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Vážení spoluobèané,
máme za sebou horké léto, které nám místo 

tolik potøebné vláhy z jiných kontinentù pøineslo 
jenom bìžence.  Takže jako obec øešíme jen tu 
vodu a nepolevuje ve snaze vybudovat další vrt 
pro tìžbu podzemní vody a za tím úèelem  
kupujeme vhodný pozemek. Jsou dokonèeny dvì 
nejvìtší letošní akce, zateplení MŠ a ZŠ, obì ještì 
spojené s dalšími pracemi, které se vyskytly pøi 
vlastní realizaci. Ve školce je na støeše nová 
krytina a nový, pro dìti pøívìtivý, povrch høištì na 
dvorku. Stejnì tak v základní škole se upravilo a 
opravilo celé nádvoøí, vìøím ke spokojenosti všech 
školákù. 

Bohužel, pøišlo to, o èem se zastupitelstvem již 
dlouho jen mluvíme, že mùže kdykoliv pøijít. V 
jednom místì v Beruni se zbortila naše stará 
kanalizace, dnes naštìstí již jen zatrubnìná Týneèka. Více než 70 let staré metrové roury – 10kusù – se 

muselo vymìnit a je otázka, kde a kdy  to spadne 
pøíštì? Podle monitoringu kanalizace, který jsme 
provedli v obci loni, betonové potrubí ještì 
nevypadá tak zle. Kritická místa jsou spíše šachty 
a pak kanalizace pod horní køižovatkou, která se 
bude muset opravit pøed opravou asfaltového 
povrchu. 

Nyní na podzim, dle rozhodnutí zastupitelstva, 
opravíme ještì chodník u mateøské školky 
(Bunèovice – Øeznická) a øeší se oprava povrchu 
komunikace mezi øadovkami. Hledáme vhodného 
zhotovitele, který bude mít kapacitu tuto akci 
provést ještì do zimy. Pokud se to nepodaøí, i s 
ohledem na nepøedvídatelné poèasí, provedem to 
na jaøe. 

Je vyøízený demolièní výmìr na dùm è.p.187 a 
vybrána firma k demolici - Jaroslav Pazdera, 

Stavební mechanizace Velká Bystøice. Dle kapacitních možností firmy, i zase podle poèasí, se dùm zbourá 
buï ještì do zimy nebo èasnì z jara. Necháváme zpracovat návrh, jak vzniklé prostranství upravit a využít, 
chceme hlavnì pøesunout kontejnery na separovaný odpad. Dìti za bohatého 
doprovodu rodièù a babièek úspìšnì zahájily nový školní rok, pro velkou úèast tentokrát 
na sále KD, a já jim i vám pøeji hezký podzim. 

Bc.Josef Zdaøil

POZOR – ZMÌNA TERMÍNU
podzimního sbìru nebezpeèných  a objemných odpadù!

V naší obci  bude proveden sbìr nebezpeèných  a objemných odpadù 
v sobotu dne: 31.10.2015, 

 podle obvyklého èasového harmonogramu (bude zveøejnìn).
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Svìtové skautské setkání Jamboree
V létì se v japonské prefektuøe Yamaguchi uskuteènilo 23. svìtové skautské setkání Jamboree. Z 

místního skautského oddílu vyrazili na akci 4 úèastníci – skauti ve vìku 14-18let a 4 èlenové 
mezinárodního servistýmu – starší 18 let, kteøí pøipravují  programy pro úèastníky a podílí se na chodu celé 
akce. Èeský kontingent èítal bezmála 300 èlenù a to: 200 úèastníkù, 80 èlenù mezinárodního servistýmu a 
11 èlenù mezinárodního manažerského týmu.

Jamboree si lze pøedstavit, jako obrovský mnohakulturní tábor, kde skauti v rámci malých táboøiš� 
prezentují svou skautskou i národní kulturu. Za èeskou republiku vycestovaly na akci i dva hanácké kroje, 
které nám pùjèil hanácký soubor Olešnica. V Èeském expostanu potom mohli zájemci vyndávat ježka z 
klece, zahrát si lední hokej, nebo se dozvìdìt rùzné informace o èeských mìstech, vynálezech a známých 
lidech.

Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí rùzných národností, kultur, jazykù a náboženství. Pro 
skauty je to pøíležitost, jak poznat spoustu nových pøátel, zdokonalit se v angliètinì èi jiném jazyce a poznat 
skauting z globálního hlediska. Zároveò skauti ukazují celému svìtu naplnìní základních myšlenek 
skautingu – pøátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání. Na svìtovém jamboree se 
skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se hravou formou vzdìlávají ve vìcech globálních problémù 
(odpad, diskriminace, lidská práva) a zároveò prezentují svou zemi. O svých zážitcích budou skauti 
vyprávìt na besedì s promítáním fotografií, které se uskuteèní ve ètvrtek 8.øíjna v pøísálí kulturního domu v 
Doloplazích. Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, Mirka Remešová

Dìti z øíše divù
Spousta natìšených dìtí, obrovské 

batohy, vystrašení rodièe a nervózní vedoucí 
uprostøed naší vesnièky Doloplazy, to 
všechno je pøedzvìstí skautského tábora. 
Letní tábor je vyvrcholením skautského roku 
každého oddílu a tak se i náš oddíl Kamzíci 
Doloplazy vydává na vícedenní nocování v 
podsadových stanech uprostøed pøírody. 

Letos jsme se vydali na léty ovìøené 
táboøištì u pøehrady Slezská Harta. Pøehrada 
nám po celou dobu tábora poskytovala 
pøíjemné osvìžení v horkých dnech, které 
vládly po vìtšinu letošních velkých prázdnin. Po pøíjezdu do táboøištì a krátkém seznámení se s okolím 
jsme tábor zapoèali slavnostním zaseknutím sekyry a zpìvem skautské hymny. Nováèci stáli mlèky v 
pozoru a snažili se pøidat ke starším dìtem, které hlasitì zpívali první sloku hymny. Všude kolem nás vládla 
mírnì napjatá atmosféra, která pøedpovídala nezapomenutelné zážitky. 

Jen nìkolik minut poté již dìti následovaly spoleènì s Alenkou bílého králíka do øíše divù. Etapová hra 
se tedy letos nesla v duchu zázraèného a neuvìøitelného svìta, ve kterém se dìjí nejúžasnoucnìjší vìci. 
Spoleènì s Alenkou se dìti vydaly za Houseòákem Absolonem, Koèkou Šklíbou, Pentlochòapem a dalšími 
prapodivnými obyvateli øíše divù. Jejich úkolem bylo porazit zlou Srdcovou královnu, která vládla v øíši divù 
pomocí lsti a strašila obyvatele øíše divù 
hrùzostrašným Tlachapoudem. Naštìstí na 
stranì dobra stála Bílá královna.  Dìtem se 
nakonec podaøilo porazit Tlachapouda i  
Srdcovou královnu. Celý tábor byl zakonèen 
velkou hostinou se všemi obyvateli øíše divù 
za zpìvu táborových písní u plápolajícího 
ohnì. 

Ve chvíli když potom sedíte v tichém 
autobuse, je vám nejvìtší odmìnou pohled 
na spokojenì oddychující spící dìti, které 
stále zùstávají myšlenkami daleko v øíši divù, 
kde nic není nemožné a vše se mùže stát 
skuteèností. Právì to jsou ty chvíle, kdy si 
øíkáte, že vaše práce ve skautingu má smysl!

Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, Veronika HUGO Tomeèková
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Co se událo v MŠ…
Co se událo v uplynulém období není tøeba již 

rozvádìt, kus odvedené práce a vynaložený balík 
penìz je nepøehlédnutelný již na pohled. 

Co není z dálky vidìt a stojí za prezentaci je 
nová terasa - „multifunkèní høištì“, hrazená 
menším dílem z rezervního fondu MŠ a zbytek 
zøizovatelem.

 

Dùležité je samozøejmì dodat podìkování. 
Podìkování zastupitelstvu obce v èele s panem starostou 
Josefem Zdaøilem za vstøícný pøístup k obecnímu školství. 
Podìkování paní Lence Ratajové za finální projekt nové 
podoby školky a barevnost naší fasády vèetnì obnovy 
interiéru.

Podìkování pedagogickým a provozním pracovnicím 
za kvalitnì odvedenou práci i v dlouhodobì ztížených 
pracovních podmínkách. S materiálními podmínkami k 
práci jsme nad míru spokojeni, proto jsme se my - 
pedagogické pracovnice mohly s novým školním rokem 
zabývat i obohacením našeho školního vzdìlávacího 
programu „Pro  bystré hlavièky“.

Zamìøily jsme se na projektovou èinnost a  ŠVP 
rozšíøily o projekty:

„Koukají na nás správnì?“-preventivní 
vyšetøení zraku pøedškolních dìtí ve spolupráci se 
spoleèností Prima Vizus.

„Preventivní program o zubní hygienì dìtí 
(Dental  Prevention)“- v rámci spolupráce s 
Fakultou zubního lékaøství v Olomouci.

Vlastní projekt „Jsou tu s námi a my s nimi“- 
smyslem je vytváøení základních ekologických 
návykù.

Vlastní projekt „Zdravá školka“- se zapojením 
do celorepublikového programu „Zdravá 5“, 
zamìøeného na zdravý životní styl, pøedevším v 
oblasti zdravého stravování.

Vlastní projekt „Bezpeèná školka“- s úèastí v 
celorepublikovém programu primární prevence 
rizikového chování „Zdravá pìtka = Zdravý 
pøedškolák“.

Vlastní dopravní projekt „Chováme se 
bezpeènì“- s cílem nauèit dìti používat základní 
pravidla silnièního provozu.

Nový školní rok už bìží a v rámci výše 
uvedených aktivit by stálo za zváženou, zda 
nezmìnit naše motto na: „Ve školce se 
nenudíme.“

Malý kvíz pro nezasvìcené: „Najdi 5 rozdílù“

1.záøí nás pøivítali MIMONI

9.záøí jsme byli zodpovìdnými 
úèastníky silnièního provozu
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Spoleèenská rubrika III. ètvrtletí
Noví obèánci :

Šiška Vojtìch
Nokoksa Dominik
Koblihová Michaela

Zemøel:
Grégr Pavel
Zábranská Marie

Naši jubilanti:
Èíhalová Marie – 91 let
Malíèková Božena – 91 let
Gomolová Mária – 85 let
Tomeèek Václav – 85 let
Klimeš Jaroslav – 80 let
Kubáèová Anna – 80 let

Zaèátek 5. semestru VU3V v ZŠ Doloplazy
Koncem záøí 2015 se v Konzultaèním støedisku 

VU3V ZŠ Doloplazy zaèaly opìt scházet „staøí i noví“ 
studenti virtuální univerzity tøetího vìku. V èervnu 
pøed prázdninami si pro pokraèování svého studia 
vybrali nìkteøí obor Pìstování a využití jedlých a 
léèivých hub.  Jiní se zamìøí na Umìní rané 
renesance v Itálii. V úterý 13.10 od 15 hod. budou 
pokraèovat druhou pøednáškou. Do tohoto termínu 
se lze ještì pøihlásit do zimního semestru šk. roku 
2015/16.

Ve druhé polovinì ledna 2016 se doloplazské 
konzultaèní støedisko stane organizátorem 
závìreèného semináøe VU3V pro celou Moravu. 
Úèast cca 150 studujících bude pøíležitostí seznámit 
se se studenty-seniory z jiných støedisek, 
podiskutovat s nimi a pochlubit se naší obcí a 
historickou Olomoucí. Mgr. Jaromír Navrátil, ZŠ Doloplazy

Naše alej
Pokud obèas projíždíte tøešòovou alejí vedoucí na 

Daskabát, možná jste si všimli, že zde stromy ubývají 
a ty, které stále ještì stojí, postupnì chøadnou. 
Protože jsme skauti a není nám lhostejná pøíroda a 
krajina kolem nás, rozhodli jsme se, že obci 
vypomùžeme a alej obnovíme.

Na jaøe tohoto roku jsme podali žádost o grant u 
Nadace Partnerství na program „Podzimní výsadba 
stromù“. Naše žádost byla schválena v plné výši a tak 
budeme moci vysadit 80 nových stromù. Mladé 
stromy budou vsazeny do meziøadí mezi stávající 
tøešnì tak, abychom udrželi na místì staré stromy co 
nejdéle a zároveò v dobì jejich úplného odstranìní 
byly mladé stromy už dobøe uchycené. Na místo 
tøešní bude nová alej tvoøena starými odrùdami 
vysokokmenných jabloní. Drtivá vìtšina sazenic bude tvoøena odrùdou Panenské èeské, dále pak 
Wagenerovo a Strýmka. Pro zmìnu ovocného druhu jsme se rozhodli kvùli únavì pùdy. Snad každý 
zahrádkáø totiž zná pravidlo, že na zahradì se mají po peckovinách vysadit jádroviny. Jablonì jsou zároveò 
vhodnou døevinou do alejí a tak se jim snad bude daøit i zde.

Nadace partnerství pøispívá pouze na materiál potøebný pro výsadbu. Vlastní výsadba musí být 
provedena dobrovolníky. Chtìli bychom Vás tedy všechny pøizvat ke spolupráci. Pojïte spoleènì s námi 
vysadit alej o které budeme moci smìle prohlásit, že je to Naše alej.

Pøedbìžný termín výsadby je plánován na sobotu 24. øíjna.
Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, Mirka Remešová
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