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Vážení spoluobèané,
velmi mì vydìsil podzimní návrh nìkolika desítek
poslancù naší dolní komory parlamentu na zákon, dle kterého
by se trestalo hanobení hlavy státu. Ve Zpravodaji è.1, roèník
VII, po tehdejší pøímé volbì prezidenta jsem napsal, že u mne
v kanceláøi se naštìstí žádný portrét prezidenta na zdi mìnit
nemusí, tady by každý dopadl jako obraz císaøe pána v
Palivcovì hospodì U kalicha. Naštìstí øada poslancù, po
poradì na svých stranických sekretariátech, vzala návrh zpìt.
Nicménì varování zùstalo, ba ještì zesílilo, když jsem byl na
poslední schùzi OZ naøèen z totalitního vystupování. Omezím
se tedy radìji už jen na struènou zprávu o „stavu obce“. Tou,
pro mì nejdùležitìjší zprávou je, že se pracovníkùm firmy
Ekodrill daøí práce na hydrogeologickém vrtu a nalezený
pramen se zatím jeví jako dobrý. Ale o tom nám víc prozradí foto archiv autora
až èerpací zkouška. Dílo se jim daøí i pøesto, že u vrtné
soupravy mìli nezvaného hosta, který si odnesl v podstatì
všechno, co šlo a co uvezl. Je to v Doloplazích taková tradice,
když se vrtalo v roce 2007, stalo se totéž. Dále obec získala
dotaci na rozšíøení kapacity naší mateøské školy z programu
IROP. Projekt øeší kapacitu navýšenou na 70 dìtí a rozpoèet dle
projektu èiní 6,6 mil.korun. Zastupitelé pøijetí dotace schválili,
realizace se pøedpokládá v pøíštím roce. Budova mateøské
školky, v rámci rozpoètu obce na rok 2017, vyžaduje ještì další
prostøedky na celkovou rekonstrukci elektroinstalace a opravu
topení. Probíhá jednáni s Metropolitní kapitulou Olomouc o
prodeji
pozem
kù ve
støedu
foto archiv autora
obce, které Kapitula získala v rámci církevních restitucí.
Schválený rozpoèet obce na rok 2017 i s tímto nákupem
poèítá, nyní se zpracovává odhad ceny pozemkù. Pøeji hezké
Vánoce a úspìšný nový rok všem lidem dobré vùle.
Bc.Josef Zdaøil, starosta

foto archiv autora

Zastupitelstvo obce Doloplazy
pøeje všem obèanùm krásné prožití
vánoèních svátkù a šastný nový rok.

Stojíme na prahu 8. semestr VU3V pøi ZŠ Doloplazy,
v únoru zaèneme i v Olomouci
Konzultaèní støedisko Virtuální univerzity tøetího vìku (VU3V) pøi ZŠ Doloplazy má za sebou již tøi roky èinnosti
a 19 odpromovaných studentù – seniorù. Po konèícím sedmém semestru pøibude dvacátá odpromovaná – paní B.
Brablecová, která to vzala skuteènì zkrátka. Bìhem tøí semestrù složila úspìšnì všechny testy v šesti oborech.
Zásluhu na úspìšné èinnosti VU3V má p. øeditelka ZŠ Doloplazy J. Štefanová, která obhájila projekt grantu
Nadaèního fondu Veolia - Stále s úsmìvem, Aktivní po
celý život. Vypracovala projekt, jehož hlavními cíli
bylo: poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní
vzdìlávání na univerzitní úrovni a podporovat fyzickou
a psychickou kondici, „bio-psycho-sociální” rozvoj
osobnosti, reagovat na mìnící se životní a spoleèenské
podmínky, rozvíjet generaèní dialog, rozšíøit nabídku
vzdìlávání seniorù v blízkém okolí mikroregionu
Bystøièka. (Více viz webové stránky školy.)
I proto se hledaly nové pøíležitosti a možnosti, jak
tuto formu distanèního studia zatraktivnit a zpøístupnit
širší seniorské veøejnosti.
Podaøilo se.
V øíjnu 2016 pøišli do ZŠ Doloplazy zahájit 7.
semestr VU3V p. Hesová – pøedsedkynì Krajské rady
seniorù v Olomouci a starosta obce Bc. J. Zdaøil. Slovo foto archiv autora
dalo slovo a následující jednání s vedením krajského úøadu v èele s p. Mgr. L. Štìpánkovou dopadlo navýsost dobøe.
Krajský úøad Olomouc poskytne prostor pro setkávání seniorù k této formì zájmového seniorského sebevzdìlávání.
První pøednáška prvního semestru v novì zøizovaném konzultaèním støedisku v budovì KÚ na téma „Lidské
zdraví“ se uskuteèní v kongresovém sále KÚ 2.2.2017 od 15,15. V KS ZŠ Doloplazy bude osmý semestr zahájen již
31.1.2017 v 15 hod. Studenty vybraná témata budou zveøejnìna na webových stránkách ZŠ Doloplazy.
Noví zájemci mohou pøijít pøímo na první pøednášku nebo mohou poslat jednoduše formulovanou pøihlášku na
adresu : navrja@zsdoloplazy.cz

T.J.SOKOL DOLOPLAZY
Vážení spoluobèané,
konec roku vybízí k bilancování, proto si
dovolím seznámit Vás s našimi aktivitami bìhem
roku 2016. Bìhem roku jsme nejen cvièili, ale i
organizovali naše každoroèní aktivity:13.2valná
hromada a posezení všech èlenù, 8.5 uctìní památky
padlých, 4.6 výlet do ZOO v Lìšné, 13.6 memoriál
Lubomíra Vláèila, 24.9 jsme se zúèastnili krajských
sokolských závodù v atletice, 26.9 branný bìh pro
dìti, 28.10. setkání u sochy T.G.Masaryka a 19.12.
nás èeká tradièní posezení všech èlenù u stromeèku s
pøedvedením cvièení všestrannosti malých èlenù
Sokola. Cvièení všestrannosti zaèalo být mezi dìtmi
atraktivní, je provádìno pøevážnì formou zábavných
her a také jsme doplnili sportovní náøadí. Jsme velice foto archiv autora
rádi, že do všestrannosti chodí více jak 3 desítky dìtí. Tímto bych chtìla podìkovat nejen cvièitelùm, ale i všem, kteøí
aktivnì pomáhají v èinnosti TJ.Sokol. Pøeji Vám krásné a pohodové Vánoce, a jestli si budete dávat novoroèní
pøedsevzetí, pøijïte si zacvièit do všestrannosti, protáhnout tìlo na bodistylingu nebo se nauèit badminton.
Rozpis našich cvièebních hodin:
Badminton- Po-20:00-21:00 dospìlí, Út-17:00-18:00 dìti, 18:00-19:00 dospìlí
Bodystyling- Út-19:00-20:00 dospìlí
Všestrannost- Po-17:00-18:30 starší žáci, St-17:00-18:30 mladší žáci
Cvièení vìrná garda- St-16:00-17:00
Další informace o èinnosti Sokola najdete na: www.sokol.doloplazy.cz
Jana Vzatková, kronikáø

Svozový kalendáø 2017 Doloplazy

Jak plyne èas v MŠ
Snad mílovými kroky jsme pokroèili až k Vánocùm.
Tvoøíme, zpíváme, recitujeme, tancujeme a troufneme si i na
dramatizaci pohádek – to vše pro potìšení našich nejmilejších,
našich rodièù a pøátel. Vše vyvrcholí 15. 12. v obou tøídách s
rozsvícenými stromeèky a nadílkou. I pøedvánoèní èas je
pøíležitostí k setkávání, proto jsme zahájili projekt „Babièèiny
pohádky“. Pøed odpoledním odpoèinkem (našich nejmenších)
pøichází nìkdo dìtem blízký, aby jim pøeèetl pohádku,
prohodil s nimi nìkolik vlídných vìt, trpìlivì vyslechl milou
sdílnost. Následné uspokojení a hrdost, že právì jejich
babièka, maminka nebo tatínek nás navštívili s pohádkou,
urèitì stojí za to.
Pohádkovì se mìli naši nejmenší i na Mikulášské nadílce
ve spolupráci se SOU Velký Újezd. „Zlatovláska“, balíèek od
Mikuláše a hodných èertù pøišel jako každý rok vhod. Po návratu na všechny ve tøídách èekalo další pøekvapení dìtské oèi záøily spokojeností.
Protože nám záleží i na zdraví našich dìtí, zorganizovali jsme besedu (se studentkami zubního lékaøství) pro
rodièe o správných návycích pøi zubní hygienì.
Screeningovým vyšetøením zraku pøímo v MŠ byly opìt
odhaleny zaèínající oèní vady nìkterých dìdí. Zúèastnili jsme
se celostátní soutìže „Rytíø z Nosu“. Dìti si prostøednictvím
dobrodružných pøíbìhù osvojily zásady hygieny a zdravého
životního stylu.
Letos jsme opìt zahájili kroužky pro dìti, tentokrát v
odpoledních hodinách, s obmìnou náplnì i lektorù: prozatím
zumba, flétnièka a kroužek pro kluky (pohyb, pokusy, tvoøení
atd.). Sezónní lyžování, in-line bruslení a pøedplavecký
výcvik probíhá ve II. pololetí, stejnì jako seznamování s
anglickým jazykem ve spolupráci se ZŠ Doloplazy.
Spoleènost GLENMARK PHARMACEUTICALS nám
prostøednictvím jedné z našich maminek vìnovala
sponzorským darem „Hmyzí hotel“. Zdokumentované pøijetí
daru našimi dìtmi tak poletí až za kamarády do Indie. Na jaøe foto archiv autora
pak budeme na zahrádce peèlivì sledovat, která zvíøátka se v hotelu zabydlela.
Závìrem pøání všem spoluobèanùm: ,,A i Vaše Vánoce jsou bohaté, hlavnì hezkými prožitky se svými blízkými.
Hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2017!“
Pøejí dìti a zamìstnanci MŠ.

JEZDECKÝ AREÁL v Doloplazích nabízí

vyjížïky do pøírody a výcvikové hodiny pro dìti i dospìlé s
odbornými cvièiteli.
V rámci areálu Vás uvítáme ve stylovém KONIBARU s
letní terasou a pøíjemným výhledem na jízdárnu.
Rádi pro vás pøipravíme:
ā oslavy a rauty pro každou pøíležitost
ā sportovní, firemní a vánoèní veèírky
ā posezení s pøáteli

Rádi bychom se touto cestou vyjádøili k anonymnímu oznámení, který dal podnìt
úøedním orgánùm ke kontrole provozování Jezdeckého areálu a Konibaru.
Po šetøení patøiènými úøady bylo shledáno dodržování všech zákonných postupù,
které ukládá legislativa.
Dìkujeme spoluobèanu za tento podnìt, díky jehož kladnému výsledku mùžeme
Vám,našim zákazníkùm, nabízet kvalitní a provìøené služby.

Z ÚSPÌCHÙ NAŠÍ ŠKOLY
13. ROÈNÍK SOUTÌŽE MLADÝ PÌSTITEL
V mìsíci øíjnu se žáci ZŠ Doloplazy zúèastnili 13. roèníku soutìže Mladý pìstitel, která se konala na Flóøe v
Olomouci. František Bílek, žák 4. tøídy, získal v kategorii mladší žáci 1. místo, za vypìstované avokádo a Kristýna
Vláèilová, žákynì 3. tøídy, se umístila ve stejné kategorii na 2. místì s vypìstovaným mangem. Paní uèitelce Marii
Zahrádkové dìkuji za vzornou pøípravu žákù a Františkovi a Kristýnce všichni moc gratulujeme! A se nadále
našim žákùm a rostlinám daøí v jejich rùstu!

MORAVSKÝ HALOVÝ PÌTIBOJ VŠESTRANNOSTI OVOV
Brno 7.12.2016, sportovní hala Vodova, závody žákù roèníkù 2002 – 2006. Žáci škol se utkali ve smíšených
družstvech (4 dívky a 4 chlapci) v pìti disciplínách Olympijského odznaku – OVOV: trojskok, hod medicinbalem,
leh-sedy, švihadlo, dribling. Družstvo ve složení A. Dudová, O. Kelnarová, K. Malinková, V. Voldánová, K. Èevela, P.
Èubrda, T. Langer a D. Rùžek se celkovì z 15 škol 1. a
2. stupnì umístilo na 13. místì. Mezi jednotlivci
kategorie dívky 2005 naše žákynì Vendula Voldánová v
konkurenci 11 závodnic zvítìzila, v kategorii dívky
2006 v poètu 19 závodnic Anežka Dudová vybojovala
støíbro s rozdílem 46 bodù na zlatou pøíèku. I ostatní
závodníci družstva ZŠ Doloplazy se ve velké
konkurenci zejména brnìnských škol neztratili. Olga
Kelnarová se umístila na 10. místì, Kamila Malinková
na 11. místì, Kristián Èevela byl ètvrtý, Tomáš Langer
devátý, David Rùžek desátý a Pavel Èubrda tøináctý.
Všem žákùm, ale i obìtavým rodièùm paní Dudové a
panu Voldánovi, moc dìkuji za pøíkladnou reprezentaci
nejen školy, ale i obce Doloplazy.
Jana Štefanová, øeditelka školy
foto archiv autora

Žáci a zamìstnanci základní školy
pøejí všem kouzelné vánoce
plné zdraví, štìstí a rodinné pohody.

Rok 2016 u hasièù v Doloplazích
V roce 2016 mìla naše výjezdová jednotka celkem
10 ostrých výjezdù. Jednalo se pøevážnì o požáry všeho
druhu a o technickou pomoc pøi dopravních nehodách.
Jednu zvláštnost však letošní rok mìl. Po dlouhé dobì
hoøelo i u nás v Doloplazích. 27.2. zaèala hoøet dílna
pana Calábka.I když jsme u události byli vèas a za
vydatné pomoci nìkterých z vás jsme požár zaèali hasit
a také uhasili , tak dílna byla na odpis. Všechny ostatní
události jsme zvládli v pohodì a bez zranìní. Také jsme
ve spolupráci s obecním úøadem podali žádost o dotaci
na novou cisternu. Bohužel jsme neuspìli pro velký
pøevis žádostí. Tak to zkusíme nìkdy pøíštì snad to
výjde.
foto archiv autora
Naše dìti absolvovaly 20 soutìží a to nejen v požárním útoku , ale také branný závod, soutìž v požárním útoku
CTIF a soutìže v bìhu na 60 metrù pøekážek. Družstva zatím získávají zkušenosti a pohárová umístìní snad pøíjdou
pøíští rok. Úspìch mìli naši svìøenci v disciplínì 60 metrù pøekážek, kde na okresní úrovní nemají témìø žádnou
konkurenci a v celostátním mìøítku máme závodnici, která se drží v první desítce Halového poháru. Což je seriál tøí
závodù , kde v každé kategorii soutìží cca. 200 dìtí . V záøí si dìti zaøádily na soustøedìní na Myslivecké chatì. My
dospìlí jsme pøipravovali a organizovali už tradièní akce a to Hasièský ples a Lampionový prùvod.
Dìkuji tímto Vám všem, kteøí nás podporujete a pøeji Vám do nového roku 2017, hodnì štìstí, zdraví a elánu do
života.
Za hasièe Martin Zboøil

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kanceláø organizace Èlovìk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné
sociální poradenství rodinám s dìtmi i jednotlivcùm, kteøí se ocitli v nepøíznivé
sociální situaci a neví si s ní rady.

S èím se na nás mùžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomùžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat
splátkový kalendáø, odpovìdìt na exekuèní výzvu, pøípadnì napsat návrh na osobní
bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu pøi vyøizování dávek státní sociální podpory,
hmotné nouze, doprovody na úøady, asistenci pøi hledání zamìstnání nebo
vhodnìjšího bydlení. Rodinám s dìtmi nabízíme pomoc s rodinným rozpoètem,
podpoøíme rodièe a dìti ve vzdìlávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás mùžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kanceláø se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve
všední dny od 8 do 16,30 hodin.
Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štìpánka Drábková – 777 367 873

Plesová sezóna 2017
7. 1.

Košt slivovice (Èeský zahrádkáøský svaz)

14. 1.

Spoleèenký ples (Èeský zahrádkáøský svaz a Skautský oddíl )

28. 1.

Hanácký bál ( Hanácký národopisný soubor Olešnica)

4. 2.

Sokolský ples (TJ Sokol Doloplazy - oddíl kopané)

25. 2.

Pochovávání basy ( Hanácký národopisný soubor Olešnica)

4. 3.
19. 3.

Hasièský ples (Sbor dobrovolných hasièù)
Dìtský karneval (SRPŠ pøi MŠ)

Spoleèenská rubrika IV.ètvrtletí
Noví obèánci :

Zemøel:

Stachová Emily
Lebišová Ester
Vozihnoj Matìj
Krulík Jakub

Kováèek Zdenìk
Pelda Zdenìk
Balunová Jana
Oherová Jaromíra
Škoda Èestmír

Naši jubilanti:
Frelich Jaroslav
Johanesová Božena

92 let
90 let
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