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Vážení spoluobčané,
tentokrát se k vám náš Zpravodaj dostává o pár dní 

dřív a to proto, že TJ Sokol Doloplazy – oddíl kopané, v 
těchto dnech slaví 80.let od svého „prvního výkopu“, 
jak se dočtete dále. Stejně tak jsou zde  připomenuty 
další akce v naší obci, ať již uskutečněné nebo 
chystané.

Chtěl bych poděkovat našim hasičům za vzorně 
provedenou demontáž sloupů místního rozhlasu. 
Stejně tak patří poděkování dětem ze skautského 
oddílu za vyčištění Týnečky.

Zatímco dokončená zastávka s chodníkem už nám 
slouží, realizace cyklostezky je v plném proudu, 
pravděpodobně ale dojde k posunutí termínu 
dokončení stavby. To především kvůli nepřízni počasí 
ze začátku stavby. Získali jsme dotace na zateplení 
budovy základní a mateřské školy. Po vyčíslení 
skutečných, a tzv. uznatelných nákladů, nevyznívá přiznaná dotace tak optimisticky jako při podání žádosti, počkáme 
tedy na výsledek soutěže a konečné stanovení potřebných finančních prostředků. I tyto akce, původně plánované na 
prázdniny, se zdrží a přesunou patrně na podzim.

Znovu si dovolím apelovat na šetření s naší pitnou vodou. Tu jsme sice zlevnili s ohledem na vynaložené náklady v 
loňském roce. Letos se nám tyto náklady zase výrazně zvýší, což nepochybně ovlivní cenu vodného. U obou našich 
obecních vrtů od loňského podzimu nastala tzv. sufoze, tj. vplavování materiálu kolektoru do vrtů, zanášení pískem a 
snižování jejich vydatnosti. Bude provedena sanace obou vrtů a vyčištění. Voda z nich bude čerpána vhodnějšími typy 
čerpadel do odkalovací nádrže, která bude vybudována přímo u nich, v prvním ochranném pásmu vodního zdroje. 
Odtud pak dalším čerpadlem do úpravny vody. Věřím, že se nám podaří vrty takto ještě zachovat, aby sloužily i nadále. 
Do této situace však přišlo letošní „napouštění bazénů“, které bylo natolik brutální, že jsme stáli těsně před uzavřením 
vody, při téměř prázdném vodojemu. Denní spotřeba vyskočila na 140m3, přitom minulý měsíc se denně spotřebovalo 
v průměru jen 73m3! Naše pitná voda, která po složitém vytěžení a vyčištění má parametry téměř kojenecké vody, 
není určena do venkovních bazénů nebo na zalévání trávníků!

Na závěr bych chtěl poděkovat našim jubilantům - fotbalistům za sportovní činnost v naší obci a poblahopřát k  
jejich výročí. Ať jsem jim daří držet fotbal u nás dál a mají na hřišti co nejvíc žáků a dorostenců. Vám všem pěkné léto, 
dětem krásné prázdniny u bazénů. Bc.Josef Zdařil

Cyklovýlet po obcích mikroregionu
Letošní IX.ročník tradiční cyklistické poznávací 

jízdy po obcích mikroregionu se uskutečnil 30.května 
za účasti zastupitelů, pracovníků obecních úřadů, 
partnerů obcí a občanů. I přes nevlídné počasí jelo přes 
sto účastníků. Start byl v nově budovaném sportovním 
a turistickém areálu na Hrubé Vodě, navštívili a 
pozdravili nás tentokrát i ministr zemědělství Marian 
Jurečka a mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a 
metropolita moravský. Odtud trasa vedla na hotel 
Akademie, do lyžařského sportovního areálu v 
Hlubočkách, Mrskles, do Doloplaz na rozestavěnou 
cyklostezku a závěr s vyhodnocením byl ve 
Svésedlicích. I za deštivého a chladného počasí se akce 
vydařila, především díky všem pořadatelům. 

Bc.Josef Zdařil
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Z MŠ před prázdninami
Slunce se letně rozehřálo, a to je znamení blížícího se konce školního roku 2013/2014. Děti v posledním čtvrtletí 

prohloubily své znalosti a dovednosti ve všech činnostech, 
rozvíjely zájmové aktivity – flétnu, aerobik, angličtinu, 
plavání, in-line bruslení, mažoretky a florbal. Své nadání a 
talent předvedly pod vedením svých učitelek na besídce pro 
maminky a další hosty.

Slavnostní tečku na závěr školního roku přinesla Zahradní 
slavnost. Budoucí školáci si vlastnoručně namalovali trička, 
připravili kloboučky k pasování a v programu Pepino prcka 
byli dekorováni a povzbuzeni k vykročení do 1. ročníku 
základní školy. Atrakcí byl skákací hrad a nechyběla cukrová 
vata či plno dobrot od rodičů.

Další den se vyjelo na školní výlet do ZOO Svatý 
Kopeček.

Ještě nás čeká projížďka na poníku přímo na školní 
zahradě a prázdniny mohou přijít…

I Vám přejeme pohodové a slunné léto!

Základní škola Doloplazy
1. místo malotřídních škol ve florbalovém turnaji ČEZ STREET HOCKEY

Celkem 65 nejlepších florbalových týmů škol 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín se 
utkalo v dubnu 2014 na finálovém turnaji v ostravské ČEZ 
Aréně. Tým ZŠ Doloplazy si ve složení Jan Vojáček, Jakub 
Zdařil, Antonín Malíček, Veronika Matulová, David Ferbas a 
Jakub Vláčil přivezl Pohár vítězů v nově otevřené kategorii 
malotřídních škol. Na velký turnaj vyrazili žáci i žákyně v 
nových školních dresech, které pro školu našila firma Draps 
Olomouc - Písková Drahomíra a Tomáš a Kamil Nezvalovi, a 
natiskla firma OKR Olomouc - Dosoudil Pavel, kteří se staly 
společně s firmami Elpremont - Rataj David, Střechy 
Malíček - Malíček Antonín, TOMA Olomouc - Tomeček 
Karel, zámečnictví Gába - Gába Karel, Autodoprava Vrzal - 
Vrzal Jaroslav, Californian Sun - Štefanová Jana a v 
neposlední řadě Obec Doloplazy, sponzory školy. Děkujeme všem za krásné oblečení a velkou podporu ve 
sportovních aktivitách naši malé školy.

Zlatý Masters 2014 - ZŠ Doloplazy vítězové škol ČR v baseballe!
Dne 6. června 2014 proběhlo v Praze finále 1. ročníku republikové baseballové soutěže škol Zlatý Masters. Na 

hřišti Tempo Titans v rámci Zlatého Super Cup 2014 žáci ZŠ Doloplazy, okres Olomouc, převzali vítězné medaile za 
prvenství v  soutěži Školní Masters jako nejlepší škola oblastí 
Morava sever, Morava jih, Čechy sever a Čechy jih. 
Děkujeme a ještě jednou moc gratulujeme našim malým 
sportovcům Matějovi Mrakavovi, Filipovi Vojáčkovi, 
Vendule Voldánové, Nicole Římské, Patricii Baštrnákové, 
Dominikovi Pavlíkovi, Šimonovi Stachovi, Lucii Ferbasové, 
Davidovi Ferbasovi a starším kamarádům Markétě Růžkové 
a Janovi Vojáčkovi za skvělou reprezentaci školy a obce. 
Vašim skvělým výkonem jste se navždy zapsali do historie 
obce jako jedničky v České republice!

Děkujeme všem rodičům, občanům Doloplaz, přátelům a 
partnerům naší malé krásné školy za celoroční přízeň a 
podporu.

Vážíme si každého, kdo nám fandí a napomáhá při naši 
vzdělávací cestě. Od září 2014 do základní školy nastoupí minimálně 92 žáků, z toho nejméně 21 žáků individuálního 
domácího vzdělávání. Přejeme vám krásný čas zasloužené dovolené a žákům nádherné prázdniny plné sluníčka a 
odpočinku!                              zaměstnanci ZŠ
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Fotbal v Doloplazích má 80 let
SK Doloplazy byl ustanoven v sobotu dne 23. června 

1934 za přítomnosti 43 účastníků z Doloplaz a  okolí. 
Předsedou byl zvolen Chaloupka K., místopředsedou Dostál 
F., členy výboru pak Sosík, Gogolín L., Březovský A. a Arn. 
Doležel a jiní.

Ihned po založení začali hrát soutěže, které řídil ,,Stak‘‘. 
Od samého počátku byla jejich sportovní činnost velmi 
pestrá. Jejich statistika z doby I. Republiky uvádí, že muži 
,,áčka‘‘ sehráli 139 utkání se skórem 448:335. V mužstvu se 
vystřídalo 90 hráčů. Za zmínku stojí, že z Doloplaz patřili 
Korčák J., Klimeš. K., Dostál A., tito také mají nejvíce startů 
za ,,áčko‘‘. Celkem se v ,,áčku‘‘ vystřídalo 90 hráčů, ne 
všichni ale byli domácí. K nejlepším patřili hostující vojáci a 
někteří z okolí. Kromě ,,áčka‘‘ mužů hráli i muži ,,B‘‘, kteří mají evidovaných 38 zápasů, v nichž dali 100 a dostali 81 
branek. V dresu ,,béčka‘‘ startovalo 57 hráčů, utkání se hrála na hřišti u Rozdílů, kde tuto louku pronajal Dostál Fr. a 
kde byly zřízeny šatny pro hráče. Kromě sportovní činnosti byla velmi bohatá i činnost společenská: divadlo, zábavy, 
kácení máje apod. Když nastala okupace, tak byla tato činnost ukončena a bylo dne 1.4.1941 na valné hromadě 
rozhodnuto dát sportovní klub do klidu. Značnou mírou k tomu přispělo i vypovězení nájemní smlouvy na hřiště.

Z klidu se fotbal v Doloplazích probral až 11. července roku 1954, kdy se započal hrát fotbal pod sokolem 
Doloplazy. Předsedou byl zvolen Jurčík Ant., členy výboru pak: Válek Fr., Stibor A., Kráčmer Fr., Jurčík Fr., Jahn R., 
Chaloupka K., Řeháková B. a další. Okamžitě byla podána žádost o pozemek na hřiště. Z počátku však se pro toto 
nenašlo dostatek pochopení, a proto hrávali utkání na hřištích soupeřů. Za velkého úsilí některých členů jako Mádra 
A., Niesnera K., Šlosara V. byla snaha korunována úspěchem. 
V říjnu 1955 se začal orat pozemek na hřiště. V roce 1956 se 
už konečně mohlo hrát na vlastním hřišti. Muži hráli v 
nejnižší třídě, ale už v roce 1959 hráli ve III. třídě a v roce 
1965 v okresním přeboru. V roce 1988 největší úspěch krajská 
soutěž I. třídy. Kromě mužů startovali v soutěžích během let 
také muži ,,B‘‘, dorost a žáci. Podrobná činnost je vedená v 
archivu a byla už několikrát vystavena včetně kroniky, foto 
dokumentů a statistik. Tak se mohli zájemci už podrobně 
seznámit s tím, co je zajímá. Proto zde neuvádím podrobně 
všechny funkce, hráče, výsledky, neboť jsou uchovány a 
pečlivě zpracovány jinde. Za zmínku stojí, že během těchto let 
byl neustále zvelebován areál hřiště, budovány objekty šaten, 
kluboven, výsadby stromů, rozhlasové kabiny a archivu a 
závlaha. Nemohu též nevzpomenout, že jsme též v minulosti vlastnili 3 autobusy, které sloužili jak pro sportovní 
činnost, tak pro společenské účely. Toto všechno jen potvrzuje, že Doloplazský fotbal stále patří k těm složkám, které 
zaujímají přední místa v životě spoluobčanů. Ze zajímavosti trvání fotbalového oddílu jsem vybral alespoň pár 
událostí. Sportovním úspěchem určitě je, že z našich řad vyšli 2 hráči, kteří startovali v I. fotbalové lize a to Zdeněk 
Kořínek a Václav Tomeček. Ze zájezdů byl plně úspěšný jak společensky, tak sportovně zájezd do polského Plocku, 
návštěvu nám polští přátelé oplatili. Rovněž společenským úspěchem vždy byli a jsou i nyní naše plesy. Také pro 
mladší připomínám, že tolik u občanů oblíbená ,,Silvestrovská bouda‘‘ byla založena a organizována fotbalisty z 
Doloplaz.

V současnosti se na vedení fotbalu v Doloplazích podílí 
tento výbor: předseda – Michael Chmiel dále: Götzel R. – 
ekonom, Tomeček Fr. – sekretář, Jurčík J., Rybář J., Hanzlík 
P., Hrabal O., Niesner J. ml. a mnoho dalších ochotných přátel 
kopané, kteří takto navazují na stovky příznivců zde 
nejmenovaných, ale bez nich by nebyl fotbal v Doloplazích 
možný.

Sportovní situace k dnešku je, že máme v soutěžích tato 
mužstva: ,,A‘‘ muži – I.B třída skupina B, dorost – krajská 
soutěž a ženy – Hanácká liga žen.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří nám v minulosti i 
přítomnosti věnovali svou přízeň a ochotu pomoci, aby nám i 
v budoucnu zůstali věrni.  Za to jménem výboru i svým. J.N.
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Společenská rubrika II.čtvrtletí
Noví občánci : Bílý Viktor
Naši jubilanti: Dočkal Bohuslav - 90 let

Niesner Jiří - 80 let

Zemřeli: MarieVálková  č.p.107
Pavel Zlámal     č.p.214 
Marie Novotná  č.p.25

Co je nového u hasičů
Začátek roku jsme tradičně zahájili Hasičským 

plesem. Snad se nám povedl, ale hodnocení nechám na 
Vás. Mírná zima nám dovolila trénovat venku a je to na 
výkonech našich dětí znát. Do dnešního dne jsme 
absolvovali 6 soutěží zařazených do Okresní ligy 
Mladých hasičů a 5 soutěží, které se pořádají v rámci 
projektu spolupráce mikroregionů Bystřička, Haná a 
Požitavie-Širočina ze Slovenska. Je to náročné, ale děti 
se snaží a drží se na předních příčkách.

Protože výjezdů zásahové jednotky je letos 
poskrovnu, tak se snažíme pomáhat jinak.Odstranili 
jsme staré vedení obecního rozhlasu a proplachovali 
usazeniny v kanalizaci.

Naší tradiční soutěže v požárním útoku mládeže se 
letos zúčastnilo rekordních 61 družstev hasičů. 
Děkujeme Vám všem , kteří jste nás přišli podpořit a také patří velký dík naší obci za materiální a morální podporu, 
bez které by jsme to nezvládli. Děkuji také fotbalovému klubu za zapůjčení hřiště a zároveň jim přeji k jejich výročí 
založení hodně sportovního štěstí a úspěchů do další práce.  Za hasiče Martin Zbořil
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