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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
s jarními měsíci vychází i první číslo
obecního zpravodaje v roce 2019.
Celý zpravodaj doznal určitých změn,
které doufám oceníte. V novém
kabátě zpravodaje najdete články
od doloplazských spolků a dalších
organizací, ale i informace o dění v obci.
Od začátku roku máme za sebou
úspěšný košt slivovice, celou plesovou
sezónu
zakončenou
dětským
karnevalem, divadelní představení,
jarní bazárek a přednášku věnovanou
našim seniorům s prezentací Univerzity
třetího věku, která i nadále pokračuje
na Základní škole v Doloplazích. Za
organizaci všech těchto akcí bych rád
všem poděkoval.
Všechny tyto aktivity se podařily
a dlouhodobě patří ke kulturnímu
životu v naší obci. Ve spolupráci
s místními spolky budeme připravovat
a podporovat různá setkání občanů, vše
ku prospěchu nás všech. Za všechny
pořadatele mohu říci, že budeme velmi
potěšeni z vaší účasti na plánovaných
akcích a pevně věřím, že každý z nás
si najde tu, která mu bude vyhovovat
a zároveň se setká se svými sousedy,
spolužáky a přáteli a zároveň podpoří
naše spolky.
Plánované akce a aktivity najdete
v našem zpravodaji, na stránkách
obce Doloplazy nebo na známých
plakátovacích místech.
Během prvních tří měsíců roku 2019

proběhlo mimo jiné i výběrové řízení na
pozici ředitele Základní školy Doloplazy.
Novou ředitelkou naší školy se stala paní
Mgr. Kateřina Samojlovičová. Zároveň
došlo i k celkovému zklidnění zbytečně
vyhrocené situace v základní škole.
Novému vedení školy přeji hodně štěstí
a pedagogických úspěchů.
Další dokončené výběrové řízení je
na zhotovitele projektu „Doloplazy
- propojení místních částí Prádla
a Stará Mlékárna“. V současné době je
s vybranou firmou uzavírána smlouva
a připravují se všechny potřebné
náležitosti k tomu, aby mohlo dojít
k realizaci stavby. Samotná stavba
vodovodu,
kanalizace,
veřejného
osvětlení a komunikace je plánována
od poloviny května do září tohoto roku.
V nejbližší době nás čeká výběrové
řízení na nové hasičské auto. Výjezdová
jednotka hasičů naší obce v současné
době pracuje s technikou z roku 1968
a ta si žádá obměnu. Za tímto účelem se
podařilo našim hasičům získat nemalou
podporu na nákup nové techniky a tu je
potřeba využít.
V březnu proběhla jednání ohledně
nového územního plánu obce, který je
již 2 roky netrpělivě očekáván a měl by
být letos dokončen. Současně proběhlo
veřejné projednání úpravy elektrifikace
části obce od obchodu směrem na
Tršice. Celá akce je již připravena a čeká
pouze na realizaci. Výstavba je řešena
investorem firmou ČEZ Distribuce.

ZPRÁVY Z OBCE
Termín realizace se všichni včas dozvíte,
ale může to být klidně až na podzim
nebo i příští rok.
Došlo i ke změnám ve svozu komunálního
odpadu. Byla vytvořena databáze
svozových míst a jednotlivé popelnice
byly označeny čárovým kódem. Tyto
kódy jsou načítány při svozu odpadu
obsluhou svozových vozů. Každou
popelnici lze v daném svozu načíst pouze
jednou a jednotliví občané si mohou
svozy kontrolovat na obecním úřadě
nebo přes internet. Přístup přes internet
zřídíme všem zájemcům. Podmínkou je
funkční emailová schránka.
V dubnu proběhne plánovaný úklid
celé obce po zimě, úprava krajnic
cyklostezek do Tršic a Přáslavic. Proto
Vás prosím o opatrné využívání
uvedených
prostranství.
Současně
připravujeme
opravu
zničených
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částí obecních komunikací. Krajská
cesta na Kocourovec a do Tršic bude
v letošním roce pouze vyspravena
dočasnou technologií pro opravu stavu
komunikace. Kompletní rekonstrukce
komunikace je ve zmíněných úsecích
plánována na příští rok 2020.
Připravovaných a očekávaných aktivit
je spousta a já věřím, že všechny budou
ku prospěchu nás všech.
Miroslav Bílek

ZE ŽIVOTA OBCE
Co se dělo ve čtvrtletí...

Základní škola
Od posledního čísla se ve škole mnohé
změnilo. Po konkurzu máme novou paní
ředitelku a ve škole se rozdalo pololetní
vysvědčení. Někomu udělalo radost, jiní
budou muset v učení trochu přidat. Proběhla
i soutěž naší školy v recitaci básní, někteří
přednášející nás budou reprezentovat i na
soutěži celého Mikroregionu.
Na začátku března jsme vzali útokem Pevnost poznání, kde jsme se koukli do vesmíru, lámali si hlavičky s hlavolamy, někteří
odvážlivci se zatočili v gyroskopu jako kosmonauti ve výcviku, vyzkoušeli si historické
vojenské kostýmy a zkusili si bojové techniky z doby Marie Terezie. Také jsme zkoumali fyzikální aspekty světla a tmy a objevovali
kouzla řek a potoků.
Po vytoužených jarních prázdninách nás
čeká loutkové divadelní představení a akce
„Noc s Andersenem“, kde odpoledne zkusíme
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odhalit tajemství úspěšných čtenářů. Také
vyhodnotíme soutěž o nejkrásnější knihu,
kterou napsali naši šikovní žáčci. V blízké
budoucnosti nás kromě usilovného učení
čeká například beseda s opravdovou spisovatelkou dětských knih, abychom nabrali inspiraci pro další ročník spisovatelské
soutěže.
Moc se těšíme na zápis budoucích prvňáčků,
který proběhne již na začátku dubna. Členové SRPŠ a Olešnice pro nás chystají
tradiční Velikonoční dílny. Právě teď připravujeme výlet a pracujeme na nových školních stránkách. Na konci roku nachystáme
pro rodiče školní Akademii. Mezitím stihneme aranžérskou soutěž a letošní čtvrťáci v červnu budou v Centru Semafor dělat
„řidičák na kolo“.
Plánů a práce máme do konce roku dost
a dost, tak nám popřejte, abychom všechno
zdárně stihli.
Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy

ZE ŽIVOTA OBCE
Mateřská škola
Od zimy do jara v Mateřské škole Doloplazy

Letos nám zima konečně po dlouhé
době přála, a tak jsme si s dětmi
dosytosti užili všech zimních radovánek
od koulování, přes stavění sněhuláků,
malování barvami na sníh, hromadné
bobování či lyžování. Tuto sportovní
dovednost si osvojovaly přihlášené
děti prostřednictvím lyžařské školy Rok
s pohybem na svahu v Hlubočkách.
A jaké jiné akce se udály v uplynulém
čtvrtletí v naší školce? V lednu se
děti učily základům první pomoci
prostřednictvím sněhuláčka Záchranáře
a shlédly v Moravském divadle krásnou
pohádku O líných strašidlech. V únoru
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proběhl v MŠ Písničkový slabikář plný
říkanek a lidových písniček, jenž dětem
přiblížil zábavnou formou kouzlo doby
jejich prababiček. Včelky (třída nejstarších

dětí) besedovaly s policisty ČR na
téma rizikové chování a bezpečnost
v dopravním provoze.
Přihlášené děti pokračují v tanečním
kroužku manželů Coufalových. Budoucí
prvňáčci zahájili bezplatný kurz
angličtiny skládající se z deseti lekcí.
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Březen probíhal již tradičně ve
znamení příprav na maškarní karneval.
Moderování se opět ujala na výbornou
paní L. Lepařová – touto cestou ještě
jednou děkujeme nejen jí, sponzorům
a rodičům, kteří nabídly pomocnou ruku,
ale především paní M. Pavelkové, jež se
bravurně zhostila organizace a dětem
tak vytvořila s dopomocí ostatních jistě
nezapomenutelný kulturní zážitek.
V dubnu čeká naše nejstarší děti zápis
do školy, držme jim proto palce, ať vše
dopadne, tak jak má.
Ve dnech 9. a 10. 5. 2019 naopak
proběhne zápis do naší mateřské školy
na školní rok 2019/2020. Zveme tedy
všechny nové zájemce o společné hraní,
tvoření i vzdělávání do Mateřské školy

ZE ŽIVOTA OBCE
v Doloplazích. Vezměte s sebou rodný
list dítěte a průkaz totožnosti zákonného
zástupce, další informace budou předem
zveřejněny na místních vývěskách a
na webu www.ms.doloplazy.cz.
V první polovině června se uskuteční

opět Zahradní slavnost, kde se oficiálně
rozloučíme s našimi předškoláčky
i končícím školním rokem. Tímto jste
srdečně zváni! Užijeme si jistě krásné
odpoledne
Klára Nesvadbová

Jak naše mateřská škola využívá možností
zdrojů dalšího financování?

Schválených 429 042 Kč využijeme
v následujících dvou letech opět
k financování chůvy (k přijatým
netříletým dětem) a k podpoře profesního
růstu pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání v oblasti
inkluze. Zbylé peníze z těchto zdrojů
k dovybavení tříd MŠ didaktickými
pomůckami.
MŠ Doloplazy rovněž úzce spolupracuje
s MAS Bystřička, díky které se zapojila
do aktivit škol v rámci projektu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP
Šternberk II.“
Ve druhém pololetí školního roku
využijeme tak možností čerpání
finančních prostředků na zvolené aktivity:
- interaktivní program „Příběh pana
Tydýta“ o odlišnosti, přijetí, kamarádství
a pravých životních hodnotách. Přizveme
k našim předškolákům i žáky 1. třídy ZŠ
Doloplazy.
- vzdělávací akce s využitím edukačních
programů Pevnosti poznání v Olomouci
naučí děti rozpoznávat naše ptactvo.
Tímto srdečně zveme k účasti i zástupce
zřizovatele.

V lednu 2019 jsme ukončili dvouletý
projekt s názvem „Pro bystré hlavičky“
v rámci výzvy MŠMT Šablony pro MŠ,
který byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem bylo zvýšení kvality předškolního
vzdělávání, usnadnění přechodu dětí
do ZŠ – odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ,
poskytnutí dočasné personální podpory
– chůvy k pedagogům, kteří integrují
do dětského kolektivu dvouleté děti.
Získaných 311 345 Kč (bez finanční
spoluúčasti) jsme využili k uskutečnění
odborně zaměřených setkávání s rodiči
dětí pod vedením externích odborníků:
PaedDr. Zd. Janhubové (speciální
pedagožka), Doc. PhDr. D. Štěrbové,Ph.D.
(klinická psycholožka), Mgr. D. Chmelíkové
(diagnostika a terapie poruch řeči u dětí).
Dále k osobnostně profesnímu rozvoji
pedagogů a financování výše uvedené
chůvy i dovybavení MŠ hračkami
a didaktickými pomůckami.
V únoru 2019 jsme zahájili opět v rámci
výzvy MŠMT Šablony II. další projekt
„Krok za krokem“.

Zdeňka Indráková
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Hanácký soubor Olešnica
Úspěchy dětského souboru Malá Olešnica
V neděli 24. 3. 2019 proběhla v Tovačově
přehlídka dětských souborů Hanácké
fěrtóšek, které se dětský soubor Malá
Olešnica pravidelně účastní. Přehlídka se
koná jednou za 2 roky a 4 nejúspěšnější
soubory vybrané odbornou porotou postupují do dalšího kola.
Na parketu ve sportovní hale se se svými
tanci, říkadly a hrami předvedly soubory
Majetínek z Majetína, Krušpánek z Velké
Bystřice, Hanáček z Tovačova, Sluníčko
z Kojetína, Maleníček z Lipníka, Hanácké
Prosének z Prosenic, Trávníček z Přerova,
Hanáček z Troubek, Malá Olešnica z Doloplaz. Hanáček z Troubek a Malá Olešnica
měli dvě skupiny dětí.
Všechny děti se snažily, aby se jim vystoupení povedlo co nejlépe a aby zaujaly
odbornou porotu. To se nakonec povedlo
jen našim menším dětem.
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Ty pojedou 7. 4. 2019 s dalšími postupujícími soubory z oblastních přehlídek do
Prostějova. K větším dětem měla porota
výtky. To by nebyla odborná porota. Nějaká ta slzička ukápla, ale vůbec nás to
neodradilo. Již v květnu jedeme na další
vystoupení do Chropyně.
Doufáme, že se dětem v Prostějově vystoupení podaří zatancovat tak jako
v Tovačově. I kdybychom dále nepostoupili, nevadí. Už jen to, že se děti obléknou
do krojů a mají zájem chodit tancovat, je
pro vedoucí potěšující, i když někdy nervy
drásající. Děkujeme za podporu rodičů
a v dubnu nám držte palečky. Jejich vystoupení budete mít možnost vidět v červenci na Jízdě králů a sami zhodnotit, jak
jsou šikovné.
Gabriela Bílková
Malá Olešnica Doloplazy
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Skautský oddíl Kamzíci
Hanáckou Sibiří k pramenu Odry

výměna kotvících kůlů, protože byly z velké

Pochod krajinou Oderských vrchů k cíli u pra-

části uhnilé a neplnily svou funkci. Vlivem

mene Odry si v letošním roce nenechalo ujít

velmi suchého léta uhynulo deset vysazených

na 370 návštěvníků. Oproti rokům předešlým

stromů a ty byly na podzim loňského roku

je to o něco méně, o to více však byla na místě

nahrazeny novou výsadbou. Je velmi pozitivní,

přátelštější a pohodovější atmosféra. V cíli

že stromy do aleje nechodí nikdo záměrně

bylo již tradičně připraveno drobné občerst-

ničit, spíše naopak. Je několik lidí, „neskautů“,

vení v podobě svařáku, čaje a také oheň na

kteří občas alejí prochází, stromy zalévají

zahřátí, ale také k opékání špekáčků. Zájemci

a upozorňují na případné problémy. Za to jim

si také mohli prohlédnout výstavu fotografií

moc děkujeme! Letos na jaře budeme s dět-

ze Staré Vody. Pravidelným návštěvníkům

mi stromy opět zastřihovat a také provedeme

jistě neunikly velké změny dříve lesní krajiny.

dosadbu za uhynulé stromy.

Dnes jsou přímo od pramene Odry, na místo
hustého smrkového lesa, velké výhledy do
dáli. Doufáme jen, že toto náhlé odlesnění
neohrozí existenci pramene.

KAM

3. SKAU

Sběr železa a Ukliďme Česko

DOLO

První dubnovou sobotu budeme provádět
sběr železa a poněkolikáté se také ve ste-

jný den zapojíme do akce „Ukliďme Česko“.

„Naše alej“

Máme v plánu projít příjezdové cesty do obce

Jabloňová alej zdobí cestu z Doloplaz na Das-

a v případě většího zájmu uklízečů si trouf-

kabát už od roku 2015. V loňském roce byla

neme i na menší skládky v Beruni. Budeme

(na náklady obce) provedena u všech stromů

proto rádi, pokud se k nám přidají i dobrovolníci z řad dospělých.
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Sokol
Rok 2018 uběhl jako voda a k jeho
zakončení neodmyslitelně patří vánoční
hodina. Všechny děti cvičící v TJ Sokol
Doloplazy, jejich rodiče i věrná garda se
sešli jak už bývá zvykem na obecním sále
u vánočního stromečku. Kde čekaly na děti
drobné dárečky. Protože velká část našich
nejmenších dětí chodí ještě do Mateřské
školy, požádali jsme paní učitelky
o zorganizování vystoupení. Dětem se
vystoupení opravdu povedlo a udělalo
radost nejen rodičům, ale i věrné gardě,
která se sešla v hojném počtu. Jako každý
rok děti předvedly jak cvičí v hodinách
všestrannosti. Celý podvečer se nesl
v přátelském duchu ovoněn vůní vánočního
cukroví napečeného věrnou gardou.

A co chystáme na rok 2019?
V neděli 19.5. vyrazíme autobusem na výlet
na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
stráně, kde máme v plánu prohlédnout
podzemí elektrárny, dolní i horní nádrž.
Na začátku června zorganizujeme Atletický
Memoriál L. Vláčila. A na podzim se děti
mohou těšit na první Koloběžkyádu,
kdy chceme využít nové cyklostezky
na Přáslavice. V neposlední řadě
uspořádáme na podzim také orientační
běh s úkoly z Besipu a zdravovědy. Těší nás
velký zájem dětí o cvičení všestrannosti.
Společně s obcí Doloplazy jsme se pustili
do organizování besed pro seniory.
Se sokolským: Sportu zdar!
Jana Vzatková, starosta jednoty
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Reprezentují nás
Jak nám to plave?
Reprezentantky ČR v ploutvovém plavání Eliška
a Iva Vzatkovy začaly sezónu 2019 v maďarském
Egeru. Prvního kola Světového poháru CMAS
22-23. 2. 2019 se letos zúčastnilo 700 závodníků ze 17 zemí. Eliška plave letos nově již v kategorii žen 18+, tak nebyly moc velké šance na
první světovou desítku. Přesto Eliška zaplavala
vše ve svých osobních rekordech a na 200m bifi
obsadila v nabyté světové konkurenci dokonce
9.místo. Ivě se dařilo neméně, v juniorské kategorii,
v které bude moci reprezentovat ještě 2 roky,
se jí podařilo zaplavat nejen osobáky, ale
i na 800m PP překvapit 7. místem. Další závod
Světového poháru v Lignanu bude na konci
března velkou výzvou. Pokud budete mít zájem,
můžete se přijít podívat a fandit holkám na ba-

zén v Olomouci na Mistrovství České republiky
družstev 6-7. dubna, kde se pokusí obhájit zlatou příčku z loňského roku. Děkujeme za podporu obci Doloplazy a Kraji Olomouc.
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TJ Sokol oddíl kopané – Rozpis zápasů mužů
1.

Ne

7. 4.

15.30

Kožušany – Doloplazy

2.

Ne

14. 4.

15.30

Doloplazy – Nové Sady

3.

Ne

21. 4.

16.00

V. Bystřice –Doloplazy

4.

Ne

28. 4.

16.00

Doloplazy – Moravský Beroun

5.

So

4. 5.

16.30

Slatinice – Doloplazy

6.

Ne

12. 5.

16.30

Doloplazy – Loštice

7.

Ne

19. 5.

17.00

Doloplazy – Třeština

8.

Ne

26. 5.

17.00

Šternberk – Doloplazy

9.

Ne

2. 6.

17.00

Doloplazy – Jesenec

10. So

8. 6.

17.00

Zvole – Doloplazy

11. So

15. 6.

17.00

Smržice – Doloplazy

Jezdecký areál Konírna Doloplazy
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ 2019
Mnoho let se k nám vrací spokojené děti, přijďte i vy vyzkoušet týden strávený v příjemném
prostředí našeho Jezdeckého areálu s individuálním přístupem v malé skupině.
Hlavní náplní pobytu je výuka jízdy na koni a péče o ně pod vedením odborných instruktorů.
Tábor je vhodný pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé.
Termíny červenec:

Termíny srpen:

08. 7. – 12. 7. 2019

12. 8. – 16. 8. 2019

15. 7. – 19. 7. 2019

19. 8. – 23. 8. 2019

29. 7 – 02. 8. 2019
Praktická část:
o

Lekce jsou zaměřeny na intenzivní práci s účastníky – zdokonalení sedu jezdce, správné působení
jezdce na koně, základy drezurního a skokového ježdění. U začátečníků probíhá výcvik na lonži.

o

Část lekcí bude věnována jízdě bez sedla s madly, či vycházce po okolní přírodě (dle schopností
účastníků). Všechny lekce jsou vždy přizpůsobeny individuálním potřebám jednotlivců.
Teoretická část:

o

Péče o koně, pravidla ve stáji.

o

Pravidla jezdeckého sportu.

o

Hry a výtvarné činnosti.

CENA POBYTU: 3 500 Kč (vč. obědu a pitného režimu po celý den)
Přihlášení a informace:
Mgr. Pavla Čerstvíková, e-mail: konirna@konirna-doloplazy.cz, tel. 776 057 183

Obec Doloplazy ve spolupráci s místními spolky pořádá

Setkání občanů s přednáškou a posezením.
Středa 24. 4. 2019 v 17 hod
v přísálí Kulturního domu V Doloplazích
Téma přednášky:

Austrálie, stát Victoria
Přednáší:

Zdeněk Zelinka

Obec Doloplazy ve spolupráci s místními spolky připravuje

VÝLET SENIORŮ

Kroměříž, zámek a Květná zahrada
pátek 3. 5. 2019

Program výletu:
• Prohlídka reprezentačních prostor zámku
• Prohlídka Květné zahrady a rotundy
Cena výletu: 270 Kč (vstupné zámek a zahrada)
Doprava autobusem bude hrazena obcí Doloplazy.
Závazné přihlášky a další informace na obecním úřadu v Doloplazích

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

PLÁN AKCÍ 2019
6. 4.

Sběr železa			

Skaut

13. 4.

Velikonoční dílny			

SRPŠ a Olešnica

24. 4.

Posezení s přednáškou – Austrálie, stát Victoria		

						
27. 4.

Pálení čarodějnic a stavění máje, posezení za 			
hasičárnou			

3. 5.

Obec

Soutěž v požárním útoku – děti, Olomoucká liga		

						
1. 6.

SDH

Výlet pro seniory – Kroměříž, zámek a Květná 			
zahrada 				

19. 5.

Obec a spolky

SDH

Dětský den a kácení máje, zábava hraje Negativ

						

SDH

5. 6.

Atletický memoriál L. Vláčila

Sokol

6. 7.

Hodová zábava, Revival Věry Špinarové a Negativ		

						

Olešnica

7. 7.

Jízda králů				

Olešnica

25. 9.

Koloběžkyáda			

Sokol

16. 10.

Orientační běh			

Sokol

VÝLET DO HISTORE

Historie Doloplaz
Vzhledem k tomu, že se za poslední roky výrazně změnila struktura obyvatel obce Doloplazy, přibylo
množství spoluobčanů z různých koutů naší republiky nebo jen došlo k výměně generací, napadlo nás
v několika po sobě následujících číslech zpravodaje zveřejnit něco z místopisu a historie obce, ve které
všichni žijeme. Pro starousedlíky to bude oživení informací, ostatním snad trošku rozšíříme obzory.
Vesnice Doloplazy leží v jihovýchodní části
okresu Olomouc. Společnou katastrální
hranici mají na západě se Svésedlicemi,
na severozápadě s Přáslavicemi, na severu
s Daskabátem, na východě s Tršicemi, na
jihu s Lipňany, Vacanovicemi a Hostkovicemi.
Úředně stanovená nadmořská výška Doloplaz
je 298 m, katastr se svažuje od severu k jihu.
Je vyplněn Tršickou pahorkatinou, která je
podcelkem Nízkého Jeseníku. Klimaticky
náleží Doloplazy a okolí do oblasti mírně
teplé. Vesnice leží na pramenech říčky
Týnečky, z nichž jeden z nich obcí protéká.
Severovýchodní hranici tvoří svým tokem
říčka Olešnice.
Doloplazy byly vždy v minulosti typicky
hanáckou vsí a této charakteristice plně
odpovídal i lidový jazyk obyvatel, který se
promítá také do místních a pomístních
názvů.
Jako rok založení Doloplaz se uvádí r. 1233.
Před tímto rokem byly Doloplazy zbožím
královským. V r. 1233 daroval markrabí
Přemysl (syn českého krále Václava I.)
Doloplazy klášteru v Langheimu (Rakousko).
Protože správa obce na takovou vzdálenost
byla obtížná, byly Doloplazy prodány už za
rok klášteru na Velehradě. Z dochovaných

pramenů je zřejmé, že se doloplazští
neměli zle pod křídly kláštera. Byla po nich
požadována jen výpomoc při špičkových
pracích v době žní a jarního setí. V dobách
zlých, kdy potřeboval český král peníze, žádal
po klášterech půjčky, které se musely hned
složit. Tyto půjčky se ale nikdy nevracely,
takže kláštery postupně chudly. Klášter tak
mimo jiné zastavil i Doloplazy, aby získal
peníze pro krále.
Ke konci 14. století byla celá Morava sužována
krvavými spory mezi syny císaře Karla IV. –
markrabím Prokopem a markrabím Joštem
a došlo ke zpustošení statků velehradského
kláštera. Protože byly zpustošeny i Doloplazy,
klášter je musel podstoupit v roce 1397
Václavu z Doloplaz a jeho stejnojmennému
synovi na dobu jejich života. Po jejich smrti
pak Doloplazy opět připadly klášteru.
V 15. století za husitských válek byl
doloplazský dvůr vypleněn a rozbořen.
Během války s Turkem král opět potřeboval
peníze, takže klášter musel dát Doloplazy
znovu do zástavy a obec několikrát změnila
majitele.
Koncem 16. století dostávají doloplazští
na svoji žádost od tehdejšího opata
Velehradského kláštera velkou chartu

VÝLET DO HISTORE
svobod a privilegií, jejíž součástí bylo např.
právo odúmrti, tj. možnost věnovat nebo
odkázat svůj majetek, komu by chtěli.
Velehradský klášter v letech 1681 a 1719
vyhořel a následky požáru byly tak velké, že
k úhradě škod musel klášter využít prodej
svých obcí, mezi nimiž byly i Doloplazy.
Majitelem obce se tak v roce 1719 stal právní
zástupce a advokát Kristián Alexia Buntch.
Doloplazským se to ale nelíbilo, prosili opata
Velehradského kláštera Nezorina, aby obec
neprodával, ten jim však nevyhověl. Bunch
své poddané utlačoval, zaváděl nové roboty
a povinnosti, proto podali doloplazští žalobu
na svého pána. Soud se protáhl na 6 let, ale
Doloplazy z něj vyšly vítězně.
Majitelé Doloplaz, kteří se úředně psali
jako rytíři z Buntsche, vlastnili obec
v letech 1719-1764. Z té doby pak pochází
pojmenování místní části obce Bunčovice,
které se dochovalo dodnes.
V dalších letech byl pak majitelem
obce František Antonín Kořenský, hrabě
z Terešova, po jeho dědicích pak převzal
a obhospodařoval Doloplazy zemský advokát

fotoarchiv autora

František rytíř z Dietrichů a posléze jeho syn
Ludvík a zůstalo po nich pojmenování další
místní části obce Dietrichov, které se také
dochovalo dodnes.
18. století bylo pro Doloplazy obdobím
nejistoty a obav, že budou znovu prodány
a dostanou ještě horšího pána. Proto obec
prosila císařovnu Marii Terezii o stvrzení
starých výsad, k čemuž došlo 18. března 1749,
kdy Doloplazy dostaly první Majestát. Celkem
dostaly Doloplazy tři Majestáty, krásné v kůži
vázané knihy – první už zmiňovaný v roce
1749 od Marie Terezie, druhý v roce 1783 a
třetí v roce 1793 od císaře Františka Josefa II.
V revolučních letech 1848-1849 došlo
ke zrušení poddanství a roboty, zanikla
dosavadní vrchnostenská správa a vytvářela
se nová správa státní. Od roku 1850 se
Doloplazy staly součástí nově vytvořeného
politického okresu olomouckého. Vesnici
řídila obecní samospráva.
V roce 1854 odkoupila doloplazský majetek
olomoucká metropolitní kapitula sv. Václava,
která zde měla svůj dvůr až do roku 1948.

fotoarchiv autora

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti

Ruský Josef 		
Šťastná Marie 		
Škodová Svatoslava
Rybková Květa		

Narodili se

Domanská Barbora
Mikuš Štěpán

Opustili nás

Čecháková Bohumila
Kouřilová Bohumila
Dokoupilová Jiřina

80 let
92 let
85 let
80 let
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