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ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané,

je konec léta a první známky podzimu 
jsou patrné všude kolem nás. Během 
letních měsíců došlo ke změnám 
mezi zaměstnanci obce. Od 1. srpna 
má obec novou paní účetní a od 
1. září nového správce majetku a 
čistírny odpadních vod. Přeji jim 
hodně úspěchů a trpělivosti v novém 
zaměstnání.
Během července došlo k zásahům 
do technologií na obecní vodárně a 
čistírně odpadních vod. Na obecní 
vodárně bylo při osmihodinové 
odstávce vyměněno celé železné 
potrubí propojující vodojemy s 
vodovodním řádem. Celá akce 
zamezila drobným únikům vody a 
případné větší havárii na zrezivělém 
potrubí. Na čistírně odpadních vod byla 
po devíti letech provozu provedena 
servisní oprava aeračních elementů 
přivádějící kyslík pro bakterie v nádrži 
aktivace. Naše čistírna odpadních 
vod má tyto nádrže dvě a servis druhé 
nádrže je plánován na polovinu října. 
Všechny servisní opravy na čistírně 
odpadních vod jsou prováděny za 
plného provozu čistírny a vůbec 
neovlivní život občanů Doloplaz na 
rozdíl od výstavby projektu nové 
komunikace, vodovodu a kanalizace 
od Prádel ke Staré Mlékárně.

Výstavba tohoto projektu nabrala 
během letních měsíců asi třítýdenní 
zpoždění a firma Ekostavby Brno, a.s. 
se svými zaměstnanci v současné 
době začíná s podkladními vrstvami 
komunikace. Již dnes je jasné, že 
se vše nestihne v smluvně daném 
termínu, proto prosím občany, kterých 
se výstavba dotýká, o trpělivost, i když 
vím, že to není vůbec jednoduché.
Na konci prázdnin proběhlo 
veřejné projednávání druhé etapy 
elektrifikace obce, a to částí obce 
Beruň, Hliník, a cesta za obchodem. 
Poslední informace od investora celé 
akce hovoří o spojení obou etap a 
jejich realizaci v roce 2020. V tomto 
roce zřejmě dojde k rozkopání celé 
obce v části od dolní křižovatky u 
obecního úřadu směrem na Tršice, 
Vacanovice a Čechovice. Současně 
je plánována oprava komunikace 
v místní části Ditrichov a chodníky 
od obecního úřadu směrem do 
Beruně a od mateřské školy směrem 
na Vacanovice. Současně s touto 
akcí bude realizováno v příslušné 
lokalitě nové veřejné osvětlení a nová 
internetová síť.
Během letních měsíců byla připravena 
a realizována modernizace kotelny v 
ZŠ Doloplazy, která byla v polovině září 
uvedena do zkušebního provozu. 



Současně s řešením tohoto projektu 
mám spojeno trestní oznámení na 
neznámého pachatele za pokreslení 
nebo popsání budovy základní školy, 
kulturního domu a pošty. Rozumím 
tomu, že všichni jsme byli mladí 
a dělali různé kraviny, ale ničit si 
společný majetek a prostředí kolem 
sebe je hodně mimo normální chování 
a jednání. Stejně jako zakládání 
černých skládek tříděného odpadu 
na kontejnerových místech nebo 
biologického odpadu na polích v okolí 
Doloplaz. Pro biologický odpad jsou 
určeny obecní kontejnery u hřiště, 
hřbitova nebo u ČOV.
Během roku se podařilo také upravit 
krajnice cyklostezky směrem na 
Tršice. Doufám, že nám pomůžete tuto 
lokalitu, která slouží k vycházkám a 

navazuje na doloplazské hřiště, udržet 
v čistotě a pořádku bez odpadků 
a psích výkalů, stejně jako ostatní 
veřejné plochy obce.
Na podzimní měsíce je pro Vás 
připraven společenský program 
zahrnující přednášky, výlet na 
Velehrad, výstavu a další aktivity 
vycházející z činnosti doloplazských 
spolků, kterým chci za jejich činnost 
poděkovat. Aktivit je dost a každý z 
Vás si může najít to, co ho zajímá nebo 
zaujme.
Přeji všem krásný podzim a poklidné 
dokončení všech rozběhnutých 
projektů. 

     Miroslav Bílek

ZPRÁVY Z OBCE



Zpátky do lavic

Prázdniny utekly jako voda a tak jsme se 2. září 
sešli znovu na slavnostním zahájení školního 
roku, kdy starší školáci mezi sebe přivítali le-
tošní prvňáčky. Mezi učitele přibyla nová posi-
la, Mgr. Hedvika Žádníková, která bude třídní 
4. ročníku.
V tomto pololetí nabízíme dětem 19 zájmových 
kroužků – nově sboreček, výuku klavíru a IT 
GANG. Více na webu školy. I pro tento školní 
rok jsou dvě oddělení školní družiny.
Nyní probíhá projektová výuka zaměřená na 
přírodu a řemesla. V rámci dopravní výchovy 
žáci 4. a 5. třídy získali řidičské průkazy na kolo 
na dopravním hřišti Semafor v Olomouci.
V nejbližší době nás čeká projekt Doloplazy 
– domov můj. Tato měsíční aktivita má za cíl 
prohloubit vztah k domovu, k historii naší obce 
i republiky. Akce bude pořádána ve spolupráci 
se Sokolem Doloplazy.
Pedagogové naší školy společně se studenty 
VU3V mají zajištěnou exkurzi v Senátu ČR.
V tomto školním roce se nám podařilo získat 
700 000,- Kč z evropských peněz (šablony), 
které se čerpají na prohloubení znalostí žáků 
i pedagogů, na pokrytí výdajů některých kro-
užků, na projektové dny, na nákup IT techniky. 
Více najdete na webových stránkách školy 
www.zsdoloplazy.cz.

Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy

TERMÍNY AKCÍ SRPŠ 

Vánoční dílny -  30. listopadu 2019 od 14 hod
Jarní bazárek -  21. března 2020 od 9 do 13 hod
Velikonoční dílny - 11. dubna 2020 od 15 hod

Zahradní slavnost - 19. června 2020 - Zahradní 
slavnost na přání školy nahrazuje Školní aka-
demii. Tato akce bude probíhat venku, v případě 
nepříznivého počasí na sále Kulturního domu

Když píši tento příspěvek, je v plném proudu 
příprava na Podzimní bazárek, který je už nedíl-
nou součástí Doloplaz. Jedná se o akci oblíbe-
nou v dalekém okolí Olomouce, což poznáte 
podle aut, které parkují opravdu všude. Věříme, 
že i tentokrát jste odcházeli s plnými taškami 
a spokojení. 
Podzim je tady, ale my už nyní plánujeme Ad-
ventní setkání, jehož součástí budou tvořivé 
dílničky s vánoční tématikou, které pořádáme 
za pomoci Olešnice a místních hasičů, kteří 
nám snad opět pomůžou s ohňostrojem. V 
prosinci do školy přijde Mikuláš, který obdaru-
je všechny děti a tím ukončíme rok 2019 a 
do roku příštího přejeme Vám všem spoustu 
krásných zážitků s blízkými.

Za SRPŠ Stachová Dagmar

VU3V při ZŠ Doloplazy žije

Konzultační středisko VU3V při ZŠ Dol-
oplazy i přes počáteční problém počátkem 
kalendářního roku 2019 obnovilo svou činnost 
a v květnu vítězoslavně ukončilo 12. semes-
tr své činnosti. V zimním semestru úspěšně 
ukončilo studium promočním osvědčením 
5 studentů a v letním semestru 7 studentů. 
Tradičně jsme se proto v květnu vypravili do 
sídla ČZU PEF v Praze-Suchdole, kde jsme 
strávili pěkné promoční odpoledne. V do-
polední části jsme absolvovali komentovanou 
prohlídku Vyšehradu s profesionálním průvod-
cem. Další semestr VU3V v ZŠ Doloplazy začne 

ZE ŽIVOTA OBCE

Základní škola



Nebojte, tohle není test ze znalosti naší litera-
tury.  Jen poděkování našim občanům, protože 
v třídění a recyklaci odpadů patří Doloplazy 
mezi nejsvědomitější obce v regionu. Opako-
vat, že žlutý kontejner je na plast, modrý na 
karton a zelený na sklo je tedy nošení dříví 
do lesa. Ovšem pohled na přeplněné otevřené 
kontejnery a spoustu odpadků válejících se v 
okolí sběrných
 míst není úplně nejestetičtější.

Nejen proto má obec v plánu zkulturnění 
prostor vedle sběrných nádob v podobném 
duchu, jako je sběrné místo u horní křižovat-
ky, postupně v celé obci. Zároveň apelujeme 
na všechny spoluobčany, aby dbali na pořádek 
v místech u stávajících nádob. Firma Sita re-
cyklovatelné odpady pravidelně podle roz-
vrhu odváží, přeplné nádoby se tedy jistě brzy 
vyprázdní. Je jen na nás, jestli jsme schopni ch-
vilku s vynesením odpadů posečkat a nenechat 
je válet v okolí kontejnerů.

Biologický odpad vyváží obec na své náklady 

vždy, kdy je potřeba. Novinový papír lze odevz-
dat v naší MŠ nebo v ZŠ, kde můžeme nechat i 
hliníkový odpad. Železo sbírají  a odvážejí pří-
mo od domů skauti na jaře, za co jim patří velký 
dík. V obci nejsou speciální nádoby na nápojo-
vé kartony, ale pokud je hodíte do žlutých kon-
tejnerů na plast, pracovníci třídící linky je zre-
cyklují při kontrole na pásu. Není tedy pravdou, 
že se tříděný odpad stejně naháže na skládce 
na jednu hromadu. 

Blíží se termín 5. října , kdy proběhne podzimní 
velkoobjemový odpad. Zároveň s ním probíhá i 
výběr nebezpečného odpadu. Do něj patří  např. 
plechovky od barev, lepidla , chemické látky, 
tlakové nádoby, vysloužilé domácí spotřebiče, 
oleje a nově i tuky a fritovací oleje z domác-
ností. Zvláštní skupinou jsou nepoužité či 
prošlé léky, které můžete nechat odvézt spolu 
s nebezpečnými odpady 2x ročně  nebo odevz-
dat je přímo v lékárně  při jakékoliv návštěvě.

Má to smysl, třiďme odpad i nadále. Naše pla-
neta si to zaslouží.

ZE ŽIVOTA OBCE

KAM S NÍM?!

1.10.2019 v 15 hod. zápisem na přednášku a 
první přednáškou na téma: Klenoty barokního 
sochařství v českých zemích.
Že nejsou studenti VU3V žádná „ořezávátka“ 
dokázali studenti i letos na Krajských spor-
tovních hrách seniorů pořádaných Krajskou 
seniorskou radou v Olomouci, kde v konkurenci 
40 týmů z Moravy, ale i Slovenska a Polska náš 
tým (J. Bílková, J. Dudová, J. Zlámalová, J. Škrabal, 
V. Bílek) vybojoval 7. místo. Ale ani na celostát-
ních sportovních hrách seniorů v Praze jsme se 
v konkurenci 350 soutěžících jednotlivců z celé 
republiky neztratili a vybojovali 3 zlaté medai-

le a 2 stříbrné (J. Dudová, J. Navrátil). Koncem 
září se účastníme sportovních her seniorů v 
Zábřehu. Zveme všechny nerozhodnuté a dosud 
váhající seniory mezi nás.

Zdroj: foto autora
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Na prahu nového školního roku se krátce 
poohlédneme za tím uplynulým. Školní 
rok 2018/2019 byl pro nás v mnohém 
jiný a významný. V září jsme slavnostně 
otevřeli třetí třídu pro 28 dětí. Celková 
kapacita činí nyní tedy 70 dětí. Děkujeme 
především zřizovateli za velmi dobrou 
spolupráci.
V letošním školním roce navštěvuje naši 
MŠ celkem 58 dětí, na jejichž výchově 
a vzdělávání se nově podílí kromě 
dosavadních učitelek i paní učitelky 
Eva Mádrová (třída Berušek) a Milada 
Rabenseifnerová (třída Včeliček). 
Zatímco první dny probíhaly u nejmenších 
Berušek s ostychem a občasnými 
slzičkami, ostřílení Motýlci a Včeličky 
přicházeli s úsměvy na tvářích, protože 
už moc dobře vědí, že je čekají dny plné 
cvičení, her, tancování, zpívání, vyrábění 
a kreslení, seznamování se se světem 
kolem sebe a samozřejmě i nezbytné 
,,pilování“ sebeobslužných, hygienických a 
společenských návyků.
Nejstarší Včelky již mají za sebou první akci 
- ,,Dopravní hřiště“. Upevnily si povědomí 
o chování a pravidlech bezpečnosti 
silničního provozu v roli řidiče, chodce 
i policisty. Nejzajímavějším úkolem dětí 
bylo opět zvládnout jízdu dětskými 
elektrickými autíčky na vyznačeném hřišti 
bez nehody a stát se  zodpovědným a 
pozorným řidičem. Všichni absolvovali 
trasu na jedničku a dle nadšených výrazů 
ve tvářích si toto zábavné dopoledne 
opravdu užili.

Na zářijových třídních schůzkách byli 
rodiče informováni nejen o chodu 
MŠ, vzdělávání a kroužcích, ale také o 
kulturních akcích, které děti čekají v tomto 
školním roce. 
Vzhledem k tomu, že se schůzek neúčastnili 
všichni rodiče, připomínáme ještě touto 
cestou, že nás čeká sychravé podzimní 
počasí, které s sebou nese i zvýšený výskyt 
nemocí. Chraňte tedy, prosím, zdraví svých 
dětí i zdraví druhých a berte na vědomí, že 
nemocné děti do kolektivu nepatří! Pokud 
bude rodič trvat na převzetí evidentně 
nemocného dítěte do naší MŠ, budeme 
požadovat potvrzení od dětského lékaře 
o bezinfekčnosti stejně jako v letech 
minulých. 
Nezbývá nám, než se s chutí pustit do 
práce a popřát dětem, aby si užily nejen 
pobyt ve školce, ale i různé mimořádné 
kulturní akce, o nichž vás budeme 
průběžně informovat.

K. Nesvadbová

Mateřská škola

fotoarchiv autora

zdroj: autor



Jízda králů a oslava 50 let souboru

Jak je již zvykem, první červencový víkend se 

v naší obci konala Jízda králů. Letos byl 38. 

ročník. Kromě čtyř složek domácího souboru 

bylo možné vidět i hosty ze zahraničí a z České 

republiky. Jako pořadatelé jsme byli spokojeni s 

velkou návštěvností jak při sobotní zábavě, kde 

hrála skupina NEGATIV, tak i v neděli při folk-

lorním odpoledni. V letošním roce byla zavede-

na novinka s vratnými zálohovanými kelímky. 

I přes některé stížnosti návštěvníků jsme jako 

organizátoři s tímto nápadem velice spokoje-

ni. Díky těmto kelímkům, které zřejmě budou 

muset být používány celorepublikově na akcích 

toho typu, nebylo tolik odpadu jako v minulých 

letech a i nám to usnadnilo práci s úklidem.

Během posledních let se doloplazská Jízda 

králů stala vyhlášenou národopisnou slav-

ností nejen v olomouckém kraji. S jevištní zt-

várněním zvyku jízdy králů je pozván dětský 

soubor příští rok na mezinárodní folklorní 

festival ve Strážnici. A to týden před dalším 

ročníkem doloplazské Jízdy králů.

V září se náš soubor účastnil XXXVII. Hanáckých 

slavností v Prostějově. V dopoledních hodinách 

vystupoval dětský soubor a odpoledne do-

spěláci. Krásné počasí přilákalo mnoho diváků. 

Na náměstí tyto slavnosti doplnily stánky ne-

jen s občerstvením a burčákem, ale bylo tam 

spousta výrobků z keramiky, kůže, dřeva. Na 

prostějovském náměstí byl doslova celý Pros-

tějov.

V letošním roce čeká soubor OLEŠNICA oslava 

krásného 50. výročí od svého založení. Tímto 

bychom chtěli pozvat všechny bývalé členy, 

příznivce a přátele souboru na oslavy, které se 

budou konat 14. 12. 2019 na sále Kulturního 

domu v Doloplazích.  

ZE ŽIVOTA OBCE

Hanácký soubor Olešnica

Zdroj: foto autora
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Letošní prázdniny si místní skauti užíva-
li slunce na tábořišti U zabitého v Chřibech, 
nedaleko Buchlovic. Po dvou letech tak opus-
tili své pravidelné místo k táboření - Slezskou 
Hartu.
Počasí během tábora bylo opravdu slunečné 
a zřejmě i proto vyschnul potok, nad kterým 
byly umístěny stany. Obrovskou radost proto 
přinesly deštivé dny, se dvěma velkými bouřka-
mi, které koryto potoka znova naplnily a děti 
se s radostí a vším možným nářadím nahrnuly 
do potoka, aby zde stavěly hrázky a udržely si 
vodu u tábořiště co nejdéle.
Celý tábor provázela etapová hra na téma Ho-
bit. Děti se společně s Gandalfem a jeho druži-
nou pouštěly do mnohých dobrodružství. I le-
tos se nakonec podařilo porazit zlé nepřátele 

a na straně dobra vybojovat vítězství. Nechy-
běl ani výlet na nedaleký hrad Buchlov a pro 
starší děti také dvoudenní výlet do okolí bu-
chlovických kopců.
Jsme rádi, že se letos z tábora vrátily všechny 
děti zdravé, tedy bez vážných zranění. Doufáme, 
že se jim táboření s námi líbilo a budou na ně 
rádi vzpomínat.

Na podzim máme připraveny tři akce pro veře-
jnost. Je to POHÁDKOVÝ LES, který proběhne 
v neděli 13. 10. od 14 hod u Myslivecké chaty. 
Dále PŘEDNÁŠKA O JAMBOREE, to je ce-
losvětové setkání skautů, které bylo letos v 
Americe a zúčastnil se ho náš člen Ťuba. Pos-
lední akcí bude tradiční SKAUTSKÝ COUNTRY 
BÁL, v termínu 16. 11. 2019. Budeme rádi, když 
se s Vámi na některé z akcí potkáme.

Skautský oddíl Kamzíci

fotoarchiv autora
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Ve školním roce 2019/20 se na Vás opět těšíme 
v Sokole Doloplazy.

Rozpis cvičení

Pondělí
16:00 – 17:00 Věrná garda

17:00 – 18:00 Všestrannost – mladší děti

20:00 – 21:00 Badminton – dospělí

Úterý
17:00 – 18:00 Badminton – začátečníci

18:00 – 19:30 Kondiční cvičení – ženy

19:30 – 20:30 Badminton – dospělí

Středa

17:00 – 18:30 Všestrannost – starší děti

28. 9. 2019 proběhne 1. KOLOBĚŽKIÁDA

těšíme se na Vás v sobotu od 15:00 u 
cyklostezky – směr Přáslavice.

Vezměte dětem koloběžky a přijďte se s námi 
provětrat u zdravého zápolení. Pokud nemáte 
doma koloběžku, nesmutněte, budeme mít pár 
kousků i k zapůjčení.
Nezapomeňte však na přilbu!
Na závěr rozdáme sladké odměny a společně si 
opečeme špekáčky.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Večer se v rámci akce NOC SOKOLOVEN 
sejdeme s dětmi ze Sokola v 19:30 u ZŠ 
Doloplazy, kde proběhne v tělocvičně přespání 
s programem a promítáním pohádky.

Na podzim opět uctíme památku založení 
republiky u sochy T. G. Masaryka v centru obce.

O všech akcích Vás budeme informovat na 
plakátech v obci a rozhlasem. Za TJ SOKOL 
Doloplazy zapsala

Marie Dohnalová

TJ Sokol Doloplazy – oddíl kopané

za spolupráce a podpory Mikroregionu 
Bystřička, uspořádal v předposledním 
prázdninovém týdnu příměstský fotbalový 
tábor. Zúčastnilo se ho celkem 30 malých 
fotbalistů a fotbalistek z Doloplaz a nejbližšího 
okolí, ve věkovém rozmezí 6-12 let.

Tábor byl převážně zaměřený na fotbalové 
aktivity a každý den děti absolvovaly dopolední 
trénink na hřišti. Trénink byl vždy proložený 
hrami a u menších dětí i odpočinkovými 
aktivitami. V odpoledních hodinách jsme se s 
dětmi věnovali i dalším sportovním činnostem, 
s těmi nejmenšími jsme se například vydali na 
malý cyklovýlet se zmrzlinovou motivací v cíli, 
všechny děti makaly na plno a výlet zvládly 
bez větších obtíží. Starší kluci se vydali na 
delší a náročnější cyklovýlet na hrad Helfštýn 
a až na jedno píchnuté kolo i tuto cestu zmákli 
bez problémů. Po náročnějších cyklovýletech 
se pak další den děti věnovaly pro změnu 
odpočinkové výtvarné činnosti, kdy si všichni 
mohli vyrobit své sportovní vaky, které, musím 
říct, byly povedené a některé i velice originální. 
Mladší skupinku dětí jsme vzali „na zkušenou“ 
jeden den do Olomouce, kde všechny 
absolvovaly profesionální trénink boxu, ze 

Sokol
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Zdroj: fotobanka TJ SOKOL Doloplazy Zdroj: fotobanka TJ SOKOL Doloplazy

kterého byly nadšeni a nejedno dítko doma 
přemlouvalo rodiče, aby se mohlo začít věnovat 
boxu pravidelně. Také se nám povedlo domluvit 
velice zajímavou soukromou prohlídku Androva 
stadionu. Děti se dostaly nejen na hrací 
plochu a soukromou VIP tribunu, ale mohly 
nakouknout i do šaten a zázemí pro novináře. 
Doufejme, že některým s našich talentovaných 
malých fotbalistů a fotbalistek se podaří si 
na tomto stadionu v budoucnu i zahrát. Starší 
kluci se v závěru týdne ještě odvážně vydali 
do lesa, kde si opekli špekáčky a přespali pod 
širákem. I tohle dobrodružství zvládli bez 
problémů a ráno plni energie opět trénovali 
naplno. Poslední táborový den, jsme opět 

věnovali fotbalovým aktivitám a přípravě na 
odpolední turnaj, na který jsme si pozvali týmy 
z okolních vesnic. Děti tak zúročily celotýdenní 
práci na trénincích. Turnaj proběhl ve velmi 
příjemné prázdninové atmosféře, všechny děti 
dostaly sladké odměny a večer jsme to završili 
ohňostrojem a posezením na hřišti při poslechu 
„živé“ kapely Country Ex. Tímto děkujeme všem 
účastníkům, trenérům, vedoucím, sponzorům a 
těm, kteří se podíleli na tomto velice příjemném 
prvním ročníku fotbalového kempu, a těšíme se 
na příští rok. Také srdečně zveme nové zájemce 
do dětských fotbalových týmů a fanoušky k 
návštěvě našich turnajů.

Petra Zlámalová

zdroj: autorzdroj: autor



Vážení spoluobčané,

Tři čtvrtiny roku 2019 jsou za námi a tak 
už můžeme trochu bilancovat. 5. Čer-
vence se uskutečnilo Mistrovství České 
republiky v Požárním sportu dorostů 
ve Svitavách. Nás tam reprezentovala 
Anna Zbořilová. Při své premiéře obsadi-
la celkovou 6. příčku v kategorii mladších 
dorostenek. V průběhu léta a prvních 
týdnů v září naše družstva dobojovala 
Ligu mladých hasičů v požárním útoku 
s těmito výsledky: mladší jsou celkově 
na 10. místě a starší na 11. místě. Oproti 
loňským výsledkům je to mírné zhoršení, 
ale konkurence je velká. Jednotlivci dále 
bojovali v seriálu soutěží Olomouckých 
šedesátek a vedli si dobře. Napříč kate-
goriemi obsadili od 2. až po 16. místo.

Výjezdová jednotka se nenudila. Opět 
jsme vyjížděli do Vojenského újezdu Li-
bavá, kde po ostrých střelbách z tanků 
hořel les. Nebylo to v takovém rozsahu 
jako naposledy, ale chlapi se zase pár 
hodin potili. Jeden z posledních výjezdů 
je poměrně čerstvý. Jednalo se o do-
pravní nehodu vojenského vozidla Iveco, 
které se převrátilo a udělalo několik kotr-
melců v jedné ze zatáček směrem od 
nás do Tršic. Naštěstí zranění vojáků byla 
jen lehká a tak naše jednotka jen zabez-
pečila vozidlo proti požáru a asistovala 
Policii ČR při vyšetřování.

Na konec měsíce října pro Vás připravu-
jeme tradiční Lampionový průvod. Tak 
Vás tímto jménem hasičů zvu a všichni 
se těšíme na společné setkání.

za SDH Martin Zbořil
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Sbor Dobrovolných Hasičů Doloplazy

fotoarchiv autora



Mistrovství ČR v ploutvovém plavání

ZE ŽIVOTA OBCE

Myslivecký spolek Doloplazy
V měsících září a říjnu členové mysliveckého 
spolku dočasně přerušili pravidelné brigády, 
na kterých odtěžovali porosty napadené 
kůrovcem v Beruni, za hrází.
Cílem našeho úsilí se stala oprava přístřešku 
na chatě Mysliveckého spolku. Vzhledem k 
havarijnímu stavu dřevěné konstrukce nebylo 
možné tuto opravu dále odkládat.
Celá akce si vyžádá nemalé finanční pros-
tředky. Vzhledem k omezeným možnostem 
spolku bychom si tuto rekonstrukci bez fi-
nančního příspěvku OÚ Doloplazy mohli jen 
stěží dovolit. Po dokončení oprav bude chata i 

celý areál opět sloužit nejen členům MS, ale i 
ostatním spolkům v obci. 
Za myslivecký spolek Doloplazy zapsal 

Jiří Benýšek

Zdroj: foto autora

Eliška i Iva Vzatkovy se 
i letos na Mistrovství 
republiky 1.-3.6.ve Zlíně 
v ploutvovém plavání 
snažily prodat hod-
iny tréninků. Jak jim to 
vyšlo? Eliška je letos 
prvním rokem v kate-
gorii dospělých a proto 
byla s bronzem z 400m 
bifi spokojená. Iva si 
doplavala v kategorii 
juniorů se svojí mono-
ploutví pro zlato na trati 
1500m a svým výkonem 
se umístila dokonce na 
druhém místě bez rozdí-
lu věku. Na tratích 800m 
a 400m získala stříbro 

a bronz. Ve Žďáru nad 
Sázavou na mistrovství 
republiky v DPP-což je 
závod na 4km na vol-
né vodě si obě holky ve 
svých kategoriích vy-
plavaly bronz. V pohá-
ru DPP, který se skládá 
ze tří závodů během tří 
víkendů na volné vodě 
Eliška zvítězila a Iva 
získala třetí místo. Nyní 
holky čekají opět závody 
Světového poháru. 
Děkujeme obci Dolopla-
zy a Olomouckému kraji 
za podporu reprezen-
tantek.

Jana Vzatková Zdroj: foto autora
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Švihadlové mistrovství Evropy
Vendula Voldánová

2. února jsem se společně s přerovským 
týmem Mamut Skippers zúčastnila nomi-
nace na Mistrovství Evropy v Rope skippin-
gu. Nominace pro nás dopadla úspěšně, spo-
lu s pěti děvčaty jsme vybojovaly možnost 
hájit na mistrovství barvy České republiky. 
Jako další se kvalifikovaly týmy z Nového 
Jičína a Vsetína. Po intenzivní přípravě jsme 
18. července v doprovodu trenérů vyrazili 
na ME do rakouského Grazu. 
Na slavnostním zahájení se vedle nás 
představily reprezentace dalších 11 ev-
ropských zemí. Druhý den byly na pro-
gramu týmové disciplíny - double dutch, 
freestyle, speedy, freestyle pair a speed 
relay. Přestože se nám nedařilo, tak jak 
bychom chtěly, nepřestaly jsme doufat v 
lepší výsledky v dalších dnech. Třetí den 
patřil týmům starších závodníků. Poslední 
soutěžní den přišly na řadu sólové disci-
plíny - freestyle a speedy. Kvůli nervozitě 
nedopadly speedy nejlépe. Zato jsem bo-
dovala ve freestylu, kde jsem se umístila 
na krásném 17. místě mezi 34 soutěžícími. 
Což bylo nejlepší umístění české výpravy. 
V celkovém pořadí jsem se umístila na 22. 
místě. 

To byl poslední den kdy jsme zažívaly 
krásnou a napjatou atmosféru, povzbu-
zování fanoušky a závěrečné ceremoniály 
s hymnami vítězných států. Nejčastěji to 
byly Belgie, Maďarsko a Švédsko. S sebou 
jsem si domů odvezla plno zážitků, in-
spiraci k novým trikům a byl to můj ne-
jlepší dosavadní úspěch v rope skippingu. 
Doufám, že za dva roky se na mistrovství 
Evropy kvalifikuji znovu.   

Zdroj: foto autora
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informace o všech zúčastněných sokolovnách na www.SOKOL.Eu

28. 9. 2019 /

PROGRAM: 
 
noční hra,  
drobné občerstvení, 
promítání pohádky.

Tělocvična základní školy v Doloplazích

ZŠ Doloplazy





Naši jubilanti

Narodili se

Jaroslav Malinka 80 let
Marie Tomečková 85 let

Filip Cenker
David Pokorný
Jasmína Nezvalová
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