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Vážení spoluobčané,
uplynulé letní měsíce v obci odstartovala vydařená
největší slavnost v obci, Jízda králů, a to nejen proto, že s
námi pobyl ministr zemědělství. Jak už to po hodech bývá,
dál už to taková idylka nebyla. V minulém zpravodaji jsem
psal o problémech s obecními vrty a nedostatkem pitné
vody. Podařilo se vyčistit a sanovat oba vrty s tím, že
především starý vrt by měl ještě několik let sloužit. Co bude
ale dál? Bude třeba další vrt. Nový vrt z roku 2007 dle
hydrogeoložky nebyl proveden kvalitně, je špatně umístěn,
má menší vydatnost a větší obsah písku v těžené vodě. Bude
tedy používán jako záložní. Nová odkalovací nádrž a nové
typy čerpadel se zatím osvědčily a úpravna pracuje dobře,
rozbory vody ukazují na skutečně dobrou vodu, navzdory
subjektivní kritice některých jedinců. Dobrá voda
samozřejmě něco stojí a tyto neplánované výdaje letos foto archiv autora
činily cca. 700 tisíc korun. To se nepochybně projeví v ceně
pitné vody. Na druhé straně jednu chvíli byl v obci vody
nadbytek, jak ukazuje foto z přívalového deště uprostřed
obce, kdy ani pamětníci takový rybník nepamatují. Pokud
si někdo myslí, že podobnou vodu zvládne naše jednotná
kanalizace, tak mohu tlumočit vzkaz projektanta, že na
přívalovou vodu není projektována žádná kanalizace.
Po velkých problémech při realizaci cyklostezky, i tu
dvakrát spláchl přívalový déšť, se tato stavba konečně
dokončila a začala sloužit. Bohužel je velmi problematická
administrace dotace z ROP Střední Morava, kde nám
poskytovatel dotace nachází chyby v administraci, které
ovšem nedělá obec, ale zainteresované a dobře zaplacené
firmy. Takže na slíbené peníze stále jen čekáme.
Naši farníci se pustili do připravované opravy věže
kostela, největší dominanty v obci, která už září novotou.
foto archiv autora
Na samou špici pod kříž, do tzv. makovice, jsme s panem
farářem dali do měděné tuby zprávu o nynější obci a
farnosti pro naše následovníky. Z vrcholu věže vypadá ta
naše vesnička pěkně až malebně. Někdy i líp, než zblízka.
Zvlášť když stojíte u kontejneru na bioodpad, do kterého
někdo vyhazuje i hnůj od králíků. Vzhledem k neustálým
stížnostem obyvatel, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti
kontejnerů, budou tyto přemístěny. V rámci mikroregionu
jsme dostali dotaci na dva velkoobjemové kontejnery na
biodpad (12m3) a musíme tedy rozhodnout kam je
umístíme a jak je budeme užívat. Ve dnech 10. a 11.října
budou v přísálí KD další volby do zastupitelstva obce. Chci
tedy poděkovat všem členům a členkám dosluhujícího
obecního zastupitelstva, kteří pro obec v tomto volebním
období pracovali nebo byli jakkoliv při správě obce
nápomocni. Hezký podzim všem.
Bc.Josef Zdařil, starosta
foto archiv autora

Výzva
Prosím všechny naše spoluobčany, kteří se účastnili letošního ročníku Olomouckého půl-maratonu, aby na
telefonní číslo 725 339 612 SMS zprávou odeslali svoje jméno.
Ráda bych Vaše jména uvedla v zápisu do kroniky obce.
Děkuji Pokorová Naďa (kronikářka)

ZŠ Doloplazy přivítala do nového školního roku 95 žáků
Slavnostního zahájení nového školního roku 2014/15 se zúčastnili všichni žáci
školy, kteří společně s panem starostou J. Zdařilem a se všemi zaměstnanci školy
přivítali celkem 22 prvňáčků a 24 dětí domácího vzdělávání, jejich rodiče a
prarodiče. Společně nám začal nový školní rok plný očekávání, pilné práce,
kamarádů a zážitků.
Škola nám září v
nových barvách, po
rekonstrukci a
výmalbě 1. poschodí
nás čekají práce v
přízemí a ve sklepních prostorech, také čekáme na
výsledky výběrového řízení pro nový „kabát (fasádu)
ZŠ“.
Těšíme se na vás, všechny studenty Virtuální
univerzity 3. věku, kteří začnete svá studia zimního
semestru v měsíci říjnu.
Veřejnosti v novém školním roce škola nabízí další
odpolední aktivity, jako jsou Keramika, Počítače,
Angličtina a Cvičení na gymballech. Těšíme se na
foto archiv autora
setkání s vámi, škola je otevřená pro každého z vás.

SITA CZ a.s. - Výsledky soutěže škol ve sběru starého papíru jaro 2014
Vážení občané, chtěli bychom vám poděkovat za vaši podporu při sběru starého papíru. Škola se pravidelně
zapojuje na jaře a na podzim, vždy nasbírá min. 4 tuny papíru. V jarní soutěži sběru se ZŠ Doloplazy umístila na 9.
místě z celkového počtu 55 škol, jak uvádí výsledková listina společnosti SITA CZ a.s. Děkujeme za pomoc nejen
nám, ale i přírodě.
SITA CZ a.s. - Do Jarní soutěže letošního roku, se přihlásilo 55 škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Celkově se nasbíralo 430t papíru. Všem zúčastněným školám bychom tímto chtěli poděkovat za účast a snahu
nasbírat co nejvíce starého papíru. Výsledky „Soutěže ve sběru papíru”, která proběhla na Vašich školách v termínu
od 1.4. - 15.6.2014.

Nejlepší škola Olomouckého kraje průměr na 1 žáka « prvních 10 míst
Poř. Název školy
1. Základní škola a Mateřská škola Velké Losiny
2. Základní škola a Mateřská škola údolí Desné Sobotín
3. Základní škola Bedihošť
4. ZŠ a MŠ Bystročice u Olomouce
5. Základní škola a Mateřská škola Drahanovice
6. Základní škola Senice na Hané
7. Základní škola Střeň
8. ZŠ a MŠ Charváty
9. Základní škola Doloplazy u Olomouce
10. Základní škola Vikýřovice

Pozvánka na Country bal
V předstihu bychom rádi pozvali všechny příznivce country hudby, ale i ostatní, na letošní Country bal, který se
uskuteční v sobotu 15.11.2014 v prostorách kulturního domu v Doloplazích. Večerem nás bude provázet country
skupina Šediváci a můžete se těšit také na zajímavý doprovodný program, skautské předtančení, bohaté
občerstvení a pohodovou atmosféru.

Skautské léto
Děti, které patří mezi doloplazské skauty, prožívají o
prázdninách to pravé dobrodružství a to hlavně díky táborům,
které pro ně náš oddíl připravuje.
Letos jsme se rozhodli pro organizaci více táborů, zvlášť
pro starší a mladší děti. Mladší děti (1.-7. třída) vyrazili na
naše střediskové tábořiště, Slezskou Hartu, které se však v
čase tábora často měnilo na ostrov Ithaka vlastněný bájným
Odyssem a jeho krásnou ženou Pénelopé. Děti tak po celých
deset dní prožívaly dobrodružství při dobívání Tróji, bojovali
také se Skylou a Charibdou, ale hlavně bloudili po moři se
snahou nalézt břeh rodné Ithaky. Odysseus však velel pouze
etapové hře, převážnou většinu času jsme s dětmi trávili
zdokonalováním jejich skautských a tábornických
dovedností. I přes deštivé počasí se dařilo dětem udržet si
foto archiv autora
dobrou náladu a nedošlo ani k žádnému vážnému úrazu.
Starší skauti se vydali na vzdálenější místo. Vašek Kubáček, jeden z dětských účastníků vzpomíná na tábor takto:
„Spolu s rovery jsme byly na táboře na Šumavě, kde jsme první tři dny sjížděli Vltavu a poté se přesunuli do Nových
hradů na chatu Švýcarák. Na této chatě náš oddíl už byl a to v roce 2008. Vltavu jsme si hodně užili, protože bylo
nádherné počasí, zato na Švýcaráku tak slunečno nebylo.
Celotáborová hra byla na motivy Hunger games a byla dost
propracovaná a hlavně fyzicky náročná. Letošní tábor byl
velmi podařený a už těším se na příští ročník.“
Pevně doufáme, že všechny zkoušky, které jsme dětem
připravily jim budou přínosem v jejich nejen skautském
životě.

Houpačka Nad bránou
Jak si již možná někteří z vás všimli, na okraji lesa, na starém
dubu, byla zavěšena houpačka. Tuto houpačku jsme zde
pověsili se skauty a to díky projektu s názvem 100 houpaček
pro krajinu. Jedná se o studentskou iniciativu pocházející z
hlav mladých krajinářských architektů a tato naše houpačka, s
pořadovým číslem 21, je zde pro potěchu všech
foto archiv autora
kolemjdoucích. Přejeme vám tedy, abyste si, stejně jako my,
užívali chvilky strávené na tomto místě, ze kterého je krásný výhled do okolní krajiny. Název houpačky Nad bránou
byl vybrán podle katastrální mapy, kde je právě na okraji lesa tento název napsán.
Pokud by vás zajímalo něco navíc k houpačkovému projektu, nebo byste se do něj chtěli sami zapojit, tak neváhejte
navštívit internetové stránky http://naokraji.cz/houpacky

Opět přibylo Berušek a Včeliček
Poslední srpnový den udělal definitivní tečku za
prázdninami. Nové tváře v MŠ zahájily další školní rok a opět
maximálně doplnily kapacitu obou tříd – Včeliček a Berušek.
Starší „mazáci“ přišli odvážně s elánem, malým „nováčkům“
leckdy ukápla i slzička, ne-li celý vodopád, paní učitelky
nastoupily s předsevzetím, že se nám vše podaří.
V průběhu roku našim dětem ve vzdělávacích tématech
nabídneme lákavé a pestré činnosti – pro rozvoj po stránce
fyzické, psychické i sociální. Záměrem předškolního
vzdělávání je vést děti tak, aby na konci svého předšk. období
byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou
zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny
(zejména v prostředí jim blízkém – rodina, školka), a zároveň i foto archiv autora
ty, které je v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Zajistíme dostatek prostoru pro společnou hru a upevňování
společenských návyků včetně sebeobsluhy a relaxace. K rozšířenému vzdělávacímu obsahu patří i nabídka dostatku
rozmanitých činností i formou nadstandardních zájmových aktivit (kroužků): flétna, aerobik, sezónní sporty –
lyžování, plavání a in-line bruslení. Ve spolupráci s naší základní školou – seznamování s anglickým jazykem, florbal
a mažoretky. Tak a začínáme na dopravním hřišti…

U příležitosti 45.výročí založení souboru Olešnica Doloplazy
zveme všechny spoluobčany

8. listopadu 2014
Kulturního domu v Doloplazích
v sobotu

do

k přátelskému posezení.
V programu vystoupí všechny složky souboru,

dechová hudba Věrovanka.
Celý program bude uzavřen taneční zábavou.

Srdečně zvou pořadatelé.

Společenská rubrika III.čtvrtletí 2014
Noví občánci :
Naši jubilanti:

Duda Antonín
Číhalová Marie – 90 let
Malíčková Božena - 90 let
Tomečková Marie – 80 let
Dokoupilová Jiřinka – 85 let

Zemřeli:

Malíček Jan
Zábranský Jaroslav
Berger Miroslav
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