účtuje se stočné dle stavu vodoměru. Je-li odebrané množství
vody dle vodoměru menší než stanovené množství 35m3, účtuje se stočné dle směrných čísel vyhlášky.
6. U občasně obývaných domů se účtuje stočné vztažené na počet pobývajících osob ve výši 60% základní sazby, tj.
21 m3 na osobu a rok.
7. Na domy napojené na obecní kanalizaci jen částečně – pouze odvod dešťových vod, se dle §20 odst.6, z.č.
274/2001Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích, se povinnost platit stočné nevztahuje.
8. Za platbu stočného zodpovídá majitel nemovitosti.
9. Majitel nemovitosti, která je pronajata k bydlení dalším osobám, dodá obci prohlášení o počtu ubytovaných osob.
10. U nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizaci, nebude výběr stočného prováděn. Majitel však musí doložit
jakým způsobem likviduje odpadní vody ze své nemovitosti (doklad o provozu domovní ČOV nebo vývozu odpadní
jímky). Trativod bez povolení vodoprávního úřadu je protizákonný – ust. § 8 odst. 1. písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění.
11. Poplatek za stočné mají povinnost uhradit všechny osoby s trvalým pobytem v dané nemovitosti, osoba trvale
přihlášena k pobytu v nemovitosti, ale fyzicky mimo obec-nemovitost, doloží doklad o zaplacení stočného v místě
svého aktuálního pobytu. 12. Při změně trvalého pobytu a úmrtí v daném roce bude placena poměrná část od
následujícího měsíce.
13. Za osoby trvale přihlášené k pobytu v nemovitosti, ale dlouhodobě pobývající mimo trvalé bydliště v zahraničí,
podá majitel nemovitosti čestné prohlášení o této skutečnosti.
14. Od plateb stočného jsou dále osvobozeny děti narozené v příslušném roce.
15. V provozovnách, ve kterých lze spotřebu vody změřit, se účtuje stočné podle naměřené spotřeby vody na
vodoměru.
16. Ve všech ostatních provozovnách, které jsou samostatnými objekty nebo dislokovány v obytných domech a jejich
spotřebu vody nelze změřit, účtuje se stočné dle směrných čísel. V obytných domech se toto kriterium vztahuje pouze
na zaměstnané cizí osoby, tj. osoby, které nemají v obci Doloplazy trvalý pobyt.
V Doloplazích dne: 20.3.2014

X. ročník
Turnaje mikroregionu
Bystřička ve stolním tenise
V pátek 21.3.2014 jsme na našem sále
uspořádali X.ročník turnaje mikroregionu
Bystřička ve stolním tenise. Nastoupilo 32
hráčů, ze kterých po vyčerpávajících čtyřhrách,
vzešla vítězná dvojice Chromec M. - Pazdera
Jaroslav, na druhém místě skončil tandem Knoll
J. - Martinů J., třetí místo obsadili Sýkora M. Juřena J.. Doloplazské barvy hájili zastupitelé Ing.Karel Tomeček, Lukáš Zdařil a starosta jako
hrající náhradník. Ceny pro vítěze předal
senátor Tesařík společně s naší místostarostkou
Zd.Indrákovou.
foto archiv autora

Důležité upozornění - MR slyšitelnost
Vážení spoluobčané,
obec ve spolupráci s mikroregionem Bystřička zrealizovala projekt „Varovné a vyrozumívací systémy v obcích
mikroregionu“, který pro naši obec znamenal nový bezdrátový rozhlas, informační panel a novou hlasovou sirénu
napojenou na IZS. Všechny nové hlásiče v obci byly nastaveny a nasměrovány jen dle zkušenosti pracovníků
zhotovitelské firmy a je pravděpodobné, že některé bude třeba seřídit, tj. nastavit hlasitost nebo směrovost. Budu vám
vděčný za informaci o slyšitelnosti místního rozhlasu ve vašem bydlišti. Nemyslím tím slyšitelnost rozhlasu u vás v
obývacím pokoji, za zvukově odizolovanými okny, ale venku. V dubnu provede firma zdarma v rámci projektu, jedno
seřízení. Naši dobrovolní hasiči pak následně provedou demontáž nepotřebných sloupů a vedení starého místního
rozhlasu. Děkuji vám za spolupráci i pochopení.
Bc.Josef Zdařil, starosta obce

II. semestr VU3V v základní škole
V únoru 2014 se jednou za dva týdny v ZŠ Doloplazy začal scházet tým dvaceti studentů-seniorů s cílem
zdokonalit a rozšířit svůj všeobecný rozhled a celoživotní znalosti formou studia Virtuální Univerzity třetího věku.
Semestr zahájila p. ředitelka Mgr. Bc. J. Štefanová a starosta obce Bc. J. Zdařil předáním imatrikulačních protokolů
nově nastoupivším studentům. Dvě studijní skupiny si do letního semestru zvolily téma Vývoj informačních
technologií a Čínská medicína v naší zahrádce. Letní semestr po šesti přednáškách a dílčích testech zakončí
závěrečnou zkouškou a společnou kulturně poznávací cestou
do Prahy na promoci těch "starších, ostřílenějších a
zkušenějších" - z jiných konzultačních středisek, kteří již
mají za sebou šest semestrů a úspěšně završili tři roky studia
VU3V.
V říjnu 2014 se spustí v ZŠ Doloplazy třetí semestr
VU3V. Zveme k němu i další, dosud nerozhodnuté seniory k
zapojení do této formy celoživotního vzdělávání.
Kromě tohoto zvažujeme v ZŠ Doloplazy o spuštění další
formy práce se seniory - kurzy práce s počítačem pro seniory .
Ty by byly zaměřeny na praktické ovládnutí práce c PC,
internetem a programem MS Word. Bližší informace
zveřejníme v červnovém zpravodaji. Mgr. Jaromír Navrátil

Info z MŠ

foto archiv autora

Zimní období uplynulo, jaro si žádá pustit se do další práce. My se společně ohlédneme za našimi činnostmi a
zážitky.
Leden zahájil nabídku lyžování pro děti v Hlubočkách, ale sněhová nadílka tomuto sportu nepřála, proto byl kurz
předčasně ukončen už po třech lekcích.
Ve stejném měsíci proběhl i zápis šestnácti předškoláků do ZŠ. Byli jsme nejdříve na návštěvě v 1. třídě. Zde děti
viděly, co je čeká (čtení, psaní, počítání,…).
Dobrou náladu v MŠ nám navodil „Cirkus Pavlini“ i se živými zvířátky.
Od února se nejstarší děti připravují na výuku anglického jazyka pod vedením ředitelky ZŠ Mgr. J. Štefanové,
která tak zajistí návaznost mezi MŠ a ZŠ v dosažených znalostech. Zájemci pokračují i ve hře na flétnu pod vedením
Mgr. J.Večeři a v aerobiku s lektorkou S. Kočířovou.
Maňásková pohádka „Krtkův dárek“ rozzářila tváře dětí. Novinkou byl aromaterapeutický program „Voňavé
hádanky“. Provoněná třída a zvuky afrických nástrojů přinesly
uklidňující atmosféru.
Koncem února začal zápis do MŠ pro školní rok 2014/15.
Probíhal etapově, aby veliký zájem příliš nenarušil chod obou
zaplněných tříd. O místo mělo zájem 21 uchazečů, přijímá se 15
dětí. Vyhodnocení o přijetí či nepřijetí prováděla paní ředitelka
podle daných závazných kritérií.
Březen nám přepůlilo představení v Olomouci „O včelích
medvídcích“ a maškarní karneval, který zdárně proběhl pod
vedením P. Pavelčíkové a za pomoci ochotných rodičů.
Děkujeme za děti všem těm, kteří se jakkoliv zapojili do
přípravy a průběhu akce. Poděkování patří i sponzorům bohaté
tomboly.
Z našich aktivit je vidět, že program v MŠ je bohatý a
foto archiv autora
doplňující naše „běžné“ výchovně vzdělávací činnosti.

foto: Daniel Dvouletý

Maškarní karneval Doloplazy 2014

V neděli 16. března 2014 uspořádalo SRPŠ při MŠ v Doloplazích dětský Maškarní karneval. Za nápadité maškary
přišlo do Kulturního domu převlečeno kolem 150 dětí! Zábavní program připravil šašek Viki, který při tomto počtu
dětí a věkovém rozpětí cca 0 až 13 let měl opravdu co dělat, aby každého zaujal a zabavil. Během programu vystřídal
několik převleků, program na jevišti i na parketu. Děti dlouhým hadem či vláčkem projely celý sál, zatančily několik
druhů tanců a dokonce zahrály divadlo. Za jednotlivé disciplíny byly odměňovány cukrlaty, největší odměnou pro ně
zajisté byla možnost účastnit se.
Pokud by se mělo konat hodnocení masek, nezůstala by žádná maska bez odměny. Všechny masky byly nápadité a
nádherné, bylo vidět, že si mnohdy i rodiče vyhráli a děti byly spokojené. Speciálního obdivu se dostávalo dvěma
maskám školních dětí za originální nápad a odvahu – jistě uhádnete a shodnete se – černoška a šašek s kulatou hlavou.
Všichni se během programu dětí mohli občerstvit ve stánku pana Fraita. Případně využít hojného pohoštění, které
připravily aktivní maminky, jako např. chlebíčků s výtečnou celeromrkvovou pomazánkou a nápaditými ozdobami ze
sýru, zákusků, které se rozplývaly na jazyku a lahodily každému oku, tradičních koláčků nebo párku v rohlíku a
dalších laskomin. Novinkou tohoto karnevalu byla štěstíčka připravená s myšlenkou, aby si každé dítě odneslo dárek.
Pro velký úspěch zvážíme štěstíčka i pro dospělé, štěstí potřebujeme všichni. Výtěžek z pohoštění, štěstíček,
vstupného i tomboly putoval zpět na podporu našich dětí, děkujeme všem, kteří této možnosti využili. Velké
poděkování patří i těm, kteří se zhostili příprav sálu a sponzorům, kteří se postarali o tak bohatou tombolu pro radost
našich nejmenších, završenou poukazem na letní tábor a unikátním dortem v podobě sedícího čmeláka. Osobní
poděkování patří i paní Petře Pavelčíkové a paní ředitelce MŠ Zdeňce Indrákové, které zaštítily organizaci všech
příprav.
Autor článku: Zuzana Dvouletá

Minikarneval Doloplazy 2014
Ve čtvrtek 27.2.2014 v dopoledních hodinách proběhl v sále
kulturního domu v Doloplazích Minikarneval
pro děti ve věku 0–3 let. Organizace a účasti
se zhostily místní maminky s dětmi
předškolkového věku, které se v KD
pravidelně scházejí a s dětmi aktivně cvičí,
zpívají, kreativně tvoří a podnikají společné
aktivity. Minikarnevalu se zúčastnilo 12 dětí.
Děti si zalétaly s padákem, prošly
pohádkovou říší, v níž se zaujetím plnily autor článku a foto: Ing. Zuzana Dvouletá
úkoly. Postavily tajemnou věž z kostek, roztřídily barvy sudičkám na sukénky, prolezly
tunelem do Otesánkova břicha, porazily (v kuželkách) šestihlavou saň, Karkulce pomohly
rozkvést louku a na závěr nakrmily zvířátka, aby měla na zimu co největší zásoby. Děti si to
užily.
Chcete se přidat i vy? Přijďte! Každý čtvrtek 9.45–11.30 h v sále KD. Těšíme se na vás.
Případné informace: 777 309 184.

Společenská rubrika I.čtvrtletí
Noví občánci :

Hertlová Nikol
Tichá Tereza
Číhalová Viola
Pospíšilíková Thea

Naši jubilanti:

Zemřeli:

Lammelová Jaromíra
Kozelka Slavomír
Škodová Svatava
Gábiková Jarmila
Klimešová Marie

91 let
91 let
80 let
80 let
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