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Vážení spoluobčané,
ani jsme se příliž neohřáli a letní měsíce jsou za
námi. Děti začaly další školní rok, tentokrát v lepším
prostředí jak v mateřské, tak i v základní škole.
Úspěšně se zde provedly v minulém Zpravodaji
avizované akce. V MŠ výměna nábytku, podlahových
krytin, oprava kuchyně. V ZŠ výměna oken a
venkovních dveří, výměna vodovodního a odpadního
potrubí, oddělení kotelny a vytvoření nových prostor
pro školní dílničky. Kromě toho natírání, malování,
úklid atd., bylo to na dva měsíce spoustu práce. Chtěl
bych poděkovat všem pracovníkům, kteří se o
zvelebení našich vzdělávacích zařízení zasloužili a
odvedli tuto dobrou práci. Věřím, že se jim teď bude
lépe pracovat a učit. Stejně tak naše děti tam budou
chodit rády, bude se jim tam líbit a budou prospívat k
radosti nás všech.
Úspěšně byl ukončen zkušební provoz naší nové foto archiv autora
čističky odpadních vod a byl vydán kolaudační souhlas na celou stavbu. Můžeme říct stejně jako v jakési
reklamě:“Tož, dobře to čistí….“. Děkuji všem, kteří již poctivě přepojili své septiky a žumpy. Poskytovatel dotace na
tuto akci (Státní fond životního prostředí) předpokládá připojení 100% obyvatel, stejně jako to vyplývá ze zákona o
vodovodech a kanalizacích. Takže při dalším odečtu vodoměrů budeme dále sledovat přímé připojení jednotlivých
nemovitostí, které budeme vyžadovat u všech nemovitostí připojených na kanalizaci. Samozřejmě nic není zadarmo a
čeká nás zvýšení stočného za tento rok. To bude v příštích deseti letech záviset na SFŽP (opět poskytovatel dotace),
resp. jak moc bude fond trvat na údajích v žádosti o dotaci, kde se vycházelo z projektu, nikoliv ze skutečných
nákladů. Toto se v současné době nadále projednává, ale musíme počítat s částkou kolem 30,-Kč/m3 podobně, jako je
tomu v jiných obcích, kde toto zařízení provozují.
V poslední době jsem vyslechl stížnosti na provádění hlučných prací (především sekání trávy) o svátcích a o
nedělích. Nemáme obecně závaznou vyhlášku, která by tento problém řešila. Domnívám se, že by jej neřešila i kdyby
tu byla, neboť přijmout normu je jedna věc a zajistit její vymahatelnost věc druhá. Toto zastupitelstvo, stejně jako ta
minulá, nehodlá zavádět něco jako „policejní obec“ a roztáčet spirálu vzájemného stěžování, udávání, či oznamování
přestupků. Spoléháme na obyčejný zdravý selský rozum a ohleduplnost. Spoléháme na pochopení, že tu chceme
vedle sebe žít v klidu, ve vzájemné shodě i toleranci a den sváteční světiti tak, jak se sluší a patří - alespoň co já
pamatuju.
S přáním zdravého rozumu hezký podzim všem i sekáčům.
Bc.Josef Zdařil

Co do kontejnerů nepatří?
Do kontejnerů na plasty nepatří: linolea, koberce,
plasty z elektroniky, mikrotenové sáčky,
automobilové nárazníky apod.
Do kontejnerů na sklo nepatří: autoskla, zrcadla,
porcelán a keramika.
Umístěním nebezpečného, objemného nebo jiného
odpadu vedle kontejneru na separovaný odpad
dochází k neoprávněnému založení skládky a k
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa! To je
přestupek dle §47 odst.1 písm. h) zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění.
Za uvedený přestupek lze uložit fyzické osobě
pokutu až do výše 50 000,-Kč!
foto archiv autora

Škola v prázdniny a v září
Kdo si myslí, že naše škola byla v prázdniny prázdná a opuštěná, ten se mýlí. Už poslední dny června se do ní
nastěhovali řemeslníci, aby začali pracovat a stihli všechno, co se mělo udělat. První prací byla výměna trubek pitné
vody a teplé užitkové vody. Druhým výrazným vylepšením byla výměna oken a dveří za plastové. Třetí také velmi
důležitá změna spočívala ve vybudování nové učebny na místě staré nepoužívané kotelny. Dnes (konec září), po
ověření zkušebního provozu, bylo rozhodnuto, že tato místnost bude využívána školní družinou jako kmenová třída a
dále ve zbývajícím čase jako výtvarná učebna, případně učebna pro dělené vyučování jazyků.
Školní rok začal jako obvykle 1. září za přítomnosti rodičů a zástupců obce. Do první třídy nově nastoupilo
osmnáct prváků, celkem tedy do školy chodí sedmdesát dva dětí. Na vlastní žádost odešla vychovatelka p. Bc. A.
Houšková, nově nastoupila do školní družiny paní Ilona Zlámalová, a p. učitelka Mgr. Hana Vašíčková.
Hned pátého září začal plavecký výcvik pro žáky druhé, třetí a čtvrté třídy. Žáci mají tento výcvik celkem tři
pololetí a většina z nich se naučí docela dobře plavat.
Co všechno připravujeme na tento školní rok? Je toho docela dost: návštěva Divadla hudby, návštěva představení
v Moravském divadle, exkurzi ve Valašském muzeu v Rožnově na program Vánoce na dědině a další akce. Rodiče o
připravovaných akcích pravidelně s předstihem informujeme.
Zájmové kroužky už mají na naší škole mnohaletou tradici. V tomto školním roce bude působit výtvarný kroužek,
kroužek keramiky, dramatický kroužek, informatika a kroužek Chytré hlavičky.

Našim dětem pro radost
Prázdniny jsou dobou odpočinku, ale v MŠ se nezahálelo. Proběhla
realizace projektu: „Našim dětem pro radost“, což byla úspěšná žádost
o dotaci z Programu rozvoje venkova. Pro rozsáhlé přípravné
(doprovodné) práce bylo třeba začít již začátkem července za provozu
ve spodní třídě. A tak i naše děti přiložily ruce k dílu a pomáhaly s
vyklízením hraček a pomůcek z nábytku určeného k vyřazení. Jelikož
se měnila podlahová krytina a nábytek v obou třídách, šatnách,
spojovacích chodbách a kuchyních, bylo třeba tyto prostory dokonale
vyklidit a zbývající malé místnosti (umývárny či kabinety) tudíž
„praskaly ve švech“. Podařila se nám zkoordinovat pomoc rodičů s
odstraněním zbytečného obložení, pomoc zřizovatele a místních
spolků s odvozem přebytečného nábytku, zednické práce, malířské
práce a úklid po nich. V srpnu nastoupila podlahářská firma a školka
začala dostávat novou podobu. Firma Benjamín instalovala nové
vybavení dle předem přesně dohodnutého projektu a nám už zbývalo
jen pár dní na opětovné stěhování všech hraček, pomůcek, nádobí na
své místo což byla práce pro všechny zaměstnance. Výsledek byl
zářivý a MŠ se proměnila v útulné, estetické prostředí, které čekalo na
1. září, až nastoupí děti. Pro veřejnost byla školka zpřístupněna 31.
srpna, protože jsme se chtěli všichni podělit o radost z vykonané práce.
foto archiv autora
Chceme poděkovat zřizovateli za podporu a rodičům, kteří ochotně pomohli s různými přípravnými a
úklidovými pracemi.
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Waltz - Valčík - Tango -SlowFox - Quickstep - Waltz - Valčík - Tango - SlowFox - Quickstep Jive - Samba - Cha-Cha - Rumba - Polka - Jive - Samba - Cha-Cha - Rumba - Polka

Taneční v Doloplazích
V úterý 4. října 2011 od 19.00
začínají
v Kulturním domě v Doloplazích
taneční kurzy manželů Šrámkových.

V případě zájmu volejte na telefon

608 270 603

Kurzy jsou určeny pro začátečníky, pokročilé a všechny věkové kategorie.
Přijděte se pobavit a zatancovat si.
Waltz - Valčík - Tango -SlowFox - Quickstep - Waltz - Valčík - Tango -SlowFox - Quickstep

Jive - Samba - Cha-Cha - Rumba - Polka - Jive - Samba - Cha-Cha - Rumba - Polka

Stáj A+J Malíčkovi Doloplazy pořádá

1. 10. 2011

Jezdecké ukončení sezony

Program: 10 - 12 hod. - kroková vyjížďka
13 hod. - odpolední soutěže v jezdeckém areálu
(parkury, jízda zručnosti, barely, terénní jízda)

2. 10. 2011

Drakiáda

Kolik draků vzlétne nad Doloplazy?
Registrace draků 14-15 hod., drak domácí výroby bude oceněn malým dárkem.
Vožení dětí na koních, občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

SDH Doloplazy pořádá

28. 10. 2011

Lampiónový průvod

Řazení průvodu se uskuteční v 17.00 u Mateřské školy v Doloplazích.
Program her a soutěží bude pokračovat za obecním úřadem.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Beseda s důchodci
Tradiční beseda s důchodci se uskuteční 25.11.2011.
Letos se můžeme těšit na cimbálovou muziku

Kunovjané společně s lidovým vypravěčem.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Společenská rubrika III.čtvrtletí
Noví občánci :

Kuželová Anastázie
Dohnal Jaroslav
Studený Antonín
Drápal Tomáš
Dvouletá Vilma
Pluháček Aleš

Naši jubilanti:

Zemřeli:

Kouřilová Bohumila 85 let
Kořínková Ludmila 91 let
Šťastný František
97 let

Novotný Miroslav
Švarc Miroslav
Kořínek Antonín
Kořínek Zdeněk
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