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Vážení
spoluobčané,

slovo starosty

nově nasvíceny i dominanty obce (kostel sv.
Cyrila a Metoděje, socha Tomáše Garrigua
Masaryka a socha sv. Václava).

jaro je za námi a přichází první letní dny. Během jara se mě spousta z Vás ptala na přípravu
a řešení jednotlivých investičních akcí připravovaných v obci pro rok 2021. Bohužel jsem
mnohdy nevěděl, kdy budou jednotlivé akce
zahájeny a kdy budou realizovány.

S podporou dotace Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 5 447 969 Kč bude realizován
projekt opravy komunikace a vybudování dešťové kanalizace v Hliníku (ulice od obecního
úřadu ke hřbitovu). Tato stavba bude zahájena v září 2021 a její dokončení bude záviset
na klimatických podmínkách umožňujících
realizace finálních asfaltových povrchů.

Plánování realizace investičních akcí obce
záviselo na zahájení další etapy rekonstrukce
rozvodů elektrické energie financovanou firmou ČEZ Distribuce, a.s. a také na rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj na další připravené projekty.

Opravě celé komunikace a odstavných míst
pro automobily bude předcházet oprava splaškové kanalizace, která bude zahájena v první
polovině měsíce července 2021. Prosím proto
obyvatele této lokality o součinnost, opatrnost
a ohleduplnost.

Rekonstrukce vedení elektrické energie v části
obce od dolní křižovatky na hlavní ulici, kolem kostela, Pařížskou ulicí za kostelem, ulicí
K Mlíkárně a K Pile byla zahájena a výkopové
práce naplno propuknou po doloplazských
hodech. Současně se ve stejné lokalitě rozběhne výstavba nového veřejného osvětlení
a položení přípravy pro optický kabel a novou internetovou síť. Na výstavbu nového
veřejného osvětlení se podařilo obci získat
dotaci 500 tisíc Kč z programu rozvoje venkova  Olomouckého kraje. Výstavba nového
veřejného osvětlení by měla být hotova do
konce listopadu 2021 a termín ukončení realizace rekonstrukce elektrického vedení je
stanoven na červen 2022. Veškeré výkopové
a povrchové práce by měly být realizovány
nejpozději během podzimu 2021.

Dalším podpořeným projektem z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 645
353 Kč jsou projekty multifunkčního hřiště
s atletickým oválem a workoutové a fitness
hřiště. Obě sportoviště obec chce realizovat
jako součást Sportovního areálu Doloplazy
nad fotbalovým hřištěm vedle cyklostezky na
Tršice a podmínkou využití dotace je zahájení
realizace na podzim letošního roku.  

Součástí projektu je i položení nového asfaltového povrchu v ulici K mlíkárně. Položení
tohoto povrchu bude záležet na počasí a možná jeho realizace bude i na jaře příštího roku.
V rámci projektu veřejného osvětlení budou
4

Kromě přípravy všech vyjmenovaných akcí
se nám na jaře podařilo realizovat novou
výsadbu zeleně v Beruni v prostoru bývalé
skládky za rybníkem. Celý projekt s názvem
Krajinná zeleň Doloplazy se věnoval doplňkové výsadbě kolem cyklostezky na Přáslavice
a výsadbě a následné péči v lokalitě v Beruni
za rybníčkem. Celý projekt i následná péče
je podpořena z evropského fondu pro rozvoj
operačního programu Životního prostředí.
S příchodem teplejšího počasí zahájily činnost
i doloplazské spolky. Rád bych jim touto cestou poděkoval za oživení kulturního, sportov-
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ního a společenského života v obci. Rozběhl
se i provoz kulturního domu.
V letních měsících se můžeme těšit na promítání letního kina, fotbalová utkání  a hned
na úvod prázdnin hodovou zábavu a tradiční

Jízdu králů. Po prázdninách je v plánu dvakrát
odložený výlet do skláren nebo historické Olomouce. Všem Vám přeji krásné léto a hlavně
pevné zdraví.
Miroslav Bílek

Odpadové hospodářství
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás v článku informovali o odpadovém hospodářství naší
obce. Tentokrát se s Vámi chceme podělit o výsledky svozů jednotlivých komodit odpadu
prostřednictvím tabulky, ve které najdete množství vytříděného odpadu.
Zejména poslední řádek tabulky SKO – směsný komunální odpad, kde je přepočítaný odpad na
občana v kg, vypovídá o kvalitním třídění odpadu a zodpovědnosti občanů při třídění odpadu.

2021

leden

únor

březen

duben

květen

SKO (t)

8,38

10,20

10,22

14,16

11,72

21,60

13,60

23,10

BIO (t)
PLAST (t)

2,78

2,94

4,12

3,31

3,47

PAPÍR (t)

2,10

3,46

3,80

2,31

3,42

SKLO (t)

1,70

1,20

1,00

2,59

2,30

% třídění

44

43

75

61

73

SKO kg/os

6,2

7,6

7,6

10,5

8,7

Z hlediska legislativy tak plníme zákonem stanovený požadavek na rok 2029.
A to díky Vám, občanům, svozové firmě a také obecním pracovníkům.
V letošním roce jsme naši obec přihlásili do soutěže Odpadový Oskar. Je to soutěž, jejímž
cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Soutěží se v několika kategoriích. Výsledky zatím neznáme,
soutěž stále probíhá.
Doufáme, že pochvala nebude demotivující a naopak inspiruje další občany, kteří ještě tak
důsledně netřídí k tomu, aby se zapojili a třeba pomohli obci vyhrát „Odpadového Oskara“.
5
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Základní
škola
Konečně zase spolu ve škole.
Po Velikonocích se život pomaloučku začal
vracet k normálu. Protože máme malý kolektiv dětí a některé zůstaly i nadále v domácím
vzdělávání, mohli jsme se do školy vrátit bez
rotačního systému k plné výuce dříve než jiné
školy.
I když jsme se museli trošku omezit ohledně ranní i odpolední družiny a poctivě nosit
roušky a respirátory, byli jsme moc rádi, že tu
nejhorší dobu máme snad za sebou. Všechny
děti byly moc šikovné a naučily se rychle samotestovat.
I při kombinaci klasické a distanční výuky
se podařilo ve všech třídách zvládnout učivo
daného ročníku. Inspekce, která měla hodnotit, jak distanční výuka na školách probíhala,
byla velice spokojena s rozdělováním žáků
na skupiny i s obsahem jednotlivých hodin.
Až v květnu se mohly začít rozjíždět i další
školní aktivity. Při exkurzi do ZOO Lešná jsme
například mohli vstoupit do pavilonů jako
jedni z prvních. To nás zachránilo, protože
zrovna ten den chvilku lilo jako z konve. A tak
si děti spokojeně hladily rejnoky, zatímco venku by byly promočené až na kůži.
Naši páťáci byli poučeni o nebezpečí, která na
ně mohou čekat na internetu pomocí dětské
verze projektu V SÍTI: ZA ŠKOLOU. Součástí
byla diskuse s tvůrci, kdy se děti ptaly na zajímavosti týkající se právě tématu predátorů
číhajících na internetu. Čekal na nás i Den dětí
spojený s pobytem v přírodě a opékáním špe6

ze života obce

káčků, výroba krásně zdobené látkové tašky
a školní výlet na Macochu. Společně s paní
učitelkou Zahrádkovou se děti tradičně zúčastnily aranžérské soutěže.
Na všechny děti i příznivce školy čeká na konci
června Zahradní slavnost s atrakcemi a večerním promítáním rodinného filmu Psí poslání.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme zasloužené krásné vysvědčení a báječné prázdniny.
Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy
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Mateřská
škola

8. června se celá školka vypravila autobusem
na školní výlet – plavbu Ololodí po řece Moravě. Děti se seznámily nejen s faunou a flórou,
jež je typická pro okolí řeky, ale také mohly
samy kormidlovat loď, což byl pro ně jistě
nezapomenutelný zážitek.

Po více než měsíci jsme se konečně 12. dubna
dočkali a opět jsme mohli (za dodržení přísných epidemiologických opatřeních a testování dvakrát týdně) otevřít naši školku. Až
do 10. května jsme sice prezenčně vzdělávali
pouze předškoláky a děti rodičů,,‚vybraných
profesí“, ale už to bylo pro nás znamení blížících se lepších zítřků.

V druhé polovině června nás čeká již tradiční Zahradní slavnost, kterou letos bude opět
moderovat klaun Hubert. Zábavné odpoledne
s malováním na obličej, skákacím hradem,
tombolou i občerstvením, které zajišťuje pan
Janíček, bude završeno pasováním sedmnácti
předškoláků, s nimiž se touto formou pomyslně rozloučíme. Pevně věříme, že nám letos
bude počasí konečně přát a po dvou letech
proběhne slavnost na naší krásné školní zahradě. První a zároveň bohužel i poslední
letošní akci, jíž se mohou účastnit i rodiče
a rodinní příslušníci, si určitě nehledě na
počasí všichni náležitě užijeme!

Téměř v polovině května jsme tedy ve školce
přivítali takřka polovinu zbylých dětí a po více
než dvou a půl měsíci se vrátili k běžnému
provozu.
Stávající situace nám dokonce umožnila opět
dětem zajistit vzdělávací programy nad rámec
běžných aktivit, čehož jsme milerádi využili
a snažili se dohnat, co se dalo.

Krásné sluncem prohřáté léto plné úsměvů
a pohody přeje za kolektiv MŠ
Klára Nesvadbová

V květnu nás navštívila pí Pacovská s environmentálním programem,‚S farmou kolem světa“, Včeličky se zúčastnily zdarma
akce,‚Kde zvířátka spí“, kterou zaštítil MAP
Šternberk. Den dětí jsme tradičně oslavili
točenou zmrzlinou od Zatloukalů.
Děti ze třídy Motýlků a Včeliček byly na začátku června pozvány na exkurzi do místní
mini farmy,‚Olešnice“, kde viděly nejen krmení jehňátka, ale i lamu, ovce, káčátka, králíky
a další zvířata, o nichž jim poutavě vyprávěla
paní veterinářka V. Štěpánová.
Pro všechny naše děti si připravil zajímavý program,, Zvířátka v lese a péče o ně“ rodič pan
T. Horák – tímto mu ještě jednou moc děkujeme.
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Sbor dobrovolných
hasičů
Pro výjezdovou jednotku začal letošní rok
zásahem u dopravní nehody mezi obcemi
Tršice a Lazníky. Osobní auto tam dostalo
smyk a spadlo do potoka. I když vše vypadalo hrozivě, řidič neutrpěl vážná zranění.
Od této události jsme zasahovali u několika
požárů lesních porostů. Také jsme byli povoláni na dálnici, kde mělo cisternovému
vozu hořet kolo. Naštěstí se pneumatika
jenom roztrhla a nenapáchala větší škodu.
Poslední výjezd jsme měli v sobotu 5.6. Byl
nám vyhlášen poplach s tím, že ve vojenském
újezdu Libavá, konkrétně u skládky v Mrsklesích hoří les. Nejednalo se však o skutečný
požár, ale o prověřovací cvičení, kterého se
zúčastnily také jednotky z Hluboček, Velké
Bystřice a centrální stanice v Olomouci. Při
něm nám zástupci Vojenských lesů a statků
vysvětlovali‚ jak se bezpečně po újezdu pohybovat, kde jsou vodní nádrže vhodné k odběru vody a jak se k nim dostat. Kolegové od
vojenských hasičů nám ještě ukázali čerpací
místo na vodu, které vybudovali v bývalém
břidlicovém lomu Jan na Velké Střelné.
V ten samý den jsme pro vás také připravili
kácení máje a venkovní kino. Omlouvám se
za to, že to bylo trochu improvizované, ale
epidemiologické podmínky pro pořádání takovéto akce se neustále měnily, tak jsme do
toho nemohli jít tak, jak bychom chtěli. Ještě
nevíme, jak akce finančně dopadla, ale můžu
vám říct, že výtěžek z loňského kina ve výši 10
tisíc korun jsme celý poslali našim kolegům
do obce Šumvald, kterým blesková povodeň
poškodila vybavení a také budovu zbrojnice.
8

Také se snažíme obnovit tréninky naší mládeže, ale je to těžké, protože nevíme na jaký typ
soutěží se připravovat. Zatím jsme s dorosty
absolvovali okresní kolo v Požárním sportu
jednotlivců a přesto, že trénink byl velmi omezený, tak jsme dovezli dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Bohužel postup do dalšího
kola nám nevyšel.
Děkujeme tímto Vám všem, kteří nám fandíte
a podporujete nás a těšíme se na další setkání.
Martin Zbořil
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Skautský oddíl Kamzíci
Léto se pomalu blíží, děti začínají chodit do
škol a náš oddíl skoro po půl roce obnovil
„klasickou“ činnost. Na začátku května, po
první vlně rozvolňování, se děti začaly jednou
za týden scházet na schůzkách. Pokud počasí
dovolí, schůzky probíhají venku – převážně
v lese. Před tím se schůzky konaly on-line.
Rádci družin si pro děti připravovali různé
výzvy a hry po vesnici.
I přestože naše běžná činnost byla pozastavena a byli jsme nuceni se přesunout do virtuálního prostředí, tak jsme v dubnu uspořádali
Sběr železa. Za peníze, které jsme si vydělali
touto akcí, si nakoupíme nové vybavení na
tábor a do skautské klubovny. Část výdělku
posíláme na adopci na dálku, konktrétně
dívce Ewelyn z Ghany, které tímto dáváme
možnost studovat na místní škole.
Ačkoli jsme byli spoustu času doma zavření a nemohli jsme se stýkat, i tak jsme tvrdě
pracovali na přípravách vrcholu skautského
roku. Jak už to bývá zvykem, vrcholem roku
je skautský tábor. O letošních prázdninách na
konci srpna opět navštívíme naše střediskové
tábořiště na Slezské Hartě nedaleko Leskovce
nad Moravicí.

foto archiv: Tábor 2020

Během prázdnin nejedeme jen na tábor. Čeká
nás větší rekonstrukce střediskové chaty Hejtmanka v Litovelském Pomoraví. Budeme rekonstruovat celou střechu a část podkroví.
Další akcí, kterou budeme pořádat 31.7. ve
spolupráci s obcí, je letní kino. Doufáme, že
po prázdninách se vše vrátí do normálu. Těšíme se na vás na letním kině a na vaše děti
na letním táboře.

9
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Malá Olešnica
Je čas, kdy končí školní rok a dětem začnou
prázdniny a než se rozjedou v plném proudu,
budou mít po roce konečně možnost tančit
na vystoupení.
Po delší odmlce, kdy jsme se s dětmi nemohli
setkávat a učit se novým věcem, jsme se konečně dočkali a opět jsme se začali scházet
a nacvičovat na vystoupení. I když je situace
těžší než v loňském roce, věříme, že se vše podaří a připravené pásmo stihneme nacvičit
do Jízdy králů.
Je pravda, že jsme se trošku obávali, jestli děti
po tak dlouhé odmlce budou mít stále zájem
pokračovat s tancováním v souboru. Naše
obavy byly ale zbytečné a dokonce mezi nás
přišly i nové tváře, což nás potěšilo. Někteří
nám povyrostli, chlapci zmužněli a děvčata

10

rostou do krásy. Na dětech je nejvíc vidět, jak
ten čas rychle plyne. A plyne tak rychle, že
letos budeme mít 40. Jízdu králů. Bohužel,
zahraniční host opět nebude, ale i v této divné
době se podařilo domluvit vystoupení souboru
Kunovjan z Kunovic, Lipty z Liptálu, pěveckého sboru Rovina a hlavním hostem bude cimbálová muzika Harafica. Samozřejmě vystoupí
i domácí soubor Olešnica.
Tímto Vás všechny srdečně zveme na Jízdu
králů, která se koná v neděli 4. 7. 2021. V sobotu 3. 7. 2021 bude hodová zábava, kde k poslechu hraje skupina LifBand. Vše se chystá
a připravuje tak jako každý rok. Děkujeme
všem nadšencům a příznivcům, kteří nám
budou s organizováním a chystáním akce
pomáhat a také Vám, že se přijdete podívat.
Všem přejeme hezké léto.
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Honební společenstvo
Honební společenstvo Doloplazy se již od roku
2003 snaží zlepšit stav zvěře v krajině. Z důvodu malého počtu zajíců a bažantů nakupovalo
Honební společenstvo Doloplazy zajíce a to
za cenu 2.000,- Kč za kus a později za cenu
2.400,- Kč za kus.

Žádáme proto občany, aby své psy venčili
na vodítku a dali tak šanci všem mláďatům
na přežití.
Ing. Jaromír Klimeš

V posledních letech byl Honebnímu společenstvu Doloplazy umožněn odchyt zajíců
a bažantů v areálu Botanické zahrady a Rozária v Olomouci, kde přemnožením způsobovali škody na rostlinách. Následně byla
tato odchycená zvěř vypuštěna do honitby
Doloplazy. V současné době připravujeme
vypuštění bažantů do honitby Doloplazy.

Ploutvové plavání
Plavkyně s ploutvemi Iva i Eliška Vzatkovy
byly nuceny Covidovými opatřeními prakticky přestat plavat, protože bazény byly uzavřeny. Přesto již o víkendu 11.–13. 6. 2021 vyjela
Iva Vzatková na první závody Juniorského
mistrovství Rakouska v Linci. Plavala zde tratě
1500, 800 a 400 metrů s monoploutví. Přestože
trénovala minimálně, podařilo se jí přiblížit
k jejím osobákům, umístit se v první desítce
a se závodů odjížděla spokojena. Doufáme, že
po plném trénování během prázdnin se Ivě
podaří na podzim umístit na mistrovství republiky na bedně. Eliška si na své první závody
pro seniory bude muset počkat až do podzimu,
tak využije již otevřené bazény k intenzivnímu
tréninku. Děkujeme za podporu obci Doloplazy i Olomouckému kraji.
Vzatková J.
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TJ Sokol
Kamínková hra: Viděli jste brzy zjara děti jak
ustavičně něco hledají a brouzdají v Doloplazích a jejich okolí v rámci katastru obce? Bylo
to proto, že Sokol připravil pro všechny členy
kamínkovou hru – aby se děti na chvilku odpojily od obrazovek počítačů a on-line výuky.
Dle platných omezení jsme nachystali mapu
katastru obce Doloplazy, ve které jsme označili téměř 20 stanovišť, na kterých byly pro
děti připraveny malované kamínky. Nejlepší
hledač nasbíral téměř ke stovce připravených
kamínků.
Pět nejlepších borců bylo odměněno sadou
na malování vlastních kamínků. Nejlepší hledači: Viktor Bílý – 98 kamínků, Magda Mrakavová – 81 kamínků, Veronika Bairová – 70
kamínků, Adélka Červinková – 62 kamínků,
Valerie Steigerová – 60 kamínků. Vzhledem
k úžasným ohlasům na tuto hru jsme ještě navázali pokračováním s názvem Kamenožrout.
Na pěti stanovištích jsme umístili plastové
boxy, ve kterých si děti u zdravotních procházek mohou vysoutěžené kamínky směňovat.
Letošní Velikonoce jsme s dětmi z TJ Sokola
Doloplazy vyzdobili prostranství obce kraslicovým keřem, kterého jste si mohli všimnout
při jarních procházkách v části obce „Holywood“. Děti keř zdobily svými doma malovanými kraslicemi. Od tohoto, oku lahodícímu,
skvostu se na Velikonoční neděli mohly děti
ještě vydat na fáborky značenou cestu za Velikonočním zajíčkem, plnou sportovních úkolů.
Cesta končila u Myslivecké chaty, kde na děti
čekal ukrytý sladký poklad. Dne 5. 5. bylo vytvořeno pokračování této stezky s úkoly. Začínala u Myslivecké chaty a končila u potoka,
kde bývá tábor. Tato trasa byla určená hlavně
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pro malé děti, ale jistě zpříjemnila procházku
všem, kteří se po ní vydali.
Jakmile se uvolnila tvrdá Covidová opatření,
začali jsme s dětmi pomalu cvičit, a to nejdříve
venku a poté na sále. Starší děti se vydaly dne
5. 6. 2021 na cyklistický výlet na Hrubou Vodu.
Všichni cyklisté úspěšně cíl zdolali a s nadšením ze svých výkonů na kolech a také z mnoha
jízd na bobové dráze se vrátili opět domů.
Také jsme se zapojili do projektu Evropská
míle, kdy jsme splnili úkol na naší cvičební
hodině a ušli jsme jednu míli. Na 23. 6. plánujeme zakončení cvičebního roku, odpoledne
se soutěžemi, skákacím hradem a opékáním,
na které jsme trenéři a nejstarší děti hřiště
připravili.

Podařilo se nám dokončit kačírkové podloží
pro Workaut a lanové hřiště pro menší děti
a během měsíce srpna budeme pokračovat
v dalších úpravách hřiště.
V měsíci září bychom chtěli slavnostně otevřít Atletickým memoriálem Sokolské hřiště U Pily. Se zvelebením hřiště nám pomáhá
naše obec i Olomoucký kraj, tímto jim za to
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děkujeme. Je naší snahou, aby hřiště všemi
úpravami a péčí, kterou mu věnujeme, bylo
hřištěm, které se stane místem našeho setkávání a pro využití volného času mnoha dětí
a občanů naší obce.
Marie Dohnalová a Jana Vzatková

TJ Sokol – oddíl kopané
Konečně přichází období, které opět vrací
společenský, ale i ten sportovní život do normálu. Ti, co se okrajově zajímají o fotbalové
dění, jistě zaznamenali, že fotbalové soutěže
se opět nedohrály, nicméně věřme, že bude
líp. Všichni si přejeme, aby se již podobná
situace neopakovala a příští ročník byl dohrán kompletně a v řádných termínech.
Fotbalisté všech věkových kategorií však
nezahálejí a již teď se připravují na další
ročník. Příprava na další soutěžní ročník,
který bude odstartován na přelomu července a srpna, je díky zrušení zbytku stávajícího ročníku podstatně delší.Nicméně
trenéři se snaží vyplnit tento čas přátelskými utkáními, aby byl zachován rytmus, na
který jsou hráči, ale i fanoušci zvyklí.

O všech utkáních pravidelně informujeme
na sociální síti.
Dlouhou přestávku od fotbalu jsme utnuli
na konci května exhibičním utkáním mezi
současným „A“ týmem a bývalými hráči
Sokolu Doloplazy. Utkání neskončilo žádným velkým překvapením a zaslouženě
vyhrál tým současného „A“ týmu v poměru 8:5. Oba týmy si zaslouží pochvalu za
předvedené výkony, především starší hráči, kteří ukázali, že fotbal nezapomněli.
Předzápas exhibičního utkání obstarali naši
benjamínci, kteří na našem hřišti sehráli přípravné utkání s týmem Velkého Týnce. Našim
nejmladším borcům se podařilo po velkém
nasazení zvítězit.
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Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Omalovánky pro děti
Jak vypadá znak Doloplaz?
Použij červenou, zelenou a žlutou barvu
a pokus se znak správně vymalovat.

