
ravp o lazp yZ d ola oj Do  b ec Čtvrtletník

ročník V.    číslo 2duben - červen 2011 ô
Vážení spoluobčané,
začalo léto a o týden dřív i prázdniny dětem z naší školy. 

Ty měly odstartovat, jako každý rok, až hody a s nimi spojená 
Jízda králů. Letos je vše 
trošku jinak. Ve škole se 
v y m ě ň u j í  o d p a d y  a  
vodovodní trubky, které jsou 
ještě vedeny v olovu. Dál se 
budou měnit všechna okna a 
venkovní dveře, na které 
jsme konečně získali dotaci 
v rámci Programu obnovy 
venkova Olomouckého 
k r a j e  v  r o c e  2 0 1 1 .  
Předpokládané náklady jsou 
751 000,- Kč a příspěvek 

kraje je 375 000,-Kč. Za podpory firem TOMA Olomouc a.s. 
a ELPREMONT elektromontáže spol. s r.o. se provede část 
projektu stavebních úprav ZŠ. V této první části se jedná o 
oddělení kotelny a vznikne nový prostor dílniček. Takže 
práce začnou co nejdříve, aby do září bylo hotovo. Obdobně 
v mateřské školce se bude měnit vybavení, podlahy, 
opravovat kuchyňka. Na tuto akci se podařilo paní ředitelce 
získat spolufinancování z programu Leader. Podobně v 
tomto programu uspěli i naši farníci a získali dotaci v 7. 
výzvě MAS Bystřička, o.p.s. na opravu elektroinstalace v 
místním kostele. Navíc jsme v rámci mikroregionu uspěli se 
žádostí o dotaci z MMR na projekt, který zahrnuje kromě 
značení cyklotras i vybudování nového dětského hřiště, takže 
budeme moci uspokojit i autory loňské petice za tuto tolik 
potřebnou věc v obci. Mikroregion také v této době zajišťuje 
pro své obce podání žádosti o dotaci na tzv. varovný a 
vyrozumívací systém, což by pro nás znamelo nový bezdrátový místní rozhlas.  Myslím, že všechny tyto projekty 
dokazují dobrou spolupráci a administraci dotací v mikroregionu Bystřička.  

Přes všechnu tuto práci budou u nás zase hody a dokonce slavnostnější, než jindy! Jednak letošní Jízda králů bude 
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Cyklovýlet po obcích mikroregionu
Letošního VI. ročníku tradiční cyklistické poznávací 
jízdy po obcích mikroregionu se zůčastnilo více než sto 
dvacet zastupitelů, pracovníků obecních úřadů, 
partnerů obcí a občanů. Start byl 27. 5. 2011 v 
Přáslavicích, větší přestávka na sportovní klání mezi 
horním a dolním koncem regionu byla v Bystrovanech. 
Postupící mraky a déšť hnaly peleton rychle zkratkou 
do cíle cyklovýletu v sousedním Daskabátě, kde bylo 
důkladné závěrečné vyhohodnocení. Poděkování patří 
všem, kdo akci tak hezky připravili.  

Sportovní den 
mikroregionu Bystřička

Mikroregion Bystřička uspořádal pro děti 
základních škol další ročník sportovních her. Tentokrát 
se pořadatelství chopily Přáslavice ve svém pěkném 
sportovním areálu pod rozhlednou Božka a zvládli 
organizaci pro asi 600 dětí na výbornou. Naši 
reprezentanti se umístili celkově na pěkném třetím 
místě. Poděkování všem zúčastněným i pořadatelům. 

Dopravní omezení
V neděli 3.7.2011, v den II.setkání Hanáků s hejtmanem, bude hlavní komunikace kolem farního kostela uzavřena 

a bude zde probíhat program setkání. Objížďky budou řádně značeny a vedeny od obchodu paní Lexové kolem kurtů 
na horní křižovatku ve směru od Tršic, od Olomouce polní cestou podél zahrad od Tomečků k Brodeckým. 
Předpokládaná doba uzavírky od 9.00 do 15.30 hodin. Prosíme všechny, aby v té době neparkovali na hlavní silnici v 
prostoru folklorních slavností. Děkujeme za pochopení.

již třicátá v pořadí a navíc bude spojena s II. setkáním 
Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje. Toto setkání 
se uskuteční na návsi už od 10.hodin dopoledne a 
očekáváme několik stovek krojovaných hostů i dalších 
návštěvníků. S přípravou a zajištěním této akce je 
spoustu práce a podílí se na ní dobrovolníci prakticky 
ze všech místních spolků. Já jim všem za tuto obětavou 
práci pro celou naši obec, její reprezentaci a dobré 
jméno, velmi děkuji. I vás, ostatní spoluobčany prosím, 
abyste upravili své předzahrádky (pro většinu 
samozřejmost), abyste auta schovali do garáží a 
umožnili případně parkování hostů, byli k nim 
tolerantní. Slíbil jsem panu hejtmanovi, že setkání 
připravíme jak nejlépe budeme umět a věřím, že se nám 
to společně podaří. Na oplátku nám pan hejtman zařídil 
opravu hlavní cesty, neboť uznal, že na takové, po zimě 
děravé asfaltové oranici, se veselit nemůžeme. 

Na poslední veřejné schůzi zastupitelstvo schválilo také smlouvu s novou svozovou firmou na likvidaci odpadů 
od dubna příštího roku. V rámci této smlouvy bude firma zajišťovat i odvoz bioodpadů. To znamená, že už se nebudete 
muset trmácet s posekanou trávou, listím nebo shnilými jablky na družstevní pole, na Vacanovské plato nebo do 
Beruně a můžete vše dát do speciální popelnice (kterou dodá firma za rozumnou cenu) přímo před dům. Budou také 
vyměněny zvony na separovaný odpad za kontejnery s odklápěcím víkem ať nemusíte nechávat odpadky na zemi 
kolem kontejnerů. Tolik dobré zprávy z obce, pohodové léto všem a dětem hezké prázdniny. 

Bc.Josef Zdařil, starosta
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Před prázdninami…
Končí školní rok a v něm se naposledy ohlédneme, co se 

událo v MŠ.
Přes malování velikonočních kraslic jsme se v zápětí dostali 

k přípravě besídky ke Dni matek. Děti vyráběly přáníčka, 
zdobily dárečky a v obou třídách nacvičily program na 
slavnostní odpoledne.

Zájemci ze třídy Sluníček jezdili na předplavecký výcvik do 
Přerova, kde pod vedením plavčice plavecké školy získávali 
dovednosti k začátkům plavání.

Podařilo se uskutečnit ve spolupráci s Newman school kurz 
in-line „Bruslení za školou“. Přidali se i někteří žáci ze ZŠ 
Doloplazy.

Třídu Sluníček navštívila 1. třída s paní učitelkou. Děti tak 
měly možnost setkat se s budoucími spolužáky a ukázat, co už 
dovedou. Příjemná a hravá atmosféra děti sblížila. Také naši 
skoro školáci se půjdou naoplátku podívat do školních lavic.

Všechny naše děti pobavila a vesele naladila „Klauniáda“ v MŠ.“Pan klaun“ děti vtáhl do svého představení a ty mu 
asistovaly ze všech sil.

Končil květen a s ním přišla oblíbená událost  „Zahradní 
slavnost“ s loučením se s předškoláky. Děti si vyzdobily 
slavnostní trička, čepice a tvářily se velmi hrdě. Akci doplnil 
skákací hrad, DJ Míša a chutné občerstvení.

Na oslavu Dne dětí byly obě třídy v cukrárně na zmrzlině.
Sluníčka byla podpořit sportovní výkony žáků ZŠ na 

„Memorialu L. Vláčila“.
Pro školní výlet byla vybrána ZOO Sv. Kopeček, tentokrát s 

doprovodným programem „ Zvířata, jak je neznáte“.
Od dubna vhodně doplnila výchovně vzdělávací práci 

práce s keramickou hlínou. Technika děti zaujala a netrpělivě 
čekaly na „tajemství“ hotových výrobků po vypálení peci v ZŠ.

Nyní už schází jen přivítat prázdniny a užít si letního 
počasí, výletů a odpočinku pro děti.

Základní škola 
Poslední tři měsíce školního roku dále pokračoval projekt 

EU   vzdělání pro konkurenceschopnost. Dále se dělily některé 

hodiny českého jazyka a zejména anglického jazyka, protože 

při menším počtu dětí v učební skupině je víc času na 

vysvětlení a procvičování učiva. Projekt bude pokračovat po 

celý příští školní rok. 

Už třetím rokem pokračuje projekt Škola v pohybu, který 

se snaží dětem ukázat přednosti aktivního trávení volného času. 

V projektu Malí zahradníci se žáci učí základy 

agrotechniky, ošetřování výsevů a další techniky, které jsou 

nutné k úspěšnému pěstování rostlin. Všechno se žáci učí na 

skutečném pěstování vlastních rostlin, které si po skončení 

projektu odnesou domů.

Dále se učíme vytvářet výrobky z keramické hlíny, protože 

už máme vlastní keramickou pec. Většinu žáků tato činnost baví a chceme v ní pokračovat i příští školní rok.

K ukončení školního roku patří i školní výlety. První, druhá a čtvrtá třída jely do Archeoskanzenu v Modré u Uherského 

Hradiště a na hrad Buchlov, třetí a pátá třída zvolily horu Šerák v Jeseníkách. Všechny výlety se vydařily.

Školní rok tentokrát skončí o něco dříve, protože ve škole začnou údržbové práce  oprava rozvodů vody, rozvodů TUV a 

kanalizace. Rovněž se budou měnit okna za plastová a zahájí se úprava místnosti pro výtvarnou výchovu.

Děkujeme rodičům i všem našim příznivcům za pochopení, spolupráci a pomoc v uplynulém školním roce. Všem přejeme 

pěknou dovolenou a těšíme se na další spolupráci. Mgr.Jan Kunčar, ředitel
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Společenská rubrika II.čtvrtletí 2011
Noví občánci : Dohnal Tadeáš Naši jubilanti: Jaroslav Zábranský  80 let

Mádr Vít Čestmír Škoda  85 let
Drábek Adam Helena Fridrichová     85 let

Marie Zábranská  80 letZlámal Jakub
Skopal David

Zemřeli: Ing. Pavel SvobodaRůžková Kristý
Pavel Zela
Svatava Kubisová 

Memoriál br. L. Vláčila
Jak se vydařil v pořadí už 5. ročník Memoriálu 

br. Lubomíra Vláčila, který pořádá každoročně 
Sokol Doloplazy se ZŠ Doloplazy?  Tento rok se 
Memoriál uskutečnil 7.6.2011 na sokolském hřišti a 
soutěžícími byli žáci ZŠ. Soutěžní disciplíny byly 
běh na 40m, skok daleký a hod. 

Ve všech třídách byly vždy vyhlášeny první tři 
místa, která byla oceněna sladkou odměnou a 
diplomy. Na prvních místech se umístili: 1. třída  J. 
Vláčil, 2. třída  J. Vojáček, 3. třída  A. Kropáček, 4. 
třída  F. Stach, 5. třída  R. Jurčík. Nejlepšímu z 
nejlepších byl předán putovní pohár Sokola 
Doloplazy. Tuto pozici obsadil pro letošní Memoriál 
žák 5. třídy R. Jurčík, který získal největší počet 
bodů ze všech závodníků.

Na celkové organizaci Memoriálu se podíleli 
členi (Lenka Brlíková a Kateřina Samojlovičová) a cvičitelé (Věra Vláčilová, Jan Remeš a Jan Rybář) Sokola 
Doloplazy. Velký dík patří i dobrovolníkům (Pavel Grégr a Petr Vláčil  vítěz 1. ročníku Memoriálu), učitelům ZŠ za 
zápis výkonů svých žáků do záznamových archů a MŠ Doloplazy za podporu závodníků. Za zajištění občerstvení 
děkujeme „Věrné gardě“. Především starostce Sokola Janě Ruské, která napekla perfektní medaile pro vítěze a také 
koláčky pro ostatní. Letošní ročník se tedy vydařil, počasí nám vyšlo na výbornou. Už se těšíme na 6. ročník….
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Výlet Sokola Doloplazy
Dne 4. 6. 2011 se naše jednota vydala na 

turistickou (cyklistickou) výpravu. Sešli jsme se v 
8:30h u MŠ v Doloplazích. Věkově starší část 
jednoty se vydala na cyklostezku směrem Velký 
Újezd. Turisté se vydali kolem lesa na Daskabát, 
dále polní cestou okolo hranice vojenského prostoru 
k pramenu na začátku Mezihorské cesty. Odtud 
jsme pokračovali směrem do Velkého Újezdu, kde 
jsme se všichni sešli na autobusové zastávce 
Florenc, kde jsme se pořádně posilnili zmrzlinou 
(měli malinovou). 

Po krátkém odpočinku jsme se vydali směrem na 
lipovou alej (cyklisté přes Tršice do Doloplaz). My 
turisté kolem kamenné hroudy (kamenná bouda) 
přes táborovou louku zpět do naší vsi. 

Výlet do okolí se nám vydařil. Teď nás čeká 
Memoriál br. Lubomíra Vláčila, který se uskuteční 7. 6. 2011 a poslední akcí letošního cvičebního roku bude 24. 6. 
tradiční opékání buřtů na sokolském hřišti.
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