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Vážení spoluobèané.
Souèasnì s vodou uteklo chladné a mokré letošní jaro,
korunované povodnìmi. Stejnì tak utichlo modrošedé
šustìní obálek a snad utichly i dryáènièké hlasy nejvìtších
volebních køiklounù. Takže nám dovolte pøijít do pohody
nadcházejícího léta s dalším Zpravodajem. Najdete v nìm,
kromì jiného, i výsledky vzpomenutého hlasování v naší
obci, kde zvítìzily Vìci veøejné. Snad zde zvítìzí i ta naše
lokální „vìc veøejná“, výstavba nové páteøní kanalizace a
centrální èistièky odpadních vod. Chci podìkovat
pøedevším tìm, kterých se bezprostøednì dotýkají
rozkopané cesty, pøedzahrádky i provoz na objížïce, za
jejich trpìlivost a pochopení. Bez tohoto doèasného
omezení prostì rouru do zemì nedostanete. Dìkuji i vedení
zemìdìlského družstva za poskytnutou pomoc a
souèinnost. I pøes v úvodu zmínìnou nepøízeò poèasí však
práce zatím pokraèují podle harmonogramu a s koncem
záøí doufejme bude hotovo, uklizeno.
Už je to tu pomalu taková tradice, že mi ke každému
vydání Zpravodaje pøijde i jedna petice. Sotva jsme vyøídili
tu zimní a opravili stávající dìtské høištì, máme tu další od
obèanù bydlících u cesty do Berunì, kteøí požadují
generální opravu celé této cesty v souvislosti s
provádìnými pracemi. Budou se muset spokojit s
odfrézováním èásti povrchu, novou vyrovnávací a pak foto archiv autora
obrusnou vrstvou asfaltové hmoty. Bude tak vyspravena tato komunikace v celé své šíøce od hlavní køižovatky až na
konec provedeného výkopu a bude tak nepochybnì lepší, než pùvodní prašné provedení.
Další komunikace, které budeme opravovat, jsou obecní chodníky. Získali jsme opìt dotaci z programu Leader na
opravu, resp. pøedláždìní, dalšího úseku chodníkù. Bude opraven chodník po obou stranách na Øeznické ulici. Práce
zaènou hned po hodech.
Na závìr si vás ještì dovolím informovat o zmìnì v našem zastupitelstvu, nebo místostarosta Ing. Zdenìk Indrák
26. bøezna t.r. rezignoval na svou funkci. Zastupitelstvo doplnil první náhradník z kandidátky ODS pan Pavel Kneip,
do funkce místostarosty byla na zbytek volebního období zvolena paní Zdeòka Indráková. Obìma gratuluji a tìším se
na spolupráci. Stejnì jako se tìším na vás na všechny na našich hodech a na Jízdì králù. Pøeji hezké léto a prázdniny.
Bc. Josef Zdaøil

Výsledky hlasování voleb do PS Parlamentu ÈR
v obci Doloplazy ve dnech 28.-29.5.2010:
OBÈANÉ.CZ
Vìci veøejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Èech a Moravy
Koruna Èeská
Èeská strana sociálnì demokratická
Moravané
Strana Práv Obèanù - ZEMANOVCI
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Køes.demokratická unie - Ès.strana lidová
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita - blok J.Bobošíkové
Èeská pirátská strana
Dìlnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných obèanù
Obèanská demokratická strana

96
3
5
22
2
4
6
111

Peèovatelská služba Charity Olomouc je v Doloplazích
dostupná z nových prostor.
Vážení ètenáøi,
v prosinci roku 2009 jsme vás na stránkách tohoto obecního zpravodaje informovali o
tom, že od ledna 2010 budeme nabízet peèovatelskou službu mj. v obcích Tršice,
Doloplazy a okolí. Dobrá vìc se podaøila, takže službu již bezmála pùl roku mùžeme
nabízet i vám; od kvìtna letošního roku navíc má náš peèovatelský tým díky podpoøe
projektu finanèními prostøedky EU zázemí v nových prostorách na faøe v Tršicích.
Jak jsme již døíve uvedli, peèovatelky a koordinátorka služby potøebují pro výkon své profese dùstojné zázemí, a
to je již v provozu. Máme z toho velkou radost a vìøíme, že se brzy najdou zájemci o službu i v Doloplazích, abychom
mohli službu poskytovat co nejširšímu okruhu lidí, personálnì posílit naše støedisko a plnì tak využili novì
zbudované støedisko.
V souèasné dobì má peèovatelská služba Tršice deset uživatelù, z toho jeden momentálnì pøerušil pøíjem služby;
péèi zajišujeme zájemcùm v Tršicích, Èechovicích a Zákøovì. Pomáháme jim pøedevším s hygienou, úklidem
domácnosti, rozvozem obìdù a podávání jídla.
Na Tršicku službu zajišuje koordinátorka a jedna peèovatelka, které jsme vzhledem k rostoucímu zájmu mohli
navýšit úvazek.
Peèovatelská služba je poskytována v domácím prostøedí uživatelù a podporuje zachování jejich sociálních
vazeb. Hlavním cílem realizace peèovatelské péèe je zlepšení životní situace seniorù a lidí se zdravotním
handicapem; také takto umožníme dùstojnì strávit život, resp. stáøí a dožití života v prostøedí, které uživatel služby
dobøe zná.
Rekonstrukce zázemí pro službu byla financována z Regionálního operaèního programu Støední Morava.
Více informací o službì získáte na webu Charity Olomouc (www.olomouc.charita.cz), na obecním úøadì nebo
pøímo u Mgr. Evy Kubáèkové (734 435 074, eva.kubackova@olomouc.charita.cz), místní koordinátorky služby.
Mgr. František Jemelka,koordinátor ROP, asistent PR
mob. 736 764 810, email: frantisek.jemelka@olomouc.charita.cz

Základní škola Doloplazy
Jen pár dní zbývá do konce školního roku, ani se tomu
nechce vìøit. Zase to v pilné práci uteklo jako voda. A že jí
letos na jaøe bylo až dost.
Dìti ze základní školy mají známky uzavøené a tak se
mohou více vìnovat „uèení v terénu“. Celý školní rok nás
provázel policejní pes Ajax, ten dostal na léto prázdniny a
dìti diplomy za dobrou spolupráci s Policií ÈR a znalosti
dopravní výchovy. Ke Dni matek v kvìtnu si dìti spoleènì
se svými uèiteli pøipravili program jako podìkování
maminkám za jejich péèi a starostlivost. Ve stejném mìsíci
poøádala školní družina turnaj v kulièkách. Hrálo se s
kulièkami hlinìnými i sklenìnými, a hlavnì že se vyhrávalo.
Výherní ceny byly totiž úžasné a žádoucí pytlíky sklenìnek
a hlinìnek.
Spoleènou hudební a taneèní akci v kulturním domì, foto archiv autora
nazvanou „Zlatý slavík“, uspoøádala školní družina pro dìti z mateøské školy. Byl to již 6. roèník. Odmìnou bylo
pøíjemnì strávené odpoledne plné písní a tancù, sladkosti a diplomy.
Pro deštivé poèasí byl Memoriál L. Vláèila poøádaný místní organizací Sokola místo na høišti pøesunutý pod
støechu kulturního domu. Klání školních dìtí bylo urputné, sokolské koláèky paní Ruské skvìlé a vùbec nevadily
ubreèené a èerné mraky venku.
Na koòské farmì u Malíèkù v mìsíci èervnu se postupnì objevily všechny dìti naší školy. V rámci prvouky mìly
starší dìti pøipravený znalostní test, mladší prohlídku stájí a všechny dohromady i s paní uèitelkou se na koních
projely.
16.6. a 17.6. probìhla v naší škole v rámci dnù otevøených dveøí výstava prací dìtí, ale i spoleèné práce žáèka a
jeho rodièe. A vìøte, že se bylo na co dívat. Práce jednoduché i technicky složité, výkresy barevné i díla z rùzných
stavebnic èi puzzle. Všem, kteøí se zapsali do návštìvní knihy dìkujeme.
Èerven bývá ve znamení písemek, zkoušení a vysvìdèení. Jako tøešnièka na dortu za celoroèní vìtší èi menší píli
žákù bývá školní výlet. Dìti 2. a 4. tøídy odjely zdolat cestu Bílé Opavy v Jeseníkách, smìr Karlova Studánka chata
Barborka. Cíle bylo dosaženo, nejvyšší hora Jeseníkù Pradìd na dosah ruky, pøesto v nedohlednu. Halila jej mlha.

Proto zùstává pro pøíští rok jako výzva. Dìti z ostatních tøíd
pojedou do Pøerova objevovat zajímavé ptáky a pøírodu na
ornitologickou stanici a navštíví místní zámek. Pìkné poèasí k
poznávání našeho nejbližšího okolí zvolily dìti 3. a 5. tøídy a
vyšláply si na rozhlednu do Pøáslavic. Vesnièky, kopeèky i kopce
byly jako na dlani. Poslední hodinu prvouky budou mít dìti 3. tøídy
v Palmovém skleníku na Flóøe v Olomouci.
Poslední èervnový den ukonèíme u nás ve škole klasicky:
posledním zvonìním, zmrzlinou u Zatloukalù a vysvìdèením. A
pak už se dìti rozbìhnou na zasloužené prázdniny, aby si
odpoèinuly, naèerpaly nové síly a nové zážitky, užily si spoleènì s
rodièi chvíle volna. V záøí se opìt budou tìšit na svoje spolužáky i
uèitele. My se budeme tìšit s nimi.
foto archiv autora
Za celou školu vám všem pøeji krásné sluneèné léto a odpoèinkovou dovolenou.

Bc. Houšková Alena

V MŠ pøed prázdninami
Pøestože se naše myšlenky upínají k blížícím se prázdninám, rádi si
vzpomeneme, co se nám pøed létem podaøilo.
Od dubna jezdí pøedškolní dìti na pøedplavecký výcvik do Pøerova.
Pøíjemné prostøedí i vedení vede k tomu, že se dìti vody nebojí a tìší se na
další lekce
Všichni naši „žáci“ byli v Dìtském centru „Kvítko“ v Olomouci.
Jejich prolézaèková sestava dìti nadchla, jen nás mrzely stísnìné prostory
vstupu spoleèné s veøejností.
Byla zkrášlena školní zahrada zónou okrasných keøù a rostlin za
sponzorství rodièù Davida a Lanky Ratajových a Antonína a Vìry
Malíèkových.
Dìti se úèastnily Dne se složkami integrovaného záchranného
systému v Olomouci. Vidìly potápìèe, požární a záchranná vozidla, foto archiv autora
záchranu osob z hoøícího auta. Mìly možnost vyzkoušet si dýchací pøístroje, hasily hasicími pøístroji.
Pak se pozornost dìtí zamìøila na oslavu Dne matek. Vyrobené dáreèky a pøipravený program v obou oddìleních rozzáøily
tváøe všech pøítomných hostù.
V kvìtnu bylo v MŠ maòáskové divadlo „Lvíèek a bolavý zub“. Dìti se zaujetím sledovaly a spolupracovaly s kašpárkem,
aby zachránily slona.
Velké pøípravy na zahradní slavnost nám zkazil vytrvalý déš. Proto jsme využili „Dìtského dne“, poøádaného Sborem
dobrovolných hasièù v Doloplazích, a zde „pasovali“ pøedškoláky na budoucí školáky. Ti na oplátku pøedvedli krátké vystoupení
se zapojením pøítomných rodièù. Tím to dìkujeme hasièùm za spolupráci.
Teèkou za oslavou Dne dìtí byla zmrzlina v cukrárnì.
Budoucí školáci se byli podívat v ZŠ a pøemýšleli, do kterých lavic se po prázdninách usadí. Zazpívali i na soutìži Zlatý
slavík. Konèí úspìšný školní rok 2009/10 a vzhùru na zasloužené prázdniny.

I Vám pøejeme pohodové a snad slunné léto!
Z èinnosti SDH Doloplazy

Výjezdová jednotka SDH Doloplazy zasahovala za uplynulé pololetí v osmi pøípadech. Jednalo se o požár
rodinného domu v Mrsklesích, dvakrát sazí v komínì, odstraòování rampouchù ze støechy Mateøské školy Doloplazy,
pøi výbuchu tavící pece ve slévárnì Alfanametal v Tršicích a také pøi kvìtnových povodních v Troubkách, kde
jednotka odèerpávala vodu ze zatopených objektù.
Bìhem celého roku probíhá nácvik požárního sportu našeho družstva mladších žákù na soutìže v okresní lize v
požárním sportu. V uplynulém pololetí se našemu družstvu mladších žákù velice daøilo a zúèastnili se deseti soutìží v
okresu Olomouc, ze kterých si odvezlo nejhùøe druhé místo.
V sobotu 5. èervna jsme uspoøádali pro dìti naší obce Dìtský den. Pro dìti zde bylo pøichystáno nìkolik soutìží a
atrakcí. Nejvìtším lákadlem této akce byla výšková technika zapùjèená z HZS Olomouc. Jednalo se o výsuvnou
plošinu se žebøíkem, na které se zájemci mohli nechat vyzvednout až do výšky okolo 36 metrù a vychutnat si tak
pohled shora na naši vesnici. Myslím si, že každý, kdo tuto vyhlídku absolvoval byl velice spokojený. Po ukonèení
programu pro dìti, jsme pøichystali veèerní taneèní zábavu pro dospìlé.
V nedìli 27. èervna jsme v naší obci uspoøádali soutìž v požárním sportu O pohár starosty SDH. Této soutìže se
zúèastnilo jedenáct družstev starších žákù a patnáct družstev mladších žákù a jedno družstvo pøípravka z Doloplaz.
Soutìž probìhla za krásného poèasí a hojné úèasti domácího obecenstva, které mohlo shlédnout zápolení mladých
hasièù. V kategorii mladších družstev obsadilo první místo družstvo z Doloplaz a stejnì dopadlo i družstvo naší
pøípravky. Tímto bych chtìl podìkovat všem èlenùm i neèlenùm SDH, kteøí nám tyto akce pomáhají pøipravovat.
Karel Zboøil.

v sobotu

3.èervence 2010 ve 20.00 hodin

k tanci a poslechu hraje hudební skupina LUMENbend

nedìle 4. èervence 2010
13.30 hodin na návsi v Doloplazích
Úèinkující soubory:

Beri Balog Ádám
slovenský soubor Ratolest
slezský soubor Zpit Suszanie
domácí soubor Olešnica Doloplazy
maïarský soubor

JAVORY beat
Ulrychových

18.00 koncert skupiny
sourozencù

K tanci a poslechu hraje Vìrovanka
Spoleèenská rubrika II. ètvrtletí 2010
Noví obèánci :
Jaroslav Zeisberger
Karel Štaffa
Ellen Peøinová
Vanesa Venclíková

Naši jubilanti:
paní Oherová Jaromíra - 80 let
pan Polák Antonín - 80 let
paní Niesnerová Božena - 96 let
Zemøeli:
Antonín Zlámal
Jaroslav Doèkal
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