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Vážení spoluobèané,
prázdniny a léto jsou už zapomenuty, 

nicménì letní kvartál u nás zaèal letos 
zvláš� vydaøenými hody – Jízdou králù. 
Nejen díky poèasí se zúèastnilo víc 
spokojených návštìvníkù a hostù, než v 
jiných rocích. Byla to u nás jediná takováto 
venkovní akce a snad jich pøibude, až se 
zrealizuje projekt revitalizace støedu obce. 
Architektonickou studii již zpracovává ing. 
arch. Michal Sborwitz, autor napøíklad 
ocenìné úpravy støedu obce v Bukovanech. 
Souèasnì probíhá jednání s Metropolitní 
kapitulou v Olomouci o výmìnì nìkterých 
pozemkù ve støedu obce, které již byly 
státem kapitule navráceny. První nabídka 
našich obecních pozemkù ke smìnì nebyla 
akceptována,  takže jednání  bude 
pokraèovat.

Zahájení nového školního roku se uskuteènilo opìt na sále kulturního domu, nebo� naše škola už tak trochu 
„praská ve švech“, máme plný stav dìtí, tj. 120. Èásteènì i proto, že jsme pøijali 14 druhákù ze ZŠ v Tršicích, vèetnì 
jejich paní uèitelky. Žáky sem pøemístili nespokojení rodièe po nepøíjemných událostech v tršické škole, které 
doposud nejsou vyøešeny ke spokojenosti dìtí a rodièù. Takže tìmto novým pøespolním pøeji, aby se jim u nás líbilo a 
našli tu víc klidu, pochopení a pohody k dalšímu vzdìlávání. 

Naše obec byla oslovena pracovníky Èeské pošty s nabídkou projektu „Pošta partner“, který znamená, že provoz 
poštovního úøadu by pøevzala obec, a to za poštou stanovených podmínek. Pracovníci pošty se netají s tím, že provoz 
naší pošty je ztrátový. Protože nechtìjí (zatím nemohou) naši poštu zavøít, chtìjí aby ji provozoval nìkdo jiný a tuto 
ztrátu si pokryl sám. Nepøevezme-li poštu obec, bude tento projekt pošta nabízet místním podnikatelùm, popø. dalším 
subjektùm i mimo obec. Naše zastupitelstvo tuto nabídku neakceptovalo. Myslíme si, že poštu má provozovat pošta a 
má to dìlat poøádnì, by� tøeba za podpory státu. Poštovní úøad rozhodnì nepatøí do obchodu, nebo ještì hùø, do 
hospody. By� i takto si to magement Èeské pošty pøedstavuje. Pøesto jsme se rozhodli v kanceláøi naší pošty, v 
knihovnì a obecním bytì (dùm è.p.73) vymìnit stará netìsnící okna a venkovní dveøe, bude dodìlán sokl.

Dále je pøed podpisem s vysoutìženým dodavatelem smlouva o dílo na poøízení nového hydrogeologického vrtu 
ve „Šroubanci“, kde je termín zhotovení do konce roku. Pøeji vám hezký podzim.   Bc.Josef Zdaøil, starosta

Výprava na Grossglockner
Po delší pauze se opìt dala dohromady 

"stará garda" skautského oddílu - družina 
Kamzíkù a vyrazila na nejvyšší horu 
Rakouska Grossglockner - 3.798m.n.m.. V 
celkovém poètu 8 statných kusù (cca  800 
kg živé váhy) jsme dorazili na parkovištì 
nad vesnicí Kals. Po sbalení výstupového 
batohu jsme se vydali smìrem vzhùru. Na 
chatu Stüdlhütte (2.802 m..n.m) jsme 
dorazili dle plánu kolem šesté hodiny veèer. 
Po ubytování a rychlém obèerstvení jsme 
pøed setmìním stihli ještì lehký trénink 
pohybu po blízkém ledovci a potøebnou 
kontrolu výstroje. foto archiv autora 

foto Tomáš Øímský



S novým školním rokem v MŠ.
Letní sluneèné poèasí rychle osušilo slzièky 

našich „nováèkù“ a snad i již známí „Mimoni“ 
pøispìli k radostnému a sváteènímu startu do další 
práce s místními nejmenšími.

Povinností  je  dle našeho Školního 
vzdìlávacího programu pro pøedškolní vzdìlávání 
„Pro bystré hlavièky“ zajistit rozvoj dítìte po 
stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na 
konci svého pøedškolního období bylo jedineènou 
a relativnì samostatnou osobností, schopnou 
zvládat takové nároky života, které jsou na nì 
bìžnì kladeny (zejména v prostøedí – rodina, 
škola). Již od pøíštího školního roku byl uzákonìn 
povinný poslední roèník pøedškolní docházky. K 
pohodì, všeobecné ochranì zdraví i bezpeènosti 
pøispìjeme pokraèováním v dlouhodobých 
projektech:

„Koukají na nás správnì?“ - preventivní screeningové vyšetøení zraku pøedškolních dìtí.
„Jsou tu s námi a my s nimi“ - vytváøení základních ekologických návykù. Stále pokraèujeme
v projektu „Papír za papír“ na podporu recyklace papíru. Sbìr je prùbìžný a uvítáme od Vás každý pøebyteèný 

arch. Sbíráme víèka z PET lahví pro Tommyho – postiženého kamaráda v psychomotorickém vývoji, na jeho léèebný 
pobyt v Klimkovicích.

„Zdravá školka“ - podpora v oblasti zdravého životního stylu, odpovìdné chování ke svému zdraví i zdraví 
druhých. Pokraèujeme ve výukových programech „Zdravá 5“. Pøihlásili jsme se do soutìže „Rytíø z Nosu“, kde si 
dìti budou osvojovat zásady hygieny a zdravého životního stylu od 12. 9. do 10.11.2016. Do soutìže se mùžete 
zapojit i Vy hlasováním na  a hodnotit naše výsledky soutìžních úkolù. Každému obrázku 
(fotografii) mùžete dát maximálnì 1 hlas a hlasovat pro nìj po dobu 10 dnù od zveøejnìní. Pomozte naší školce 
vyhrát!

„Bezpeèná školka“ - prevence rizikového chování: „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k 
tobì.“ 

„Chováme se bezpeènì“ - získání specifických dovedností jak bezpeènì reagovat v dopravní situaci a nauèit se 
používat základní pravidla silnièního provozu pøimìøenì vìku. Prakticky jsme již procvièili s dìtmi tøídy Vèelièek na 
mobilním dopravním høišti. K posledním dvìma tématùm plánujeme pro zpestøení zaøadit i besedu s policií.

Dále bude letos novinkou rozšíøení spolupráce s rodièi a prarodièi projektem rozvoje pøedètenáøské gramotnosti 
„Babièèiny pohádky“. 

Vážení rodièe, je na místì rovnìž pøipomenout, že nás èeká sychravé podzimní poèasí, které s sebou  nese i 
zvýšený výskyt nemocí. Proto si již nyní zabezpeète øešení nenadálé situace, nebo� nemocné dìti do kolektivu 
nepatøí. Chraòte zdraví svých dìtí i zdraví druhých a vezmìte na vìdomí, že pokud bude rodiè trvat na pøevzetí 
evidentnì infekènì nemocného dítìte, budeme požadovat potvrzení od dìtského lékaøe o bezinfekènosti. Tak, a nyní s 
chutí a úsmìvem do práce!

www.rytirznosu.cz

Je pátek 29.7.2016 3.30 ráno. Po témìø probdìlé noci v pøetopené místnosti v zimních spacácích balíme vìci nutné 
pro výstup a ve 4.00 vyrážíme ještì za svitu èelovek vzhùru. Za svítání jsme na ledovci, tvoøíme 2 výstupová družstva, 
oblékáme výstroj, navážeme se na lano a pokraèujeme stále strmìjším terénem. Vrchol osvícený prvními ranními 
paprsky se zdá být na dosah, ale plíce a zrychlený tep naznaèují, že zadarmo to nebude. Na poslední chatì Adlersruhe 
(3.545 m.n.m.) zjiš�ujeme, že vrcholový høeben se zahalil do bílých mraèen. Následuje výstup snìhovým polem ve 
sklonu 50°, kterým se systémem jeden krok vpøed, dva zpátky dostáváme na vrcholový høeben. Nevím, co se 
každému honí hlavou. Faktem je, že na nadávky již nemáme dost kyslíku. Sundáváme maèky a pokraèujeme 
exponovaným skalním terénem. Vrcholový høeben je skryt v husté oblaènosti, a tak nám nìkteré pøechody po 30 cm 
øímsách a návìjích nad nìkolikasetmetrovými srázy nedìlají problém. Na høebenu opravdu není mnoho místa a 
musíme dávat pozor abychom se s lanem nezamotali s ostatními horolezci. V sedle pøímo pod vrcholem je fronta, jak 
na maso z Kokor. Po chvíli èekání a závìreèném výšvihu se i my Kamzíci z Doloplaz ocitáme na vrcholu. Provádíme 
nezbytné vrcholové fotky, rychlé obèerstvení a alou dolù. S vìdomím toho, že výstup je úspìšný až po návratu, se 
opatrnì ale svižnì vydáváme stejnou trasou zpìt. Zhruba ve výšce 3.200 opouštíme vrcholové mraèno a odmìnou 
jsou nám výhledy na okolní kopce. S vypìtím sil a s posledními zbytky kolagenu v kloubech pøicházíme ve veèerních 
hodinách zpìt k autu. Na další pøesun už nezbývá sil.

> Bivak na parkovišti a ráno pøesun na další etapu naší výpravy. Zítra nás èeká ještì jeden lehèí výstup, nocleh v 
Zell am See a pak už jen domù, do Doloplaz, do Pøíhona, do konibaru nechat vstøebat všechny nové zážitky.

  Za Kamzíky Karel Tomeèek

foto archiv autora 



Myslivecký spolek Doloplazy
Za krásného slunného  letního dne 3.9 2016 

uspoøádal Myslivecký spolek Doloplazy  
tradièní, v poøadí  osmý, roèník  støelecké 
soutìže na letící terèe o Pohár starosty obce 
Doloplaz. Tato vydaøená akce se konala na 
støelnici u myslivecké chaty. Soutìže se 
zúèastnilo  dvacet sedm  støelcù myslivcù ze 
spolkù místních i  z okolních obcí. V prùbìhu 
soutìže bylo postaráno o  bohaté obèerstvení  v 
podání výborných  klobás z udírny a jeleního 
gulášku .
Š�astní výtìzové : první místo obsadil  Stanislav 
Lindner, jako druhý skonèil Dušan Mateèka a na 
tøetím místì se umístil  Miloslav Polách.

Všem zúèastnìným, jak støelcùm tak hostùm, 
pøíznivcùm støelectví a myslivosti dìkujeme za 
ùèast. Výtìzùm gratulujeme . foto archiv autora 

Základní škola 
Zaèátek školního roku 2016/17 jsme 

dne 1. 9. 2016 slavnostnì zahájili v 
kulturním sále obce Doloplazy. Mezi 
pedagogy jsme novì pøivítali paní uèitelku 
Mgr. Vandu Fabianovou a spoleènì s ní i 14 
nových druháèkù, kteøí za námi pøišli z 
Tršic. Školu máme kapacitnì naplnìnou na 
celkových 120 žákù, z toho je 33 žákù 
individuálního vzdìlávání a jedna žákynì 
pobývá v zahranièí – Norsku. V novém 
školním roce nás èeká hodnì nových vìcí k 
poznání a nejvíce se tìšíme na spoleèné 
zážitky. Jako první ze zážitkù bylo 
Republikové finále OVOV 2016 v Brnì. 
Sedmý roèník Odznaku Všestrannosti 
Olympijských Vítìzù, vyvrcholil v Brnì na 
stadionech VUT ve dnech 8. - 10. záøí 2016. Do republikového finále postoupilo témìø 700 dìtí z Èeska, Nìmecka, 
Polska i Maïarska. Mezi nimi i sportovkynì naší školy Anežka Dudová a Vendula Voldánová, žákynì páté tøídy. V 
nároèném programu celého desetiboje (sprint 60m, skok daleký, hod míèkem, bìh 1km, trojskok snožmo z místa, leh-
sed, kliky, shyby, švihadlo, hod 2 kg medicinbalem) vybojovala Anežka ve svém roèníku 2006 v konkurenci 24 
závodnic skvìlé 6. místo a Vendula se umístila v kategorii jednotlivkyò 2005 mezi 27 závodnicemi na krásném 13. 
místì. Gratulujeme a dìkujeme za reprezentaci nejen školy, ale i obce!

Nabídka Aktivit pro veøejnost v ZŠ Doloplazy
Anglický jazyk pro dospìlé - mírnì pokroèilí (zvládnutí pøítomného a minulého èasu) 
- od 19. 9. 2016, každé pondìlí 16.30 - 17.30 hod, semestr 15 lekcí
Anglický jazyk pro dospìlé - zaèáteèníci

- od 19. 9. 2016, každé pondìlí 17.30 - 18.30 hod, semestr 15 lekcí
Anglický jazyk pro seniory - mírnì pokroèilí (zvládnutí pøítomného a minulého èasu) 
- od 23. 9. 2016, každý pátek 16.30 - 17.30 hod, semestr 15 lekcí
Virtuální univerzita 3. vìku - každé druhé úterý od 4.10.2016
Kondièní cvièení pro radost - Cvièení zamìøené na posílení a protažení svalù celého tìla s využitím velkých 
míèù, over ballù a Thera Bandù - od 5. 10. 2016, støeda 17.00 - 18.00 hod, semestr 12 lekcí
Cvièení pro každého pro zdraví a dobrou náladu - Cvièení zamìøené na posílení a protažení pohybového 
aparátu a zlepšení mobility páteøe /jóga/ - od 5. 10. 2016, støeda 18.00 - 19.00 hod, semestr 12 lekcí 
Keramika - od 29.9.2016, každých 14 dní, liché týdny, 16.30 – 17.00 hod, semestr 7x2 hodiny

foto archiv autora 
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Spoleèenská rubrika III.ètvrtletí
Noví obèánci : Valouchová Eliška

Naši jubilanti: Èíhalová Marie 92 let
Malíèková Božena 92 let
Kouøilová Bohumila 90 let

Zemøeli: Hrušková Emilie

Skautský tábor na Hranièkách
Letošní léto jsme opustili naši oblíbenou Slezskou Hartu s vidinou získání nových zkušeností a zážitkù na 

táboøišti s názvem Hranièky. Sám název napovídá, že se místo nachází blízko státní hranice, v tomto pøípadì té polské. 
Døíve zde stála stejnojmenná vesnice. Po 
vysídlení nìmeckého obyvatelstva z 
pohranièí však zela prázdnotou a posléze 
došlo k její likvidaci. Z celé vesnice dnes 
zbyl pouze jeden dùm a opodál stojící sklep, 
který dobøe slouží táborníkùm k uchování 
potravin.

Náš tábor se tentokrát nesl v duchu 
japonské kultury a dìti prožívaly 
dobrodružnou cestu pod vedením 
princezny Mononoke, ze stejnojmenné 
japonské pohádky. Dìti následovaly prince 
Ašitaku, jenž nasazoval holý život pro 
záchranu svého mìsta a pøedevším potom 
ducha lesa, bez kterého by celý les všude na 
zemi zemøel. Díky odvaze všech táborníkù 
se podaøilo pøekazit plány zlé vládkynì 
Železného mìsta a ducha lesa zachránit.

Mimo etapovou hru jsme strávili 
spoustu èasu na výletech po okolí. Mnohé 
družinky navštívily Borùvkovou horu s 
krásnou rozhlednou, mladší èastìji míøili na vrch Špièák, pøípadnì ke zøíceninì hradu Rychleby.

I pøes poèáteèní nepøízeò poèasí a první deštivé dny se daøilo dìtem udržovat úsmìv na rtech a všichni jsme se 
tìšili ze spoleènì strávených chvil i krásné pøírody. Chladné noci mnozí pøeèkávali navleèení i ve více než tøech 
vrstvách mikin, nikomu se však nepodaøilo onemocnìt. Jediný vážnìjší úraz v podobì seknutí do palce jsme zvládli, 
za pomoci pana doktora, dobøe ošetøit a 
domù jsme rodièùm vraceli š�astnì 
unavené dìti plné zážitkù.
Doufáme, že se našim dìtem tábor líbil a 
všem ètenáøùm vøele doporuèujeme 
navštívit toto kouzelné místo ukryté na 
èesko-polském pomezí.

Country bál
Veèer plný country hudby a tance se 

uskuteèní v sobotu 19. listopadu. Rádi 
bychom touto cestou pozvali všechny 
pøíznivce Country i ty, kteøí mají chu� si 
zatanèit a pobavit se. Tìšit se mùžete i na 
další pøedtanèení v provedení èlenù našeho 
skautského oddílu, oblíbenou kapelu 
Šediváky a nebude chybìt ani výuka 
country tancù.

foto archiv autora 


