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ZPRÁVY Z OBCE
Projekt: Doloplazy – lokalita
pro bydlení, propojení
místních částí „U Prádel“
a „U Staré Mlékárny“

ZE ŽIVOTA OBCE
SDH Doloplazy:
Pálení čarodejnic a kácení
Májky

NASTÁVAJÍCÍ AKCE
Jízda králů 2019

Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy pořádá
pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.
a za finanční podpory Olomouckého kraje
a obce Doloplazy tradiční národopisnou slavnost

Jízda králů
6.–7. července 2019
Doloplazy u Olomouce
Sobota 6. července “Hodová zábava”
19.00 Koncert Revival Věry Špinarové

Taneční zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Negativ
Bohaté občerstvení, čepujeme Kolštejn a Chomout, vstupné 60 Kč

Neděle 7. července “Jízda králů”
11.00 Slavnostní krojovaná mše v kostele sv. Cyrila a Metoděje
12.30 Ukázka dobové techniky a řemesel
12.30 Hanácký trojboj, soutěže o vstupenky a jiné ceny

Program na doloplazské návsi

Program u kulturního domu

Účinkující soubory

18.00 Koncert Poutníci

13.30 Roztančená náves, krátká vystoupení
hostujících souborů
14.00 Průvod královy družiny návsím

Čínský soubor China Guangdong Wuchuan Art Troupe

14.30 Vystoupení dechové kapely Věrovanka
15.15 Folklorní odpoledne, vystoupení pozvaných
souborů
17.00 Kocert dechové kapely Věrovanka

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
je tady polovina roku a druhé číslo
obecního zpravodaje, které vychází
v období, kdy na našem obecním
úřadě dochází k organizačním
a personálním změnám. Velmi
si vážím práce a zkušeností
zasloužilých zaměstnanců
obecního úřadu a přeji jim hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a
krásných chvil při hlídání vnoučat,
na která se tak těší. Jsem velmi rád,
že nám budou i nadále pomáhat a
zaučí své nástupce ke spokojenosti
nás všech.
Současně dochází ke změnám
v celkové organizační struktuře
obecního úřadu, které by měly vést
k efektivní a kontinuální správě
obecního majetku. Pro lepší správu
obecního majetku je nezbytné
investovat do technického
vybavení obce zejména údržby
obecní zeleně. Z tohoto důvodu
připravujeme doplnění vybavení
obce o víceúčelové stroje a další
techniku.
V uplynulém období se rozběhla
realizace projektu Doloplazy –
lokalita pro bydlení, propojení
místních částí „U Prádel“ a „U
Staré Mlékárny“. V dané lokalitě
se pohybují stavební stroje a

vyskytují se zde změny na povrchu
komunikace. Proto Vás prosím
o více opatrnosti a pozornosti v
blízkosti stavby. Celý projekt je velmi
nestandardní a proto i náročný,
nejen na celkovou realizaci. Projekt
realizuje firma Ekostavby Brno a.s. a
jeho cena by neměla přesáhnout
9 mil. korun českých. Snad se vše
podaří zrealizovat v předjednaných
termínech.
Během jarních měsíců došlo
k opravám havarijních míst
místních komunikací a nutné
údržbě nejhorších kanálových
vpustí. Kromě nutné údržby a
sečení trávy připravujeme projekty
pro následnou realizaci. Bohužel,
vždy se vše nedaří, například se
nám nepodařilo získat dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu komunikace v místní části
Ditrichov. Jsme zařazeni jen mezi
žadatele náhradníky, ale naděje
pořád je a ta umírá poslední.
Zmíněnou opravu komunikaci
chceme realizovat současně s
projektem elektrifikace obce firmou
ČEZ, který je také posunut na rok
2020.
Velmi mě těší Váš zájem o
společenské a sociální aktivity,
které pro Vás připravujeme a
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pozvat na připravované doloplazské
hody – Hodovou zábavu a Jízdu
králů.
Do letních měsíců Vám přeji hodně
zdraví, prosím o úsporné zacházení
s vodními zdroji, ať už soukromými
nebo obecním vodovodem. Dětem
přeji hezké prázdniny a nám všem
méně starostí a více radostí

připravovat budeme ve spolupráci
s doloplazskými spolky. Od září se
můžete těšit na přednášky, které
chystá skautský oddíl a přemýšlíme
i o vhodném výletu na přelomu září
a října.
Při mých setkáních s Vámi mi
sdělujete připomínky a podněty,
které Vás trápí. Musím říct, že dost
často s nimi nemohu nic dělat ani
je vyřešit. Někdy se jedná o hlasitou
hudbu u sousedů, nevhodně
zaparkovaná auta, znečištěná
prostranství psími výkaly nebo
poničení soukromých nebo
obecních věcí různými nápisy.
Některé z nich ani nespadají do
mé pravomoci, ale velká část je
řešitelná vzájemnou ohleduplností
a vstřícností. Stále věřím tomu, že
když budeme ohleduplní jeden k
druhému a ke svému okolí, bude se
nám žít v Doloplazích lépe.
Na závěr bych Vás chtěl všechny

Miroslav Bílek

fotoarchiv autora

fotoarchiv autora
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Vzhůru na prázdniny!

Základní škola
Už je tady! Pro děti nejdůležitější část
roku! Po předání vysvědčení se musí hned
začít s vytouženým odpočinkem u vody
nebo třeba na skautském táboře.
Zasloužíme si ho? Tak se s námi podívejte,
co všechno jsme za poslední čtvrtrok ve
škole stihli.
V dubnu nás čekal zápis všech prvňáčků ( a
budeme mít samé šikovné děti), do 1.třídy
k nám nově nastoupí 18 dětí, které se
se školou seznámily už na návštěvě před
zápisem. Recipročně zase pozvala paní
ředitelka MŠ své bývalé absolventy na
výchovný program a také dětem do školky
přišli číst pohádku před spaním vybraní
starší žáci.
V celostátní výtvarné soutěži na téma Moje
oblíbená květina získala keramika vytvořená u nás 10. místo, v aranžérské soutěži
na Flóře pak zase přibylo ohodnocení na
2.a3. místo, posléze na zemském kole získa-

li naši žáci 11. místo v kategorii 1. – 9. třída.
Díky paní Dudové se některé děti zúčastnily soutěží, kde ve dvou kolech zazářily doloplazské sportovní talenty. Přes nepřízeň
počasí – 2. kolo v Hranicích úplně propršelo – dosáhli na příčky vítězů: Prokop Duda
byl ve své kategorii první a postupuje do
republikového kola. Dominika Ludvíková
byla
třetí, Emma Kabelová pátá a Eliška
fotoarchiv autora
Bílková sedmá.
5. třída navštívila Prahu, následoval dětský
den spojený s opékáním špekáčků a nakonec školní Akademie s bohatým programem všech tříd.
Školní výlet byl letos na Pustevny, kde
jsme navštívili nejen Radegasta, ale i stezku Valaška s novou rozhlednou v korunách
stromů.
Hned následoval T-mobile olympijský běh
pro menší děti a úspěch zaznamenali naši
malí sportovci i na soutěži Mikroregionu
Bystřička, kde ve velké konkurenci získali
2. místo ve fotbale (4-5. třída)a 3. místo ve
vybíjené zase ti menší (1-3.třída).
Teď přidejte bowling pro páťáky, sportovní utkání ve Velkém Újezdě, získávání
„řidičského průkazu“ pro cyklisty, atd. až do
konečného předání vysvědčení.
Již teď intenzivně přemýšlíme o akcích na
další školní rok a jistě jich nebude málo.
Kolektiv pedagogů ZŠ Doloplazy

fotoarchiv autora
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Mateřská škola
pokračovali projektem navazujícím „Dny
dětského čtení“. Jedenkrát týdně k nám
docházeli vždy v doprovodu pí Zlámalové
nebo pí Kropáčkové (tímto jim moc
děkujeme za ochotu) číst pohádku žáci od
2.třídy po 5. třídu.

Co všechno se v naší MŠ událo za poslední
tři měsíce?
Na konci března se děti dozvěděly formou
ekologického programu "Kvakův domov“
zábavnou formou o koloběhu vody.
V dubnu navštívila již poněkolikáté
naši školku pí Pacovská – tentokrát s
environmentálním programem "Kváky
kvák, jde sem čáp“. Nejenže se děti
dozvěděly mnoho zajímavostí o žabkách,
ale navíc si vyrobily bludičkovou
lucerničku.
Ještě před zápisem do 1. třídy navštívily
naše Včeličky místní školu. Zde se
seznámily s pí učitelkou a prostředím
školy, ale také shlédly výuku a plnily
jednoduché početní úkoly. To aby nabyly
před první důležitou životní zkouškou
důvěru a zbavily se případných obav z
cizího prostředí. Návštěva se vyplatila – 17
našich předškoláků zvládlo zápis úspěšně.
Jejich přijetí do školy přišla o několik
dní později oslavit s dětmi i pí ředitelka
K. Samojlovičová, mimo jiné i přípitkem
dětským šampaňským.
Celý duben probíhal již tradičně náš
projekt ,,Babiččiny pohádky“ – babičky,
rodiče či známí chodili číst dětem
pohádky před odpoledním odpočinkem.
Čtenářská gramotnost je schopnost
porozumět psanému textu, přemýšlet o
něm a používat jej, což je prioritou i pro ZŠ
Doloplazy, a tak jsme v rámci spolupráce

fotoarchiv autora

Na začátku května proběhl zápis
tentokráte do naší mateřské školy. Bylo
přijato 12 dětí z Doloplaz a 1 dítko z Tršic.
V rámci utužování dobrých vztahů mezi
místními školami a projektu MAP II.
Šternberk jsme pozvali žáky 1. třídy s pí
učitelkou Stříbrnou na program ,,Příběh
pana Tydýta“, který shlédli společně s
našimi Včeličkami. Poutavou formou se
učili zvládnout přijmout se takoví, jací
jsou a přijmout i toho druhého vedle
sebe. Interaktivní program o odlišnosti,
přijetí, kamarádství a pravých životních
hodnotách děti velmi zaujal.
Závěr měsíce května probíhal v duchu
oslav. Nejprve jsme pozvali do jednotlivých
tříd rodiče a prarodiče na Besídku ke dni
matek, na níž děti konečně mohly ukázat,
5
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co všechno se naučily. O pár dní později
jsme se oficiálně rozloučili s našimi
předškoláky na Slavnosti – tentokrát kvůli
dešti ne zahradní, ale ,,sálové“. Věříme, že
jak děti, tak rodiče si program p. Urbánka,
skákací hrad, malování na obličej i
pasování na školáky užili a nenechali si
počasím zkazit výjimečnou událost.
Den dětí jsme oslavili společně místní
točenou zmrzlinou. Věřte nebo ne, všem
chutnala.
V červnu vyrazila celá školka na školní
výlet do Pevnosti poznání v Olomouci.
Zde si prohlédly děti expozici ,,Živá voda“,
seznámily se s našimi nejznámějšími ptáky
a netopýry formou prožitkového programu
a shlédly v digitálním planetáriu pohádku
,,Se zvířátky do vesmíru“.
Naše nejstarší Včeličky v tomto měsíci navíc
navštívily místní knihovnu, školní družinu
ZŠ Doloplazy a Vlastivědné muzeum v
Olomouci. V knihovně jim paní knihovnice
nejen vysvětlila, jako to u nich funguje,
ale také jim přečetla ukázku z jedné z

knih. Ve školní družině se předškoláci
dozvěděli, že je po prázdninách nečekají
ve škole pouze povinnosti, ale i chvilky
oddechu a relaxace. V muzeu se účastnily
lektorovaného edukačního programu ,,Jak
se žilo v době ledové“.
A co kroužky v naší školce? Přihlášené
holčičky dále docházely do tanečního
kroužku pořádaného Taneční školou
manželů Coufalových, jenž byl zakončen
ukázkovou hodinou pro rodiče v půli
června. Od dubna jezdily přihlášené děti
na plavání do Přerova. Předškoláci zdarma
absolvovaly deset lekcí angličtiny.
Toť k výčtu našich aktivit v posledních
třech měsících vše…
Za celý náš personál přeji nejen naší
drobotině, ale i školákům a všem
dospělákům, aby si blížící zasloužené
volno naplno užili a načerpali do
nadcházejících školních i pracovních dní
mnoho sil!
K. Nesvadbová

fotoarchiv autora
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Hanácký soubor Olešnica
V minulém čísle jsme Vás informovali o tom, že naše menší děti z Olešnice
postoupily do krajského kola na Přehlídce
dětských folklorních souborů, která se uskutečnila 7. 4. 2019 v Městském divadle
v Prostějově. Tohoto kola se zúčastnily
dětské soubory Hanáček Tovačov, Malý
Mánes Prostějov, Klubíčko Kroměříž,
Klebetníček Vyškov, Hanácké Prosének
Prosenice, Ječmínek Chropyně, Klásek
Kralice na Hané, Krušpánek Velká Bystřice,
Jabloňka Martinice, Trávníček Přerov a Malá
Olešnica. Z našeho pohledu se dětem vystoupení vydařilo, porota však vybrala do
republikového kola jiný soubor. Postoupit
mohl tentokrát jen jeden a byl vybrán
Krušpánek z Velké Bystřice. Na druhou
stranu naše děti si mohly vyzkoušet, jaké
to je tančit při záři reflektorů a pohybovat
se i v divadelním zákulisí.
Další akce, které se děti dne 25. 5. 2019
účastnily, byly Hanácké slavnosti v Chropyni. Zde tentokrát vystupovaly venku v

areálu zámeckého parku. Po vystoupení
se mohly povozit na kolotočích, prohlédnout si v zámku výstavu panenek v krojích
a místní zručné babičky předvedly své výtvory. To byste nevěřili, co všechno se dá
uháčkovat a vytvořit z nití, příze a látky.
Další velkou akcí, která nás čeká, je již
tradiční Jízda králů v Doloplazích. Tentokrát děti nebudou jen vystupovat v areálu kulturního domu, ale chlapci budou na
návsi předvádět, jak dříve fungovaly některé zemědělské stroje. Děvčata budou
před staveními očekávat příjezd královy
družiny a pak se všichni zapojí do průvodu.
Doufejme, že se nám počasí vydaří, nebude
moc velké horko nebo nepřijdou velké
deště. Přejeme všem dětem, aby si užily
prázdnin. Jistě budou mít spoustu zážitků
z táborů, dovolených a v září se budeme
těšit, že se zase potkáme. Třeba přivítáme i
nové tváře. Hezké prázdniny.
Gabriela Bílková
Malá Olešnica Doloplazy

Zdroj: foto autora

Zdroj: foto autora
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Skautský oddíl Kamzíci
Skautský tábor „U Zabitého“
Pro letošní prázdniny opustí místní skauti
své stálé tábořiště na Slezské Hartě a vyrazí za dobrodružstvím do krajiny Chřibů,
kde se poblíž Buchlova nachází místo s
názvem „U zabitého“. Jako první sem zavítají rodiče s Benjamínky (předškolními
dětmi). Ti si zvlněné krajiny Chřib užijí pět
dnů a následně předají tábořiště na deset
dnů do rukou téměř šedesátičlenné bandy
místních skautů.
Tábořiště mění náš oddíl vždy jednou za
tři roky proto, aby poznal i jiné krajiny a
především proto, aby si uměl lépe vážit
své domovské základny na Hartě. Takto

pořádané tábory jsou vždy z velké části
turisticky zaměřené, aby bylo v co nejvyšší
míře využito neznámého kraje.
Děti bude na obou zmíněných táborech
provázet celotáborová, tzv. etapová hra.
Skautské letní tábory mají za cíl učit děti
úctě k přírodě, samostatnosti i práci ve
smíšených skupinách. Samozřejmostí je
také ověřování jistých znalostí a dovedností z oblastí skautských a zálesáckých.
Každý rok je pro nás ale zásadní vrátit
domů zdravé a veselé děti plné pozitivních zážitků. Doufáme, že se nám to letos povede!

Tábor Slezská Harta 2018
fotoarchiv autora
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Sokol
Výlet na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně

Zdroj: Techmania Science Center

V neděli 19. 5. 2019 po deváté ráno
vyrazili členové tělocvičné jednoty SOKOL
Doloplazy autobusem směr Jeseníky.
Mezi účastníky byly zastoupeny všechny
generace místních Sokolů, od 4 až do 86
let.
První zastávku si výletníci udělali u
zámecké zahrady v Loučné nad Desnou,
kde se všichni pokochali krásami parku,
a děti si nasbíraly plné kapsy červených
srdíček pro štěstí, které objevily v trávníku
po nedávno proběhlé svatbě.
Pak už se celý výprava vydala vstříc
výletnímu cíli – přečerpávací elektrárně
Dlouhé stráně, která se v roce 2005 zařadila
mezi 7 největších divů České republiky
(zdroj: idnes.cz)

Autobus všechny vyvezl k informačnímu
středisku, kde byl promítnut krátký film,
díky němuž se i nejmenší děti seznámili s
provozem a významem celé elektrárny.
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
je třetí největší přečerpávací vodní
elektrárnou na světě a také vůbec
nejrozsáhlejším vodním energetickým
dílem v České republice.

Skupinová fotografie z horní nádrže
Zdroj: fotobanka TJ SOKOL Doloplazy
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V kategorii nejmladších dětí
(z MŠ) se umístili:
1. místo: Izabelka Zápařková
2. místo: Nikolka Hertlová
3. místo: Adam Tomeček

Elektrárna se nachází v CHKO Jeseníky, a
proto je z ekologických důvodů celý její
provoz umístěn hlavně v podzemí. Takže
se i celá naše výprava v čele s panem
průvodcem přesunula dlouhým tunelem v
hoře Mravenečník, až do samotného nitra
elektrárny, kde jsou umístěny Francisovy
turbíny.
V poslední části exkurze jsme se vyjeli
podívat na horní nádrž elektrárny, která
je umístěna ve výšce 1350 m. n. m. Děti
si s nadšením obešly celou vodní nádrž,
zatímco ostatní členové SOKOLA se
posilňovali na cestu domů. Počasí nám
přálo do posledních minut výletu a jen co
jsme vyrazili k domovu, spustil se déšť.
Memoriál Lubomíra Vláčila
Ve středu 5. 6. 2019 proběhl již 14. ročník
memoriálu Lubomíra Vláčila na sokolském
hřišti v Doloplazích. Akce letos proběhla v
rámci celoevropské kampaně zaměřené
na propagaci sportu a tělesných aktivit
NowWeMove.
Soutěžilo se v disciplínách: skok daleký,
hod kriketovým míčkem a běh na 50 a 200
metrů. Tyto tradiční kategorie doplňoval
ještě skok v pytlích.

Zdroj: fotobanka TJ SOKOL Doloplazy

Mladší školní děti (6 – 8 let)
1. místo: Alexandr Janíček
2. místo: Jarda Dohnal
3. místo: Hanička Grusová
Starší děti (2. – 3. třída)
1. místo: David Lepař
2. místo: Štěpán Janík
3. místo: Kamil Hertl
Starší děti (4. – 7. třída)
1. místo: Anežka Dudová
2. místo: Dominika Ludvíková
3. místo: Prokop Duda
Na závěr slunečného odpoledne si všichni
pochutnali na opečeném kabanosu.
Děkujeme všem za hojnou účast!
Za TJ SOKOL Doloplazy zapsala
Marie Dohnalová

Zdroj: fotobanka TJ SOKOL Doloplazy
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ZE ŽIVOTA OBCE
Sbor Dobrovolných Hasičů Doloplazy
Vážení spoluobčané,
Jsme rádi, že hodně z vás nás poctilo

tam písemné testy z požární ochrany,
běh na sto metrů překážek a hasičský

spálili čarodějnice a postavením májky
přivítali v naší obci jaro. Májka nám vydržela stát až do dětského dne. Jenom

zvítězily ve svých kategoriích a postoupily do krajského kola, které se konalo 9.

návštěvou našich akcí, které jsme pro
vás letos připravili. Koncem dubna jsme

jsme měli malý problém. Nikdo ji nechtěl
pokácet a tak jsme museli zavolat našim
známým televizním kutilům Patu a Matovi. Ti se toho zhostili s jím vlastním elánem a vyšlo to. Májka padla a mohla
začít taneční zábava.

Naše soutěžní družstva se už od poloviny

dubna zúčastňovala soutěží a nevedla
si špatně. Ve finále Hry plamen skončili
mladší i starší žáci na výborném 4. místě.

19. Května jsme opět pořádali soutěž
žákovských družstev v požárním útoku.
Zůčastnilo se jí 65 týmů, které předv-

edly urputný boj o poháry. Dorostenci
také nezaháleli. Zůčastnili se okresního
kola v kategorii jednotlivců. Čekaly je

dvojboj. Kluci bohužel nepostoupili, ale
dívky Anna Zbořilová- mladší dorostenka a Martina Štefová- starší dorostenka

června v Prostějově. Tam Anička vyhrála a 5. července pojede na Mistrovství
České republiky v Požárním sportu do
Svitav. Martina obsadila krásné 3. místo,
ale dále postupuje jenom vítěz.

Pilaři výjezdové jednotky pomohli v
rámci výcviku pokácet staré třešně na
Větřáku. Dále jsme ve spolupráci se sta-

rostou obce pokračovali v přípravách
výběrového řízení na nákup nové cisterny. To by se mělo uzavřít 8. července.
V neděli 16.6 jsme pomáhali hasit požár

lesa na Libavé. Hořelo 10 hektarů lesa a
chlapi se hodně zapotili než požár zdolali.
Na místě zasahovalo 15 jednotek hasičů.
Děkuji Vám všem za přízeň a podporu
kterou nám projevujete.
Za SDH Doloplazy Martin Zbořil

fotoarchiv
fotoarchiv autora
autora

fotoarchiv autora
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ZE ŽIVOTA OBCE
Myslivecký spolek Doloplazy
V sobotu 8. června 2019 proběhla na střelnici v Doloplazích soutěž ve střelbě na asfaltové terče - O pohár předsedy
mysliveckého spolku.
Na místním upraveném loveckém kole se
soutěžilo ve střelbě na 3 x 14 terčů.
Na myslivecké chatě Doloplazy se sešlo
celkem 20 střelců. Ráno počasí myslivcům
přálo, ale pozdější vítr bohužel narušil plynulý průběh střeleb a ty tak musely být
předčasně ukončeny.
Na prvním místě se po bezchybné střelbě
umístil Vítězslav Hanák ze Zákřova.
Druhé místo obsadil Miloslav Polách z Bukovan a na třetím místě se umístil Jaromír

Dočkal z Velkého Týnce. Všem střelcům
gratulujeme k výsledkům a těšíme se na
další setkání!
Za myslivecký spolek Doloplazy zapsal
Jiří Benýšek

Takovýto nepsaný pozdrav cítíte hned

hovnice, která knížky nejen dobře zná, ale

při vstupu do naší malé obecní knihovny.

i má velmi ráda. Takže Vám jistě poradí

Uvítá Vás milý úsměv paní knihovnice
Nadi Pokorové, která má knihovnu na
starosti už řadu let.
Uvnitř najdete mnoho zajímavých děl jak
pro malé, tak pro školní děti a samozřejmě i pro dospělé čtenáře. Najdete zde
starší díla i úplné novinky českých nebo
světových autorů.
Co na tom? Tohle mají leckde. Kouzlo
naší knihovny není jen v širokém výbě-

Zdroj: foto autora

s výběrem knížky zrovna podle Vašeho
gusta. A co nemá, objedná ve spolupráci
s Krajskou knihovnou.
Knihovna bývá otevřena ve středu
každých 14 dní od 16:00 do 18:00 hodin.
O prázdninách to bude:
3., 17. a 31. července a 14. a 28. srpna
Proto neváhejte a přijďte si vybrat knížku
na dlouhé letní večery.
Čtenářka Vanda Fabianová

ru knih, ale hlavně v přístupu paní kni12

ZE ŽIVOTA OBCE
Výlet seniorů do Kroměříže
Dne 3. května Obec Doloplazy uspořádala výlet pro seniory do Květných zahrad
v Kroměříži a do Arcibiskupského zámku tamtéž. Oboje zapsané na seznamu
světového přírodního a kulturního dědictví
UNESCO.
Ráno jsme zahájili prohlídku zahrad s velmi milou paní průvodkyní. Dozvěděli jsme
se, kdy byly zahrady založeny a ze staré
fotodokumentace nám bylo ukázáno jak se
postupem času a samozřejmě i změnami
majitelů tyto geometrické zahrady vyvíjely k dnešní podobě. V zahradě jsem si
prohlédly labyrint, sochy, vodní prvky a
jelikož jsme převážně zahradníci, tak na
každém kroku jsme obdivovali poslední
kvetoucí tulipány a neustále se ptali paní
průvodkyně na právě vykvétající druhy
ovocných stromků.
Navštívili jsme také Rotundu v zahradách.
Od velmi upovídaného průvodce, který
byl zřejmě rád, že ho někdo poslouchá,
jsme byli seznámeni s historií a původní
podobou Rotundy. Během půl hodinové

fotoarchiv autora

prohlídky nám pomocí Foucaltově kyvadle
dokázal, že země se skutečně točí.
V odpoledních hodinách jsme si prošli nádherné reprezentační sály. Byli jsme uvedeni do Sněmovního sálu, nejkrásnějšího
rokokového sálu ve střední Evropě, který
je proslulý jako dějiště konání Ústavního
říšského sněmu a je i hojně využíván filmaři. Dále nás paní průvodkyně provedla
Manským sálem, Arcibiskupskou knihovnou, Trůním sálem, Carským pokojem a
kabinety, kde jsou uloženy nejvýznamnější
sbírky (např. rukopis Beethoveny, Mozarta,
Vejvanovského).
Celým dnem nás provázela zamračená obloha, ale i přesto mezi námi panovala pohodová a veselá nálada. Prohlídky byly pro
naše seniory a nejen pro ně, dost náročné
na pohyb a bylo potěšující vidět, jak si mezi
sebou pomáhají a jsou ohleduplní. Věřím,
že výletů bude v budoucnu uspořádáno
více a těšíme se na podněty a připomínky
kam vyrazit příště.

fotoarchiv autora
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NASTÁVAJÍCÍ AKCE
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy pořádá
pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.
a za finanční podpory Olomouckého kraje
a obce Doloplazy tradiční národopisnou slavnost

Jízda králů
6.–7. července 2019
Doloplazy u Olomouce
Sobota 6. července “Hodová zábava”
19.00 Koncert Revival Věry Špinarové

Taneční zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Negativ
Bohaté občerstvení, čepujeme Kolštejn a Chomout, vstupné 60 Kč

Neděle 7. července “Jízda králů”
11.00 Slavnostní krojovaná mše v kostele sv. Cyrila a Metoděje
12.30 Ukázka dobové techniky a řemesel
12.30 Hanácký trojboj, soutěže o vstupenky a jiné ceny

Program na doloplazské návsi

Program u kulturního domu

Účinkující soubory

18.00 Koncert Poutníci

13.30 Roztančená náves, krátká vystoupení
hostujících souborů
14.00 Průvod královy družiny návsím

14.30 Vystoupení dechové kapely Věrovanka
15.15 Folklorní odpoledne, vystoupení pozvaných
souborů
17.00 Kocert dechové kapely Věrovanka

Čínský soubor China Guangdong Wuchuan Art Troupe
Mexický soubor Azuani
Folklorní soubor Bzenčan
Folklorní soubor Markovice
Vstupné 100 Kč, děti do 15-ti let zdarma
Bohaté občerstvení, hanácké koláče, tvarůžkové dobroty
Po celý den jarmark regionálních potravin a produktů
Za podpory:

Mediální partneři:

Sponzoři:

Obec
Doloplazy
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více na www.jizdakralu.olesnica.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti

Zlámalová Antonie
Niesner Jiří
Klimešová Anna
Dočkal Bohuslav

Narodili se

Berka Adam
Valouchová Kateřina
Preč Matyáš

Opustili nás

Pivničková Anna

80 let
85 let
80 let
95 let
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