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Vážení spoluobčané,

 zimní volební humbuk kolem přímé volby prezidenta je 
za námi, u mne v kanceláři se naštěstí žádný portrét na zdi 
měnit nemusí, tady by každý dopadl jako obraz císaře pána v 
Palivcově hospodě U kalicha. Dozněly i ozvěny plesového 
veselí, které se vydařilo jak u nás, tak ve Velkém Újezdě na 
plese mikroregionu. Tady na obci se rozběhl pravidelný 
kolotoč z počátku roku plný hlášení, statistik a kontrol, 
plánování a žádostí o dotace. Už spíše ze setrvačnosti jsme 
požádali kraj o dotaci z Programu obnovy venkova na 
předláždění dalších chodníků, místní hasiči požádali kraj o 
prostředky na dovybavení potřebnou technikou. Uspěli jsme 
se žádostí o dotaci na pořízení komposterů z prostředků 
Státního fondu životního prostředí na likvidaci bioodpadů v 
obci. Po jejich pořízení budete vyzváni k jejich bezplatnému 
vyzvednutí a vlastnímu provozování. Pokračuje administrace 
projektu „Cyklostezka Doloplazy – Tršice“, který se bude 
realizovat příští rok. Příští týden se uskuteční výběrové řízení na 
dodavatele bezdrátového rozhlasu.

Jistě jste zaznamenali kácení vzrostlých stromů v centru obce a v 
lokalitě „U prádel“, stejně jako já jsem zaznamenal rozporuplné 
reakce na toto kácení. Ti, kterých se to bezprostředně týkalo a měli 
stromy před domem mi děkovali a ti, kteří bydlí úplně jinde, se divili 
a kritizovali. Ke kácení došlo na žádost obyvatel majících 
nemovitosti právě v blízkosti těchto stromů a na podnět některých 
zastupitelů, z rozhodnutí rady obce. Nelze samozřejmě vykácet 
všechny vzrostlé stromy naráz a je třeba provést náhradní výsadbu. 
Ta bude provedena podle odborně zpracovaného plánu výsadby, 
aby se neopakovaly chyby z minulosti, neboť vysoké jehličnaté 
stromy nejsou pro centrum obce ta nejlepší volba. 

Na v pořadí 11.schůzi obecního zastupitelstva bylo projednáno 
vodné, stočné a doplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 
2012. Vzhledem ke standartnímu chodu obecního vodovodu se 
stejnými provozními náklady je vodné zachováno ve výši 20,-
Kč/m3 včetně DPH.

Stočné, jak už jsem psal před rokem, nám bude ještě 
následujících osm let, to je po dobu udržitelnosti projektu, diktovat 
finanční analýza k poskytnuté dotaci na kanalizaci a čističku 
odpadních vod. Navíc se od srpna loňského roku zvyšuje o DPH, 
neboť jsme se stali jeho plátci. Takže za uplynulé období budeme 
platit stočné ve výši 32,-Kč/m3 včetně DPH ve snížené sazbě. Podmínky pro jeho výpočet zůstávají zachovány a 
najdete je na úřední desce či webových stránkách obce. Chtěl bych jen upozornit, že budou vystaveny tři vyúčtování a 
to z toho důvodu, že od 1.8.2012 se obec stala plátcem DPH, jejíž sazba byla následně od 1.1.2013 změněna. Takže 
první vyúčtování bez DPH, druhé se sazbou 14% a třetí 15%DPH. Poslední dvě vlivem zaokrouhlení vyjdou stejně. 

Doplatek na občana za likvidavi odpadů v obci vyšel tentokrát poměrně hodně – 73,-Kč. Vzhledem k tomu, že nás 
všechny zatěžuje stočné, které zatím nemůžeme ovlivnit a stanovit jen podle skutečných nákladů, rozhodlo 
zastupitelstvo o uhrazení tohoto doplatku za odpady z prostředků obce. 

Na závěr mi dovolte, jako vždy po skončené zimě, poděkovat všem, kteří nám poctivě celou zimu „zametali 
cestičku“ na zasněžených chodnících před svými nemovitostmi. Přeji všem krásné Velikonoce i nastávající jaro.

 Bc.Josef Zdařil
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Naším cílem je otevřít školu všem
V měsících leden a únor 2013 probíhaly na 

základních školách zápisy dětí do prvních tříd. V 
městských školách stáli v některých školách 
rodiče s dětmi v řadách zájemců, aby děti mohly 
nastoupit mezi své budoucí spolužáky, kteří ve 
třídě vytvoří číslo v minimálním počtu 25 – 30 
dětí. Nastaly i případy, že školy musely děti 
odmítat, a tak rodiče byli nuceni zapsat dítě na 
školu další, už ne tak vysněnou.

Do Základní školy Doloplazy se zapsalo 
celkem 13 dětí z Doloplaz, z toho 3 z nich budou 
žádat o odklad školní docházky. Ostatním 10 
dětem je tak zaručený individuální přístup, 
nadstandard, který nemůže nabídnout žádná 
nejlepší městská škola, která má ve třídě 25-30 
dětí na jednoho učitele. Za jakou cenu však 
nabízet tento nadstandard, aby nedošlo k 
velkému finančnímu propadu?

Z pozice ředitelky školy je mou povinností 
postarat se o životnost školy, o budoucí žáky a 
také uchovat či rozšiřovat pracovní místa svých zaměstnanců. Každý z nás umí počítat a všem musí být zcela jasné, že 
každé místní dítě, které do Základní školy v Doloplazích nenastoupí, je hrozbou nejen pro školu, ale i obec. Zřizovatel 
– obec Doloplazy - finančně zabezpečuje a podporuje školu každým rokem značným obnosem peněz, které jsou 
vynakládány na celý chod školy a její personál. Pro kalendářní rok 2013 byla schválena částka necelých 1.500 000 Kč. 
Bez finanční podpory obce by škola nemohla existovat a následkem by bylo, že děti z obce by musely dojíždět do 
nejbližšího okolí či města. Chceme to? S počtem budoucích 10 prvňáčků si stále častěji klademe otázku, „Co dál? 
Spojovat či nespojovat děti v ročnících?“

Našim cílem je otevřít školu všem. Abychom 
nemuseli spojovat děti v ročnících nám tomu 
nemalou měrou a velkým štěstím napomůže 
domácí vzdělávání, které od září 2012 škola 
umožňuje. Domácí vzdělávání je v České 
republice od 1. ledna 2005 uzákoněno jako jedna 
z forem individuálního vzdělávání pro žáky 
prvního stupně základní školy (žák si v domácím 
vzdělávání plní povinnou školní docházku). 
Rodiny s domácím vzděláváním i odborníky, 
kteří se o tuto problematiku zajímají, sdružuje v 
České republice Asociace pro domácí 
vzdělávání. Základní škola Doloplazy začala s 
asociací spolupracovat od září 2012. V lednu 
2013 proběhlo přezkušování žáků domácího 
vzdělávání za první pololetí. Do školy se sjelo 
celkem 32 rodin z celé Moravy, a naši učitelé byli 
zaučováni při zkoušení těchto dětí. Cílem je, aby 
v nebližší budoucnosti toto zkoušení probíhalo 
pouze pod vedením našich pedagogů a také 
rozšíření počtu zájemců o naši školu.

Výsledek setkání byl pro všechny překvapující. Škola a její zaměstnanci rodiče oslovili natolik, že do první třídy k 
zápisu přišlo a zapsalo se dalších 5 dětí z Moravy, které podají žádost o individuální – domácí vzdělávání. Jedna 
dívenka bude dokonce za námi dojíždět na přezkušování až z Dánska či Norska, aby se mohla vzdělávat v českém 
systému! Počítáme s tím, že od srpna 2013 se zvýší počet zájemců nejen v prvních, ale i ostatních třídách. Paradoxem 
je, že děti z celé Moravy k nám s nadšením přichází, a místní děti dávají přednost jiným školám či městu. Snad tímto 
činem změníme či ovlivníme myšlení místních rodičů, kteří dávají přednost jiným školám. Pro mě největším 
přínosem domácího vzdělávání bude zvýšení odbornosti pedagogů a jejich schopnosti předávat a aplikovat nabyté 
zkušenosti do praxe a tím i zabezpečit školu a přitáhnout ostatní zájemce, kteří se chtějí pod naší střechou společně s 
námi vzdělávat. Protože naším cílem je otevřít školu všem.  Jana Štefanová, ředitelka školy
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 Pohledy rodičů na domácí vzdělávání v ZŠ Doloplazy

 Z příspěvků Diskuze Domácí škola, 13. leden 2013
Vrátili jsme se právě ze ZŠ Doloplazy u 

Olomouce, kde jsme byli poprve na hodnocení. Je to 
úžasná škola, paní ředitelka, učitelé... člověk by si 
myslel, že tam všichni učí ty děti jako doma. Měla 
jsem možnost s nimi hodně hovořit, proč a jak se 
rozhodují pro pomoc domškolákům a co dělají a 
nedělají. Takže chci jen napsat, i jsem jim to slíbila, 
že budu všem doporučovat zápis u nich. Budou 
spadat pod hodnotící paní Tůmová, Kapicová a spol. 
Takže kdo nejste rozhodnuti a jste z Moravy, tak 
vřele doporučuji. A pomůžete i této malé škole. 
Nevím, ale myslím, že takové pedagogy jsem již 
dlouho neviděla. Napište někdo prosím o těch 
Doloplazech do deníčku.

Také jsme se teď vrátili z hodnocení v 
Doloplazech a byla jsem stejně nadšená. Cítili jsme 
se tam opravdu jako doma, všichni nás vítali jako 
staré známé a vše bylo moc příjemné. Dokonce naše Eliška, která šla k zápisu, 
prohlásila, že v takové škole by se chtěla učit. 

Ano, jsou to Doloplazy u Olomouce. Ještě teď jsem nadšená, jaké to tam bylo. 
Také jsem si říkala, jak by bylo fajn se účastnit různých aktivit školy - ale je to pro nás 
celkem daleko. Hlavně pro mne, co by neřidičku. Ale zpáteční cestou jsme se zastavili 
u rybníku, kde seděli volavky a u naleziště lovců mamutů, tak to bylo ještě více spešl.

My jsme ze Zlínského kraje-z Držkové. A mohu Ti říct, že jsme byli nadšeni právě 
těmi Doloplazy, jak jsme tam teď byli na hodnocení. Jinak my jsme ve škole ve 
Vraném. Před pár lety tady v okolí nic nebylo.

Gratuluji školákům z Doloplaz a děkuji za pěkné doporučení. My ještě máme pár 
roků čas, ale určitě bych volila Doloplazy před Prahou, takže si je řadím do čela svého 
listu možností. 

Pohled paní učitelky Samojlovičové,

 budoucí hlavní učitelky a koordinátorky pro domácí vzdělávání ZŠ Doloplazy
Dne 13. ledna jsem strávila krásnou neděli s rodiči, kteří se rozhodli učit své 

děti formou domácího vzdělávání. Musím říci, že atmosféra a vztahy mi vyrazily 
dech. Celou neděli jsem si povídala s rodiči, kteří se snaží o úplně jiný životní styl, 
než na jaký jsme zvyklí. Je to návrat k obyčejným prostým věcem, tak strašně 
důležitým. Všechny děti, i když většina měla různé „poruchy učení“, byly na 
neuvěřitelně vysoké úrovni. Měly ohromnou slovní zásobu, dovedly se vyjadřovat 
v ucelených větách, pracovaly samostatně, byly vyrovnané a sebejisté, spokojené. 
Je to dáno tím, že tráví minimum času u televize (často v rodinách chybí úplně) a u 
počítače, rodiče s dětmi mluví, zpívají, chodí do přírody, děti také hodně a 
pravidelně čtou.  Do 1. třídy nám v září nastoupí 10 dětí z Doloplaz a 5 dětí z 
domácího vzdělávání. Už nyní se velmi těším na spolupráci všech rodičů a 
vzájemné obohacování. 

Pohled pana Zdařila, starosty obce Doloplazy
Jsem tomu velmi rád, že s příchodem nové paní ředitelky přišel do naší školy i 

„čerstvý vítr“. Projekt zapojení školy do vzdělávání a přezkušování dětí, které se učí 
doma s rodiči sami, přinese nejen nějaké finanční prostředky z ministerstva školství, 
ale především přispěje k propagaci a zviditelnění školy i obce, pozvedne její prestiž a úroveň a doufejme ovlivní odliv 
žáků. Zastupitelstvo tuto aktivitu velmi kladně přijalo, slíbilo podporu obce a já se k němu připojuji. 

Bc.Josef Zdařil
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Co se událo v Základní škole v období leden – březen
Leden 2013
Povánoční sběr papíru – soutěž tříd

– výtěžek 900 Kč zaslán pro nemocné a opuštěné pejsky v útulcích
 – nejvíce papíru (60 kg) přinesla Terezka Svobodová, 1. třída
 – soutěž vyhrály dvě třídy – 2. a 3. třída, v přepočtu 13 kg na žáka

Pololetní zkoušení dětí individuálního vzdělávání
Zápis dětí do 1. třídy Volby do Školské rady
Prezidentské volby 

Únor 2013
Zahájení plaveckého výcviku v Olomouci pro žáky 2. a 3. tříd
Recitační soutěž – školní kolo
Vybavení učebny 1. třídy novými nastavitelnými lavicemi, židlemi a nábytkem
Zasedání Rady obce Doloplazy 

– Mgr. Bc. Jana Štefanová, ředitelka školy a Mgr. Miroslav Bílek, předseda Školské rady ZŠ Doloplazy
– Seznámení Rady s výsledky Zápisu do 1. třídy a s projektem Individuálního vzdělávání

Angličtina v MŠ 
– zahájení výuky anglického jazyka pro budoucí školáky ZŠ Doloplazy pod vedením Mgr. Bc. Jany Štefanové

Březen 2013
Recitační soutěž - oblastní kolo, ZŠ Tršice 

– Gabriela Jurčíková, žákyně 2. třídy – 2. místo
 – Jaromír Kubját, žák 4. třídy – 1. místo

Projekt Zdravá pětka – Aneb jak jíst zdravě
Street Hockey Cup 

– florbalový turnaj, oblastní kolo žáků 1. - 7. tříd, ZŠ Velký Týnec x ZŠ Doloplazy – 4 : 0
Setkání České školní inspekce a ředitelů škol

 – Olomouc, hotel Flora, Mgr. Bc. Jana Štefanová
 – Standardizované testování žáků 5. tříd

8. a 18. března – ředitelské volno, tyto dny a po celé období jarních prázdnin 11. - 17. března
 – Rekonstrukce odpadního potrubí WC 

Velikonoční dílny ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy ZŠ Doloplazy a souborem Olešnica
Dětský bazárek (SRPŠ)¨

Vážení spoluobčané, naše škola učí děti ekologickému myšlení systematicky po celý výukový vzdělávací 
program. Snažíme se děti učit, aby jim nebylo lhostejné životní prostředí blízkého okolí, ve kterém žijeme společně 
my všichni. I vy dětem můžete jít příkladem a tak k tomuto učení napomoci. Po celý rok nám můžete přispívat do sběru 
odpadních surovin starým papírem, ne však kartonem, na ten nemáme skladovací prostory, dále víčky z plastových 
lahví a nově také veškerým starým textilem - oděvy a obuví. K naší škole bude v brzké době přistaven nový oranžový 
kontejner společnosti RE-CO CZECH, která se zabývá sběrem a recyklací použitého textilu a obuvi. Jelikož nám není 
lhostejné životní prostředí, zapojili jsme se do projektu, který je založený na myšlenkách ochraně životního prostředí, 
na ekologické recyklaci textilního odpadu a na spolupráci s charitami, které jsou schopny vytvořit desítky až stovky 
pracovních příležitostí, včetně pro spoluobčany se sníženou pracovní schopností. Z tohoto projektu škola získá také 
finanční obnos, který napomůže k lepší vybavenosti či dalším envyrometálním aktivitám. Budeme moc rádi, když i vy 
pomůžete vytvářet ekomyšlení (nejen) naší nejmladší generace. Na veškeré dotazy ohledně sběru odpadních surovin 
se prosím obracejte na paní Hanu Hyžíkovou (hana.hyzikova@zsdoloplazy.cz), která vám vše ráda zodpoví.

Upozornění pro všechny zájemce,

 ženy i muže všech generací, kteří mají rádi pohyb!

Pojďte si s námi na naší škole po jarním úklidu 

řádně protáhnout záda na gymballech (velké barevné míče)!
Od 15. května do konce měsíce května budou probíhat zdarma ukázkové lekce cvičení na velkých míčích s hudbou 
pod vedením lektorky Mgr. Evy Novotné. Cvičit se bude ve středu od 18 – 19 hodin. Míče vlastní škola, budou k 
zapůjčení. Cílem je seznámit veřejnost s velmi oblíbeným zdravotním cvičením, které by škola ráda nabízela 
pravidelně od září 2013.

příspěvky za ZŠ Doloplazy napsala Mgr. Bc. Jana Štefanová, ředitelka školy

Recitační soutěž - oblastní kolo, ZŠ Tršice
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Z naší školky
První jarní sluníčko se na nás usmálo a 

roztává sníh. Ten využili naši „lyžaři“ při 
sportování v Hlubočkách v rámci zájmové 
činnosti.

V lednu se všichni předškoláci (14) 
byli zapsat do 1. třídy, rozhlédli se ve škole 
a navázali první kontakt s budoucí paní 
učitelkou. Pro plynulost výuky v cizím 
jazyce začaly ve II. pololetí lekce 
angličtiny pod vedením paní ředitelky ZŠ v 
Doloplazích Mgr. Bc. Štefanové. 
Pokračujeme ve hře na flétnu, i nadále 
cvičíme dětský aerobic s externími lektory. 
Své výsledky děti zúročí na závěrečném 
vystoupení pro rodiče.

Následující únorový měsíc byl ve 
znamení zábavy, her a pohádek. SRPŠ při 
MŠ uspořádalo tradiční dětský maškarní 
karneval. Opět se našli ochotní rodiče, kteří věnovali svůj vzácný čas této 
akci. Dodatečně jim děkujeme za naše děti a také sponzorům za bohatou 
tombolu.

Pohádkový týden v MŠ jsme uzavřeli maňáskovým divadélkem, které 
pobavilo i pozvané prvňáčky.

Před jarními prázdninami se konal v MŠ zápis nových dětí na školní rok 
2013/14. Součastně proběhl i den otevřených dveří pro těchto 16 dětí s rodiči.

Teď nás se začátkem jara čekají přípravy na Velikonoce. Dáme se do 
zdobení kraslic a výroby různých dekorací, takže s elánem do další práce!

Přejeme vám radostné jarní svátky plné hřejivého sluníčka!

Dne 20. února jsme se zúčastnili recitační soutěže oblastních škol v ZŠ Tršice. Naši školu reprezentovali vždy 3 
výherci třídních kol, celkem tedy 12 žáků 2. – 5. ročníku. V Tršicích panovala přátelská atmosféra, naše děti získaly 
nové poznatky, zkušenosti i kamarády. Navíc jsme se i umístili na „bedně“. Gábinka Jurčíková, žákyně 2. třídy 
obsadila 2. místo v kategorii mladších žáků s básní Uspávanka s Popelčiným střevíčkem od Jana Skácela a Jarek 
Kubját, žák 4. třídy získal 1. místo v kategorii starších žáků s básní Oldřicha Mikuláška Pohádka o brněnském 
krokodýlovi. Den se nám velice vydařil, děti byly spokojené. Vítězové a další vybrané děti absolvovali 7. března 
okresní kolo v DDM v Olomouci. Tam již nastoupila silná konkurence. Neumístili jsme se, víceméně to byla velmi 
přínosná zkušenost do příštích let.  Mgr. Kateřina Samojlovičová, učitelka dramatické výchovy

Florbalový turnaj
Dne 23. 3. 2013 v tělocvičně školy pro sluchově postižené, na ulici 

Kosmonautů v Olomouci proběhl tradiční florbalový turnaj sokolských 
družstev (TJ Sokol Doloplazy se pravidelně účastní od roku 2009). Popularitu 
tohoto sportu a dobrou reputaci snad již „tradičně“ předjarního florbalového 
zápolení v Olomouci potvrdil počet přihlášených družstev. Zúčastnila se 
převážná část florbalových týmů ze sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy.

Hrálo se ve dvou pětičlenných skupinách, z prvního a druhého místa se 
postupovalo do semifinále. Následně se vítězové semifinále utkali o první 
místo, poražení semifinalisté bojovali o třetí místo.

Už ve skupině byly k vidění strhující a dramatické zápasy, kdy se bojovalo o každý míček a výsledek byl otevřený 
do poslední sekundy. Z vítězství se nakonec radovali jiní….

Ale i tak jsme porovnali síly s ostatními družstvy v rámci naší župy. Turnaj se vydařil a už se těšíme, až nás naši 
cvičitelé (Jan Hostášek a Michal Cenker) zase „vyvezou“ na další zápas! Další trénink v Sokole je příslibem do 
budoucna, že předvedeme hru, se kterou se mezi ostatními družstvy určitě neztratíme.

Za TJ Sokol Doloplazy Lenka Brlíková, Jan Rybář

foto archiv autora 

foto archiv autora 



Co se děje v našem Sokole
V sobotu 9. února 2013 se naši členové tradičně sešli na výroční schůzi Sokola Doloplazy, tentokrát v prostorách 

školní jídelny ZŠ Doloplazy. Na výroční schůzi byl schválen nový výbor v tomto složení:

Náčelník: Vladimír Vašíček
Starostka: Jana Ruská 
Zástupkyně starostky: Eva Malíčková
Jednatelka: Jiřina Brodecká 
Hospodářka: Marie Hanzlíková
Kontrolní výbor jednoty: Drahuše Krejčiříková, Božena Rybářová
Správa a údržba sokolského hřiště: Jan Hostášek, Jan Remeš
Cvičitelé: Vladimír Vašíček, Jan Hostášek, Markéta Janíčková, Vendula Coufalová, Michal Cenker
Nástěnkářka: Marie Dohnalová
Kronikářka: Věra Vláčilová 

Na schůzi byla projednána mimo jiné další spolupráce Sokola se ZŠ Doloplazy - využívání sokolského hřiště pro 
výuku tělesné výchovy, také již tradiční atletické závody Memoriál bratra Lubomíra Vláčila, které již několik let 
pořádá naše jednota právě pro žáky ZŠ. 

Členové Sokola byli seznámeni s plánovanými akcemi na letošní rok, z nichž nejbližší je již pravidelné otvírání 
sokolského hřiště, které se uskuteční dne 26. 4. 2013 v 17.00 hod. Zveme všechny příznivce Sokola k nutné brigádě na 
„zprovoznění“ hřiště po zimním období, která bude ukončena posezením u táboráku, které vždy spojujeme 
s opékáním špekáčků.

Pokud se zajímáte o práci v našem Sokole, napište námna e-mail sokol.doloplazy@seznam.cz.

K dispozici našim příznivcům přikládáme i odkaz na fotografie z akcí tělocvičné jednoty:

http://sokol1.rajce.idnes.cz/ 
Za TJ Sokol Doloplazy: Lenka Brlíková, Jan Rybář



Muži rozlosování jaro 2013
Ne 31.03. 15:30 Doloplazy - Slavonín
Ne 07.04. 10:00 Černovír - Doloplazy
Ne 14.04. 16:00 Doloplazy - Drahlov
So 20.04. 16:00 Chválkovice - Doloplazy
Ne 28.04. 16:00 Doloplazy - Kožušany
Ne 05.05. 16:30 Protivanov - Doloplazy
Ne 12.05. 16:30 Doloplazy - Haňovice
So 18.05. 16:30 Červenka - Doloplazy
Ne 26.05. 16:30 Doloplazy - Maletín
Ne 02.06. 16:30 Lutín - Doloplazy
Ne 09.06. 16:30 Doloplazy - Velký Týnec
Ne 16.06. 16:30 Velká Bystřice - Doloplazy

Muži - podzim 2012-2013
1. SK Chválkovice 30
2. TJ Maletín 28
3. Sokol Slavonín 26
4. SK Červenka 24
5. Sokol Kožušany 22
6. Slovan Černovír 20
7. Sokol Velký Týnec 20
8. Sokol Doloplazy 19
9. FK Brodek 18
10. SK Velká Bystřice 15
11. Doubrava Haňovice 14
12. Sigma Lutín 13
13. Sokol Protivanov 12

Drost - podzim 2012-2013
1. TJ Tatran Litovel 33
2. FKM Opatovice-Všechovice 33
3. Sokol Doloplazy 31
4. FK Hlubočky 25
5. FC Kostelec na Hané 24
6. FK Nové Sady 24
7. Spartak VTJ Lipník n.Bečvou 23
8. Sokol Horní Moštěnice 23
9. FC Želatovice 16
10. FK Brodek 14
11. TJ Sokol Tovačov 12
12. Granitol Moravský Beroun 10
13. SK Náměšť na Hané 7
14. Sokol Určice 6

Dorost rozlosování jaro 2013
So 30.03. 15:30 Doloplazy - Náměšť
So 06.04. 13:15 Litovel - Doloplazy
So 13.04. 16:00 Doloplazy - FK Hlubočky
So 20.04. 13:45 Určice - Doloplazy
So 27.04. 16:00 Doloplazy - Horní Moštěnice
Ne 05.05. 16:30 FK Brodek - Doloplazy
So 11.05. 16:30 Doloplazy - Nové Sady
So 18.05. 14:15 Moravský Beroun - Doloplazy
So 25.05. 16:30 Doloplazy - TJ Sokol Tovačov
Ne 02.06. 11:00 Kostelec - Doloplazy
So 08.06. 16:30 Doloplazy - Opatovice
Ne 16.06. 14:00 Želatovice - Doloplazy

TJ Sokol Doloplazy, oddíl kopané, 
zve Všechny příznivce na jarní zápasy našich družstev.

 

Jarní sezona začíná 30.3.2013 

zápasem dorostu na domácím hřišti.

Případné změny domácích utkání budou zveřejněny v hlášení 

místního rozhlasu.

Rozlosování jara 2013 a umístění po odehrané 

podzimní části sezony 2012 - 2013.



Masopust 2013
Jako každý rok se i letos v Doloplazích konal tradiční 

masopustní průvod masek v sobotu 9. února. Na účastníky 
průvodu čekalo hojné pohoštění (tradiční koblihy, koláče, 
ale také domácí klobásky), a to i v tekuté formě. Paňmámy 
čekal jako obvykle tanec s medvědem, po kterém 
následovala Kominíkova kulturní vložka (složená z 
různých glos, vtipů a bonmotů). Někdy se podařilo, že i 
Baba v košu zatančila. Celému průvodu masek velel 
Stárek. Letos se nám podařil přírůstek účastníků i masek 
(například Jeptiška). Někteří dokonce vzali své masky tak 
vážně, že se do nich úplně vžili (Policajt a Hostinský). 
Prudký větr a promrzlost účastníků však na konci nahradila 
všeobecná spokojenost z úspěšné akce.

Moravský ples v Praze 2013
V této plesové sezóně se Olešnica stala součástí 57. 
Moravského plesu, který se konal 23. února v Praze. Celou 
cestu do Prahy nás provázela hustá vánice a sněhová 
kalamita, a ani brzký výjezd nezaručoval, že přijedeme v 
čas. Tyto obavy jen posiloval stav našeho autobusu, o který 
měli všichni pasažéři strach. Nakonec přes útrapy počasí se 
nám povedlo dojet včas, některé soubory ale takové štěstí 
neměly. Plesu se zúčastnily pouze soubory z Moravy a to ze 
všech jejích koutů. Například Bartošův soubor Zlín, 
Soubor písní a tanců Žerotín ze Strážnice, Valašský soubor 
Krušpánek a jiné, dále také různé valašské a hanácké 
kroužky v Praze. Olešnica zde předvedla své tance Tleskavá, Valašenka, Alexandr a Baba fósatá. Následoval program 
ve vedlejším salonku, kde se náš soubor společně bavil a tančil s hosty plesu.
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Společenská rubrika I.čtvrtletí
Noví občánci : Diego Alexandr Cabrera Vega

Steigerová Valerie
Grusová Hana

Naši jubilanti: Lammelová Jaromíra 90 let
Preč Rostislav 80 let
Kozelka Slavomír 90 let

Zemřeli: Marie Kocourková
Ladislav Metelka
Marie Zlámalová
Josefa Drábková

Hanáckou sibiří k pramenu Odry
Začátek února, teplé oblečení, chuť vyrazit do přírody i 
takto lze popsat tradiční putování hanáckou sibiří pořádané 
místním oddílem skautů. Letošní ročník odstartoval 
devátou hodinou ranní a byl z počátku zahalen mlhou a 
mírným studeným deštěm. Avšak ani tento fakt neodradil 
bezmála 110 účastníků napříč věkovým spektrem, aby 
vyrazili do oderských vrchů k pramenu Odry. Jejich 
odměnou po bahnivé a místy namrzlé cestě nebyly jen 
vyplavené endorfiny, ale i výstava historických fotografii z 
vojenského prostoru Libavá a okolních již zaniklých obcí. 
Návštěvnici se mohli také zahřát u ohně nebo si zakoupit 
občerstvení v podobě svařeného vína, čaje nebo kabanosu. 
Velké díky patří organizátorům, které jistě hřál dobrý pocit 
z hojné účasti a usměvavé tváře účastníků. foto archiv autora 
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