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Vážení spoluobčané,
dozněly petardy našeho ohňostroje, které
odstartovaly adventní maraton předvánočního shonu a
přinášíme Vám k rozjímání poslední letošní Zpravodaj
obce Doloplazy. Rekapitulace investičních akcí za
uplynulý rok nezabere mnoho místa. Požadované
dotace z Programu obnovy venkova na chodníky a nový
územní plán jsme neobdrželi, stejně jako požadovanou
dotaci z programu Leader. Takže se realizovalo jen pár
drobných akcí či oprav u vědomí toho, že ještě splácíme
každý rok 2mil.korun úvěr z kanalizace a ČOV. Byly
opraveny chodníky v centru obce, opraveny místní
komunikace, mostní
propustek v Beruni nebo
rozšířeno veřejné
osvětlení u hřbitova.
D a l š í a k c e j s o u foto archiv autora
připravovány na příští rok. V rámci mikroregionu to bude bezdrátový rozhlas a dle
schváleného rozpočtu na příští rok vyjádřilo zastupitelstvo rozhodnutí realizovat
chodník se zastávkou na horním konci a to i přesto, že nás čeká poslední rok splácení
vzpomínaného úvěru. Obdobně je v rozpočtu vyčleněna část prostředků na pořízení
územního plánu obce, jehož vyřizování by mělo v příštím roce už konečně začít.
Finanční výbor při sestavování rozpočtu na příští rok odvedl dobrou práci a připravil
rozpočet vyrovnaný, přestože k tomu neměl skleněnou kouli, aby věděl jaké bude
DPH, či jak moc nám zase lže finanční kalkulačka ministerstva financí, slibující nové
rozpočtové určení daní. Ostatně, vyrovnaný rozpočet schvaluje naše zastupitelstvo
dlouhodobě a zpravidla končíme s přebytkem, nespravujeme přece stát ani dluhovou
EU.
Na závěr mi dovolte, jako vždy na sklonku roku, poděkovat všem, kteří pro naši
obec v tomto roce pracovali, či obci jakkoliv pomohli. Děkuji členům zastupitelstva,
zaměstnancům obce i příspěvkových organizací. S poděkováním nechci zapomenout
ani na místní spolky, na jejich dobrovolníky, kteří věnují svůj čas a práci kulturnímu,
společenskému či sportovnímu životu v naší obci. Přeji vám všem klidné a spokojené
foto archiv autora
prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2013. Bc.Josef Zdařil

V. ročník turnaje mikroregionu v malé kopané
V sobotu 1.12.2012 se ve Velké Bystřici uskutečnil pátý turnaj Mikroregionu
Bystřička v malé kopané.
Místem konání byly haly MZŠ a
SK ve Velké Bystřici a součástí
turnaje bylo i kulturně-exibiční
umělecké vystoupení starostů,
místostarostů a pracovníků
mikroregionu. Celkem se
zúčastnilo všech 11 obcí z
mikroregionu, dvanáctý tým
doplnila sousední Libavá. Děkuji
našim fotbalistům za vzornou
reprezentaci obce a blahopřeji k
obhájení prvního místa v turnaji.
foto archiv autora
Bc.Josef Zdařil
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Srdcem a rukama
V rámci mezinárodního projektu 3 regionů „Spojují nás tradice“ se ve dnech 23. 28.11.2012 u nás prezentovala
výstava řemeslníků a umělců s názvem „Srdcem a rukama“.
Měli jsme
příležitost
zhlédnost práce
z mikroregionu
Bystřička, Haná
a Požitavje
Širočina.
Za realizaci
výstavy patří
poděkování
pracovníkům
MAS Bystřička,
OÚ a členům
zastupitelstva.
foto archiv autora
foto archiv autora

Dění ve škole
Školní rok 2012/2013 se dynamicky rozběhl. Nebyl čas na přešlapování, upravovala se povinná školní
dokumentace, rozjely se každodenní práce ve třídách při nabývání znalostí a vědomostí, po průzkumu se připravila
činnost mimoškolních zájmových aktivit pro vyplnění volného času dětí. Nabídka byla velmi široká. Nakonec činnost
rozjely ty kroužky, o které byl zájem i v minulých letech a kroužky nové, zaštítěné p. ředitelkou. Navíc pracuje
kroužek hry na flétnu a ruského jazyka.
K výuce patří i návštěvy kulturních vystoupení, muzeí, výstav apod. V říjnu jsme proto využili nabídky Hodiny
zpěvu se skladatelem J. Uhlířem. Povedené vystoupení, kdy známé dětské písničky notoval celý sál, nakonec završila
ve Vlastivědném muzeu neméně povedená výstava terarijních zvířat spojená s přednáškou. Zážitkem pro děti bylo
"potěžkání" si ohromné anakondy na vlastních zádech.
V té době se páťáci duševně připravovali na odkládanou návštěvu Prahy. Praha jako téma hodin ve vlastivědě je
velmi vděčná. Během jednoho dne se dá projít to nejhlavnější od vlakového nádraží až po Pražský hrad. Strávit by se v
ní dal celý týden a stále by bylo co navštěvovat. Celá exkurze i přes chladné a mírně deštivé počasí byla podařená.
V té době se zahrádky připravovaly na zimu, sklízely se poslední výpěstky. Mezi nimi i tykve, jako nutný produkt
pro zhotovení vyřezávaných strašidýlek. Projektového dne Strašidelná škola se v přípravné části účastnilo více než 30
rodin se svými dětmi, kdy si vyřezali donesenou tykev. Tyto byly ve vlastní soutěžní den vyhodnoceny, stejně jako
nejpovedenější a nejchutnější dorty a zákusky nebo dětské masky. Rodičů a přátel školy se sešlo nepočítaně, školou se
dalo procházet jen s obtížemi.
Aby se děti vyběhaly a aktivně zasportovaly, škola se přihlásila do celostátní florbalové soutěže základních škol.
Účastnili jsme se okresního kola dívek na ZŠ Heyrovského a chlapců na ZŠ Velký Týnec. Naše první vystoupení,
vzhledem k podmínkám, které máme, nebylo moc povedené, nicméně věříme, že další přípravou se budeme
zlepšovat. Letos nás čeká navíc turnaj ve vybíjené PreventanCup, kde také chceme dosáhnout lepšího umístění než
vloni, dále pro nás první ročník celorepublikového fotbalového turnaje McDonald Cup a nesmíme opomenout další
ročník sportovních her Mikroregionu Bystřička, kde míváme v rámci malých škol mikroregionu velmi pěkné
výsledky.
Někteří páťáci v půli listopadu si sáhli na pomyslné dno svých sil, když absolvovali víkendový pobyt na chatě v
Ramzové. Cílem bylo protáhnout kosti znavené sezením u PC a TV tůrou na chatu Paprsek nebo na chatu Jiřího
Šeráka. Paprsek někteří zdolala s vypětím sil, ale nakonec úplně všichni, chata Šerák byla pro některé druhý den již
nedosažitelná. Kvůli potřebě stihnout zpáteční vlak do Olomouce jsme snahu zdolat cíl vzdali cca 500 m od chaty.
V průběhu listopadu jsme ve škole začali zpracovávat obrazovou fotodokumentaci k chystanému Dni otevřených
dveří spojenou s výstavkou k výročí 130 let školy. Obdrželi jsme k zapůjčení a okopírování několik skvostných
starých fotografií z první poloviny minulého století. Mnozí občané obce se na těchto fotografiích ještě poznávali.
Chtěli bychom tuto fotobanku dále rozšiřovat a popsat, protože škola k dispozici žádné archiválie nemá. Prosíme
proto spoluobčany o zapůjčení fotografií ze svých alb nebo alb svých rodičů, které bychom naskenovali a ihned vrátili.
Počátkem prosince do školy každoročně chodíval Mikuláš s čerty. Letos, protože máme více nezbedníků, se
Mikuláš naší škole obloukem vyhnul a poslal jen čtyři čerty. Ti měli o práci vystaráno. V každé třídě, tu více tu méně,
měli koho vyplácet. Došlo i na balení do pytle a odnášení do pomyslného pekla. To bylo slz a slibování. Odměnu na
místě dostali jen ti nejhodnější. Odpoledne se však přece jen Mikuláš po referencích od čertů dostavil ke všeobecné
spokojenosti s balíčky i pro ty ostatní. Tím škola začala žít přípravami na předvánoční dílničky, které již několik let
velmi vydařeně pořádá SRPŠ. Děti si ve škole připravily k zahájení adventu několik písniček a pohádek a s nadšením
se pustily do výroby různých drobností na pracovištích, které si rodiče pro ně připravili. Předvánoční čas celá škola
završí programovými dny, soutěžemi a třídními besídkami.

V MŠ před Vánocemi
Školní rok je v plném proudu a už ťukají na dveře Vánoce.
Děti v MŠ měly dosud možnost využít různé aktivity
mimo pravidelný režim, který jim přináší pocit jistoty a na
něhož si již zvykly. Některé navštěvují angličtinu, aerobic,
hru na zobcovou flétnu. Pobavila je „Čarodějnická pohádka“
a „Veselé kreslení s dětmi“ pod vedením kreslíře. Rodičům
bylo umožněno preventivní screeningové vyšetření zraku
svých dětí a zjištění úrovně výslovnosti logopedickou
depistáží přímo v MŠ. Podzim obohatil lampionový průvod,
návštěva na Halloweenské party v ZŠ a Drakiáda.
Nám ani dětem není lhostejná environmentální výchova (
ochrana životního prostředí ), a proto jsme se zapojili do
projektu „Papír za papír“ ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.
foto archiv autora
ve sběru papíru a do ekologického projektu „Nakrmíme
Plastožrouta“ sběrem víček s PET lahví. Úspěšně se daří
rozvíjet mezi dětmi povědomí o třídění odpadu a děkujeme i
našemu okolí za podporu ve sběru. Projekty probíhají celý
školní rok.
Dětské estetické cítění vhodně doplnila návštěva výstavy
„Srdcem a rukama“ s výrobky českých a slovenských
řemeslníků a umělců na sále OÚ v Doloplazích.
S příchodem prosince byl čas Mikulášů a děti jely do
SOU Velký Újezd na pohádku „Mrazík“ s mikulášskou
nadílkou. Také v MŠ je čekal kornout plný dobrot.
Děti třídy Včeliček svým vystoupením obohatily
program na „Adventním setkání“ na sále. Byly na Dnu
otevřených dveří v ZŠ, kde viděly, jak probíhá výuka v 1.
třídě. Vzpomínku na zimní atmosféru jim připomenou fotky
z focení „Zimní radovánky“.
foto archiv autora
Nyní se všechny děti podílí na přípravě vánoční výzdoby, dárků a vystoupení na vánoční besídku 17.12. Děti toto
období intenzivně prožívají a dospělí určitě také, proto přejeme i Vám všem mnoho radosti a spokojenosti, ať nový
rok začíná v klidu a ve zdraví.
přejí učitelky z MŠ

Vánoční setkání TJ Sokol Doloplazy
…protože Vánoce nejsou o částce peněz, které chceme utratit, nejsou o tom, jaký dojem uděláme na příbuzné a
přátele, ale jsou o lásce v srdci, které s nimi sdílíme…
A v období, kdy většina lidí trávila čas v nákupních
centrech, tak na sále kulturního domu v Doloplazích se
sešli všichni příznivci Sokola na tradičním vánočním
setkání. Bylo to přesně šest dní před Štědrým dnem.
Vládla předvánoční atmosféra, ženy z „Věrné gardy“
napekly cukroví, sál provonělo svařené víno, jehlièí a
pryskyøice. Vánoční stromeček a betlém samozřejmě
byly na svých místech. Součástí akce byla i ukázka ze
cvičebních hodin, mladší členové Sokola předvedli vše,
čemu se v Sokole věnují pod vedením svých cvičitelů.
Po této ukázce už následoval volný program, všichni si
užívali chvilku předvánočního odpočinku a ten, kdo
přišel mezi nás, určitě nelitoval
soutěžilo se,
vzpomínalo, povídalo a hodnotilo vše z uplynulého roku.
foto archiv autora
Navíc proběhla i výstava obrázků s vánoční a
sportovní tématikou, která oživila sál kulturního domu, obrázky nakreslili, namalovali a vytvořili žáci Základní školy
Doloplazy výstava sklidila u všech přítomných velký úspěch!
Letošní jubilejní sokolský rok je tedy za námi, důstojně jsme oslavili 100 let naší jednoty, uskutečnili 6. ročník
Memoriálu bratra L. Vláčila, tradiční táborák a vánoční setkání. Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci těchto
akcí.
Už tedy nezbývá než popřát všem členům i nečlenům Sokola krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok 2013.
Za TJ Sokol Doloplazy Jan Rybář

Plesová sezóna 2013
v Kulturním domu v Doloplazích
5. leden

Košt slivovice - dechová hudba Vlčnovjanka

12. leden

Zahrádkářský ples

26. leden

Hanácký bál Doloplazy

9. únor

Sportovní ples

16. únor

Ples mikroregionu Bystřička, Velký Újezd

17. únor

Dětský maškarní karneval, MŠ Doloplazy

2. březen

Hasičský ples

Zastupitelstvo obce Doloplazy
přeje všem občanům krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.
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Noví občánci :

Břetislav Suchánek
Nela Lenhartová
Laura Zápařková

Zemřeli:
Vladimír Mádr
Ján Koky

Naši jubilanti:
Švarcová Eugenie
Štefa Alois
Čapek Antonín
Čecháková Bohumila
Válková Marie

80 let
80 let
80 let
85 let
80 let
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