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Vážení spoluobčané.
Horké léto je za námi, stejně jako prázdniny a děti už vysedávají ve školních lavicích pod vedením nové paní
ředitelky, která se chutě ujala řídící funkce v naší škole. Ve snaze otevřít a přiblížit školu všem, nejen dětem, jsem
vytiskl v minulém Zpravodaji její dotazník na požadavky a poptávku po službách naší školy v nákladu 250ks. Vrátilo
se s odpovědí 6ks. Tak už to u nás chodí, milí rodiče.
Jak jsem zmínil už v minulém
Zpravodaji, neuspěli jsme se žádostmi z
programu POV o příspěvek na pořízení
nového územního plánu obce a opravu
chodníků. Opravili se tedy chodníky jen ve
středu obce z našeho rozpočtu a územněplánovací dokumentace se přesouvá na
příští rok. Uspěli jsme však se žádostí o
dotaci na cyklostezku z Regionálního
operačního programu Střední Morava v
úseku Doloplazy - Tršice dle zpracované
dokumentace pro územní rozhodnutí.
Rozbíhá se administrace projektu i stavební
řízení tak, aby vše bylo řádně připraveno k
realizaci akce a to až v roce 2014, kdy
předpokládáme, že již bude splacený úvěr
za kanalizaci a budeme moci uskutečnit
tento větší projekt.
Zastupitelstvo obce dlouhodobě a
trochu těžkopádně řeší problém likvidace
bioodpadů v obci. Umístění pěti hnědých foto archiv autora
kontejnerů byl pouze začátek a je jasné, že nedostatečný. Navíc si obyvatelé, kteří bydlí v jejich blízkosti, stěžují na
zápach z těchto kontejnerů. Není divu, když jsou neustále přeplněné tak, že víka nejdou dovřít. Došlo už i k ulomení
pojezdového kola a vytečení nevábného obsahu na komunikaci u školky, kontejner musel být vyměněn. Vyvážení
tohoto odpadu prostřednictvím biopopelnic od jednotlivých domů se jeví po kalkulaci nákladů jako příliš drahé a
patrně by se vám nechtělo platit 40,-Kč za biopopelnici, když se dá tento odpad zlikvidovat jinak. Proto podáváme
žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na nákup komposterů, které by se v případě získání dotace
rozdali zájemcům zdarma. Tento způsob se jeví jako nejvýhodnější a nejlevnější jak pro obec, tak pro občany a je
vyzkoušeno, že funguje už v řadě obcí.
Oprášili jsme projekt zastávky s chodníkem na Horním konci, aktualizovala se dokumentace pro územní řízení,
které je zahájeno. Pokud se naplní naše naděje vkládané do nového zákona o rozpočtovém určení daní, na jehož
prosazení mají lví podíl Starostové a nezávislí, a zvýší se od nového roku daňové výnosy obce, mohlo by
zastupitelstvo rozhodnout o realizaci už příští rok. Přeji vám hezký podzim. Bc.Josef Zdařil, starosta

Záloha na vodné - stočné
Dle odst.8.3. Obchodních podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod obce Doloplazy, které jsou
nedílnou součástí smlouvy uzavřené dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. a
prováděcí vyhl. Mze č. 428/2001 Sb., mezi obcí Doloplazy a jednotlivými odběrateli, mohou odběratelé v měsících
říjnu a listopadu 2012 uhradit na obecním úřadě zálohovou platbu vodného a stočného za rok 2012. Celkové
vyúčtování se uskuteční po odečtu vodoměrů ve II. čtvrtletí 2013 dle schválených cen. Výše zálohy je libovolná, její
složení dobrovolné.

Beseda s důchodci
Tradiční beseda s důchodci se uskuteční v sobotu 20. 10. 2012. Letos nám přijde zahrát a potěšit Záhorská kapela.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Základní škola
Po prázdninách plných slunce dne 3. září zahájilo nový školní rok 2012/13 celkem 64 žáků základní školy. Mezi
žáky školy přivítali nově příchozí prvňáčky a jejich rodiče pan starosta Josef Zdařil společně s novou paní ředitelkou
Janou Štefanovou a celým personálem školy.
V letošním školním roce bude školu navštěvovat 15 žáků 1. třídy, 19 žáků 2. třídy, 12 žáků třetí třídy a 18 žáků
spojené 4. a 5. třídy. Kromě roku pilné práce při nabývání nových vědomostí nás čeká nemálo společných
společenských, kulturních, poznávacích a sportovních akcí. Ve škole chceme nadále nabízet škálu zájmových aktivit,
které budou vyplňovat volný čas nejenom dětem školy, ale i jejich rodičům a široké veřejnosti. To, že chceme školu
otevřít všem, bychom rádi předvedli na naší první velké premiérové školní akci, Halloweenské strašidelné party, které
budeme 31. 10. organizovat společně se SRPŠ školy a MŠ Doloplazy. Hned na to v měsíci prosinci nás čekají ve
spolupráci se SRPŠ vánoční dílny a také oslavy 130. výročí ZŠ Doloplazy. K této příležitosti budeme pořádat Den
otevřených dveří pro všechny zájemce z řad bývalých žáků a ostatní příznivce naší školy.
V novém roce 2013 se naši druháci a třeťáci začnou zdokonalovat na plaveckém výcviku, za spolupráce pana
Roska začneme netradiční výuku dopravní výchovy, jako stálí
příznivci divadla navštívíme několik divadelních představení,
dále vzdělávací pořady ve Sluňákově, ve Vlastivědném muzeu a
v kině Metropol. Všechny akce se uskuteční v Olomouci.
Na jaře nás čekají hlavně sportovní klání, kdy se poprvé
zúčastníme fotbalové soutěže mezi školy McDonald Cup a
vybraní žáci budou naši školu opět reprezentovat na soutěžích
ve vybíjené a sportovních soutěžích Mikroregionu Bystřička.
Práce nás čeká opravdu hodně, ale my už teď dáváme vše do
našich plánovaných akcí, jenom proto, abychom se mohli
ukázat vždy v tom nejlepším vám všem, kteří se za námi přijdete
podívat, ale hlavně proto, že chceme, abyste za námi přišli vždy
rádi a s otevřeným srdcem.
Přesně takoví chceme být i my – Bí/ýt srdcem všech.

Ze školky
Začíná foukat podzimní vítr a přivál opět nástup do nového
školního roku. Třída Berušek (mladší děti) i Včeliček (starší
děti) se zaplnila do posledního volného místa. Zdatnější
Včeličky přicházely s úsměvem a novým očekáváním,
některým Beruškám ukápla i slzička při loučení s rodiči v šatně.
Pro všechny děti byla naše MŠ připravena tak, aby se nám dařilo
úspěšné vzdělávání v průběhu celého školního roku. O zážitky
z prázdnin se podělily a nyní je čekají dny plné her, zpívání,
cvičení a tancování, seznamování se světem kolem sebe a
„pilování“ sebeobslužných, hygienických a společenských
návyků. Jejich pobyt v MŠ doplní i nadstandardní aktivity.
Rodiče si budou moci vybrat pro své děti z nabídky kroužků, o
kterých budou průběžně informováni.
Teď už nezbývá než pustit se s chutí do práce!
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Prázdninový program souboru Olešnica
Po tradiční Jízdě králů, která byla letos programově a divácky úspěšná, nastaly pro všechny dlouho očekávané
prázdniny. Avšak Olešnica nezahálela.
Jedno z prvních vystoupení bylo 14. 7. v Rohli, kde se konalo Setkání sousedů. Vystoupení svou délkou sice bylo
náročné, ale vše bylo vykompenzováno velkým úspěchem a holky si domů jako bonus odvezly kytičku.
Další ukázka našeho repertoáru se uskutečnila v nedaleké, dalo by se říci skoro sousední vsi, Velký Újezd.
Třetím prázdninovým cílem Olešnice byl 22. Mezinárodní folklórní festival v Šumperku, kde jsme strávili celý
víkend. Na tomto festivalu se setkaly soubory například ze Slovenska, Estonska, Srbska, Nového Zélandu, Brazílie,
Arménie, Kanady (avšak reprezentující folklor z Filipín) a samozřejmě spousta souborů z celé České republiky. V
Šumperku jsme se se souborem Markovice z Postřelmova podíleli na ukázkách zvyků spojených s tradičními
hanáckými jídly, tyto gastronomické ukázky zahrnovaly i ochutnávky pro všechny diváky. Závěrečný večer festivalu
nebyl oficiální, šlo zde o spřátelení souborů, kdy jsme se navzájem učili své vybrané tance. Avšak vzhledem k počtu
účastníků večera a jazykové bariéře docházelo k zajímavým a vtipným příhodám.
Zatím poslední vystoupení našeho souboru bylo v nedaleké Velké Bystřici, na slavnosti s názvem Lidový rok.
To vše stihla Olešnica za prázdniny a opět se chystá v nejbližší době na další zájezdové vystoupení, tentokrát na
Slovensko reprezentovat hanácký folklor i v zahraničí.
Pavla Zdařilová, 16. 9. 2012

Sokol Doloplazy„stoletý“
Tělocvičná jednota Sokol Doloplazy oslavila dne 8. 9. 2012 na sále kulturního domu v Doloplazích 100. výročí od
svého založení.
Sokol v naší obci vznikl v roce 1912, kdy se po vzoru jednot z okolních obcí nadchlo několik místních mužů pro
sokolskou myšlenku a založili Sokol i v Doloplazích. Prvotní cvičební hodiny probíhaly na zahradách, v zimě u
Zatloukalů v hospodě. Nedostatek financí jim neumožňoval postavit sokolovnu, a tak se jen finančně podíleli na
budování sálu. Měli jen své vlastní hřiště. Sokolové z Doloplaz, (později i ženy), kteří cvičili – hráli divadlo, účastnili
se okrskových i župních veřejných vystoupení. Samozřejmostí byla i účast na všesokolských sletech v Praze i toho
posledního XI. v roce 1948. Za II. světové války byl Sokol nacisty zrušen a majetek zabaven. Největší rozkvět Sokola
byl v letech 1945 – 1948. Po roce 1948 byla zavedena jednotná tělovýchova pod vedením Československého svazu
tělesné výchovy. Byly zrušeny i další organizace např. Skaut a Orel. Byla zrušena Československá obec sokolská,
dosud řídící orgán Sokola, byly zrušeny župy i jednoty, bylo zakázáno používání sokolských symbolů (kroje,
prapory,…). Na vesnicích zůstaly jednoty pod názvem „Dobrovolná tělovýchovná jednota Sokol“ později
„Tělovýchovná jednota Sokol“, ve městech jednoty pod názvem např. Tatran, Lokomotiva, Spartak aj. I v této době se
v naší obci cvičilo, podporovala turistika nebo hrálo divadlo.
K obnovení ČOS i původních jednot došlo po roce 1989. V Doloplazích se o obnovení zasloužil hlavně br.
Lubomír Vláčil, který byl iniciátorem všech akcí. Cvičilo žactvo, dorost a ženy. Členové Sokola z Doloplaz se
zúčastnili všech všesokolských sletů po roce 1989, tj. XII. sletu v roce 1994, XIII. sletu v roce 2000, XIV. v roce 2006
a také letošního XV. všesokolského sletu v Praze. Cvičívalo se na sále u Zatloukalů, později v tělocvičně ZŠ
Doloplazy a po otevření kulturního domu v jeho sále, kde se cvičí dodnes. Hřiště fungovalo za obecním úřadem, ale od
roku 2009 se chodí mimo zimní období na „nové“ sokolské hřiště vedle horního vchodu do zemědělského družstva,
které nám (sokolům) dřívější pozemek ve vlastnictví Sokola navrátilo zpět. Na hřišti (za OÚ) se již několik let
pořádaly atletické závody a soutěže pro mládež i kulturní akce jiných organizací. Na „novém“ hřišti se pořádá také
mnoho tradičních akcí každý rok (Memoriál br. Lubomíra Vláčila – letos proběhl již 6. ročník, orientační závod,
táboráky, přenocování,…). Hřiště také využívá ZŠ Doloplazy k výuce tělesné výchovy. Na hřišti je možnost skákání
do dálky, volejbalu a také košíkové. Důležité je zmínit i tradici sokolských zájezdů, naše jednota pravidelně v červnu
poznává naši zemi, například jsme navštívili: Nový Jičín, Starý Jičín, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm, Pardubice,
jihomoravský Hodonín, Rešovské vodopády, Štramberk,… v posledních letech se jelo i na vánoční výlety do Prahy,
Ostravy nebo do Vídně.
V letošním cvičebním roce 2012/2013 jsou otevřeny tyto cvičební oddíly VŠESTRANNOST, FLORBAL a ženy
„VĚRNÁ GARDA“. Rozpis pravidelného cvičení je vyvěšen na sokolské nástěnce v blízkosti kulturního domu. O
nástěnku pečuje členka Sokola Marie Dohnalová.
Veškerá činnost byla, je a bude založena na obětavých lidech, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas sportovní
činnosti a výchově mládeže. Všem těmto dobrovolníkům, cvičitelům, organizátorům patří obdiv i uznání. A při
příležitosti 100 let od založení TJ Sokol Doloplazy, byli nejvýznamnější členové obou Sokolů v obci oceněni dne 8. 9.
2012 starostou obce Doloplazy (Bc. Josef Zdařil) a jednateli spolků za dlouholetou obětavou a úspěšnou práci
v Sokole. Mezi oceněnými byli: Jaroslav Frélich, Božena Rybářová, Jan Remeš, Jana Ruská, Mgr. Lenka Brlíková,
Jan Hostášek, Věra Vláčilová, Eva Malíčková, Robert Hanzlík, Jaroslav Špunda, Jiří Niesner, Miloš Kahánek a
Otakar Hrabal. Další členy jednoty ocenila Sokolská župa Olomoucká – Smrčkova za činnost v místní organizaci –
gratulujeme.
Takže k oslavám 8. 9. 2012 - oslavy 100 let začaly florbalovým turnajem v 10 hodin na sále, ve 14 hodin proběhlo
slavnostní zahájení a otevření výstavy „Historie Sokola v obci“, potom následovalo slavnostní předávání ocenění
významným členům, proslovy zástupců župy a obce, vystoupení členů jednoty. Součástí oslav bylo i vystoupení
mažoretek z Tršic pod vedením Petry Blahové a oddílu moderní gymnastiky z Velkého Týnce, který vede Ing. Renáta
Vrbová. Akce se povedla na jedničku! Nám už nezbývá než popřát Sokolu v Doloplazích minimálně dalších 100 let
činnosti a plno dobrovolníků, cvičitelů a nových členů. Oslavám 100 let Sokola v Doloplazích 3x NAZDAR!
Fotografie z této akce najdete zde: http://sokol1.rajce.idnes.cz/
TJ Sokol Doloplazy děkuje všem sponzorům, organizátorům, členům i nečlenům, kteří se podíleli na realizaci této
společenské události.
Za Sokol Doloplazy Jan Rybář

TJ Sokol Doloplazy hledá
nové cvičitele florbalu a všestrannosti,
nástup možný ihned, bližší informace u starostky Sokola
ses. Jany Ruské.

Skautský tábor na Slezské Hartě
Od tábora už několik dní uběhlo, ale přesto se za ním trošku
poohlédneme, zavzpomínáme a přiblížíme vám, jak jsme se
vlastně měli.
Nacházíme se v dobách, kdy moře ovládal Jack Sparrow se
svou lodí Černou Perlou. Na začátku bylo nejdůležitější doplout
do známého přístavu Port Royal, což se nám podařilo a zde jsme
byli svědky zakletí bohyně Kalypsó do lidské podoby.
Osovobození Kalypsó byl úkol, který děti provázel po celý tábor.
Nebylo to vůbec jednoduché, musely bojovat s piráty na moři,
získávaly drahokamy, hledaly mince, musely se utkat
s Krakenem a spousta dalších nástrah. Osvobodit Kalypsó se
nakonec podařilo. Jako odměna pak všechny čekala cesta za
pirátským pokladem.
Letos jsme měli na táboře i zástupce nových družin, z řad
těch úplně nejmenších. Všichni to hravě zvládli a doufám, že se
všichni setkáme i příští rok.

Všechny bychom Vás chtěli pozvat na

Pohádkový les,
který bude spojen s

Drakiádou
a to v neděli 7. 10. 2012.
foto archiv autora

Dále všechny milovníky country hudby a dobré zábavy zveme na

Skautský country bál,
který se bude konat v sobotu 17.11.2012
v kulturním domě v Doloplazích.

Společenská rubrika III.čtvrtletí
Noví občánci :

Samuel Číhal
Benjamin Rauch
Tobias Vzatek
Adéla Domanská

Naši jubilanti:
Lipová Věra
Poláková Marie
Šťastný František

80 let
80 let
98 let

Zemřeli:
Jindřich Zdařil
Božena Mikulková
Ing. Jaroslav Bič
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Jiřina Novotná
Josef Ferbas
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