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Vážení spoluobčané, 
přinášíme vám letní vydání našeho Zpravodaje a s ním snad konečně opravdové letní počasí po studeném a 

mokrém jaru s tradičními povodněmi jak na českých řekách, tak v české vrcholné politice. Obojí placeno z našich 
daní.

Obec neuspěla se žádostí o dotaci na opravu části chodníků z Programu obnovy venkova, takže si je na Řeznicé 
ulici u hřiště opravíme za svoje peníze. Stejně tak bude opravena bortící se podezdívka a oplocení na hřbitově. Byl 
vybrán zpracovatel na pořízení nového územního plánu obce a bylo započato s jeho přípravou. Z toho důvodu 
vyzývám všechny vlastníky pozemků, kteří by chtěli do nového územního plánu zařadit nějaké změny, aby tento 
návrh/žádost podali na obec nejpozději do konce měsíce 
července t.r. S veřejným projednáním územně-plánovací 
dokumentace budete včas obeznámeni. Zkomplikovalo a 
zdrželo se výběrové řízení na dodavatele komposterů pro 
dotovanou akci: “Nádoby na bioodpad v obci Doloplazy“. 
Nicméně po dokončení výběrového řízení bude co nejdříve 
provedena jejich distribuce mezi občany formou smlouvy o 
bezplatné výpůjčce, jež bude platit pět let a pak se komposter 
stane majetkem vypůjčitele. O předávání komposterů budete 
rovněž včas informováni místním rozhlasem, na úřední desce 
i webových stránkách obce. 

Na závěr chci poděkovat dětem z naší základní školy za 
vzornou reprezentaci obce na Sportovním dnu ZŠ 
mikroregionu ve Velkém Újezdě i na Celostátní soutěži škol v 
baseballu Školní Masters 2013, pořát jim hezké prázdniny a 
všem pěkné léto bez povodně. Bc.Josef Zdařil

Co je nového u hasičů
V uplynulé části letošního roku členové naší výjezdové jednotky zasahovali u pěti událostí. Byly to všechno 

požáry rodinných domů, rekreačních chat a dopravních prostředků. Bohužel jeden požár se neobešel bez lidské oběti. 
Bylo to v Tršicích, kdy zcela shořel rodinný dům a majitele jsme nalezli uvnitř bez známek života. 

 Veselejší pro nás a určitě i pro naše příznivce byl Hasičský ples, který jsme uspořádali začátkem měsíce března. 
Snad se nám po organizační stránce povedl a všichni byli spokojeni. Dále jsme se věnovali práci s naší mládeží. Tam 
jsme se zaměřili na požární útok a běh na 60 metrů s překážkami. Vede se nám velmi dobře, a jestli se o tom chcete 
přesvědčit na vlastní oči, tak Vás zvu již tuto neděli na fotbalové hřiště. Pořádáme tam pohárovou soutěž zařazenou do 
Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Přijďte se podívat a podpořit jak starší tak mladší žáky a také naši 
nejmenší přípravku, pro kterou to bude premiéra.

Koncem května jsme také oslavili 121 let od vzniku 
Hasičského sboru v Doloplazích. I když počasí bylo 
nevyzpytatelné, tak se nám vše snad podařilo. V sobotu 25. 
května jsme se sešli v kulturním domě na slavnostní valné 
hromadě, kde jsme zhodnotili uplynulá léta. Několik našich 
aktivních členů obdrželo vyznamenání Za příkladnou práci, 
jiní zase stužku Za věrnost a z rukou starostky OSH Olomouc 
celý náš sbor obdržel vyznamenání Za příkladnou práci. 
Potom jsme se v průvodu odebrali do našeho kostela, kde nám 
jáhen Pavel Zdařil při velmi nádherném, a pro mnohé z nás 
dojemném obřadu, požehnal náš nový prapor. Odpoledne 
jsme pokračovali za kulturním domem ukázkami práce hasičů 
a policie. Večer byla na sále taneční zábava a tím naše oslavy 
vyvrcholily.

 Co říci závěrem? Snad ať vydržíme dalších 121 let a Vy se 
za nás hasiče nemusíte stydět.  Za hasiče Martin Zbořil
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Cyklovýlet po obcích mikroregionu
Letošního VIII.ročníku tradiční cyklistické poznávací 

jízdy po obcích mikroregionu se zůčastnilo více než sto 
dvacet zastupitelů, pracovníků obecních úřadů, partnerů obcí 
a občanů. Start byl 7.6.2013 ve Velkém Újezdě. Po projetí 
peletonu všemi obcemi mikroregionu s krátkými 
informačními zastávkami v každé obci, byly letos cílovou 
obcí Mrsklesy, kde bylo důkladné závěrečné vyhohodnocení 
za účasti pana hejtmana J.Rozbořila a pana senátora 
M.Tesaříka. Poděkování patří všem, kdo tuto vydařenou akci 
připravili.  

Celostátní soutěž škol v baseballu - Školní Masters 2013
V pátek 21. června 2013 se v Praze uskutečnilo 

republikové finále celostátní soutěže škol v baseballu 
Školní Masters 2013. ZŠ Doloplazy do finále 
postoupila, jako nejlepší škola oblasti Moravy Sever. 
Do republikového finále postoupily celkem 4 školy za 4 
oblasti ČR, Morava sever, Morava jih, Čechy sever a 
Čechy jih. Ve velkém finále, které se uskutečnilo na 
baseballovém stadioně Temto Titans Praha se naše 
škola ZŠ Doloplazy umístila na stříbrném stupínku, což 
je pro nás největším dosavadním sportovním úspěchem 
v historii školy, na který jsme moc pyšní.
Sportovci: Simona Arabčuková, David a Lucie 
Ferbasovi, Tomáš Lenert, Jakub Šiška, Lucie 
Tomečková, Jakub Vláčil, Jan Vojáček a Jakub Zdařil a 
Mgr. Bc. Jana Štefanová.

Co se děje v naší jednotě?
Dne 22. 4., kdy se slaví Den Země, „Věrná garda“ spolu se žáky Základní školy Doloplazy provedla úklid 

sokolského hřiště (upravili běžeckou dráhu a doskočiště, které škola využívá k hodinám tělesné výchovy). Sesbíraly 
se kaštany, které skončily v krmelcích jako potrava pro lesní zvěř. Den Země se vydařil, udělal se obrovský kus práce 
na našem hřišti. Mnoho dětí pomáhalo, ale našli se i jedinci, kteří se těšili, až Den Země skončí a půjdou domů, no 
přece nebudou pomáhat Zemi?!

Ve dnech 25. - 26. 5. proběhlo setkání sokolů pod Řípem. Členky „Věrné gardy“ TJ Sokol Doloplazy se 
samozřejmě zúčastnily! Vystoupily se skladbou „Jen pro ten dnešní den“, kterou cvičily i na XV. všesokolském sletu v 
Praze. Akce byla příjemným setkáním s přáteli z loňského sletu, i když počasí nám moc nepřálo.

Dne 28. 5. se členové oddílu všestrannosti pod vedením náčelníka jednoty Vladimíra Vašíčka a členek „Věrné 
gardy“ podívali na rozhlednu do Přáslavic, odkud se 
rozhlédli do okolí. Zastavili se na malém občerstvení a 
využili krásného počasí k turistické procházce.

7. ročník Memoriálu bratra Lubomíra Vláčila jsou 
tradiční závody, pořádané TJ Sokol Doloplazy za 
každoroční účasti ZŠ Doloplazy  soutěží se ve třech 
disciplínách (běh 40 m, skok daleký a hod). Závodí se v 
prostředí sokolského hřiště. Letos se závodilo 17. 6. od 8 
do 12 hodin. Pro účastníky bylo připraveno standardní 
technické zázemí hřiště. Jako vždy „Věrná garda“ 
zajistila občerstvení a cvičitelé celkovou organizaci, ve 
spolupráci s učiteli ZŠ. První tři závodníci v každé 
kategorii tradičně obdrželi diplom a nejlepší z nejlepších 
putovní pohár TJ Sokol Doloplazy. Memoriál bratra 
Lubomíra Vláčila je výbornou příležitostí spojit 
sportovní zážitky školáků s místním spolkem  a funguje 
jako takový nábor do naší organizace! Od 9. 9. 2013 
začínáme nový cvičební rok 2013/2014. Bližší informace na nástěnce u kulturního domu nebo u cvičitelů: V. Vašíček a 
J. Hostášek. Cílem naší jednoty je, abyste se s námi cítili dobře a prožili krásné sportovní zážitky na některé z našich 
akcí! Jana Ruská, starostka TJ Sokol Doloplazy
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Z MŠ před prázdninami
Jaro, i když nebylo příliš slunečné, posunulo nás k 

prázdninám.
V naší MŠ jsme se od velikonočních dekorací přesunuli 

ke sportovním zájmovým aktivitám. Některé děti začaly 
navštěvovat in-line bruslení pod vedením lektorů Newman 
school společně s dětmi ze ZŠ, další část se věnovala výuce 
plavání na bazénu v Přerově s Plaveckou školou. Květen byl 
pro děti oslavou Svátku matek. V obou třídách proběhla 
besídka pro rodiče i s předáním vyrobených dárků. Program 
byl pestrý, děti se předvedly v tom nejlepším. Pak začala 
příprava na „Zahradní slavnost“. Budoucí školáci (11) si 
namalovali absolventská trička a zhotovili slavnostní čepice. 
Déšť nás sice „zahnal“ na obecní sál, ale i tak se akce zdařila a 
dojala i nejednoho rodiče. Program „Pepína Prcka“ nechal v 
dětech hluboký zážitek. Děti stihly i činoherní představení pohádky „Obušku, z pytle ven“ v Olomouci. Postupně se 
ukončovaly kroužky aerobicu, flétny, plavání, in-line bruslení, angličtiny a zůstává těšení se na školní výlet do 
skanzenu v Příkazích, s programem „Život na Hané“.

Mimo každodenní výchovně vzdělávací program jsme nezaháleli ani v jiných aktivitách: stále sbíráme starý 
papír do projektu „Papír za papír“ a víčka z PET lahví „Nakrmíme Plastožrouta“. I vy nám můžete přispět, odměna 
zůstává dětem v MŠ, ale hlavně si uvědomí, že odpad lze třídit a následně využít.

Za pár dní se budeme loučit s tímto školním rokem, děti se rozběhnou na prázdniny a po nich nás budou opět 
čekat nové začátky…. Hezké a pohodové léto plné sluníčka Vám přejí učitelky MŠ

Co se událo v Základní škole v období duben – červen 2013
Duben

Noc s Andersenem – škola se připojila k celorepublikové akci. Navštívili jsme obecní knihovnu, ve škole jsme 
zavzpomínali na H. Zmatlíkovou a její ilustrace pro děti. Žáci 3. Třídy předvedli zkoušku divadla, přečetli jsme si 
ukázky z knih, vyrobili jsme si záložku do knihy a nakreslili ilustraci k přečtené ukázce z knihy Malý princ. Čtenáře, 
kteří přespávali ve škole, navštívil pan Andersen s prosbou, aby co nejvíce četli.

Vlastivědné muzeum Olomouc – žáci shlédli novou interaktivní expozici Příroda Olomouckého kraje
Preventan Cup 2013 – v okresním kole ve vybíjené v ZŠ Holečkova v Olomouci vybojovali naśi sportovci krásné 

6. místo
McDonald´s Cup – v okrskovém kole ve fotbale, které se konalo v 

Grygově, získali naši mladší reprezentanti 7. místo a starší žáci skončili na 8. 
místě

Floristická soutěž v aranžování květin na výstavě Flóra Olomouc – 
získali jsme 3.,4.,8.,9. a 15.místo  (23soutěžících)

Květen
McDonald´s Cup - okresní kolo ve fotbale
Školní akademie - žáci se svými učiteli si připravili pestré pásmo
Zkoušení žáků individuální domácího vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 

2012/20013

Červen
Sportovní hry Mikroregionu Bystřička ve Velkém Újezdě – celkem 36 

žáků reprezentovalo školu ve 2 kategoriích. Soutěžilo se vy vybíjené, fotbalu a 
běžeckých štafetách. Vybojovali jsme 2. místo v mladší kategorii a 3. místo ve 
starší kategorii ve štafetách. Celkově se naše škola umístila na 3. místě z 9 škol a 
získala bronzový pohár.

Memoriál L. Vláčila – TJ Sokol Doloplazy připravila pro žáky sportovní 
trojboj. Putovní pohár získala žákyně 5. třídy S. Arabčuková

Dopravní výchova – projektový den pro 3. – 5. ročník pod vedením pana 
L. Roska, učitele autoškoly

Školní výlety 2. – 3. tř. – Přerov ornitologická stanice a muzeum
      4. a 5. třída – Kralický Sněžník, Vodopády Bílé Opavy + Praděd,  Mravenečník a Dlouhé Stráně
Školní rok utekl jako voda, žáci se naučili mnoho nového, zúčastnili se mnoha soutěží a sportovních klání a teď 
už je čekají zasloužené prázdniny. Mgr. Marie Zahrádková učitelka školy
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