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Vá�ení spoluobèané,
prázdniny utekly jako voda a 62 dìtí 1.záøí usedlo do lavic naší školy. To je o 13 ménì, ne� bychom potøebovali na

plný stav pìti tøíd a pìti uèitelù. Tento ký�ený plný stav tu u� øadu let zpìtnì nemáme a obec rok co rok doplácela na
platy uèitelù. Na tento školní rok
jsme doplatek ji� odmítli poskytnout
a pan øeditel byl nucen slouèit dvì
tøídy. Pro nás, (hodnì) døívìjší
absolventy této školy, vìc kdysi
normální: pan øeditel Fišara, dvì
uèitelky, od vchodu na to vrcholovì
dohlí�ela paní Chaloupková.
Myslím, �e jsme odcházeli z naší
školy do Tršic dobøe pøipraveni. Pro
nìkteré zastupitele a obèany, v této
moderní dobì, vìc neslýchaná. Dle
jejich názoru se zhorší kvalita výuky,
rodièe budou dìti vozit do jiných
škol. Dokonce telefonoval jeden
obèan, �e tu školu mù�eme rovnou
zavøít. S tím bych, s dovolením, ještì
radìji poèkal a doporuèil všem
zúèastnìným: nebát se a uèit (se)!

Tak jako se nebála paní øeditelka
MŠ a pøedlo�ila radì obce dobøe
pøipravený návrh na podání �ádosti o
dotaci na dìtské høištì do školky.
Podali jsme tedy na Ministerstvo pro místní rozvoj �ádost o dotaci na nové venkovní høištì pro dìti s krásným názvem
„Dìtský sen“. S tímto snem jsme uspìli a z celkové èástky 340 000,- Kè bylo 238 000,- pokryto z dotace. Podìkování
patøí paní øeditelce i všem sponzorùm, kteøí s realizací tohoto snu pomohli.

Víte dobøe, �e od poèátku tohoto volebního období se urputnì potýkáme s obecním vodovodem, který byl v roce
2007 na pokraji kolapsu. Vyèistili jsme výtlaèný øád, vybudovali nový vrt, který je ji� zkolaudován, zpracovává se
projekt na novou úpravnu vody, bude následovat �ádost o dotaci a pøíští rok její realizace. Na té budu trvat a� ji� s
dotací uspìjeme nebo ne. Starou úpravnu dr�í v provozu s vypìtím sil náš pan správce nebo� porucha støídá poruchu.
Na jaøe se opìt opakovaly stí�nosti na tzv.„èernou vodu“ z vodovodu. Ba hùø, zaèaly se mno�it. K tomuto jevu
docházelo u� i mnohem døíve a øešilo se to pouze tím, �e se voda odpustila jak na pøípojce, tak z hydrantù. Zpoèátku
jsme v tom pokraèovali, ale tím se jen odstraòoval následek, nikoliv pøíèina. Tu bylo tøeba u� koneènì najít a øešit.
Pøizval jsem ke spolupráci odborníka a dlouholetého pracovníka olomouckých vodáren pana ing.Rottera. S jeho
pomocí jsme zaèali dìlat opatøení na odstranìní této „èerné vody“, tedy manganu. Do úpravny se zabudovalo
dávkování manganistanu draselného, které tam mimochodem mìlo být u� od samého poèátku, vymìnila se náplò
všech filtrù doplnìna tzv.“naoèkovaným“ pískem, je� má proces urychlit. Neustále provádíme rozbory vody jak
upravené, tak surové a podle nich provádíme další opatøení a úpravy provozu vodárny. Pøi tomto spolupracujeme s
Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci. Limity pro pitnou vodu jsou dodr�eny. Mangan jako takový není zdraví
škodlivý, nicménì ve zvýšené koncentraci a za pro nìj pøíznivých podmínek, reaguje a èerná. Je to nepøíjemné pro
všechny a usilovnì tento problém dále øešíme.

Abych konèil aspoò trochu optimisticky, tak poslední dobrá zpráva na závìr. Ministerstvo �ivotního prostøední
nám koneènì schválilo podmínky vyhlášení veøejné soutì�e na dodavatele stavby centrální èistírny odpadních vod a
vybudování èásti kanalizace. Koneènì se tedy tato vìc pohne dopøedu, by� jsme dohadováním s úøedníky M�P
ztratili témìø rok a je tu podzim. Tak�e a� budete zase na podzim pálit listí apod., aspoò se podívejte kam fouká vítr a
jak jste na tom s tím sousedem po vìtru. Já vás nechci a nebudu soudit. Leda byste se usmiøovali pøi sklenièce. Hezký
podzim všem. Bc.Josef Zdaøil
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Našim nejmenším v MŠ
Pøesto�e byly letní prázdniny, v mateøské škole vládl èilý ruch. Realizoval se schválený projekt „Dìtský sen na

zahradu s elánem“. V èervenci rodièe provedli výkopové práce a zabetonování obrubníkù, aby mohla firma
BENJAMÍN Buchlovice provést montá� celé
sestavy. Potom bylo opìt tøeba „dobrovolníkù“, kteøí
upravili dopadovou plochu. Dìkujeme tímto všem
našim tatínkùm i dalším „pøíznivcùm“ MŠ z obce a
samozøejmì sponzorùm (p. D. Rataj, p. A. Drešl, p. J.
Kropáèek, p.A. Malíèek).

Kdy� bylo vše na svém místì, mohl být zahájen
provoz sestavy. O tuto radost jsme se chtìli podìlit i s
veøejností a proto, 31. 8. 2009, probìhlo na školní
zahradì zábavné odpoledne s obèerstvením. Dali
jsme tak mo�nost vyzkoušet si náš „Hrádek s
tunelem“ všem dìtem v obci, ale dál mohou tuto
„novinku“ vyu�ívat pouze dìti MŠ, zejména z
hygienických a bezpeènostních dùvodù. Všechny
prvky jsou pøizpùsobeny vìkové a nosné hranici dìtí
pøedškolního vìku.

Od 1.9 se rozbìhl provoz ve dvou pøipravených
oddìleních (Ko�átka a Sluníèka). Dìti u Sluníèek
pøekvapily nové barevné �idlièky, které odpovídají

rùzným výškám dìtí i stoleèkù. U Ko�átek nastoupila
nová paní uèitelka.

S dìtmi jsme byli v Moravském divadle v
Olomouci. Také jsme svolali rodièe docházejících dìtí
na schùzky, abychom je informovali o mo�nostech
krou�kù: aerobicu, angliètiny, pøedplaveckého
výcviku, ly�aøského výcviku, o návštìvách solné
jeskynì, o kulturních pøedstaveních a o besedách pro
rodièe.

Od øíjna bude 1x týdnì v odpoledních hodinách
„Miniškolka“ pro dìti, které nabyly pøijaty do MŠ a
dovršily vìku tøí let. Uèitelky obou oddìlení se budou
støídat ve výchovné práci s tìmito dìtmi.

Nezbývá, ne� se s chutí pustit do práce a popøát
dìtem radostný pobyt v MŠ i pøi rùzných akcích, o
kterých Vás budeme prùbì�nì informovat.

Kolektiv uèitelek MŠ
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Z naší školy
Letošní školní rok 2009/10 jsme zahájili slavnostnì a tradiènì 1.záøí. Nìco je pro nás nové, nìco zase tradièní.

Tradièní zùstaly prázdninové pøípravy na nový školní rok, kdy se ve škole odstraòovala komínová vlhkost, která
zasahovala a� do školní dru�iny, brousily se a natíraly tabule, uklízelo se a vylepšovalo. Nové je rozdìlení dìtí do tøíd,
kdy do 1.tøídy nastoupilo 12 dìtí, 2. a 4.tøída je spojená, 3. a 5. tøída zùstaly samostatné.

Ve 3.vyuèovacím týdnu u nás ve škole zaèal celoroèní projekt Policie ÈR Ajax a Duhovka. Dìti se
prostøednictvím povìøených policistù budou dovídat jak se zachovat v neznámých èi nepøedvídaných situacích,
procvièí si dopravní výchovu.

Není to jediný projekt, který letos dìti ve škole èeká. Prvòáèci s panem øeditelem se pøipravují na Malého
zahradníka, nejstarší dìti z 5.tøídy se zase úèastní projektu Mladý zahrádkáø. Tøe�áci se vrátili nadšení minulý týden z
1.lekce grafiky, kterou poøádá Dùm dìtí a mláde�e v Olomouci. Cílem je poznat co nejvíce grafických technik a
nechat dìti proniknout do tajù výtvarna i estetiky.

Na konci øíjna se dìti seznámí a prakticky si zkusí další grafickou techniku zvanou suchá jehla. Nové rozmìry
práce je baví a výsledky mají více ne� zajímavé.

Na 1.spoleènou schùzku školy, rodièù a výboru SRPŠ napekly dìti ze školní dru�iny cukroví. Doufáme, �e všem
chutnalo. Bc.Alena Houšková



Rozpis zápasù podzimní èásti soutì�e 2009 - 2010.
TJ Sokol Doloplazy zve Všechny pøíznivce kopané na fotbalová utkání našich mu�stev.

Pøijïte podpoøit naše borce. O obèerstvení postaráno. Srdeènì zvou fotbalisté.

II.tøída mu�i

II.tøída dorost

II.tøída starší �áci

Mladší �áci

Ne 4.10. 15.30hod. Doloplazy - Štarnov

So 10.10.  15.00hod. Lu�ice - Doloplazy

Ne 18.10.  15.00hod. Doloplazy - Chomoutov

Ne 25.10.  14.30hod. Doloplazy - Nová Hradeèná

So 31.10.  13.30hod. Tìšetice - Doloplazy

Ne 8.11. 13.30hod. Pòovice - Doloplazy

Ne 15.11. 13.00hod. Doloplazy - Nedvìzí

So 3.10. 15.30hod. Doloplazy - Velký Týnec

So 17.10.  15.00hod. Doloplazy - Chomoutov

So 24.10.  14.30hod. Doloplazy - Hnìvotín

Ne 1.11. 12.15hod Dolany - Doloplazy

Ne 8.11. 13.30hod. Dub nad Mor. - Doloplazy

So 14.11. 13.00hod. Doloplazy - Èervenka

Ne 4.10. 13.15hod. Doloplazy - Litovel

So 10.10.  12.45hod. Mladìjovice - Doloplazy

Ne 18.10.  12.45hod. Doloplazy - Troubelice

Ne 25.10.  12.15hod. Doloplazy - Hnìvotín  ´´A´´

St 28.10.  14.30hod. Doloplazy - Èervenka

Ne 8.11. 11.30hod. Chválkovice - Doloplazy

Ne 15.11. 10.45hod. Doloplazy - Šumvald

Ne 11.10. 10.00hod Doloplazy - Velká Bystøice.....høištì Pøáslavice

Lampionový prùvod
Dne se bude opìt konat Lampionový prùvod k výroèí Dne vzniku samostatného èeskoslovenského

státu.
Trasa prùvodu povede smìrem na Vacanovice k nové zástavbì pod høbitovem a na høištì za kulturním domem.

27.10.2009

Zaèátek shromá�dìní je v 17:45 u Mateøské školy.

Country Bál
3. skautský oddíl Doloplazy Vás srdeènì zve

na ka�doroèní COUNTRY BÁL
21.11.2009 do Kulturního domu v Doloplazích

.
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Spoleèenská rubrika III.ètvrtletí 2009

Noví obèánci :
Válková Marie è.p.107 80 let
Dokoupilová Jiøina 80 let

Glier Dominik Mikulková Bo�ena 80 let
Tomeèek Vojtìch
Stach Kryštof
Preèan Robert Èíhalová Marie 85 let
Gába Denis Malíèková Bo�ena 85 let
Bílková Eliška Š�astný František 95 let
Šprincl Filip

Naši jubilanti:

Výroèí zalo�ení
Hanáckého národopisného souboru Olešnica Doloplazy

V letošním roce si pøipomínáme 40. výroèí zalo�ení Hanáckého národopisného souboru Olešnica. Soubor byl
zalo�en v srpnu 1969. Na jeho vzniku mìli zásluhu naši spoluobèané man�elé
- Bohumila Františka Zdaøilovi, Marie a Václav Tomeèkovi, Marta a Karel
Zboøilovi, Marta a Jaroslav Doèkalovi, Františka a Jan Malíèkovi, Ivanka a
Jaroslav Švamberkovi, Anna a Josef Kubáèovi. Soubor byl zalo�en pod
Osvìtovou besedou v Doloplazích a jeho vedoucím souboru se stal Ing.
Václav Tomeèek. Krásu hanáckého folklóru a reprezentaci naší obce šíøil na
mnoha vystoupeních v naší vlasti i v zahranièí.

Po celou dobu pùsobení souboru vìnuje pozornost nejmenším
taneèníkùm v dìtském souboru Malá Olešnica.

Pøi vystoupeních soubor doprovází hanácká muzika Jana Malíèka ml.
Pøi Osvìtové besedì v Doloplazích pùsobil také ochotnický divadelní

krou�ek a svou èinností rozdával úsmìv na øadì pøedstavení. Škoda, �e jeho
èinnost pøed lety ustala a nenašel se nikdo, kdo by se této aktivitì vìnoval.

K 40. výroèí souboru pøipravujeme

všech tìchto slo�ek, které se bude konat v sobotu odpoledne

.
Pøijïte si prohlédnout výstavu fotografií

divadelníkù i hanákù, podívat se na taneèní
vystoupení souboru Olešnica, zazpívat,
zatancovat a zavzpomínat.

V programu uvidíte:

Pro své pøíznivce soubor pøipravuje rùzná
pøekvapení a oslava 40.výroèí zalo�ení
nebude výjimkou.

setkání pøíznivcù

24. øíjna 2009 na sále Kulturního domu v Doloplazích

soubor Olešnica Doloplazy

soubor Malá Olešnica

dechová hudba Vìrovanka

hanácká muzika Jana Malíèka

Záhorská kapela
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