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Vážení spoluobèané,
minulé vydání našeho Zpravodaje tematicky konèilo u nadcházejících oslav 775 let od vzniku obce a já si zde
dovolím krátce navázat. Ještì jednou zde veøejnì dìkuji všem spolkùm v obci i jednotlivcùm, kteøí se zasloužili o
úspìšné zorganizování a zajištìní tìchto dvoudenních
oslav. Prokázali tak službu nejen svým spoluobèanùm,
ale pøispìli i k dùstojné reprezentaci naší obce
prostøednictvím sdìlovacích prostøedkù nebo
významných veøejných èinitelù, kteøí nás navštívili a
celou akci vysoce kladnì hodnotili. Oslavy však byly
uspoøádány pøedevším pro vás, obèany naší obce, a je
mi líto, že hlavnì v sobotu vaše úèast zùstala hluboko
za naším oèekáváním.
Ale oslavy skonèily, za chvíli jsou vánoce, tak ještì
nìco k naší práci. Jak jsem psal v minulém Zpravodaji,
na opravu komunikací z Programu obnovy venkova
jsme letos dotaci nezískali, takže se oprava chodníkù a
prostoru pøed hasièskou zbrojnicí konala v omezeném
rozsahu a jen z prostøedkù obce. Že nám místní obchod
krátce poté „uskoèil“ od nového chodníku o dva domy
vedle, už není vìc obce, ale doufejme, že „nový foto archiv autora
chodník u starého obchodu“ využití ještì najde.
V rámci našeho èlenství Mikroregionu Bystøièka se úspìšnì rozbìhl tzv. Program LEADER a naše èlenství v
tomto sdružení koneènì zaène pøinášet do obce své ovoce. Do mikroregionu, resp. pøímo do jednotlivých obcí,
zaènou ještì letos plynout prostøedky z Evropské unie. O tyto peníze se mohou ucházet nejen obce, ale i spolky nebo
místní podnikatelé. Všechny potøebné informace jsou k dispozici na www.masbystricka.cz a možnosti, na co všechno
lze žádat jsou opravdu široké. Já jsem za obec do tohoto
programu, v souladu s rozhodnutím rady obce, podal
žádost o dotaci na vyøešení špatné akustiky v sále
našeho kulturního domu. Takže uvidíme jak v této
první výzvì uspìjeme. Od pøíštího roku budou každý
rok výzvy dvì a bylo by dobré, kdyby se o tyto
prostøedky na svoji èinnost ucházely i další zájemci z
obce, spolky i podnikatelé.
A ještì jednu poznámku k dotacím. V bøeznovém
Zpravodaji jsem psal, že naše zastupitelstvo
neschválilo Smlouvu o partnerství s obcí Tršice v rámci
realizace cyklostezky, jež byla nedílnou souèástí
žádosti o dotaci. Nepøipojili jsme se tak k žádosti o
dotaci na cyklostezky k dalším obcím z Mikroregionu
(Velká Bystøice, Hluboèky, Pøáslavice, Daskabát,
Velký Újezd). Tyto obce se svou žádostí uspìly a na
cyklostezky získaly z Regionálního operaèního
foto archiv autora
programu nìkolik desítek milionù korun. Nezbývá než
gratulovat a popøát jim, aby akci brzy zrealizovali nebo oddìlením cyklistické dopravy od té motorové se výraznì
zvýší bezpeènost i komfort všech úèastníkù provozu v tìchto úsecích.
Protože se zima a topná sezona nezadržitelnì blíží, zaøadil jsem na poslední stránku Zpravodaje zajímavou
nabídku na ekologické palivo do vašich kamen èi kotlù. Nìkteøí už pøivøeli nebo úplnì zavøeli plynové kohouty a
vrátili se na vytápìní tuhými palivy nejrùznìjšího složení. Když se pak v podzimní plískanici pøi inverzním poèasí tím
vším zatopí, pøipomíná støed obce, co se smogu týèe, nedávné obrázky z olympijského Pekingu. A to vìru není k
dýchání ani na medaili. Tak pøeji vám všem èistý vzduch v obci a hezký podzim.
Josef Zdaøil

Vzpomínka na oslavy 775 let založení obce Doloplazy
Den se zaèíná zkracovat, rána jsou chladnìjší, lány polí zejí prázdnotou, švestky už kvasí v sudech a v zahrádkách
dozrává poslední ovoce. To vše jsou neklamné znaky konèícího léta. S konèícím létem konèí také hlavní sezóna oslav,
poutí, hodových, dožínkových a jiných slavností.
Bìhem letošního léta jsem byl pozván na nespoèet akcí po celém Olomouckém kraji. Každá akce, které jsem se
zúèastnil pro mì byla vítanou možností osobnì se setkat s lidmi a formálnì i neformálnì si s nimi popovídat o jejich
radostech i starostech.
Oslavy výroèí 775 let od založení obce Doloplazy spojené s nádhernou folklorní slavností Jízda králù pro mne byli
zážitkem vskutku nezapomenutelným. Jsem nesmírnì rád, že jsem mohl být u slavnostního vysvìcení obecního
znaku a praporu, nebo právì tyto dvì insignie jsou viditelným znamením suverenity, sebevìdomí a identity vaší obce
pramenící z její dlouhé historie. Vìdomí vlastní identity je v dnešní globalizované dobì nesmírnì cenným
bohatstvím. Znak a prapor by však byly pouze prázdnými symboly, kdyby pod nimi nestáli zástupci dobrovolných
hasièù, hanákù, skautù, sokolù a všech dalších spolkù, které ve vaší obci pravidelnì fungují a které jsou tím
opravdovým tmelem a solí vaší obce.
Zejména dùležitou úlohu hraje uchovávání zvykù a tradic, které nejenom obèanùm vaší obce, ale celého kraje
pomáhá uvìdomovat si svùj vlastní pùvod a upevòuje pocit
sounáležitosti s vlastním krajem a jeho kulturou. Jízda králù v
Doloplazích je nádhernou folklorní pøehlídkou tancù, krojù a písní z
celého svìta. Teprve pøi takových akcích si dokážeme uvìdomit
opravdovou hodnotu hanáckého kroje, neopakovatelnou chu
tvarohového vdolku a mùžeme naplno øíct, že :”Me sme me a me se
nedáme”.
Bìhem bohatého nedìlního kulturního programu Jízdy králù jsem
mìl tu èest osobnì podìkovat za mnohaleté úsilí ve folklorním
souboru Olešnica jeho zakladateli panu Ing. Václavu Tomeèkovi a
jeho nástupci panu Mgr. Miroslavu Bílkovi. Vážím si lidí, kteøí
dokáží svùj volný èas vìnovat pro druhé a obìtovat pro vytváøení
opravdových hodnot. Podle poètu doloplazských spolkù a organizací
usuzuji, že takových lidí máte dostatek. Pøeji vám, aby tomu tak bylo i
nadále.
Je mi ctí, že jsem mohl nad takovou akcí pøevzít záštitu a že jsme
mohli napomoci organizátorùm alespoò finanèním pøíspìvkem z
krajského rozpoètu. Pokud to bude v mých silách a kompetencích
uèiním tak milerád i napøesrok.
Tìším se na další setkání
Váš Pavel Horák
1. námìstek hejmana Olomouckého kraje
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Amálie Pavelèíková
Terezie Ratajová
Michal Modroviè
Vojtìch Mádr
Jan Kratochvíl
David Lukáš
Šimon Klusák
Žaneta Kopeèná
Tomáš Smékal

paní Vlasta Gábová

Naši jubilanti

pan Jan Malíèek
pan Miroslav Švarc
pan František Šastný

Srdeènì blahopøejeme!

80 let
85 let
94 let

Školka na nás volá!

Proslunìné, pohodové, prázdninové dny jsou za
námi a s pøíchodem záøí, nového školního roku-hurá do
práce!
Pøíprava zaèala již koncem srpna budováním
úklidové komory v pøízemí MŠ, zaèátkem záøí se
podaøilo renovovat pískovištì na školní zahradì.
Zatím co u „Koátek“- nových nejmladších dìtí se
první chvíle odlouèení od maminky projevily leckdy
obavami z velkých životních zmìn èi slzièkami,
„Sluníèka“-starší dìti zahájily pøedplavecký výcvik v
Olomouci, spoleènì se základní školou.
Zájemci z obou oddìlení se budou moci vìnovat
dìtskému aerobicu pod vedením lektorky z Olomouce
pøímo v naší škole. P. lektorka pøedvedla rodièùm
ukázkovou lekci, pro pøedstavu vhodnosti cvièení pro
pøedškolní vìk.
Nezapomínáme ani na poradenskou èinnost pro foto archiv autora
rodièe a všichni jsou srdeènì zváni na besedu s psycholožkou Mgr. Sv. Vyhlídalovou, která ráda odpoví na všechny
dotazy týkající se výchovy dìtí pøedškolního vìku.
V prùbìhu roku si dìti budou užívat rùzné kulturní akce a mimoøádné dny, o èemž Vás budeme opìt pravidelnì
informovat.
Zdeòka Indráková

Orientaèní závod
Na poslední záøijový pátek jsme pro naše cvièence pøipravili orientaèní závod. Trasa vedla lesem, dìti se
orientovaly podle mapy, ale pro ty menší jsme trasu vyznaèili fáborky. Startovalo se po dvojicích v èasovém rozmezí 5
minut. Na trase bylo nìkolik stanoviš: poznávání kvìtin a zvíøat, zdravovìda, slaòování, historie Sokola, orientace na
mapì i v terénu. Dìti procházely trasu a plnily úkoly. Nebìželo se na èas. V cíli je pak èekalo obèerstvení- uzený
kabanos a limonáda. Na závìr byly vyhodnoceny tøi nejlepší dvojice a ocenìny diplomy. Pro každého úèastníka
nechybìla ani sladká odmìna.
Na organizaci se podíleli naši cvièitelé, cvièenci z øad dospìlých, ale i ostatní pøesvìdèení kamarádi. Je škoda, že
pøes složitou organizaci, plánování i propagaci se nesešlo více dìtí, bylo jen 17 úèastníkù.
Organizátorùm patøí velký dík.
Lenka Brlíková, náèelnice Sokola Doloplazy

Zaèal nový školní rok

Prvního záøí jsme slavnostnì zahájili nový školní
rok. První a druhá tøída se uèí podle školního
vzdìlávacího programu, který si každá škola (i ta naše)
pøipravuje podle místních podmínek.
Plavecký výcvik žákù druhých, tøetích a ètvrtých
tøíd zaèal v pondìlí 8.záøí a bude trvat do konce prvního
pololetí.
Zahájili jsme práci na prvním projektu, který má
název Malí zahradníci. Do èervna pøíštího roku se žáci
nauèí základy pìstování okrasných rostlin, pøedevším
letnièek, nìkterých pokojových kvìtin a zeleniny.
Projekt je rozdìlen do ètyø èástí a je veden tak, aby si
žáci osvojili základní agrotechnické postupy pøi
pìstování rostlin.
V øíjnu zahájí práci také zájmové útvary. Je to
kroužek výtvarný, dramatický, informatiky 1 a 2, dále
foto archiv autora
kroužek s názvem Chytré a ještì chytøejší hlavièky.
Na 29.listopad pøipravujeme ve spolupráci se SRPŠ tradièní vánoèní dílnu. V polovinì prosince se chystáme do
skanzenu v Rožnovì pod Radhoštìm na poøad Vánoce na vsi.
Mgr. Jan Kunèar, øeditel školy

POZVÁNÍ NA LAMPIONOVÝ PRÙVOD
Pod heslem " Kupøedu levá , kupøedu pravá, zpátky ni krok".
Lampionový prùvod není jen vzpomínka na "staré" èasy a oslavy VØSR. Má dlouhou historii a pùvodem je z Asie.
Mnohá století je nedílnou souèástí vìtšiny svátkù , svateb , narození dítìte. Lampionové prùvody se konají po
celém svìtì k rùzným pøíležitostem a mají manifestaèní , vzpomínkový èi náboženský charakter. I u nás jsou známé
prvorepublikové lampionové prùvody k oslavám založení republiky nebo u pøíležitosti narozenin T.G. Masaryka.
Dne 24.10.2008 v 18.00. hod od Mateøské školy v Doloplazích
Srdeènì zve Zdenìk Koláø a ÚV OK DBS

Další spoleèenské akce
22. listopadu 2008

Country bál
Kulturní dùm Doloplazy

28. listopadu 2008

Setkání seniorù
Kulturní dùm Doloplazy

29. listopadu 2008

Skautský oddíl Doloplazy
Zastupitelstvo obce
Sbor pro obèanské záležitosti

Vánoèní strom
Kulturní dùm Doloplazy
poøádá HNS Olešnica Doloplazy, SDH Doloplazy
Skautský oddíl Doloplazy, SRPŠ pøi ZŠ Doloplazy
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