r
a
p
Z vod

aj

leden - březen 2015

obce D

l
a
z
p
y
o
ol
Čtvrtletník

ročník IX.

ô číslo 1

Vážení spoluobčané,
když začínám psát úvodník do našeho Zpravodaje,
dívám se, co jsem psal před rokem, abych se
neopakoval. Takže loni na jaře jsem psal, že byla mírná
zima, málo sněhu a možný nedostatek vody. Přikládám
tedy foto z letošního ledna, že tu nějaký sníh byl. Dál
jsem psal cituji:„...naše pitná voda není určena k
zalévání trávníků a napouštění bazénů“. Dopadlo to
tak, že jsme loni v červnu byli na prahu zastavení
dodávky vody, když přišlo letní počasí a půl obce
naskákalo do bazénů. Následovala investice do
technologie našeho vodovodu přesahující milion
korun. Provedla se sanace obou vrtů, jejichž stav není
dobrý a právě voda z nich si tyto další investice
vynutila. I přesto schválilo zastupitelstvo cenu vody za
uplynulé účetní období opět ve výši 15,-Kč/m3, což je
cena režijní, bez odpisů a investic. Proto si vás dovoluji foto archiv autora
opakovaně vyzvat k šetrnosti s naší pitnou vodou. Zastupitelstvo se stále snaží snižovat naše místní poplatky i
poplatky za služby (vodné/stočné) na minimum. Doplatek za komunální odpady, který letos vyšel 47,50Kč na občana,
se opět uhradí z rozpočtu obce a nebude se vybírat. Bohužel, cenu stočného, které bude za účetní období duben 2014 –
březen 2015 činit 40,-Kč/m3, snížit nemůžeme, abychom neporušili podmínky poskytnuté dotace na kanalizaci a
ČOV. Prostřednictvím našeho administrátora této dotace jsem požádal SFŽP o přepočet, resp. snížení dle reálného
růstu cen – inflace. O snížení progresívního růstu stočného dle stávající finanční analýzy se budeme nadále snažit
společně s administrátorem i ve spolupráci s dalšími obcemi, které tuto dotaci obdržely.
Asi jste si všimli, že jsme odstranili problematické kontejnery na biodpad (hnědé). U hřbitova a čističky jsou nové
velkoobjemové kontejnery (zelené). K oběma bude instalována nájezdová rampa, aby se usnadnilo uložení odpadu
přes vysoké bočnice. Je však bezpodmínečně nutné, abychom sem vyhazovali skutečně jen bioodpad, který se
následně vyveze na kompostárnu ve Velkém Újezdě. Pokud se tam objeví jiný odpad (komunální, stavební, plasty),
kompostárna kontejner nepřevezme, tento se bude muset vyvézt na skládku komunálního odpadu a zaplatit za uložení.
Pak to celé ztrácí smysl. Přeji všem hezké Velikonoce i nastávající jaro. Bc.Josef Zdařil

foto archiv autora

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 25.4.2014
v obvyklých lokalitách a časech (bude zveřejněno).

Sazby a platba stočného v obci Doloplazy za r. 2014
1. Obec Doloplazy je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace v obci Doloplazy.
2. Výše stočného za rok 2014 je stanovena na částku 40,- 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.
DŮLEŽITÉ! Ke stočnému doložit na OÚ Doloplazy do 10.4.2015, je-li to váš případ:
odst.9 - Prohlášení majitele domu k výpočtu platby za stočné pro rok 2014
odst.11 - doklad o zaplacení stočného v místě svého aktuálního pobytu
odst.13 - Čestné prohlášení majitele o osobách dlouhodobě pobývající mimo trvalé bydliště v zahraničí.
Formuláře dle odst.9,13 jsou ke stažení na: http://www.doloplazy.eu/uredni-deska

Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Letošní ročník zimního pochodu k pramenu Odry
doprovázelo krásné počasí. Teploty byly lehce pod
nulou a celý den krásně svítilo slunce. Snad i díky tomu
dorazilo do cíle v Oderských vrších na 400 účastníků a
asi 15 psů. V cíli bylo pro zájemce připraveno
občerstvení v podobě čaje, svařáku, ale také kabanosu k
opečení na ohni. Jak jsme si všimli, mnozí lidé na tuto
akci míří opakovaně, každý rok se však objeví i nové
tváře. Počet účastníků nás mile překvapil, ale zároveň
zaskočil, což se projevilo například chybějícím
svařákem. Vše se ale podařilo, díky rychlé reakci našeho
zásobovače poměrně v krátkém čase vyřešit. Stále foto archiv autora
máme co zlepšovat. Děkujeme všem, kteří se na tento pochod vydali a budeme se těšit na vaši účast i v dalších letech.
Za oddíl Kamzíci Doloplazy Velim

UKLIĎME ČESKO & SBĚR ŽELEZA – 11.4.2015
V rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ budou skauti společně uklízet odpadky v obci a také okolí
příjezdových cest z Kocourovce a Daskabátu. Starší členové oddílu budou ve stejný den provádět sběr železa.
Budeme rádi, pokud se k nám připojí i další dobrovolníci, kterým není lhostejné, jak naše vesnice a její okolí
vypadá.
Sraz na parkovišti před samoobsluhou v 9.00 hodin
S sebou: pracovní rukavice, pracovní oblečení.
Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení (koláč + pití)
V případě dotazů, nebo nejasností se obraťte na mail: m.remesova@gmail.com, nebo 776 892 321

Jamboree bude mít své zástupce i z Doloplaz
V létě se uskuteční celosvětové setkání skautů - Jamboree, tentokrát až v dalekém Japonsku. Náš oddíl na druhou
stranu Země vyšle 4 mladší účastníky a také 4 dospělé členy, kteří budu pomáhat při organizaci programů pro děti.
Japonci dali tomuto setkání název „Spirit of Unity“ - duch jednoty – ten vyjadřuje hlavní myšlenku setkání, vždyť
právě díky jednotě a toleranci je možné, aby se na jednom místě setkali lidé různého vyznání a přitom sdíleli stejné
hodnoty, které skauting přináší.
Proč se Jamboree pořádají? Jde zde především o účastníky, tedy mladé lidi kterým je mezi 14 a 18 lety. Ti by měli
poznat, že nejsou jediní, kteří se snaží žít skautsky, čestně, poctivě a ohleduplně nejen k ostatním lidem, ale také k
přírodě. Celosvětové setkání má za cíl ukázat všechny podoby skautingu a zdůraznit jednotu skautských myšlenek.
Jak to na Jamboree vypadá? Dalo by se to popsat jako jeden obrovský mnohakulturní tábor čítající desetitisíce
táborníků. Jednotlivé státy tvoří na Jamboree své menší kulturní jednotky, v rámci kterých reprezentují skautské
přednosti své země. Pro Čechy jsou to především podsadové stany, které byly vynalezeny právě u nás. Nereprezentuje
se zde jen skauting v jeho mnoha podobách, velice důležitou součástí setkání je i kultura, kdy jsou ukazovány na obdiv
typické kroje, zvyky, pokrmy a další. Díky souboru Olešnica budeme smět i my prezentovat na setkání hanácký kroj.
Náš národní kontingent má nyní bez mála 300 členů - 200 účastníků v pěti jamoddílech, 80 IST( mezinárodní
servis tým) a 11 CMT (manažerský tým kontingentu).
Obec Doloplazy finančně podpořila všech osm zástupců našeho oddílu, kteří na akci vyrazí, za což velice
děkujeme. V průběhu října bude uspořádána prezentace fotografií a videí o naší účasti na Jamboree a pokusíme se se
všemi zájemci podělit i o naše zkušenosti z cestování po Japonsku. Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, Mirka

Promítání filmů z festivalu Jeden svět
Letos jsme se zapojili do akce Promítej i Ty s cílem zpříjemnit lidem dva sobotní večery. Pro ty, kteří se přišli
na promítání podívat bylo jistě velkým zklamáním, jak špatně byla tato akce pod vedením našich dvou mladých
roverů organizována. Za celý oddíl se Vám tímto omlouváme.
Co k akci dodávají organizítoři: „Na první filmový večer přišlo spoustu lidí, za což jsme rádi, ale z technických
důvodů se nám nepodařilo odpromítat film, na který jsme lidi pozvali, za což se omlouváme. Na druhý filmový večer
přišlo méně lidí, ale i přes to zde byla krásná atmosféra a všem děkujeme, že na film o zimních olympijských hrách v
Soči přišli.“
Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, Mirka, Bomba a Vak

Když jaro ťuká v MŠ
Nabízí se nám zhodnotit uplynulé zimní období.
V lednu bylo 20 dětí u zápisu do ZŠ a všichni od září
budou absolventy místní základní školy. Ve spolupráci
všech pedagogů předcházelo seznámení dětí s prostředím
školy, vyzkoušely si průběh vyučování i s posezením v
lavicích.
Některé děti se věnovaly mimo jiné zájmovým
kroužkům – lyžování, flétna, aerobik, florbal, mažoretky a
seznamování s angličtinou. Kurz zahájila paní ředitelka ZŠ
Doloplazy svým budoucím prvňáčkům zdarma. Vyjeli
jsme za divadelním představením do Moravského divadla
v Olomouci - veselá pohádka o Pidíncích rozesmála
všechny dětské tváře, v MŠ nás zaujala loutková pohádka foto archiv autora
„Máša a medvěd“.
V únoru byly započaty zateplovací práce na budově – zateplení půdy, výměna oken na schodišti a dveří v kotelně.
Projekt „Energetické úspory objektů ZŠ a MŠ“ realizuje firma TOMA. Následné práce v rámci této akce budou
probíhat od počátku měsíce dubna do konce května. Vyzýváme všechny rodiče ke zvýšené opatrnosti a dozoru nad
bezpečností svých dětí v nejbližším okolí MŠ, o nezdržování se déle než je nezbytně nutné a omezení pohybu v
uvedené lokalitě. V rámci dotace je termín závazný, bude probíhat bez omezení provozu MŠ a realizaci nelze tedy
odkládat na dobu uzavření MŠ o letních prázdninách.
V březnu se konal zápis do MŠ na školní rok 2015/2016 spojený s „Dnem otevřených dveří“. Dostavilo se 19
nových uchazečů. Zájem a těšení našich dětí podnítil Dětský maškarní karneval, který se opravdu vydařil. Show šaška
Vikiho, krásné a nápadité masky, chutné občerstvení a bohatá tombola zpříjemnily netradiční nedělní odpoledne.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce.
Nyní nastává čas příprav na Velikonoce, výrobu dekorací a posilování povědomí zvyků a tradic spojených s těmito
jarními svátky.

Situace na rybníku v Beruni
Dobrý den všem,
chtěla bych se vyjádřit k situaci na rybníku v Beruni
(Beroni). Minulý rok jsme na rybník umístili ceduli, kde
byla naše přibližná vizualizace toho, co bychom tam rádi v
průběhu dalších let zbudovali. Chtěli jsme, aby každý, kdo
má zájem, mohl zkouknout, jak by to asi mohlo vypadat.
Cedule je momentálně uschovaná kvůli stavebním pracem,
tak alespoň pro ilustraci zde přikládám obrázky některých
staveb.
Hlavní a první prioritou pro nás bylo a je odbahnění a
vyčištění rybníka, aby se jeho funkce mohla, co nejdříve
obnovit, mohli jsme nasadit rybky, ať pěkně rostou a je co
chytat. Ale každý, kdo vyřizoval povolení na podobnou akci
ví, co to asi obnáší, i časově. Taky se čekalo, až rybník
vyschne. Samotné bagrování bylo naplánováno na minulý
podzim. Věděli jsme, že to bude velmi složité. Ač to není ze
silnice moc vidět, na protilehlé straně neustále vyvěrají
malé potůčky (přítoky) Týnečky a vysušení je tam prakticky
nemožné, je tam i spadlý podemletý břeh. Ale strana od
cesty byla už částečně vysušená a proto jsme se na podzim
rozhodli nějak začít. Objednali jsme příslušnou techniku,
ale po několika záběrech nám bylo řečeno, že to nepůjde
/postranní potůčky neustále zvlhčují spodní vrstvu/, ať tedy
počkáme do zimy, až to zamrzne. Práce vybagrování byly
naplánovány tak na 14 dní, tak když jsme se na přelomu
ledna a února konečně dočkali mrazů, pustili jsme se do
foto archiv autora
toho. Zpočátku, když mrzlo, to šlo dobře, ale počasí nám
bohužel nepřálo ani týden a nastaly problémy, bagry se bořily a sediment zase změkl. Proto jsme volili při odklízení
variantu shrabování z cesty a ne opakované umývaní, jelikož dalším přívalem vody, by stekl opět do potoka. Pozorní
si mohli všimnout, že se tak i částečně dělo (stékal dolů v
úrovni náletových vrb).
Proto chceme opravdu velmi moc poděkovat všem
trpělivým a chápavým občanům se špinavými auty za
podporu s tichým skřípáním zubů. Měli jsme samozřejmě
předtím čas vyjednat úplnou uzavírku, ale připadalo nám to
pro občany a autobusy složitější, i když pro nás po
posledních zkušenostech by to bylo jednodušší. Ale
připadalo nám to tenkrát bezohledné. Ale také bychom
chtěli „poděkovat!!!“ jiným občanům a občankám, kteří
místo toho, aby narovinu přišli za námi a postěžovali si, což
se dalo taky řešit (přemýšleli jsme o kuponech na myčku),
nebo třeba na obec a postěžovali si tam, obec pak vynadala
nám (a pak bychom řešili ty kupony), rovnou opakovaně
volali policii. Lidské vlastnosti jsou bohužel různé, ale
pokud to bylo osobní, opomněli tito hrdinové, že tohle
udání se netýká jen nás, ale taky všech řidičů, kteří tam
pracují, protože ač si plní své pracovní povinnosti, za řízení
vozidel s následným znečištěním komunikace, jsou před
policií zodpovědní oni. Takže děkujeme také za všechny
tyto řidiče. Tímto i paradoxně tito občané trošku pomáhali
prodlužování této pro všechny „znečištěné“ situace.
Ale všem normálním, a věřím, že je jich většina,
opravdu moc děkujeme a velmi se omlouváme za tu naši
špínu, kterou jsme si mimochodem za ta léta poctivého
vyprazdňování do rybníka nastřádali všichni. Ne,
omlouvám se, jestli to vypadá, že už to zlehčuji, ale hlavní je
se nepo…t.
Ratajová Lenka
foto archiv autora

Přehlídka dětských souborů Tovačov
V sobotu 14.3.2015 proběhla v Tovačově přehlídka
dětských souborů Hanácké fěrtóšek. Přehlídka se
koná jednou za 2 roky a 4 nejúspěšnější soubory
vybrané odbornou porotou postupují do dalšího kola.
Na parketu ve sportovní hale se se svými tanci, říkadly
a hrami předvedly soubory Majetínek z Majetína,
Krušpánek z Velké Bystřice, Hanáček z Tovačova,
Sluníčko z Kojetína, Trávníček z Přerova, Hanáček z
Troubek, Sluníčko z Kojetína a Malá Olešnica z
Doloplaz.
Všechny děti se snažily, aby se jim vystoupení
povedlo co nejlépe a aby zaujaly odbornou porotu, což
se našemu souboru povedlo. S dalšími třemi soubory
pojedou dne 25.4.2015 do Prostějova, kde se potkají s
dalšími postupujícími soubory z jiných oblastních
přehlídek. Můžeme se pochválit, protože porota měla k foto archiv autora
vystoupení dětí nejméně kritických připomínek a
některé věci vyzdvihla, což nás všechny mile potěšilo a po zkušenostech z minula překvapilo.
Doufáme, že se dětem v Prostějově vystoupení podaří zatancovat tak jako v Tovačově. I kdybychom dále
nepostoupili, nevadí. Už jen to, že se děti obléknou do krojů a mají zájem chodit tancovat, je pro vedoucí potěšující, i
když někdy nervy drásající. Děkujeme za podporu rodičů a v dubnu nám držte palečky.

MAŠKARNÍ ,,MINI KARNEVAL“ v Mateřském centru Doloplazy
24. února jsme uspořádaly na sále kulturního domu
v Doloplazích pro své děti již druhý maškarní ,,mini
karneval“. Po obvyklém přivítání ,
říkankách,
písničkách, hrách s pohybem a tanečcích se děti s
velkou chutí a vervou pustily do plnění úkolů, které
jsme si pro ně připravily. Prolézaly slují a bojovaly s
drakem, pomáhaly Popelce najít tři kouzelné oříšky a
roztřídit hrách a čočku, osvobozovaly zakleté panny,
které zlý čaroděj proměnil v rybky, kopaly brambory na
polévku pro čertici, vracely vyplašená zvířátka zpátky
na farmu atd.
Krásné dopoledne bylo ukončeno posezením u
hromady dobrot, jež dětem darovala paní H. Oherová.
Touto cestou jí ještě jednou moc děkujeme!
Pohádkové bytůstky odcházely ze sálu nejen s
balonky a frkačkami, ale hlavně s úsměvem na rtech, foto archiv autora
který byl pro nás maminky velkou odměnou...
Pokud se k nám chcete se svými dětmi přidat, neváhejte! Moc rádi vás uvidíme! Najdete nás každé úterý na sále
KD Doloplazy od 9.30 do 11.30 hod.
Těší se na vás maminky z Doloplaz a Svésedlic

Společenská rubrika I.čtvrtletí
Noví občánci :
Naši jubilanti:

Štaffová Barbora
Klusáková Ema
Lukášová Terezie
Švamberk Jaroslav
Šimíková Jarmila
Bubeníková Ludmila
Pivničková Anna
Odstrčilová Věra

Zemřeli:
80 let
85 let
90 let
80 let
80 let

Pechová Jana
Šišková Bohumila
Fridrichová Helena
Kozelka Slavomír
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