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Vážení spoluobčané,

je tady konec léta a blíží se i ukončení letošní 
stavební sezony. Postupně jdou do finále in-
vestiční akce plánované na rok 2020 a i přes 
všechny nesnáze se daří dodělávat všechny pro-
jekty, které budou sloužit nám všem a povedou 
ke zlepšení života v obci.
Oprava kanalizace a komunikace v místní čás-
ti Ditrichov je hotová a stejně tak se chýlí ke 
konci oprava komunikace nad obchodem a ke 
Konibaru. Tyto stavby navazovaly na rekon-
strukci rozvodů elektrické energie v obci. První 
etapa rekonstrukce prováděná firmou MSEM 
a. s. a financovaná správcem distribuční sítě 
ČEZ Distibuce je dokončena. Následovat bude 
demontáž starého uličního vedení a zapravení 
všech povrchů poničených výkopy. Je na nás 
všech, aby jsme dohlédli a upozornili stavební 
firmu na případné nedostatky. V druhé etapě 
rekonstrukce jsou provedeny výkopové práce 
a zbývá vše přepojit tak, aby mohla být prove-
dena demontáž stávajícího vedení.
Současně dochází k vytváření projektové do-
kumentace na zbylou část obce, tedy kolem za-
stávky U lípy, kostela, směrem k Pile a ke Staré 
Mlékárně. Navazovat bude i rekonstrukce ve-
dení do Příhonu.
Současně s odstraněním nadzemního vedení 
elektrické energie dojde k odpojení stávajícího 
veřejného osvětlení a do provozu bude uvedeno 
nové veřejné osvětlení, které postupně vzniká 
a v některých ulicích jsou již uvedeny do pro-
vozu.
Před dokončením je i výstavba nového chod-
níku od mateřské školy směrem na Vacanovi-
ce. Tato stavba však bude plynule pokračovat 
z dolní křižovatky směrem do Beruně. Vše by 

mělo být dokončeno během listopadu. Snad 
nám bude přát i počasí.
O rekonstrukci obecních bytů se dozvíte uvnitř 
zpravodaje a z dalších stavebních akcích sto-
jí za zmínku i úprava kontejnerového stání na 
bioodpad v Beruni.
Jsem velice rád, že s koncem prázdnin se opět 
rozjíždí kulturní, sportovní a společenský život 
v obci. Určitě se budeme moci potkat na někte-
ré z připravovaných akcích, ať jsou to fotbalo-
vá utkání, přednášky nebo nejrůznější aktivity 
doloplazských spolků, kterým za jejch činnost 
moc děkuji.
Za účelem podpory činnosti našich spolků 
vzniká také studie Sportovního areálu v Do-
loplazích, kterou Vám chceme v tomto zpravo-
daji představit.
Do dalších měsíců Vám přeji hodně zdraví a tr-
pělivosti s omezeními, které plynou se zmiňo-
vanou výstavbou.

Miroslav Bílek
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V minulém  čísle  zpravodaje  jsme Vám  představili  projekt  na  přestavbu  centrální  části  obce. Nyní 
chceme prezentovat sportovní areál, který by měl být vybudován u místního fotbalového hřiště. Projekt 
zpravovala paní Eva Palová.

Projekt stavby nového sportovního areálu v naší obci

ZPRÁVY Z OBCE

Sportovní areál by se měl skládat 
ze čtyř částí. V jedné je multifunkč-
ní sportovní hala se sociálním 
zázemím. Tento náhled na celkové 
řešení je od stávajícího fotbalového 
hřiště. V pravém horním rohu se 
nachází cyklostezka směrem na 
Tršice.

Druhou částí areálu je oplocené hřiště na malou kopanou s umělým trávníkem.
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Ve třetí části je navržen 
běžecký ovál s doskoči-
štěm, dráhou pro hasiče 
a víceúčelovým spor-
tovním hřiště s umělým 
povrchem uvnitř oválu.

V poslední etapě bylo myšleno hlavně 
na malé děti, dorost a mládež. Zakom-
ponovány by měli být streetworkoutové 
cvičební prvky a dětské hřiště. Po obou 
stranách areálu jsou navržena parkoviště.

Sportovní areál je zatím v přípravě a výstavbě bude předcházet ještě spousta dalších jednání 
a samozřejmě i úprav.

Architektonické návrhy a studie jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
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Jak jistě víte, obec má ve vlastnictví několik 
bytů. Nachází se u kulturního domu na č.p. 
41. Od výstavby jsou bez přerušení obsazené 
nájemníky. Od té doby byly stále obsazené 
nájemníky. Rada obce rozhodla, že byty je již 
nutné zrekonstruovat. Proto se neprodlužo-
vali nájemní smlouvy a během letních měsíců 
v nich postupně proběhla rekonstrukce.
Byty dostaly nové jádro včetně vybavení, vy-
měnily se podlahy, také se nainstalovala nová 

kuchyňská linka včetně spotřebičů. Jak re-
konstrukce dopadla se můžete přesvědčit na 
přiložených fotografiích.
Byty po rekonstrukci jsou určeny novým ná-
jemníkům, kteří mají podanou žádost na OÚ 
Doloplazy. Opravené byty budou připraveny 
pro nové nájemníky během měsíce října.
Všeobecné podmínky pro uchazeče nájmu 
bytu jsou uvedeny na stránkách obce Do-
loplazy: www.doloplazy.cz.

Obecní nájemní byty

ZPRÁVY Z OBCE



6
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Základní škola

1. září se po prázdninách zase sešli všichni ško-
láci ve svých třídách, aby společně zasedli do 
školních lavic a znovu se dali do učení. Někte-
ří se těšili, někteří se vraceli s obavou, jestli si 
pamatují učivo z předchozího ročníku. Kdo se 
ale těšil nejvíce, byli prvňáčci. V dubnu jsme 
si nemohli užít pořádný zápis kvůli uzavření 
školy, proto jsme chtěli mít společně i s rodiči 
alespoň první školní den. Pokud by měl pro-
běhnout stejně jako loni na sále pro všechny 
třídy zároveň, museli bychom mít všichni rouš-
ky. Proto jsme se rozhodli o zahájení v jednot-
livých třídách. Prvňáčky přivítala paní ředitelka 
i pan starosta, který jim předal dárek od obce 
a popřál jim samé školní úspěchy. Tak ať se jim 
daří.
Žáci naší školy se zúčastnili 19. 8. 2020 flo-
ristické soutěže v aranžování květin, která se 
konala v rámci výstavy Flóra Olomouc. Vero-

nika Vojkovská se umístila v kategorii žáci na 
1.místě a Pavla Grusová obsadila 2.místo v téže 
kategorii. Obě žákyně postupují do zemského 
kola aranžérské soutěže, která se bude konat 
17.9. v Prostějově. Pokud uspějí, čeká je celo-
státní soutěž.
Ještě před zahájením školního roku se vydala 
skupinka 17 žáků naší školy do Prahy. Dlouho 
slibovaná exkurze se nemohla uskutečnit v plá-
novaném termínu ve školním roce, tak jsme 
vyrazili na konci srpna. Hlavní město jsme si 
prohlédli s průvodkyní, velký důraz jsme pro 
jistotu kladli na hygienu. Zvláštní byl minimální 
počet jiných turistů, historické jádro jsme měli 
téměř jen pro sebe. V nabitém programu jsme 
navštívili hlavní památky a jako mimořádný 
bonus jsme si prohlédli Karlův most i z hladi-
ny Vltavy. Dokonce si někteří stateční žáci vy-
zkoušeli i řízení lodi na vlastní kůži. Nakonec 

Zpátky do školních lavic
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K prvním dnům školního roku už neodmysli-
telně patří Podzimní bazárek. Věříme, že i v si-
tuaci, která se bohužel vrací stejně jako na jaře, 
se podaří akci zorganizovat.
V září také bilancujeme rok předešlý. Můžeme 
s radostí říct, že se nám opět povedlo usku-
tečnit spoustu plánů a nákupů pro naši školu. 
Stejně jako každý rok jsme se společně s ostat-
ními zástupci jednotlivých tříd a se zaměstnanci 
školy domluvili, čím přispějeme.
Tentokrát jsme pořídili barevnou tiskárnu s pří-
slušenstvím, profesionální laminátor s foliemi, 
řezačku papíru, výtvarné a sportovní potřeby, 
didaktické pomůcky, úložné krabice, sluchátka 
k počítačům a tabletům, vánoční výlet na hrad 
Šternberk s dílničkou včetně dopravy, mikuláš-
ské balíčky, knihovnu a cca 150 různých knih 
aj. Knížky jsou poslední objednávkou, která je 
na cestě a doufám, že každé dítě si najde tu 
svou.
Ráda bych poděkovala všem, kteří SRPŠ a akce 
které pořádá celé roky podporovali. Ušli jsme 
dlouhou cestu a spoustu věcí by bez vás nešlo. 

Novému předsedovi spolku přeju hlavně rodiče, 
kteří budou ochotní pomoci a je úplně jedno, 
jakým způsobem. Nejvíc ze všeho vždycky chy-
bí ochotné ruce a ty nic nestojí.

Krásný a klidný podzim Vám všem
Stachová Dagmar

SRPŠ

jsme vyjeli lanovkou i na Petřín a zasmáli se 
v zrcadlovém bludišti. Jednodenní výlet byl ná-
ročný, ale krásný. Tak snad ještě někdy?
Plány na výlety do blízkého okolí máme velké. 
Uvidíme, co se nám podaří procestovat v letoš-
ním školním roce.

Krásný podzim přeje kolektiv učitelů ZŠ
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Mateřská škola

V letošním školním roce do Mateřské školy Do-
loplazy bude docházet 53 dětí, z nichž 3 dojíždí 
z okolních vesnic. Nejméně početná skupina je 
opět třída nejmenších – Berušek, jelikož je zde do 
počtu 15 zapsáno 9 netříletých dětí s postupným 
nástupem během celého školního roku a dovrše-
ním nejméně 2‚5 let. Adaptaci na prostředí i ko-
lektiv jim usnadňuje chůva, jež je hrazena z dotací 
EU Šablony II. Do třídy nejstarších Včeliček do-
chází 20 dětí, z nichž na 1. třídu se připravuje 16 
předškoláků. 18 dětí ve věku 3‚5 až 4‚5 let si užívá 
kolektivu ve třídě Motýlků.
V souladu s Manuálem k provozu škol ve školním 
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID−19, vyda-
ným MŠMT, vytvořila pí ředitelka MŠ Pravidla 
pro pobyt dětí v naší škole. Zaměřili jsme se na 
povinnost předcházet vzniku a šíření nemocí pří-
tomností pouze zcela zdravých dětí, důkladným 
větráním a zvýšením hygienických a dezinfekč-
ních opatření. Vzhledem k doporučením nepořá-
dat akce, při nichž by došlo ke koncentraci vyš-

šího počtu lidí, jsme omezili počet školních akcí 
a zájmové kroužky odkládáme na pozdější dobu. 
Třídní schůzky proběhnou v nejbližší době na 
školní zahradě a to s omezeným obsahem – tedy 
jen s nejnutnějšími informacemi o provozu MŠ 
a hospodaření SRPŠ.
16. října si děti ze třídy Včeliček již tradičně pro-
cvičí pravidla silničního provozu, motoriku při 
používání dětských elektrických vozidel a reakci 
na signál na dopravním hřišti, které pro ně bude 
připraveno na sále kulturního domu.
I když nás čeká, co se týče zdraví, krušný školní 
rok, doufám a pevně věřím, že to zvládneme bez 
nutnosti uzavřít jakoukoli třídu či omezit chod 
školy.
Bývá zvykem, že na konci kalendářního roku přeji 
za celou MŠ všem hodně zdraví. Stávající situace 
mě však nutí Vám všem toto přát již teď! Buďte, 
prosím, tolerantní a obezřetní…

Klára Nesvadbová

Po prázdninách v MŠ

ZE ŽIVOTA OBCE
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Skautský oddíl Kamzíci
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Můžeš na začátek přiblížit co to vlastně etapová 
hra je a jakou má na táboře roli?

Jde vlastně o program dopředu vymyšlený týmem 
„etapovkářů“, který se skládá z několika dalších 
etap a provází děti po celý tábor. Vždy je inspi-
rován nějakým tématem, ve většině případů je 
motivem etapové hry film. Až tento rok jsme se 
rozhodli pro trochu jiný a možná i o to nároč-
nější koncept. Etapová hra má pro děti především 
zábavní a edukativní význam a je pravda, že díky 
ní se na tábor každý rok těší.

V čem spočívá příprava takto rozsáhlého pro-
gramu, kdo za ním stojí a odráží se na složitosti 
třeba i zvolené táborové téma?

Programu tábora předchází minimálně třímě-
síční příprava, na které se podílí koordinátor 
programu a již dopředu sestavený etapovkový 
tým. Většinou se schází jednou za týden a dávají 
postupně dohromady všechny etapy. Každý rok 
je příprava tématu tábora nějakým způsobem 
odlišná a tím pádem i jinak náročná. Je jasné, že 
se lépe zpracovává téma filmu, kde je již daný 
příběh. Proto pro nás letošní téma Jamboree 
(celosvětové setkání skautů), představovalo větší 
výzvu, než témata předešlá.

Letošní téma bylo tedy o poznání více skautské 
než v jiných letech. Změnilo se tím něco na pro-
gramech a průběhu celého táborového dne?

Ano, změnilo se toho více než obvykle. Jam-
boree je obrovské mezinárodní setkání, kde se 

mezi sebou navzájem poznávají skauti z celého 
světa. Ovšem žádný příběh, kterým bychom děti 
namotivovali neexistoval. Proto jsme museli vy-
myslet příběh vlastní a myslím, že jsme se s tím 
poprali dobře. Ostatně hodnocení necháváme na 
dětech. Na rozdíl od ostatních táborů měl tento 
více vzdělávací charakter s ochutnávkou různých 
kultur a skautské historie, čímž jsme jistě některé 
účastníky příjemně překvapili.

Deset dní s více než třiceti dětmi může být docela 
náročných, mají vedoucí nějaký recept, jak během 
tábora dobíjet baterky?

Uznávám, že po několika dnech společného 
soužití na táboře, kdy pociťujeme zodpovědnost 
nejen za děti, ale i za dobře odvedenou práci, 
může být náročné vyjít jak s dětmi, tak s vedou-
cími. Jestli máme recept na zdravé vztahy na tá-
boře? Nejspíš ne. Ale všichni se snažíme nějakým 
způsobem sebeovládat a navzájem se podpořit, 
takže se to dá zvládnout.

„Myslím, že jsme se s tím poprali dobře.“
S koordinátorkou etapové hry Kateřinou Brodeckou o programu a životě na skautském táboře.
Jakub Voldán / Foto Barbora Brodecká

ZE ŽIVOTA OBCE

Hanácký soubor Olešnica
I přesto, že na jaře vypukla pro nás všechny ne-
milá situace s covidem, podařilo se, tak jako každý 
rok, první červencový víkend uspořádat Jízdu krá-
lů. I když v půlce června stále nebylo jasné, zda se 
akce bude moci konat.
S organizací to letos bylo těžší než jiné roky, 
protože nebylo možné pozvat zahraniční soubo-
ry a i ty české měly obavy se akce účastnit, jak 
z bezpečnostních důvodů, tak i z těch, že v době 
nouzového stavu se nemohli tanečníci a muzikan-
ti scházet a připravovat se na vystoupení. Ale i tak 
se akce vydařila. Hlavní host, skupina Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou, koncert zrušit nechtěl a možná 
i to bylo důvodem, proč jsme se jako organizátoři 
rozhodli vše připravit a nachystat tak, jak jsme 
zvyklí. Za to jsme byli patřičně odměněni velkou 
účastí návštěvníků, kteří shlédli vystoupení domá-
cího souboru Olešnica, souboru Suszanie, Jitřenka 

a zmiňovaného Hradišťanu. Všem, kteří se podíleli 
na přípravách akce, moc děkujeme a vážíme si je-
jich pomoci i v takových těžkých chvílích.
Bohužel, kvůli nastalé situaci se ruší skoro všech-
na vystoupení a akce, které jsme měli dohodnuté. 
Začátkem záři jsme měli mít vystoupení ve Bzenci 
na vinařských slavnostech a 28. 9. 2020 na setká-
ní Hanáků v Olomouci. Mrzí nás to, ale určitě ne-
odradí od toho, abychom v našem zájmu o folklór 
pokračovali i nadále.
Od září pilně zkoušíme a připravujeme program 
na další vystoupení, která snad už budou. Pokud 
máte doma dítě, které by mělo zájem o tanec, ko-
ordinaci pohybu nebo zpěv lidových písní, může 
se k nám připojit každý pátek na sále od 18 do 
19 hodin. Bez nových tváří a mládeže se nám ne-
podaří udržet tradiční lidovou kulturu u nás na 
Hané.

Gabriela Bílková



nice. Když jsme Tatru žehnali, tak jsme ještě 
netušili, že si to holka tak brzy užije. V noci 
jsme ji použili hlavně k nasvícení komunikací 
a celou neděli pak vozila vodu na oplach. Ješ-
tě musím zmínit jednu událost, která se stala 
v neděli navečer. Poté co jsme vše uklidili, 
přišli za námi do zbrojnice dva pánové. Náš 
velký příznivec pan Jaroslav Niesner a jeho 

adoptivní vnuk Laďa Zdařil. Slovo dalo slovo 
a oba dva jsou od neděle taky hasiči. Jsme za 
to rádi, protože oba pro nás udělali již hodně 
dobrého.
Závěrem chci Vám všem, kteří nám pomáhá-
te poděkovat za přízeň.

Za SDH Doloplazy
Martin Zbořil
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Sbor dobrovolných hasičů
Na letošní léto budeme všichni vzpomínat 
jako na zvláštní. Mnozí z nás, kteří jezdí na 
dovolenou do zahraničí museli zůstat doma, 
nebo nejeli na dovolenou vůbec. K vodě se 
také nedalo jít, protože skoro pořád pršelo 
a na opalování byla zima.

Paradoxně nám toto vše pomohlo k tomu, 
že jsme měli minimum výjezdů k požárům 
a technické pomoci nás minuly úplně. Proto 
jsme měli čas uspořádat pro vás ve spolupráci 
s obecním úřadem letní kino. Bylo vidět, že 
všichni, kdo přišli, byli rádi opět po delším 
půstu ve společnosti. Sešlo se vás hodně a my 
jsme byli rádi, že se vám představení líbilo.

Koncem prázdnin se začali naši mladí při-
pravovat na branný závod, který by se měl 
konat 10. října v Kožušanech. Snad nám to 
epidemiologická situace dovolí. Dále plánuje-
me tradiční soustředění na myslivecké chatě.

Samostatně se musím věnovat sobotě 5. a ne-
děli 6. září. V sobotu dopoledne jsme se sešli 
už v 10.00 na slavnostní mši svaté v našem 
kostele a po ní nám pan farář společně s pa-
nem Jáhnem požehnali naši novou Tatru. 
Před kostelem jsme také dostali symbolický 
klíč od auta. Pozvaní hosté a naší starostové 
přednesli zdravice. Potom jsme se přesunuli 
k slavnostnímu obědu a ve 14.00 začala pre-
zentace nového auta za sálem. Pro porovnání 
jsme pozvali ještě hasiče z Grygova a Brodku 
u Přerova, kteří mají také novou techniku. 
Zástupci Českého Červeného kříže před-

váděli první pomoc a ošetřování zraněných 
a pro ty menší byl na místě skákací hrad, 
nebo se mohli nechat potetovat a pro všech-
ny pak tradiční občerstvení.

Večer jsme zahájili zábavu, ale to jsme ještě 
netušili, co nás čeká. Okolo jedenácté se spus-
til déšť a během chvilky bylo vše pod vodou. 
Poté co přestalo pršet, jsme se šli podívat na 
náves a bylo nám jasné, že „zábava“ ještě ne-
končí. Převlékli jsme se do zásahových ob-
leků a začali za pomoci obecní a družstevní 
techniky a některých z vás uklízet naplavené 
bláto. S tím jsme skončili tak, jak má správná 
zábava končit až ve dvě hodiny ráno.

V neděli v 8.00 už jsme byli opět ve zbrojnici 
a pokračovali až do 18ti hodin s úklidem ves-
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nice. Když jsme Tatru žehnali, tak jsme ještě 
netušili, že si to holka tak brzy užije. V noci 
jsme ji použili hlavně k nasvícení komunikací 
a celou neděli pak vozila vodu na oplach. Ješ-
tě musím zmínit jednu událost, která se stala 
v neděli navečer. Poté co jsme vše uklidili, 
přišli za námi do zbrojnice dva pánové. Náš 
velký příznivec pan Jaroslav Niesner a jeho 

adoptivní vnuk Laďa Zdařil. Slovo dalo slovo 
a oba dva jsou od neděle taky hasiči. Jsme za 
to rádi, protože oba pro nás udělali již hodně 
dobrého.
Závěrem chci Vám všem, kteří nám pomáhá-
te poděkovat za přízeň.

Za SDH Doloplazy
Martin Zbořil
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Sbor dobrovolných hasičů
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til déšť a během chvilky bylo vše pod vodou. 
Poté co přestalo pršet, jsme se šli podívat na 
náves a bylo nám jasné, že „zábava“ ještě ne-
končí. Převlékli jsme se do zásahových ob-
leků a začali za pomoci obecní a družstevní 
techniky a některých z vás uklízet naplavené 
bláto. S tím jsme skončili tak, jak má správná 
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Skautský oddíl Kamzíci
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Můžeš na začátek přiblížit co to vlastně etapová 
hra je a jakou má na táboře roli?

Jde vlastně o program dopředu vymyšlený týmem 
„etapovkářů“, který se skládá z několika dalších 
etap a provází děti po celý tábor. Vždy je inspi-
rován nějakým tématem, ve většině případů je 
motivem etapové hry film. Až tento rok jsme se 
rozhodli pro trochu jiný a možná i o to nároč-
nější koncept. Etapová hra má pro děti především 
zábavní a edukativní význam a je pravda, že díky 
ní se na tábor každý rok těší.

V čem spočívá příprava takto rozsáhlého pro-
gramu, kdo za ním stojí a odráží se na složitosti 
třeba i zvolené táborové téma?

Programu tábora předchází minimálně třímě-
síční příprava, na které se podílí koordinátor 
programu a již dopředu sestavený etapovkový 
tým. Většinou se schází jednou za týden a dávají 
postupně dohromady všechny etapy. Každý rok 
je příprava tématu tábora nějakým způsobem 
odlišná a tím pádem i jinak náročná. Je jasné, že 
se lépe zpracovává téma filmu, kde je již daný 
příběh. Proto pro nás letošní téma Jamboree 
(celosvětové setkání skautů), představovalo větší 
výzvu, než témata předešlá.

Letošní téma bylo tedy o poznání více skautské 
než v jiných letech. Změnilo se tím něco na pro-
gramech a průběhu celého táborového dne?

Ano, změnilo se toho více než obvykle. Jam-
boree je obrovské mezinárodní setkání, kde se 

mezi sebou navzájem poznávají skauti z celého 
světa. Ovšem žádný příběh, kterým bychom děti 
namotivovali neexistoval. Proto jsme museli vy-
myslet příběh vlastní a myslím, že jsme se s tím 
poprali dobře. Ostatně hodnocení necháváme na 
dětech. Na rozdíl od ostatních táborů měl tento 
více vzdělávací charakter s ochutnávkou různých 
kultur a skautské historie, čímž jsme jistě některé 
účastníky příjemně překvapili.

Deset dní s více než třiceti dětmi může být docela 
náročných, mají vedoucí nějaký recept, jak během 
tábora dobíjet baterky?

Uznávám, že po několika dnech společného 
soužití na táboře, kdy pociťujeme zodpovědnost 
nejen za děti, ale i za dobře odvedenou práci, 
může být náročné vyjít jak s dětmi, tak s vedou-
cími. Jestli máme recept na zdravé vztahy na tá-
boře? Nejspíš ne. Ale všichni se snažíme nějakým 
způsobem sebeovládat a navzájem se podpořit, 
takže se to dá zvládnout.

„Myslím, že jsme se s tím poprali dobře.“
S koordinátorkou etapové hry Kateřinou Brodeckou o programu a životě na skautském táboře.
Jakub Voldán / Foto Barbora Brodecká
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Hanácký soubor Olešnica
I přesto, že na jaře vypukla pro nás všechny ne-
milá situace s covidem, podařilo se, tak jako každý 
rok, první červencový víkend uspořádat Jízdu krá-
lů. I když v půlce června stále nebylo jasné, zda se 
akce bude moci konat.
S organizací to letos bylo těžší než jiné roky, 
protože nebylo možné pozvat zahraniční soubo-
ry a i ty české měly obavy se akce účastnit, jak 
z bezpečnostních důvodů, tak i z těch, že v době 
nouzového stavu se nemohli tanečníci a muzikan-
ti scházet a připravovat se na vystoupení. Ale i tak 
se akce vydařila. Hlavní host, skupina Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou, koncert zrušit nechtěl a možná 
i to bylo důvodem, proč jsme se jako organizátoři 
rozhodli vše připravit a nachystat tak, jak jsme 
zvyklí. Za to jsme byli patřičně odměněni velkou 
účastí návštěvníků, kteří shlédli vystoupení domá-
cího souboru Olešnica, souboru Suszanie, Jitřenka 

a zmiňovaného Hradišťanu. Všem, kteří se podíleli 
na přípravách akce, moc děkujeme a vážíme si je-
jich pomoci i v takových těžkých chvílích.
Bohužel, kvůli nastalé situaci se ruší skoro všech-
na vystoupení a akce, které jsme měli dohodnuté. 
Začátkem záři jsme měli mít vystoupení ve Bzenci 
na vinařských slavnostech a 28. 9. 2020 na setká-
ní Hanáků v Olomouci. Mrzí nás to, ale určitě ne-
odradí od toho, abychom v našem zájmu o folklór 
pokračovali i nadále.
Od září pilně zkoušíme a připravujeme program 
na další vystoupení, která snad už budou. Pokud 
máte doma dítě, které by mělo zájem o tanec, ko-
ordinaci pohybu nebo zpěv lidových písní, může 
se k nám připojit každý pátek na sále od 18 do 
19 hodin. Bez nových tváří a mládeže se nám ne-
podaří udržet tradiční lidovou kulturu u nás na 
Hané.

Gabriela Bílková



Jaké byly ohlasy od dětí? Věkově je celý náš oddíl 
dost různorodý, daří se dělat tábor atraktivní pro 
všechny věkové skupiny?

Je pravdou, že se na táboře míchají různé věkové 
kategorie a možná se tedy dá očekávat, že letošní 
edukativní téma více potěšilo starší účastníky. Ale 
myslím, že i mladší děti si na táboře přišly na své. 
Každý se našel v něčem jiném, byly aktivity které 
byly více či méně zábavné, ale s tím se počítá, 
právě vzhledem k věkové různorodosti dětí. Cel-
kový dojem dětí byl více než dobrý, a proto tento 
tábor hodnotíme velmi pozitivně.

Naší poslední letní akcí byla 7. srpna stále 
ještě novinka a to promítání v letním kině. Ve 
spolupráci s obcí Doloplazy jsme vám na plátně 
představili komedii Poslední aristokratka. Děkuje-
me vám za návštěvu a krásnou atmosféru v plném 
hledišti. Jak jsme již avizovali, výtěžek z dobro-
volného vstupného využijeme při opravách naší 
chaty Hejtmanky v Litovelském Pomoraví. Už do 
konce podzimu plánujeme výměnu všech dveří se 
zárubněmi a v našich smělých plánech na renovaci 
budeme i nadále pokračovat.

Se začátkem nového školního roku otevíráme dvě 
nové družiny. Hledáte-li tedy zajímavou náplň 
volného času pro svého syna či dceru, zvažte náš 
oddíl. Na nově příchozí se budeme těšit.

Holky 7–10 let - středa 16.30–18.00
Kluci 7–10 let - čtvrtek 16.30–18.00

Navštivte naše nové webové stránky!
doloplazy.skauting.cz
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Mateřská škola

V letošním školním roce do Mateřské školy Do-
loplazy bude docházet 53 dětí, z nichž 3 dojíždí 
z okolních vesnic. Nejméně početná skupina je 
opět třída nejmenších – Berušek, jelikož je zde do 
počtu 15 zapsáno 9 netříletých dětí s postupným 
nástupem během celého školního roku a dovrše-
ním nejméně 2‚5 let. Adaptaci na prostředí i ko-
lektiv jim usnadňuje chůva, jež je hrazena z dotací 
EU Šablony II. Do třídy nejstarších Včeliček do-
chází 20 dětí, z nichž na 1. třídu se připravuje 16 
předškoláků. 18 dětí ve věku 3‚5 až 4‚5 let si užívá 
kolektivu ve třídě Motýlků.
V souladu s Manuálem k provozu škol ve školním 
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID−19, vyda-
ným MŠMT, vytvořila pí ředitelka MŠ Pravidla 
pro pobyt dětí v naší škole. Zaměřili jsme se na 
povinnost předcházet vzniku a šíření nemocí pří-
tomností pouze zcela zdravých dětí, důkladným 
větráním a zvýšením hygienických a dezinfekč-
ních opatření. Vzhledem k doporučením nepořá-
dat akce, při nichž by došlo ke koncentraci vyš-

šího počtu lidí, jsme omezili počet školních akcí 
a zájmové kroužky odkládáme na pozdější dobu. 
Třídní schůzky proběhnou v nejbližší době na 
školní zahradě a to s omezeným obsahem – tedy 
jen s nejnutnějšími informacemi o provozu MŠ 
a hospodaření SRPŠ.
16. října si děti ze třídy Včeliček již tradičně pro-
cvičí pravidla silničního provozu, motoriku při 
používání dětských elektrických vozidel a reakci 
na signál na dopravním hřišti, které pro ně bude 
připraveno na sále kulturního domu.
I když nás čeká, co se týče zdraví, krušný školní 
rok, doufám a pevně věřím, že to zvládneme bez 
nutnosti uzavřít jakoukoli třídu či omezit chod 
školy.
Bývá zvykem, že na konci kalendářního roku přeji 
za celou MŠ všem hodně zdraví. Stávající situace 
mě však nutí Vám všem toto přát již teď! Buďte, 
prosím, tolerantní a obezřetní…

Klára Nesvadbová

Po prázdninách v MŠ
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TJ Sokol Doloplazy
Se začátkem školního roku naplno začíná i cvi-
čební sezona v TJ Doloplazy.
Na první cvičení a hry se už všichni těšíme, ale ani 
přes prázdniny jsme nezaháleli a pilně pokračovali 
se stavebními pracemi na hřišti "u pily".
Proběhlo také výběrové řízení na dodavatele vyba-
vení hřiště funkčními prvky, které budou vhodné 

pro děti všech věkových kategorií počínaje před-
školáčky.
Cvičení začíná od září 2020.
Pokud by se chtěly další ženy přidat a protáhnout, 
stačí přijít na hodinu cvičení. Mládež se zájmem 
o badminton je také vítána.
Začátkem října opět plánujeme uspořádat Kolo-
běžkiádu, přesný termín této akce se bude odvíjet 
od dokončení prací na sokolském hřišti. O přes-
ném termínu Vás budeme informovat obecním 
rozhlasem, na nástěnce Sokola a také na FB.
Po COVIDovém jaru, kdy jsme nemohli s dětmi 
vyrazit na každoroční sokolský výlet, se snad 
v netradičním podzimním termínu na konci září 
s dětmi vypravíme na Velehrad a do KovoZOO 
ve Starém městě. Všechny akce se budou odvíjet 
podle aktuální situace dle informací z hygieny 
a MZ ČR.

Za TJ SOKOL Doloplazy zapsala
Marie Dohnalová
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K prvním dnům školního roku už neodmysli-
telně patří Podzimní bazárek. Věříme, že i v si-
tuaci, která se bohužel vrací stejně jako na jaře, 
se podaří akci zorganizovat.
V září také bilancujeme rok předešlý. Můžeme 
s radostí říct, že se nám opět povedlo usku-
tečnit spoustu plánů a nákupů pro naši školu. 
Stejně jako každý rok jsme se společně s ostat-
ními zástupci jednotlivých tříd a se zaměstnanci 
školy domluvili, čím přispějeme.
Tentokrát jsme pořídili barevnou tiskárnu s pří-
slušenstvím, profesionální laminátor s foliemi, 
řezačku papíru, výtvarné a sportovní potřeby, 
didaktické pomůcky, úložné krabice, sluchátka 
k počítačům a tabletům, vánoční výlet na hrad 
Šternberk s dílničkou včetně dopravy, mikuláš-
ské balíčky, knihovnu a cca 150 různých knih 
aj. Knížky jsou poslední objednávkou, která je 
na cestě a doufám, že každé dítě si najde tu 
svou.
Ráda bych poděkovala všem, kteří SRPŠ a akce 
které pořádá celé roky podporovali. Ušli jsme 
dlouhou cestu a spoustu věcí by bez vás nešlo. 

Novému předsedovi spolku přeju hlavně rodiče, 
kteří budou ochotní pomoci a je úplně jedno, 
jakým způsobem. Nejvíc ze všeho vždycky chy-
bí ochotné ruce a ty nic nestojí.

Krásný a klidný podzim Vám všem
Stachová Dagmar

SRPŠ

jsme vyjeli lanovkou i na Petřín a zasmáli se 
v zrcadlovém bludišti. Jednodenní výlet byl ná-
ročný, ale krásný. Tak snad ještě někdy?
Plány na výlety do blízkého okolí máme velké. 
Uvidíme, co se nám podaří procestovat v letoš-
ním školním roce.

Krásný podzim přeje kolektiv učitelů ZŠ

Rozpis cvičení na školní rok 2020/2021

Cvičební skupina Den Čas

Mladší děti pondělí 17:00 – 18:00

Starší žáci středa 17:00 – 18:30

Věrná garda středa 16:00 – 17:00

Badminton dospělí pondělí 20:00 – 21:00

Cvičení ženy úterý 17:00 – 18:30

Badminton mládež úterý 18:30 – 19:30

Badminton dospělí úterý 19:30 - 20:30
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Fotbalový příměstský tábor
Pro velký úspěch z loňského roku, jsme i le-
tos ve spolupráci s Mikroregionem Bystřička 
uspořádali fotbalový příměstský tábor pro děti 
z Doloplaz a nejbližšího okolí. I tento ročník 
se nám dle názorů dětí, rodičů i organizátorů 
velmi vydařil.
Většinu času děti trávili na hřišti a během ce-
lého týdne si tak kluci i holky zlepšili svou ob-
ratnost, mrštnost i hru s míčem, naučili se nové 
triky a i přes intenzivní a náročnou přípravu si 
s chutí každý den zahráli fotbal navzájem proti 
sobě.
Jedno dopoledne dětem přijeli pomoci s trénin-
kem i profesionální fotbalisté z Volf soccer aca-
demy, kteří byli příjemně překvapeni velkým 
nadšením, zájmem i šikovností dětí a některé 
z nich si dokonce vybrali, aby mohli svůj talent 
rozvíjet u nich v akademii.
Fotbalová příprava byla, kromě her a výtvar-
ných činností, zpestřena také celodenním výle-
tem. Starší kluci si na kolech zajeli užít krásné 
počasí na koupaliště v Penčicích a menší děti 

se vydali vlakem na Hrubou Vodu kde se vrh-
li do vodního světa a lanového parku s tako-
vou chutí, že je nebylo téměř možné přemluvit 
k odchodu. Překvapivě, ani tyto aktivity je ne-
unavili a žádné z nich si nenechalo ujít ven-
kovní přespávačku. Starší kluci, plni odvahy, se 
stejně jako loni vypravili na dobrodružnější noc 
pod širákem do lesa a mladší děti si za pomoci 
ochotných rodičů vybudovali velice útulné sta-
nové městečko na tréninkovém hřišti. Všechny 
děti (i vedoucí) noc přečkali bez újmy a ráno se 
opět vrhli plni sil do dalších aktivit.
Týden plný zábavy a sportu jsme zakončili fot-
balovým mini turnajem, kde děti zúročili všech-
ny nově nabyté dovednosti, některé z nich si 
odnesli pěkné ceny z tomboly, pobavili se na 
večerní diskotéce a jako slavnostní tečku za zá-
bavným týdnem si užili krásný ohňostroj.
Věřím, že i letošní tábor se všem zúčastněným 
líbil, užili si ho, a odnáší si z něj hodně nezapo-
menutelných zážitků a energie do dalších dnů.

ZE ŽIVOTA OBCE

Základní škola

1. září se po prázdninách zase sešli všichni ško-
láci ve svých třídách, aby společně zasedli do 
školních lavic a znovu se dali do učení. Někte-
ří se těšili, někteří se vraceli s obavou, jestli si 
pamatují učivo z předchozího ročníku. Kdo se 
ale těšil nejvíce, byli prvňáčci. V dubnu jsme 
si nemohli užít pořádný zápis kvůli uzavření 
školy, proto jsme chtěli mít společně i s rodiči 
alespoň první školní den. Pokud by měl pro-
běhnout stejně jako loni na sále pro všechny 
třídy zároveň, museli bychom mít všichni rouš-
ky. Proto jsme se rozhodli o zahájení v jednot-
livých třídách. Prvňáčky přivítala paní ředitelka 
i pan starosta, který jim předal dárek od obce 
a popřál jim samé školní úspěchy. Tak ať se jim 
daří.
Žáci naší školy se zúčastnili 19. 8. 2020 flo-
ristické soutěže v aranžování květin, která se 
konala v rámci výstavy Flóra Olomouc. Vero-

nika Vojkovská se umístila v kategorii žáci na 
1.místě a Pavla Grusová obsadila 2.místo v téže 
kategorii. Obě žákyně postupují do zemského 
kola aranžérské soutěže, která se bude konat 
17.9. v Prostějově. Pokud uspějí, čeká je celo-
státní soutěž.
Ještě před zahájením školního roku se vydala 
skupinka 17 žáků naší školy do Prahy. Dlouho 
slibovaná exkurze se nemohla uskutečnit v plá-
novaném termínu ve školním roce, tak jsme 
vyrazili na konci srpna. Hlavní město jsme si 
prohlédli s průvodkyní, velký důraz jsme pro 
jistotu kladli na hygienu. Zvláštní byl minimální 
počet jiných turistů, historické jádro jsme měli 
téměř jen pro sebe. V nabitém programu jsme 
navštívili hlavní památky a jako mimořádný 
bonus jsme si prohlédli Karlův most i z hladi-
ny Vltavy. Dokonce si někteří stateční žáci vy-
zkoušeli i řízení lodi na vlastní kůži. Nakonec 

Zpátky do školních lavic
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Opravdu rádi bychom informovali o úspěších 
v ploutvovém plavání na Světových pohá-
rech, ale při celosvětovém rozšíření korona-
viru COVID−19 byly všechny závody mimo 
Eger, který proběhl v únoru, zrušeny. V Ege-
ru si Eliška i Iva Vzatkovy nesáhly bohužel 
na medaili, ale získaly místa v první desítce 
mezi 500 závodníky z celého světa. Bohu-
žel zatím na další závody reprezentantky 
ČR v ploutvovém plavání zatím čekají. Mů-
žeme doufat, že zúročí každodenní tréninky 

alespoň v říjnu na mistrovsví ČR družstev. 
Děkujeme za podporu obci Doloplazy i Olo-
mouckému kraji.

Jak se nám to plave, či spíše neplave…

ZE ŽIVOTA OBCE

Dne 29. srpna 2020 proběhla na střelnici 
Mysliveckého spolku Doloplazy soutěž ve 
střelbě na asfaltové holuby.
Klání se účastnilo 25 střelců.
Ze soutěže, konané na tři krát čtrnáct terčů, 
se po rozstřelu umístili na prvních třech mís-
tech tito střelci:

1. místo – Foukal Aleš ml.,
2. místo – Lindner Stanislav z Dolan,
3. místo – Balint Michal, domácí střelec.

Zázemí střelců zajišťovala zrekonstruovaná 
myslivecká chata spolku.
Příštím úkolem spolku je náhrada vyschlého 
vrtu, který sloužil nejenom pro potřeby cha-
ty, ale byl i zdrojem vody pro návštěvníky 
lesa.
Loveckému střelectví zdar!

Zapsal Jiří Benýšek

Myslivecký spolek

5

Jak jistě víte, obec má ve vlastnictví několik 
bytů. Nachází se u kulturního domu na č.p. 
41. Od výstavby jsou bez přerušení obsazené 
nájemníky. Od té doby byly stále obsazené 
nájemníky. Rada obce rozhodla, že byty je již 
nutné zrekonstruovat. Proto se neprodlužo-
vali nájemní smlouvy a během letních měsíců 
v nich postupně proběhla rekonstrukce.
Byty dostaly nové jádro včetně vybavení, vy-
měnily se podlahy, také se nainstalovala nová 

kuchyňská linka včetně spotřebičů. Jak re-
konstrukce dopadla se můžete přesvědčit na 
přiložených fotografiích.
Byty po rekonstrukci jsou určeny novým ná-
jemníkům, kteří mají podanou žádost na OÚ 
Doloplazy. Opravené byty budou připraveny 
pro nové nájemníky během měsíce října.
Všeobecné podmínky pro uchazeče nájmu 
bytu jsou uvedeny na stránkách obce Do-
loplazy: www.doloplazy.cz.

Obecní nájemní byty

ZPRÁVY Z OBCE
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ZPRÁVY Z OBCE

Jak třídit odpady z domácností?

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými obaly. Třídit odpady 
hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam 
patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. Před vhozením do kontejneru minimali-
zovat objem odpadu sešlápnutím.

Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

Co se děje s  odpadem dále? Papír se lisuje do  velkých balíků a  je následně odvážen 
do  papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a  slisovány případně podrceny a  jsou 
předány k  dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé 
a  barevné) na  překladište naší společnosti a  ve  velkých objemech se pak dostane do 
skláren. Bioodpad putuje rovnou do kompostáren k výrobě kompostů a substrátů.
TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

Patří sem:
•	veškeré bílé obalové sklo 

(lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)

•	tabulové sklo čiré

Patří sem:
•	veškeré barevné obalové 

sklo (lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)

•	tabulové sklo zabarvené

Nepatří sem:
•	porcelán
•	drátosklo
•	varné sklo
•	televizní obrazovky
•	PC monitory

•	zrcadla
•	automobilová skla
•	lahvičky od léčiv
•	zářivky, výbojky,  

žárovky

Patří sem:
•	sešlápnuté PET lahve 

(i s víčkem)
•	nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka 
a nápojů

•	sáčky, tašky, folie
•	polystyren
•	kelímky od másla, jogurtů 

a jiných potravin
•	plastové obaly 

od šamponů, mycích 
a pracích prostředků

•	CD/DVD

Nepatří sem:
•	linoleum, PVC
•	pryžové výrobky
•	koberce
•	textil
•	pěnový polyuretan-molitan
•	pneumatiky
•	videokazety
•	kabely
•	obaly od olejů, obaly silně 

znečištěné zbytky jídla
•	obaly od nebezpečných 

látek, barev, chemikálií 
a léčiv

Patří sem:
•	zbytky jídel rostlinného 

původu
•	zbytky ovoce a zeleniny
•	zbytky pečiva a obilnin
•	květiny
•	kávový odpad vč. filtrů 

a ubrousků
•	čajové sáčky
•	listí, seno, sláma
•	piliny, hobliny v menším 

množství
•	zahradní odpad

Nepatří sem:
•	fritovací olej
•	jednorázové pleny
•	uhynulá zvířata
•	skořápky od vajíček
•	zbytky masa, kosti, kůže
•	trus zvířat
•	zvířecí srst
•	popel
•	cigarety

Patří sem:
•	noviny, časopisy
•	školní sešity
•	brožury
•	reklamní letáky
•	katalogy
•	psací a balicí papír
•	čisté papírové obaly 

a sáčky
•	rozložené krabice 

a kartony
•	knihy

Nepatří sem:
•	znečištěný a mastný papír
•	voskovaný papír
•	obaly od másla
•	nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka 
a nápojů

•	zbytky tapet
•	papírové kapesníky
•	ubrousky
•	jednorázové pleny

Plast

Papír

Sklo bílé Sklo barevné

Bioodpad

 www.suez.cz      info@suez.cz      800 102 000

Ve třetí části je navržen 
běžecký ovál s doskoči-
štěm, dráhou pro hasiče 
a víceúčelovým spor-
tovním hřiště s umělým 
povrchem uvnitř oválu.

V poslední etapě bylo myšleno hlavně 
na malé děti, dorost a mládež. Zakom-
ponovány by měli být streetworkoutové 
cvičební prvky a dětské hřiště. Po obou 
stranách areálu jsou navržena parkoviště.

Sportovní areál je zatím v přípravě a výstavbě bude předcházet ještě spousta dalších jednání 
a samozřejmě i úprav.

Architektonické návrhy a studie jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.



SVOZ NEBEZPEČNÉHO, OSTATNÍHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

sobota 17. 10. 2020
Nebezpečné odpady jsou:
baterie, zbytky barev a laků, nádoby od barev a laků, rozpouštědla, zářivky, výboj-
ky, staré léky, televizory, monitory, použité oleje a ropné produkty, znečistěný textil 
ropnými produkty. Pokud jsou vyřazovány ledničky, pračky, mrazničky a další elek-
trospotřebiče v kompletním stavu, tzn. nerozebarané včetně motoru a kompresoru, 
pak tato el. zařízení jsou osvobozena od poplatku. Proto žádáme občany, aby tyto 
vyřazené spotřebiče dodali na sběrná místa v úplném stavu.

Ostatní odpady jsou:
 jedlé tuky a oleje (v PET lahvích)

Svoz těchto nebezpečných odpadů bude proveden podle tohoto harmonogramu:

„Horní křižovatka“ - 8:00 – 8:30 hod
„U samoobsluhy“ - 8:30 – 9:00 hod
„U mateřské školy“ - 9:00 – 9:30 hod

Žádáme vás, abyste nebezpečný odpad přinesli na jednotlivá stanoviště ve výše 
uvedenou dobu.
Neodkládejte nebezpečný odpad do velkoobjemových kontejnerů!

Velkoobjemové odpady jsou:
výrobky ze dřeva, skla, keramiky, porcelánu, plastů a textilu, nábytek, matrace, apod.

Svoz těchto velkoobjemových odpadů bude proveden podle tohoto harmonogramu:

„Horní křižovatka“ - 8:00 – 9:30 hod
„U samoobsluhy“ - 8:00 – 10:00 hod
„U mateřské školy“ - 8:00 – 10:30 hod

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až v sobotu ráno v 8 hodin.
Neskládejte velkoobjemový a nebezpečný odpad mimo kontejnery!

Na odběr objemného odpadu dohlédnou zástupci obce.

18 3

V minulém  čísle  zpravodaje  jsme Vám  představili  projekt  na  přestavbu  centrální  části  obce. Nyní 
chceme prezentovat sportovní areál, který by měl být vybudován u místního fotbalového hřiště. Projekt 
zpravovala paní Eva Palová.

Projekt stavby nového sportovního areálu v naší obci

ZPRÁVY Z OBCE

Sportovní areál by se měl skládat 
ze čtyř částí. V jedné je multifunkč-
ní sportovní hala se sociálním 
zázemím. Tento náhled na celkové 
řešení je od stávajícího fotbalového 
hřiště. V pravém horním rohu se 
nachází cyklostezka směrem na 
Tršice.

Druhou částí areálu je oplocené hřiště na malou kopanou s umělým trávníkem.
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Vážení spoluobčané,

je tady konec léta a blíží se i ukončení letošní 
stavební sezony. Postupně jdou do finále in-
vestiční akce plánované na rok 2020 a i přes 
všechny nesnáze se daří dodělávat všechny pro-
jekty, které budou sloužit nám všem a povedou 
ke zlepšení života v obci.
Oprava kanalizace a komunikace v místní čás-
ti Ditrichov je hotová a stejně tak se chýlí ke 
konci oprava komunikace nad obchodem a ke 
Konibaru. Tyto stavby navazovaly na rekon-
strukci rozvodů elektrické energie v obci. První 
etapa rekonstrukce prováděná firmou MSEM 
a. s. a financovaná správcem distribuční sítě 
ČEZ Distibuce je dokončena. Následovat bude 
demontáž starého uličního vedení a zapravení 
všech povrchů poničených výkopy. Je na nás 
všech, aby jsme dohlédli a upozornili stavební 
firmu na případné nedostatky. V druhé etapě 
rekonstrukce jsou provedeny výkopové práce 
a zbývá vše přepojit tak, aby mohla být prove-
dena demontáž stávajícího vedení.
Současně dochází k vytváření projektové do-
kumentace na zbylou část obce, tedy kolem za-
stávky U lípy, kostela, směrem k Pile a ke Staré 
Mlékárně. Navazovat bude i rekonstrukce ve-
dení do Příhonu.
Současně s odstraněním nadzemního vedení 
elektrické energie dojde k odpojení stávajícího 
veřejného osvětlení a do provozu bude uvedeno 
nové veřejné osvětlení, které postupně vzniká 
a v některých ulicích jsou již uvedeny do pro-
vozu.
Před dokončením je i výstavba nového chod-
níku od mateřské školy směrem na Vacanovi-
ce. Tato stavba však bude plynule pokračovat 
z dolní křižovatky směrem do Beruně. Vše by 

mělo být dokončeno během listopadu. Snad 
nám bude přát i počasí.
O rekonstrukci obecních bytů se dozvíte uvnitř 
zpravodaje a z dalších stavebních akcích sto-
jí za zmínku i úprava kontejnerového stání na 
bioodpad v Beruni.
Jsem velice rád, že s koncem prázdnin se opět 
rozjíždí kulturní, sportovní a společenský život 
v obci. Určitě se budeme moci potkat na někte-
ré z připravovaných akcích, ať jsou to fotbalo-
vá utkání, přednášky nebo nejrůznější aktivity 
doloplazských spolků, kterým za jejch činnost 
moc děkuji.
Za účelem podpory činnosti našich spolků 
vzniká také studie Sportovního areálu v Do-
loplazích, kterou Vám chceme v tomto zpravo-
daji představit.
Do dalších měsíců Vám přeji hodně zdraví a tr-
pělivosti s omezeními, které plynou se zmiňo-
vanou výstavbou.

Miroslav Bílek

VÝLET DO HISTORIE

Za dob robotních a poddanství nebylo o vyučo-
vání venkovské mládeže ani zmínka. Je známo, 
že národní vyučování začalo až za panování
Marie Terezie a jejího nástupce císaře Josefa II., 
tj. ve druhé polovině 18. století.
V obci bylo původně a poprvé vyučováno tu 
a tam v nějaké komůrce nebo domku. První vy-
učování bylo v domku v Příhoně (č. 81) okolo 
roku 1787 a posléze v hospodě (č.72), která 
byla až do roku 1805 hospodou obecní.
První samostatná školní budova byla vystavěna 
okolo roku 1808 (č.75) a byla budovou školní 
až do roku 1842. V tomto roce byla vystavěna
druhá školní budova, protože stará budova pro 
zdejší a daskabátské děti, které byly do Do-
loplaz přiškoleny až do roku 1882, nestačila. 
Protože bylo dětí z obou osad mnoho a mís-
ta pro ně málo, navíc učitel byl pouze jeden, 
muselo být v roce 1876 zavedeno denní vy-
učování. To však podle nových školních zákonů 

z roku 1869 nevyhovovalo a proto se muselo 
pomýšlet opět na školu novou.
Roku 1874 bylo obci nařízeno, že má stavět no-
vou školu a sice dvojtřídní. Protože obec roku 
1874 stavěla okresní silnici a tím se zadlužila,
počala se stavba školy odkládat, a odkládala 
se až do roku 1881, kdy na základě stížnosti 
učitele Karla Slaničky okresní školní rada obci 
stavbu nařídila. V té době se Daskabát rozhodl, 
že si postaví svou vlastní školu. Bylo stanoveno, 
že nová škola má být hotova do srpna 1881. 
Pro nedostatek materiálu se stavba dokončila 
až v srpnu 1882.
1. září 1882 byla vysvěcena veledůstojným pá-
nem P. Ehrenburgem, baronem a kanovníkem 
olomouckým, který užíval Tršický zámek jako 
letní sídlo. Téhož roku se pan učitel Karel Sla-
nička přestěhoval do nové školy a dne 18. října 
1882 se v ní začalo vyučovat.

Mgr. Marie Zahrádková

Historie ZŠ Doloplazy
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číslo 3

Naši jubilanti

Narodili se

Opustili nás

Klimeš Jaroslav   85
Vojáčková Miloslava  70
Novotná Anna    70
Kubáčová Anna    85

Götzelová Eva  75
Kahánek Miloslav  80
Zdařil Pavel  75
Seitlová Věra  80

Gomolová Mária
Tomeček Václav

Heitelová Alena
Špaková Alena

Jana Rosková
Rozálie Balunová

Jakub Zlámal
Adina Krulíková
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DOLOPLAZY
ZPRAVODAJ OBCE

ZPRÁVY Z OBCE
Oprava kanalizace a komunikace

VÝLET DO HISTORIE
historie ZŠ Doloplazy

3. skautský oddíl Kamzíci Doloplazy pořádá

Pohádkový les
11. 10. ve 14:00
start u Myslivecké chaty

~ malé občerstvení zajištěno ~

České pohádky

ZE ŽIVOTA OBCE

Skautský oddíl Kamzíci:
rozhovor o skautském táboře


