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Společenská rubrika

Foto čtvrtletí

Jubilanti
Ladislav	Černoch	 75 
Zdeněk	Číhal	 70 
Anna	Mikulková	 70 
František	Nádvorník	 80 
Eliška	Navrátilová	 75 
Vlastislav	Bílek	 70 
Pavel	Kneip	 70

Narodili se
Evita	Číhalová 
Barbora	Hradilová 
Patrik	Čapek 
Adina	Mlčochová 
Eva	Tomečková 
Mikuláš	Maďa

Opustili nás
František	Dostál	 73 
Františka	Špundová	 79 
Karel	Levinský	 75 
Božena	Johannesová	94

 

společenská rubrika
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Vážení 
spoluobčané,
 
je	tady	začátek	října,	který	je	mnohem	hez-
čí	a příjemnější	než	ten	loňský	pandemický	
a snad	i ostatní	měsíce	budou	stejně	krásné	
a bez	větších	omezení.

Omezením	vyplývajících	z realizovaných	pro-
jektů	se	bohužel	nevyhneme.

Po	dlouhém	čekání	byla	začátkem	srpna	za-
hájena	rekonstrukce	elektrického	vedení	ve	
středu	obce	plánovaná	správcem	distribuční	
sítě	firmou	ČEZ	Distribuce	a. s.	Rekonstrukce	
je	v polovině	výkopových	prací	a současně	
s ním	je	budováno	v dotčené	lokalitě	i nové	
veřejné	osvětlení	a internetová	síť.	Věřím,	že	
výkopové	práce	budou	dokončeny	ještě	za	ro-
zumného	počasí	a bez	větších	problémů.	Celá	
stavba	má	být	dokončena	do	30. 6. 2022.	Finál-
ní	zapravení	všech	povrchů	a položení	nového	
asfaltového	povrchu	v ulici	k Mlékárně,	která	
bude	překopaná	na	5	místech,	bude	provede-
no	až	v jarních	měsících	příštího	roku.	Prosím	
tedy	všechny	občany	o spolupráci	a souná-
ležitost	s realizační	firmou	MSEM,	a. s.	při	
realizaci	projektu	a s	obecními	pracovníky	
při	podzimním	a zimním	úklidu	veřejných	
prostor	obce.

Současně	s výkopovými	pracemi	ve	středu	
obce	byla	zahájena	i oprava	kanalizace	v Hli-
níku	(v ulici	od	obecního	úřadu	směrem	na	
hřbitov).	Na	tuto	akci	bude	navazovat	oprava	
komunikace	a úprava	celé	ulice,	podobně	jako	
v	rekonstruovaném	Ditrichově.

Před	zahájením	prací	na	větvi	nové	dešťové	
kanalizace	 byl	 proveden	monitoring	ka-
nalizační	stoky,	ve	které	vede	zatrubněná	

Týnečka.	Z provedeného	monitoringu	bylo	
zjištěno	velké	narušení	kanalizačního	vedení	
a	jeho	propadnutí. V některých	místech	je	
poškození	tak	velké,	že	jeho	oprava	nesnese	
odkladu.	V následujících	letech	bude	nutné	
provést	celkovou	revitalizaci	a opravu	vedení	
zatrubněné	Týnečky	od	dolní	křižovatky	až	
k vyústění	potoka	v Beruni.	Oprava	nejhorších	
úseků	zatrubnění	Týnečky	proběhne	ještě	
před	vybudováním	kanalizace	a komunikace	
v Hliníku.

Velkou	a snad	i očekávanou	stavební	akcí	je	
i zahájení	prací	na	Sportovním	areálu	pro	ZŠ	
Doloplazy	v lokalitě	nad	fotbalovým	hřištěm.	
V rámci	tohoto	projektu	má	vzniknout	multi-
funkční	hřiště	pro	různé	sporty,	atletický	ovál,	
Workoutové	hřiště,	Skatepark	pro	milovní-
ky	kolečkových	bruslí	a koloběžek.	Bohužel	
v prvním	kole	se	nepodařilo	projekt	vysou-
těžit	a výběrové	řízení	muselo	být	zrušeno.	
Na	výstavbu	tohoto	hřiště	jsme	získali	dotaci	
7	mil.	Kč	a proto	doufáme,	že	se	nám	podaří	
dovést	projekt	k realizaci	tak,	abychom	v létě	
příštího	roku	měli	nové	hřiště	nejen	pro	naši	
Základní	školu.

Záležet	bude	i na	přístupu	a ochotě	spolupra-
covat	ze	strany	Zemědělského	družstva	Do-
loplazy,	které	dotčené	pozemky	dosud	užívá.

V poslední	době	mám	největší	radost	z pozvol-
ného	obnovování	kulturního	a společenského	
života,	který	se	opírá	o činnost	různých	spolků	
a sdružení	v naší	obci.	Tyto	aktivity	jsou	obcí	
podporovány	a budeme	rádi	když	se	do	jejich	
přípravy	zapojí	i široká	veřejnost.

Těším	se	na	setkání	s Vámi	při	různých	kultur-
ních,	společenských	a sportovních	příležitos-
tech.	Přeji	Vám	všem	hezký	podzim.

Miroslav Bílek

slovo starosty
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slovo starosty
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zprávy z obce

V minulém	čísle	zpravodaje	jsme	Vás	informo-
vali	o přihlášení	naší	obce	do	soutěže	Odpado-
vý	Oskar.	Je	to	soutěž	pořádaná	společností	
ARNIKA,	která	od	roku	2001	spojuje	lidi	usi-
lující	o lepší	životní	prostředí.	

Jejím	posláním	je	chránit	přírodu	a zdravé	
prostředí	pro	budoucí	generace	doma	i ve	
světě.	Dlouhodobě	prosazují	méně	odpadů	
a nebezpečných	látek,	živé	řeky	a pestrou	pří-
rodu	a právo	občanů	rozhodovat	o životním	
prostředí.

7. ročník	soutěže	Odpadový	Oskar	se	uskuteč-
nil	v rámci	projektu	„Odpadové	hospodářství	
obcí –	příklady	dobré	praxe“,	který	byl	v roce	
2021	podpořen	Ministerstvem	životního	pro-
středí.

Soutěžilo	se	v několika	kategoriích	dle	velikos-
ti	obce	a počtu	obyvatel.	Výsledky	ukazují,	že	
lidé	v malých	obcích	jsou	schopni	produkovat	
i méně	než	50 kg	směsného	odpadu	na	1	oby-
vatele	za rok.	Naše obec v kategorii „obce od 

1001 do 5000 obyvatel“ v Olomouckém kraji 
získala první místo,	což	nás	velice	potěšilo.

Naše	produkce	102‚4 kg	směsného	odpadu	
na	občana	za	rok	2020	je	stále	ještě	mnoho	
a máme	se	co	činit	dotáhnout	to	na	zmíněných	
méně	než	50 kg.

Při	oceňování	a  rozhovorech	s ostatními	
jsme	také	zjistili,	že	pro	mnoho	obcí	nejen	
v okolí	je	velkým	strašákem	nová	legislativa	
v odpadovém	hospodářství.	Jedná	se	hlavně	
o to,	že	okolní	obce	vybírají	částku	na	odpady	
tzv. paušálem.	Naše	obec	je	jako	jedna	z mála,	
která	novou	legislativu	řeší	„jen“	novou	obec-
ně	závaznou	vyhlášku	o místním	poplatku	za	
komunální	odpad,	protože	legislativní	část	
s vyúčtováním	odpadů	od	občanů	již	má	vy-
řešenou	z předchozích	let.

Doufáme,	že	v dalších	ročnících	budeme	oce-
něni	s ještě	lepšími	výsledky –	je	to	výzva	i pro	
naše	občany.	Pokud	budeme	táhnout	za	jeden	
provaz,	ještě	o nás	uslyší.

Odpadový Oskar
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zprávy z obce
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zprávy z obce

Svoz nebezpečného, ostatního 
a velkoobjemového odpadu 
 
16. 10. 2021

baterie, zbytky barev a laků, nádoby od barev a laků, rozpouštědla, zářivky, výbojky, staré 
léky, televizory, monitory, použité oleje a ropné produkty, znečistěný textil ropnými 
produkty.

Pokud jsou vyřazovány ledničky, pračky, mrazničky a další elektrospotřebiče v kompletním 
stavu, tzn. nerozebrané 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.

Žádáme Vás, abyste nebezpečný odpad 
přinesli na jednotlivá stanoviště 
v uvedenou dobu. Neodkládejte 
nebezpečný odpad do velkoobjemových 
kontejnerů!

„Horní křižovatka“ 8.00 –  8.30 
„U samoobsluhy“ 8.45 – 9.15 
„U mateřské školy“ 9.30 – 10.00

Velkoobjemové kontejnery budou přista-
veny až v sobotu ráno v 8.00 hod, nesklá-
dejte velkoobjemový a nebezpečný odpad 
mimo kontejnery!

„Horní křižovatka“ 8.00 – 9.30 
„U samoobsluhy“ 8.00 –10.00 
„U mateřské školy“ 8.00 –10.30

Ostatní odpady – jedlé tuky a oleje (v PET lahvích)

Velkoobjemové odpady

výrobky ze dřeva, skla, keramiky, porcelánu, plastů a textilu, nábytek, matrace, apod.

Nebezpečné odpady

Na	odběr	objemného	odpadu	dohlédnou	zástupci	obce.
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ze života obce

Sotva	se	na	 jaře	2019	rozběhl	14. semestr	
VU3V	oborem –	Leonardo	da	Vinci,	rene-
sanční	uomo	universale	byl	záhy	vydán	pro	
konzultační	střediska	U3V	v souladu	s usne-
sením	Ministerstva	zdravotnictví	č.	MZDR	
10676/2020–1/MIN/KAN	zákaz	přítomnosti	
studentů	na	výuce.	Toto	pokračovalo	během	
15	i 16. semestru.

Pro	posluchače	a tutory	VU3V	to	znamena-
lo	zrušení	společných	setkávání	posluchačů	
VU3V	v Konzultačních	střediscích,	přechod	
do	plně	virtuální	formy	studia	a nahrazení	
přímého	kontaktu	elektronickou	komunikací.

Studium	se	plně	přesunulo	do	domovů	se	
zajištěnou	dodávkou	studijních	materiálů.	
Doloplazská	skupina	studentů	si	zasluhuje	
velkou	pochvalu	a uznání	za	výtečnou	stu-
dijní	kázeň	a disciplínu.	Všechny	přednášky	
a zkušební	testy	absolvovali	studující	„bez	
ztráty	kytičky“	a postupně	se	propracovali	

až	k promocím.	Pro	některé	to	byla	promoce	
už	další,	opakovaná.

Ze	studijní	skupiny	jsme	vloni	i letos	sestavili	
tým	k účasti	na	Krajských	sportovních	hrách	
seniorů	v Olomouci.	Vloni	náš	tým	skončil	na	
7.místě	ze	39. týmů,	letos	jsme	skončili	v ostré	
konkurenci	42. týmů	na	21. místě.	Dva	zástup-
ci	doloplazské	skupiny	v srpnu	reprezentovali	
Olomoucký	kraj	na	Sportovních	hrách	seni-
orů	v Bardejově.	Oblíbené	Pražské	sportov-
ní	soutěže	seniorů	pořádané	mistrem	světa	 
a	Evropy	v aerobiku	Davidem	Hufem	se	na-
konec	ani	letos	neuskutečnily.

Zimní	semestr	VU3V	šk.	roku	2021/2022	zahá-
jíme	5. 10. 2021	v 15	hod.	obory	Dějiny	oděvní	
kultury	II	a oborem	Pozoruhodný	svět	hub.	
Do	kurzů	je	možné	se	hlásit	až	do	19. 10. 2021.

 
VU3V při ZŠ Doloplazy 

J.Navrátil

VU3V v době pandemie
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ze života obce

Mateřská 
škola
Z MŠ v novém školním roce

1. září	jsme	oficiálně	zahájili	nový	školní	rok	
2021/2022,	ve	kterém	k nám	bude	docházet	
53	dětí	nejen	z Doloplaz,	ale	i z širokého	oko-
lí –	z Tršic,	Suchonic,	Hostkovic	a nově	i ze	
Zákřova.

Dá	se	říct,	že	 již	tradičně	se	v naší	školce	
o prázdninách	bouchalo,	vrtalo,	obkládalo,	
malovalo –	zkrátka	rekonstruovalo	o sto	šest.	
Nový,‚kabát“	dostala	izolační	místnost	(učitel-
ský	kabinet)	i umývárna	ve	třídě	Včeliček.	Vše	
bylo	hrazeno	z provozního	rozpočtu	školky,	
tedy	prostředků	zřizovatele.

Co	se	týče	akcí	pro	děti	a rodiče,	ani	tam	ne-
zahálíme.	Na	konci	září	jsou	rodiče	zvaní	na	
besedu,‚Komunikace	jako	nástroj	dobrých	
vztahů“	s lektorkou	předškolních	pedagogů	
I. Řehůřkovou,	která	bude	součástí	rodičov-
ských	schůzek.	Nejstarší	Včeličky	si	zopaku-

jí	a upevní	vědomosti	v oblasti	bezpečného	
chování	v dopravním	prostředí	a naučí	se	
používat	základní	pravidla	silničního	pro-
vozu	na	mobilním	dopravním	hřišti.	Největší	
zářijovou	školní	akcí	však	bude,‚Zamykání	
zahrádky“,	kde	budou	rodiče	se	svými	rato-
lestmi	plnit	úkoly	na	jednotlivých	stanoviš-
tích	a na	závěr	si	za	odměnu	opečou	na	ohništi	
špekáček.	Snad	nám	bude	počasí	přát	a vše	se	
povede,	tak	jak	má!

Naše	mateřská	škola	se	již	tradičně	zapojila	
do	projektu	preventivního	vyšetření	zraku	
předškolních	dětí –	„Koukají	na	nás	správně?“.	
Vyšetření	pro	všechny	zájemce	z MŠ	proběhne	
21. 10. 2021.

Dále	se	budou	děti	v říjnu	v rámci	akce,‚Po-
znej	svého	psa“	seznamovat	se	psy	formou	
canisterapie.	Jak	vzniká	elektřina	se	naopak	
dozvědí	od	žabáka	Kvaka.

Na	listopad	plánujeme	projektový	den	zamě-
řený	na	muzikoterapii,	o tom	ale	zase	příště…

 
Krásné babí léto za celý kolektiv MŠ, 

Klára Nesvadbová

Najdi pět rozdílů!   
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ze života obce

Hola, hola, škola volá

Prázdniny	opět	utekly	jako	voda	a všem	dětem	
začaly	zase	školní	povinnosti.

I našich	18	nejmenších	školáčků	se	na	začát-
ku	září	poprvé	posadilo	do	lavic,	aby	zahájili	
svou	školní	docházku.	Ve	třídě,	která	je	také	
družinou,	poznali	svou	paní	učitelku	Hedviku	
a nové	spolužáky.	Pan	starosta	předal	dětem	
dárky,	které	se	jim	budou	ve	škole	brzy	hodit.

Aby	děti	věděly,	že	si	ve	škole	nejen	hrajeme	
a povídáme,	ale	i pracujeme,	dostaly	hned	
první	školní	úkol:	vytvořit	loďku	z papíru.	
Všichni	ji	zvládli	na	jedničku	a my	jim	přejeme	
klidnou	a veselou	plavbu	v moři	školních	dní.

I starší	školáci	se	v září	vrhli	do	práce	jako	
draci.Na	konci	září	navštívili	nejstarší	žáci	
Centrum	Semafor	v Olomouci.	Pod	přísným	
dozorem	vojenského	policisty	si	nejprve	otes-
tovali	teoretické	znalosti,	probrali	správná	
řešení	záludných	křižovatek	a potom	se	vrhli	
i na	praktické	jízdy	na	kole.	Přestože	jim	poča-
sí	moc	nepřálo,	vysloužili	si	nakonec	velkou	
pochvalu	za	šikovnost.

Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy

Základní škola



zpravodaj obce Doloplazy  |  červenec – září 2021

12

Léto	pro	naši	jednotku	začalo	neobvyklým	
zásahem.	24.6.	v deset	hodin	večer	nás	probu-
dil	poplach	a v oznámení	bylo,	že	hoří	strom	
v Tršicích	po	zásahu	blesku.	Je	pravda,	že	už	od	
podvečera	hodně	bouřílo	a létaly	blesky	jeden	
za	druhým.	Z požáru	stromu	se	ale	vyklubal	
požár	lesa	v lesním	úseku	Bělá	u Velkého	Újez-
du.	Během	zásahu	nám	začaly	chodit	zprávy	
a fotky	z Jižní	Moravy.	Doslova	jsme	se	modlili,	
ať	tornáda	a větrné	bouře	nedojdou	až	k nám.	
Kromě	tohoto	výjezdu	jsme	absolvovali	něko-
lik	dalších.	Byly	to	dopravní	nehody,	požáry	
průmyslového	drtiče	a lesa,	ale	také	jsme	po-
máhali	záchranářům	s transportem	pacienta.

O víkendu	6.–	8. srpna	vyrazila	našim	ha-
sičským	autobusem	kombinovaná	výprava	
hasičů	a skautů	na	pomoc	do	tornádem	posti-
žených	Mikulčic.	Naším	úkolem	bylo	během	
víkendu	odstranit	zbytky	střechy,	dřevěných	
stropů	a nadezdívek	na	místním	skautském	
domě	a potom	na	něm	udělat	provizorní	stře-
chu	z latí	a plachet.		I	když	nás	bylo	jen	devět,	
podařilo	se	nám	naplnit	15	kontejnerů	sutí,	
dřevem	a zbytky	krytiny	a vše	provizorně	za-
krýt.	Z místa	jsme	odjížděli	v neděli	na	večer	
notně	unavení,	ale	zároveň	nás	těšilo,	že	jsme	
mohli	pomoct.

Začátkem	září	naši	pilaři	absolvovali	obnovo-
vací	kurz	na	obsluhu	motorových	pil.	Na	ně	
navázali	velitelé,	kteří	musí	také	obhajovat	
svoji	kvalifikaci.	A vše	zakončí	začátkem	října		
noví	strojníci	svým	odborným	kurzem.

Naši	mladí	soutěžili	jen	v seriálu	Olomoucké	
šedesátky	v běhu	na	šedesát	metrů	překážek.	

V seriálu	pěti	soutěží	se	umístil	nejlépe	Adam	
Zbořil	na	celkově	šestém	místě	v kategorii	
mladších	žáků.	Jinak	se	všichni	usilovně	při-
pravují	na	branný	závod,	který	se	uskuteční	
26. září	v Kožušanech.	Naši	muži	soutěžili	na	
závodech	ve	Hvozdečku	u Bouzova.

Také	jsme	předvedli	naši	techniku	při	slav-
nostním	otevření	nové	zbrojnice	v Tršicích	
a při	oslavách	založení	sboru	v Grygově.

Budeme	rádi,	když	se	s vámi	setkáme	na	lam-
pionovém	průvodu,	který	by	měl	být	koncem	
října.	Snad	nás	nebude	už	nic	omezovat.

Martin Zbořil

Sbor dobrovolných 
hasičů

ze života obce
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Na	Slezské	Hartě	jsme	si	letos	vyzkoušeli	tá-
boření	v posledních	týdnech	prázdnin.	Taky	
proto	se	můžeme	v myšlenkách	lehce	zatoulat	
zpět.	V etapové	hře	jsme	byli	součástí	příběhu	
o zaklínači	a společně	psali	další	dobrodruž-
nou	kapitolu.	Po	době,	kdy	jsme	se	nemohli	ví-
dat,	bylo	skvělé	zase	prožít	společné	dva	týdny	
pohromadě.	A tábor	jsme	si,	jak	už	to	umíme,	
pořádně	užili.	Dohromady	nás	bylo	padesát	
a chcete	další	čísla?	Měli	jsme	osm	etap,	hro-
madu	rozcviček,	dvě	noční	hry,	přes	sto	hodin	
na	noční	hlídce,	jednoho	skvělého	šéfkuchaře,	
desítky	hodin	programů,	jednu	bojovku,	tři	
výlety,	jeden	extrémní	závod,	pár	klíšťat,	tři	
táboráky,	pět	divadelních	vystoupení,	trochu	
deště,	hodně	koupání	a tisíce	důvodů	smát	se.	
Padesát	skautů	a skautek,	tři	družiny,	jeden	
oddíl	a jedna	velká	rodina.

Máme	radost	z toho,	že	stále	rosteme.	Od	září	
otevíráme	dvě	nové	družiny.	Takže	jestli	jsi	
správná	holka	nebo	kluk	mezi	sedmi	a deseti,	
(nebo	jste	rodič	správné	holky	či	kluka)	mrk-
něte	na	leták	a přijďte	na	schůzku.	Těšíme	se!

Nyní	se	již	soustředíme	na	přípravu	celood-
dílové	výpravy,	která	proběhne	15.–17. října.	
Také	vás	srdečně	zveme	na	skautský	Country	
bál,	který	se	koná	13. listopadu.	Všechny	po-
drobnosti	a informace	o chystaných	akcích	
nebo	životě	v oddíle	najdete	na	našich	face-
bookových	stránkách.

Za skautský oddíl 
Jakub Voldán

Skautský oddíl Kamzíci

foto	archiv:	Tábor	2021

Po táboře jsme zpět a připraveni na nálož akcí, schůzek a výprav. 
Jak rozbíháme nový skautský rok? 
S novými posilami a velkým očekáváním.
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Prázdniny	utekly	jako	voda	a je	tu	opět	začátek	
školního	roku	a s ním	začíná	i cvičební	sezona	
v TJ	Sokole	Doloplazy.	Děti	i vedoucí	jsou	rádi,	
že	si	mohou	po	všech	covidových	opatřeních	
opět	společně	zacvičit	a zařádit.

Jelikož	nám	dětí	stále	přibývá,	rozšířili	jsme	
cvičení	dětí	o další	cvičební	hodinu.	Máme	
tak	děti	už	ve	třech	skupinkách,	a to:	před-
školní	děti,	mladší	školní	a starší	školní	děti.	
Kompletní	rozpis	cvičení	vidíte	níže.	Pokud	
nám	to	umožní	epidemiologická	situace,	rádi	
bychom	s dětmi	podnikli	na	podzim	závod	
v běhu,	a to	v rámci	akce	Sokol	v pohybu.	Dále	
máme	v plánu	zúčastnit	se	Projektového	dne	
se	Sdružením	obcí	mikroregionu	Bystřička.

Babí	léto	využíváme	k dokončovacím	pra-
cem	na	sokolském	hřišti	(u pily).	Na	hřišti	už	
máme	dvě	cvičební	sestavy,	jednu	pro	menší	
děti	a druhou	Workout	sestavu	pro	teenagery	
a dospělé.

Letos	se	nám	také	podařilo	doplit	sestavu	
cvičebních	strojů,	celkem	jich	už	máme	pět.	
Během	podzimu	ještě	dokončíme	doskočiště	
pro	skok	daleký	a provedeme	úpravy	povr-
chů	srovnáním	travnatých	ploch.	Děkujeme	
za	podporu	obci	Doloplazy	a Olomouckému	
kraji!

Hřiště	je	nově	k dispozici	ZŠ	a	MŠ	Doloplazy	
i veřejnosti.	Těší	nás,	že	naše	snažení	o vy-
tvoření	pěkného	venkovního	cvičiště	bude	
mít	ještě	širší	záběr	a bude	prospěšné	i dětem	
z naší	školy	a ostatním	sportovcům.	Pokud	
byste	měli	zájem	na	hřiště	chodit	cvičit,	je	
možné	se	domluvit	na	podmínkách	a zapůj-
čení	klíčků	u starostky	sokola	Bc. Jany	Vzat-
kové	(Doloplazy	č.p.	418	),	telefonní	kontakt	
je	k dispozici	na	obecním	úřadě.

Jestliže by Vaše děti měly zájem se ještě ke 
cvičení v Sokole přidat, budou vítáni!

Za TJ SOKOL Doloplazy, 
Ing. Marie Dohnalová

TJ Sokol

ze života obce

DEN ČAS 

PONDĚLÍ 17.00 – 18.00 Všestrannost – mladší školní děti 
 20.00 – 21.00 Badminton dospělí

ÚTERÝ 16.30 – 17.30 Všestrannost – předškolní děti 
 18.00 – 19.30 Cvičení dospělí 
 20.00 – 21.00 Badminton dospělí

STŘEDA 16.00 – 17.00 Věrná garda – cvičení ženy 
 17.00 – 18.30 Všestrannost – starší školní děti

ČTVRTEK 17.30 – 18.30 Věrná garda – rehabilitační cvičení

Cvičení ve školním roce 2021/2022
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Na	začátku	srpna	se	rozjela	další	fotbalová	
sezona,	do	které	jsme	vstoupili	ve	třech	kate-
goriích.	V kategorii	mužů	máme	zastoupeny	
dva	týmy.	Pro	ty	nezasvěcené	jen	zmíním,	že	
stále	pokračujeme	v partnerství	s fotbalovým	
klubem	v Tršicích,	které	v předchozích	le-
tech	převedlo	svůj	tým	mužů	pod	náš	oddíl	
s úmyslem	vzájemné	hráčské	spolupráce,	
protože	hráčů	v nižších	soutěžích	rapidně	
ubývá	a klub	z Tršic	bohužel	není	výjimkou.	
Hráčská	situace	není	růžová	ani	v našich	mlá-
dežnických	družstvech.	V kategorii	starších	
žáků	jsou	zastoupeni	chlapci	z více	roční-
ků.	Upřednostnili	jsme	přihlášení	kategorii	
starších	žáků,	ačkoliv	nemalý	počet	kluků	
ještě	spadá	do	věkově	mladší	kategorie,	ale	
naším	cílem	je	udržet	co	nejvíce	dětí	u fotbalu.	
Uvědomujeme	si,	že	konkurenceschopnost	
proti	některým	týmům,	bude	velice	náročná,	
ale	přejeme	klukům,	aby	se	jim	i tak	dařilo.	
V kategorii	starších	benjamínků	jsme	udělali	
opačné	rozhodnutí,	protože	několik	hráčů	
z různých	důvodů	odešlo,	tak	jsme	zbývající	
hráče	přihlásili	do	mladší	kategorie	(ročník	
2012	a mladší),	i	když	původně	byli	přihlášeni	
v kategorii	ročníků	2011.	Nicméně	v okrese	

Olomouc	není	dostatečný	počet	týmů	s roční-
ky	2012,	tak	Okresní	fotbalový	svaz	rozhodl,	že	
bude	tato	kategorie	sloučena	k týmům	s hráči	
roč. 2011.

V posledních	měsících	mi	byla	několikrát	po-
ložena	otázka:	„Kdy	vytvoříte	další	kategorii	
pro	hráče-hráčky	ročník	2014	a mladší?“.	Teď	
už	mohu	potvrdit,	že	jsme	se	domluvili	s tre-
nérem	a pokud	bude	dostatečný	zájem	dětí	
(potažmo	rodičů),	vznikne	i tato	kategorie.	
Touto cestou bych chtěl také vyzvat děti 
ročníků 2007 a mladší, které mají zájem 
o fotbal a chtěly by rozšířit naše řady, aby 
přišly na fotbalové hřiště, kde je zařadíme 
k ostatním hráčům podle jejich věku.

Se	začátkem	fotbalové	sezony	byla	nutná	pří-
prava	areálu.	Před	prvním	domácím	utkáním	
mužů	jsme	provedli	nátěr	kovové	konstrukce	
záchytné	sítě	za	bránou	u hospody	a také	vý-
měnu	záchytné	sítě	samotné.	V současné	době	
probíhá	výroba	reklamních	bannerů	spon-
zorů,	které	jsou	za	„horní“	bránou.	Stávající	
bannery	jsou	již	zašlé	a vybledlé.

Josef Drábek

TJ Sokol – oddíl kopané

NE   3. 10. 15.00 Sokol Velký Týnec – Sokol Doloplazy 
NE 10. 10. 15.00 Sokol Doloplazy – SK Haňovice 
NE 17. 10. 14.30 SK Slatinice – Sokol Doloplazy 
NE 24. 10. 14.30 Sokol Doloplazy – FC Hněvotín 
NE 31. 10. 14.30 Sokol Doloplazy – Haná Prostějov

NE 10. 10. 13.00 Sokol Doloplazy – FK Hlubočky 
SO 16. 10. 10.15 FK Velká Bystřice – Sokol Doloplazy 
SO 23. 10. 11.00 FC Sigma Hodolany – Sokol Doloplazy 
NE 31. 10. 12.30 Sokol Doloplazy – Grygov/Velký Týnec

MUŽI

pr
og

ra
m

STARŠÍ 
ŽÁCI
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Výsadba	zeleně	V Bílém	je	projekt	Obce	Do-
loplazy.	Cílem	je	provést	výsadbu	stromů	
a keřů	v části	u rybníka,	pod	zemědělským	
družstvem,	kde	loni	vlivem	kůrovcové	kala-
mity	vznikla	větší	plocha	bez	porostu.	Vlastní	
výsadbu	provedou	dobrovolníci	z naší	obce.	
Osloveni	byli	již	při	přípravě	vedoucí	místních	
spolků.	Přidat	ruku	k dílu	však	může	každý!	
Všichni	jste	srdečně	zváni.	Styčnými	důstojní-
ky	při	výsadbě	a především	následné	péči	bu-
dou	zástupci	Mysliveckého	spolku	Doloplazy,	
kteří	se	postarají	o přípravu	půdy	pro	výsadbu	
a zajistí	následnou	péči	o dřeviny	v podobě	
vyžínání	a případných	dosadeb.

Tento	projekt	byl	vytvořen	díky	grantovému	
programu	Nadace	Partnerství,	individuálním	
dárcům	veřejné	sbírky	a partnerům	iniciativy	
Sázíme	budoucnost.

Iniciativa	Sázíme budoucnost si	dala	za	cíl	
propojovat	všechny,	kdo	v republice	sázejí	
stromy.	Ať	už	jsou	to	obce	a města,	spolky,	
státní	instituce,	firmy,	školy,	zemědělci	nebo	
vlastníci	pozemků,	dobrovolníci	i dárci.	Cílem	
je	vysazení	10	milionů	stromů	mimo	les,	bě-
hem	následujících	5	let	a pomoci	tak	zchladit	
česká	města	a podpořit	odolnost	české	krajiny	
vůči	dopadům	klimatických	změn.

Mirka Remešová

Výsadba v Bílém

Jak se nám to konečně zase plave
S uvolněním	epidemiologických	omezení	se	
otevřely	i bazény	a bylo	možné	konečně	tréno-
vat	zase	na	plno.	Elišce	se	podařilo	na	Univer-
ziádě,	kde	srovnaly	své	výkony	zástupci	všech	
vysokých	škol	v ČR	získat	třetí	místo	v závodu	
na	200 m	s ploutvemi.	Tréninky	na	volné	vodě	
plavání	bez	ploutví	zúročily	vyzkoušením	zá-
vodů	dálkového	plavání	ve	volném	stylu	na	
3 km	v Mělicích	u Pardubic,	kde	se	Eliška	umís-
tila	devátá	a Iva	jedenáctá.	Na	podzim	se	holky	
pokusí	urvat	nějaké	medaile	na	mistrovsví	ČR	
jednotlivců	i družstev	plavání	s ploutvemi.	
Plavkyně	se	budou	pokoušet	vylepšit	své	ma-
ximum	v pro	ně	novém,	dálkovém	a zimním	
plavání.	Děkujeme	za	podporu	obci	Doloplazy	
i Olomouckému	kraji.

Bc. Jana Vzatková
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výet do Vizovic

Vybrali	jsme	sklárnu	Glass	atelier	Morava.	
Naši	skupinku	26	lidí	zde	přivítal	produktový	
manažer	–	pan	Šarman.	Představil	nám	pro-
dukci	skla,	kterou	ručně	vyrábí	již	dlouhou	
řadu	let.	Tato	sklárna	se	věnuje	výrobě	skla	
určeného	ke	stolování	a	výrobě	drobných	
předmětů.	Většina	výroby	jde	v současné	době	
do	světa.	Dozvěděli	jsme	se	něco	o historii,	
ukázal	nám	průřez	tvorbou	a popsal	výrobu.

Napřed	jsme	měli	krásný	výhled	na	skláře	
z patra	s popisem	jejich	práce.	Následně	jsme	
měli	možnost	navštívit	podnikovou	prodejnu,	
kde	nám	přecházel	zrak	z krásných	skleniček	
i jiných	výrobků.	Většina	z nás	neodolala	a od-
váželi	s	sebou	domů	nějaký	kousek.

Nakonec	celé	prohlídky	nám	bylo	umožněno	
vidět	skláře	přímo	u sklářských	pecí	opět	s ko-
mentářem	našeho	průvodce.	Po	víc	jak	hodině	
jsme	se	rozloučili	a náš	pan	řidič	nás	převezl	
do	nedaleké	likérky,	kterou	je	asi	zbytečné	
představovat.	Jak	jinak –	Likérka	R. Jelínka.

V likérce	si	nás	vzala	na	starosti	mladá	prů-
vodkyně	Monika,	která	nám	na	úvod	pustila	

kratičký	film	s historií	likérky	a dala	nám	
ochutnat	likér	z medu –	Bohemia	Honey.	Pak	
nás	provedla	malým	muzeem	se	starými	palír-
nami	a hlavně	lahvičkami,	které	mají	ještě	ně-
kteří	doma,	nebo	si	na	ně	alespoň	vzpomínají.

Následně	nám	ukázala	palírny	moderní,	kde	
se	pálí	v současnosti	a popsala	celý	proces.	Pro	
nás	asi	nejzajímavější	byla	prohlídka	budo-
vy	obložené	dřevem,	kde	nás	hned	na	vstupu	
uhodila	do	nosu	známá	vůně	whisky.	Likérka	
R. Jelínek	se	totiž	rozhodla	od	likérky	v Dola-
nech	převzít	výrobu	whisky	Gold	Cook.	An-
dělská	vůně	nás	provázela	celým	prostorem,	
který	rozhodně	nebyl	malý.	Ukázka	míst	pro	
zrání	v sudech	nás	překvapila.	Většina	naší	
skupinky	byly	ženy	a nejvíce	si	fotily	právě	
tyto	prostory	pro	své	manžele.	Možná	jsme	
nakonec	byly	rády,	že	tam	nejsou,	protože	by	
zřejmě	neodešli,	anebo	ne	po	svých.	V přileh-
lém	skladu	se	nacházelo	cca	300	sudů.

Po	prohlídce	areálu	jsme	se	opět	dostali	na	
začátek	naší	prohlídkové	trasy.	Naše	prů-
vodkyně	se	s námi	rozloučila	dalšími	dvěma	
vzorky,	tentokráte	Hruškovicí	Williams	a no-
vým	Elixírem	z bezového	květu.	Následovala	
nákupní	horečka	a po	delší	době	jsme	opět	
nasedli	obtěžkáni	pro	změnu	jiným	sklem	
/plným/	do	autobusu	a rozjeli	se	k vizovic-
kému	zámku.	Před	prohlídkou	jsme	si	ale	
odskočili	na	dobrý	oběd.

Na	zámku	nás	přivítala	průvodkyně	Magda.	
A jestli	někdo	z nás	čekal	klasickou	„nudnou“	
prohlídku	zámku,	byl	zklamán.	Paní	Magda	
byla	úžasná	a bylo	vidět,	že	ji	práce	baví	a těší.	

Výlet do Vizovic
V pátek 10. září jsme uspořádali po delší době výlet pro občany. 
Zavítali jsme do sklárny.
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výlet do Vizovic

Zábavnou	formou	nám	sdělila	ty	nejdůležitější	
okamžiky	historie	zámku	a vybavení.	Celou	
tuto	prohlídku	jsme	absolvovali	s úsměvem	
na	rtech.	Po	hodinové	prohlídce,	kterou	vřele	
doporučujeme,	jsme	si	dali	menší	rozchod.	
Někteří	se	byli	projít	v zámeckém	parku,	jiní	
navštívili	čokoládovnu	přímo	u zámku,	nebo	
místní	cukrárnu.

Věřím,	že	každý	z nás	si	našel	na	výletě	něco,	
co	ho	oslovilo	a na	co	bude	dlouho	vzpomínat.	
Co	podnikneme	příště?	Snad	plavba	Baťovým	
kanálem?	Uvidíme.



Sbor Dobrovolných hasičů a TJ Sokol Vás zvou

v 17.00 položení věnce 
u sochy T. G. Masaryka
 
~ vystoupení dětí ZŠ a MŠ
~ následuje Lampionový průvod

Uctění památky 
vzniku republiky 
27. 10. 2021



V rámci oslav vzniku samostatného československého 
státu bude v Kulturním domě probíhat

Své výtvory doneste 27. 10. od 14:00 do 16:00 na sál 
Kulturního domu.

Soutěžní kategorie:

Vyzýváme šikovné kutily a kutilky z Doloplaz, 
aby se pochlubili svými úžasnými výtvory!

Výstavní soutěž amatérského 
podzimního tvoření

pro všechny věkové kategorie

dospělí: 
podzimní věnec
podzimní dekorace

děti: 
veselá strašidla z dýní







Omalovánky pro děti
Vymaluj omalovánky podzimními barvami 

a dokresli vlastní podzimní motivy.

  

  


