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Vážení spoluobčané,
horké léto je za námi, rekordní hic nám
rozpustil i parlament a připravil pro nás tak
další šanci, kolikátou už, ve volbách do jeho
plodných orgánů. Ty se uskuteční 25. a 26. října
v naší základní škole. Ve škole byl 2. září
odstartován nový školní rok, řady prvňáčků
posilnili přespolní žáci v rámci tzv.
mimoškolního vzdělávání. Podobně zavítají do
naší školy i ti nejstarší „studenti“ Virtuální
University třetího věku. Všechno jsou to
aktivity naší nové paní ředitelky a tímto bych jí
chtěl poděkovat za uplynulý rok dobré práce
pro naší školu. V současné době se
zpracovávají projekty na zateplení a nový kabát
pro základní i mateřskou školu. Tyto projekty
budou součástí žádosti o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí na tuto akci.
foto archiv autora
Konečně jsme vám rozdávali dlouho
slibované kompostery, které by měly „odlehčit“ stávajícím kontejnerům. Zvažujeme ještě v rámci dotace
administrované mikroregionem získat dva velkoobjemové kontejnery na bioodpad, které by byly třetím způsobem
likvidace těchto odpadů v naší obci.
Přesně před rokem jsem v tomto podzimním Zpravodaji napsal, že jsme „oprášili projekt zastávky s chodníkem na
Horním konci“. Bylo zahájeno územní řízení, následovalo zadání zpracování dokumentace pro stavební povolení a
další administrativa. V současnosti je podána žádost o vydání stavebního povolení, kterého se dočkáme nejdříve až
koncem října. Budeme tedy muset realizaci odložit na jaro příštího roku. Tak jsou u nás „nastaveny procesy“, že roky
se takový malý projekt připravuje, pak přijede firma a za měsíc bude dílo hotovo. Třeba i na to mysleme až půjdeme v
úvodu k vzpomínaným volbám!
V těchto dnech čekáme na zahájení realizace bezdrátového rozhlasu. I tato akce je zdržována poskytovatelem
dotace ministerstvem pro živ. prostředí, kde je projekt ke konečnému odsouhlasení.
Už bez dotací jsme si opravili zase kousek chodníku, tentokrát na „Řeznické ulici“. Na poslední schůzi
zastupitelstva zazněla stížnost na parkování
vozidel ve vjezdech u těchto opravených
chodníků. Chodec musí sestoupit na vozovku a
za autem jít zpět na chodník, což bychom prý
měli řešit alespoň vybíráním poplatku.
Troufám si říct, že takto se parkuje nejen u nás a
nejen na opravených chodnících. Rád bych šel
opačnou cestou, zatěžovat místními poplatky
občany jen v míře nezbytně nutné. I tak jsme se
realizací čističky dostali na částky u nás
nezvyklé. Proto se snažíme negenerovat další
poplatky, viz. akce kompostery. Navrhl jsem
zastupitelstvu upravit nebo změnit i výběr za
svoz všech odpadů v obci v tomto duchu.
Uvidíme, jak rozhodneme.
Provedla se také dlouho odkládaná oprava
zídky u našeho hřbitova, jak dokládá foto na
této straně, abychom to tam měli všichni pěkny.
Přeji vám hezký podzim.
foto archiv autora
Bc.Josef Zdařil, starosta

Den mikroregionu
Úspěšně proběhl 27. července v naší obci Den regionu
Bystřička spojený s veřejnou cyklistickou poznávací jízdou
regionem Bystřička. Na jeho zajištění v letním vedru
spolupracovali členové Honebního společenstva, Skautského
oddílu, souboru Olešnica i další dobrovolníci a všem patří
poděkování účastníků i vedení mikroregionu za velmi
vydařenou akci s doprovodným programem, který měl
opravdový úspěch i ohlas za hranicemi obce.

TJ Sokol Doloplazy – věděli jste, že…?

foto archiv autora

• Sokolská župa Olomoucká – Smrčkova sdružuje v současné době 35 tělocvičných jednot (včetně Doloplaz).
• Sokolská župa je středním řídícím článkem České obce sokolské (ČOS).
• Sokolský pozdrav je „nazdar“. Všichni členové naší jednoty se oslovují „bratře“ nebo „sestro“.
• Sokol slaví letos 101 let od svého založení v obci.
• 69 členů má naše jednota.
• Každý rok (7 let) pořádáme memoriál bratra Lubomíra Vláčila (běh, hod, skok) pro žáky ZŠ Doloplazy.
• Náčelníkem naší jednoty je bratr Vladimír Vašíček.
• Píšeme historii místního Sokola, vedeme kroniku tělocvičné jednoty (kronikářka Věra Vláčilová).
• Kromě oddílu všestrannosti působí v jednotě oddíl florbalu, žen („Věrné gardy“) a badmintonu. •Cvičíme na sále
kulturního domu, kde se konají i různé společenské akce (vánoční posezení, turnaje,…).
• V současné politické situaci není třeba klást důraz na obranu češství a demokracie, jak o ni bylo nutné usilovat v
době 19. a 20. století. V platnosti však stále zůstávají hodnoty morální, duchovní a fyzické, které byly v minulosti v
Sokole mnohem více prosazovány a plněny.
• Cvičení v letošním školním roce 2013/2014 se rozjíždí, cvičíme každý týden, přijďte mezi nás, bližší informace
na sokolské nástěnce nebo u cvičitelů (V. Vašíček, J. Hostášek, J. Ruská, P. Vojáčková).
Cvičitelé TJ Sokol Doloplazy

Dne 2. září žáci a učitelé ZŠ Doloplazy přivítali nový školní rok
Na slavnostním zahájení školního roku 2013-14 se sešla celá škola v počtu 79 žáků a 5 pedagogů. Mezi pedagogy
školy jsme přivítali pana Jiřího Weisse, učitele se zaměřením na hudební výchovu. Na první den školy netrpělivě
čekalo celkem 16 prvňáčků, které společně se zástupkyní obce paní Kubáčkovou přivítal pan starosta Josef Zdařil.
Škola má v úmyslu otevřít své dveře všem zájemcům ze široké veřejnosti. Začátkem září přivítala do zimního
semestru 10 studentů mikroregionu Bystřička v tříletém studiu Virtuální univerzity 3. věku. Celé studium je bude
provázet náš pan učitel Jaromír Navrátil, koordinátor a lektor spolupracující s Českou zemědělskou univerzitou v
Praze. Nejen pro své žáky, ale i pro jejich kamarády z MŠ škola nabízí možnost využití volného času pro děvčata v
kroužku Mažoretek a pro chlapce v kroužku Florbalu. Žáci školy mají pak možnost vybrat si z pestré nabídky dalších
kroužků, jako jsou Počítače, Keramika, Flétna, Ruština, Dramatický kroužek a Sportovní hry. Nechtěli bychom
zapomenout na naše dospěláky, kdy jim škola otvírá své
dveře každou středu při cvičení na Gymballech.
V novém školním roce nás čeká hodně společných
akcí, na které se všichni moc těšíme a na kterých se s
vámi všemi rádi uvidíme. Naše první velká společná
akce je sběr starého papíru, který se uskuteční v období
4.-14. listopadu. Prosíme o pomoc vás všech občanů, z
finančního obnosu bychom opět rádi sponzorovali naše
adoptivní vlky arktické v ZOO Kopeček.
Kdo má zájem sledovat bližší dění naší školy na
webových stránkách, jste kdykoliv vítáni na
www.zsdoloplazy.cz.
foto archiv autora

5. Mistrovství města Olomouce v T-ballu
Ve čtvrtek 26.9.2013 se 9 reprezentantů žáků školy vydalo do Olomouce na 5. mistrovství města Olomouce v Tballu. Soutěž organizoval baseballový oddíl Skokanů Olomouc. Celé dopoledne probíhalo ve velkém sportovním
duchu, turnaj škol a dovednostní disciplníny jednotlivců - běh přes mety a hod baseballovým míčkem do dálky. ZŠ
Doloplazy se umístila na 3. místě v turnaji škol a na 1. místě v obou dovednostních disciplínách. Našim malým
basebalistům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

POHÁDKOVÝ LES
Dnes již tradiční akce pro děti s názvem
Pohádkový les se pod patronací skautského
oddílu Kamzíci Doloplazy odehrála v neděli
15.září 2013. I přes nepříznivou předpověď
počasí jsme se rozhodli uskutečnit Pohádkový
les skutečně v lese a tak již od 14hod jsme vítali
první dětské návštěvníky na pomyslném startu
u Myslivecké chaty. Na trase pohádkovým
lesem děti zdolávaly mnohé překážky a plnily
úkoly, některé těžší, některé lehčí a některé prý
téměř nesplnitelné. Kačer Donald se strýčkem
Skrblíkem nechali děti přepočítat mince,
Mickey Mouse vyzkoušel jak zvládnou složit
rozstříhaný obrázek, Sněhurka připravila
bludiště, prasátko Ozvěna s medvídkem Pú
přichystali poznávání koření podle vůně se
zavázanýma očima a nechyběla ani oblíbená
lanová lávka, kterou střežila divoká
Kačer Donald a strýček Skrblík čekali na hrázi rybníka
Pokahontas. Tyto a další úkoly snad všechny foto archiv autora
děti zvládly. Odměnou jim bylo malé občerstvení v podobě špekáčku a pitíčka v cíli jejich cesty a také možnost nechat
si pomalovat obličej zručnou kreslířkou Verčou a tak se mnohé děti během chvíle proměnily v piráty, tygry, či motýly.
Celkově na trať vyrazilo okolo čtyřiceti dětí, to je v porovnání s minulými lety asi polovina, důvodem snad bylo horší
počasí, neboť v dlouhodobém hodnocení zaznamenáváme zvyšující se návštěvnost.
Další novinkou v programu bylo uskutečnění sbírky Postavme školu v Africe. Náš oddíl je jen jedním z mnoha,
který se do letošní sbírky zapojil, jedná se totiž o celostátní sbírku, jež je pořádána již podesáté a to ve spolupráci
Junáka s organizací Člověk v tísni. Oficiální týden sbírky je sice stanoven až na říjen, avšak je možné vybírat peníze
do kasiček i v jakémkoli jiném termínu během září a října daného roku, podmínkou však bylo konání „doprovodné“
akce pro veřejnost. Účastníci Pohádkového lesa mohli přispět do kasičky jakýmkoli příspěvkem, bylo také možné
zakoupit si trika s motivem sbírky, které vyráběly naše skautky. Náš oddíl do sbírky věnoval výtěžek z dobrovolného
vstupného. Děkuji všem, kteří do sbírky přispěli, nutno poznamenat, že dárci byli opravdu štědří, neboť po
přepočítání peněz na místním obecním úřadě
posíláme na účet sbírky 6915Kč. A kde bude
škola, na kterou jste přispěli postavena?
Místo, bylo pečlivě vybíráno. Hlavními
kritérii byla dostupnost vzdělání pro místní
děti, možnost získat dobře přístupné
stavebních pozemky a ochota komunity
spolupracovat, případně pomáhat se stavbou
školy.
Z užšího výběru pěti vesnic vyšla vítězně
Woininata. Jedná se o malou farmářskou obec,
kde žije 4 635 lidí. Místní si zde dříve postavili
svépomocí a s použitím primitivních materiálů
školu. Ta je však dnes v dezolátním stavu a
navíc nedokáže pokrýt potřeby všech 1 183
místních dětí. Skoro polovina jich tak do školy
nemůže chodit vůbec. Navíc se žáci tísní v
přeplněných třídách, kde jich někdy studuje
dohromady až 75. Učí se na směny. Učebny
jsou tmavé, bez elektřiny a přístupu k pitné
Kreslířka na obličej Verča v akci
vodě. Škole chybí adekvátní hygienické foto archiv autora
zázemí. Nejbližší pramen je vzdálen hodinu chůze. Cílem nové školy ve Woininatě bude nejen umožnit zbývajícím
dětem přístup ke vzdělání, ale také rozšíření výuky o 7. a 8. ročník. Doposud totiž děti po vychození šesti tříd musely
zbývající dva roky docházet každý den pěšky 5 km do nejbližší vládní školy. Mnoho z nich tedy nakonec
nedostudovalo, protože kromě školy musí často vypomáhat rodičům s obstaráváním vody, dříví nebo s péčí o
dobytek.
Více o sbírce se dovíte na webu www.skolavafrice.cz, fotografie z letošního Pohádkového lesa jsou již
vystaveny na webu www.doloplazy.cz/skaut.
Za 3. skautský oddíl Doloplazy, Mirka

Škola na nás volá
Prázdniny nám utekly jako voda a ve
školách nám začal nový školní rok. Během
toho, co děti lenošily u bazénů, dováděly
na hřištích a „prázdninovaly“ u babiček, se
v naší školce opět horlivě pracovalo. V
průběhu prázdnin proběhla s pomocí
tatínků a stavebních firem rekonstrukce
vstupní chodby a schodiště, a tak děti i
rodiče vítají hned u vchodu veselé a svěží
barvy. Původně ponurá chodba se
proměnila ve slunné místo projasněné
mozaikovou dlažbou, žlutou výmalbou a
obrázky. Jako v loňském roce děti
navštěvují třídu Berušek (dolní oddělení)
a Včeliček (horní oddělení). První den
Včeličky oslavily návštěvou dopravního
hřiště, které bylo dočasně vybudováno na
parkovišti před obchodem. Hlavním
úkolem samozřejmě bylo zvládnout jízdu
bez nehody. Všechny děti trasu
absolvovaly na jedničku, a tak si na závěr
zasloužily odměnu v podobě vanilkové
zmrzliny. U Berušek proběhl první den
poněkud plačtivě, jelikož se novým dětem
stýskalo po maminkách a tatíncích.
Nakonec se všichni rozkoukali, seznámili
se s učitelkami, se svými značkami,
školními hračkami, a pak šli dovádět na
školní zahradu. S každým dnem je slziček
míň a míň – děti si našly nové kamarády a
postupně zjišťují, že je to ve školce vlastně
prima.
foto archiv autora

Všechny milovníky country hudby a dobré zábavy zveme na

Skautský country bál,
který se bude konat v sobotu 23. 11.2013
v kulturním domě v Doloplazích.
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