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Vážení
spoluobčané,
v posledních dnech mám čím dál tím větší
pocit, že se svět zbláznil. Při pohledu na celkovou ekonomickou, politickou a společenskou
situaci ve světě vnímám všeobecnou nervozitu
a očekávání, co bude dál. Proto si velmi cením toho, jak se u nás ve vesnici žije. Rád bych
poděkoval všem, kteří se starají a pomáhají
svému okolí a zlepšují prostředí kolem nás.
S jarními měsíci přichází i hřejivé sluneční paprsky. Začínají starosti a práce na zahradách
a zahrádkách a před Velikonoci nás všechny
čeká jarní úklid. Uklízet se bude i celá obec.
Do Velikonoc bychom rádi provedli čištění
komunikací a na začátek dubna je plánováno
společné uklízení celého okolí obce v rámci
akce “Ukliďme Česko”.
Během jarních měsíců bude také dokončena oprava komunikace v ulici ke hřbitovu
(Hliník), ve které bude během probíhajících
stavebních pracích omezen průjezd, a to i během velikonočních svátků. Opraveny budou i
místa po výkopech vedení elektrické energie
v ulici K mlékárně, kde dojde k odfrézování
vrchní vrstvy asfaltu a následně bude položen
nový asfaltový povrch. Pro letošní rok připravujeme dokončení rekonstrukce elektrického
vedení a vybudování nového veřejného osvětlení, a to v ulici Příhon až na Větřák.
Největší investiční akcí pro letošní rok je
výstavba multifunkčního hřiště pro míčové
sporty, atletického oválu, skateparku, fitness
a workoutového hřiště s posilovacími stroji v
blízkosti fotbalového hřiště. Celkové náklady na výstavbu hřiště přesahují 15,5 mil. Kč.
Pro realizaci se nám podařilo získat 7 mil. Kč
4
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z dotace MMR. O další finanční prostředky
jsme požádali Olomoucký kraj a Nadaci ČEZ.
První etapa Sportovního areálu by měla být
dokončena během měsíce srpna 2022. V dalších etapách je plánováno fotbalové hřiště s
umělým povrchem, dětské hřiště, parkoviště,
a závodní dráhy pro hasičský sport.
Již uskutečněným divadelním představením
a maškarním karnevalem byl znovu oživen
kulturní a společenský život v obci. O další
dění se postarají doloplazské spolky. O jejich
činnosti si můžete přečíst v našem zpravodaji.
S očekáváním jarních slunečních paprsků
Vám všem přeji hlavně zdraví a všeobecnou
pohodu.
Miroslav Bílek

zprávy z obce
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Odpadové hospodářství naší obce
V současnosti máme 4 kontejnerová stání s nádobami na papír, plast, sklo, plechovky a použitý jedlý olej, u obchodu a školy dále kontejner na textil. Tato stání jsou prostorově omezena
a tím je také dán počet umístěných nádob.
Krabice a kartónové obaly před vyhozením maximálně rozložte – sešlápněte, aby v kontejneru zabraly minimum prostoru. Nádoby na olej jsou málo využívané, a tak apeluji
za větší využívání, než zbavování se oleje vyléváním do odpadu. Ten se dostává do kanalizace a následně způsobuje problémy v naší Čistírně odpadních vod (ČOV).
Další 4 staní – u hřiště, hřbitova, za vodárnou a u ČOV jsou osazena kontejnery na bio kompostovatelný odpad.

Do kontejneru na bioodpad patří:
• tráva, listí, ovoce
• zbytky ovoce a zeleniny
• čajové sáčky
• kávová sedlina

• zbytky rostlin
• zemina z květináčů
• plevel, drny se zeminou
• košťály

• štěpka z větví keřů, větvičky
• piliny, hobliny, kůra
• seno, sláma

A co by tam být nemělo ? Např. stavební suť, zbytky OSB desek, trámy.
V tomto případě jsme nuceni tento nekompostovatelný materiál z kontejnerů vybírat.
Stání u ČOV je rozšířeno o panelové kóje na velké větve, výřez a popř. vánoční stromky. Zde máme
domluvenu spolupráci s externí firmou, která zajišťuje zpracování na štěpku a následný odvoz.
Pro informaci, v loňském roce bylo vyvezeno v kontejnerech přes 200 tun bioodpadu, tj. o ¼
více než v uplynulých letech.
Další oblastí, kterou bych rád zmínil je instalace košů se sáčky na psí exkrementy. Na několika místech už jsou umístěny. Další místa máme vytypována, postupně provedeme instalaci.
Za zaměstnance obce,
Zdeněk Kolář
správce obecního majetku

Odpadové hospodářství již více než rok
podléhá novému odpadovému zákonu, který
stanovuje obcím cíle, kterých musí dosáhnout v nejbližších letech. Těmi cíli jsou snížení
skládkovaných odpadů alespoň na 120 kg na
občana za rok v roce 2029 a separovat nejméně

70 % hmotnostních odpadů v roce 2035. Díky
správně nastavenému systému odpadového
hospodářství v Doloplazích již dnes obec plní
dlouhodobě stanovené cíle. Za uplynulý rok
byla produkce odpadů končících na skládce 119‚8 kg/os/rok (99‚3 kg směsný odpad +
5
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20‚5 kg objemný odpad). Procento vytříděných
odpadů bylo 70 %. Výsledky jsou vynikající
v porovnání se zbytkem celé České republiky.
Těchto hodnot dosahuje velice malý počet
obcí v ČR. Přesná čísla budou známa v polovině roku. Průměr skládkovaných odpadů v ČR
je přes 235 kg/os, procento vytříděných odpadů se pohybuje okolo 30 %. Drtivá většina obcí
vidí tyto cíle jako téměř nedosažitelné a musí
vykonat spoustu nápravných opatření, aby se
těmto hodnotám alespoň přiblížili a bude je to
stát nemalé peníze. V Doloplazích byly celkové
náklady za rok 2021 na odpadové hospodářství 1.248.000 Kč (918 Kč na občana), odměna
obci za třídění od společnosti EKOKOM byla

zprávy z obce

479.000 Kč (352 Kč na občana). Občané zaplatili 314.000 Kč (231 Kč/osobu), což pokrylo jen
25 % nákladů. Zbytek 455.000 Kč doplácí obec
ze svého rozpočtu. Pokud by obec nastavila
platbu za výsyp popelnice tak, aby vybrané
poplatky pokryly celý systém odpadového
hospodářství, mohla by ušetřené peníze téměř
0‚5 milionu korun investovat např. do rozvoje obce (komunikace, společenská vybavení,
dětská hřiště či sportoviště, apod.). Celkové
náklady k úrovni dosažených výsledků jsou
velice nízké a málokterá obec se dostane pod
1000 Kč/ občana. Udržet vysoko nastavenou
laťku odpadového hospodářství je pro obec
výzva, která nebude lehká.

Poplatky za psy
Předem bych chtěla poděkovat občanům za uhrazení poplatkové povinnosti za psy. Připomínáme těm, kteří ještě neuhradili poplatkovou povinnost, že splatnost je 31. 5. 2022. Poplatek
je možné uhradit hotově na OÚ nebo převodem po předchozí domluvě s paní účetní, která
Vám sdělí VS a č. účtu.
Poplatky zůstávají ve stejné výši jako předchozí roky:
1 pes v nemovitosti 100 Kč a každý další 150 Kč
Jistě jste si všimli, že v okolí oblíbených procházkových tras jsou umístěny odpadkové koše
na psí exkrementy. Přesto se někteří z nás neobtěžují a po svých psech neuklízí. Výsledkem
jsou pak rozzlobení majitelé nemovitostí, kteří mají ve svých upravených předzahrádkách
6

zprávy z obce

zpravodaj obce Doloplazy  |  leden – březen 2022

nevzhledné hromádky. Také na chodnících je velmi často vidět, jak jsme „ohleduplní“a po
svém čtyřnohém kamarádovi uklidíme. Následek ? Ve většině případů si něco „voňavého“doneseme domů na svých botech.
Musíme si uvědomit, že plochy veřejného prostranství nejsou určeny pro venčení psů. Jedná
se zejména o plochy u autobusových zastávek, kolem obchodu, u obecního úřadu, hřiště a v neposlední řadě kolem hřbitova a okolí kulturního domu. U hasičské zbrojnice děti často sedí,
cvičí na trávníku ‒ skutečně to tedy není vhodné místo k venčení psů. Právě tak za kulturním
domem, kam v jarních měsících dochází družina ze ZŠ i děti ze Sokola. A popravdě, kdo z nás
by chtěl čistit oblečení od psích výkalů.
Proto apelujeme na majitele psů, aby chodili venčit své mazlíčky do okolí obce a neznečišťovali veřejné prostory psími exkrementy. V případě, že to na mazlíčka „přijde“i na
těchto plochách, je majitel povinen za svým psem uklidit. Občanům, kteří po svých psech
uklízejí, děkujeme za pomoc při udržování pořádku.

Pohřebiště
Na konci tohoto roku bude končit nájem cca 70 hrobových míst. Nájemci budou včas osloveni
k prodloužení nájmu.
V roce 2019 se změnila legislativa. Tato zpráva již byla avizovaná v předešlých zpravodajích.
V rámci změny legislativy došlo také ke změnám v povinné evidenci hrobových míst.
V případě, že nájemce ukládá do hrobu či urnového hrobu ostatky, je jeho povinností nahlásit
tuto skutečnost provozovateli pohřebiště, tzn. OÚ Doloplazy. Současně předložit doklady
k uložení (úmrtní list, doklad o zpopelnění, popř. jiné dokumenty). Obec, jako provozovatel
pohřebiště, je povinna vést tuto evidenci ze zákona.
Bohužel si někteří nájemci si tuto skutečnost neuvědomují a porušují tak řád pohřebiště
a současně i zákon. Z těchto situací pak plynou pokuty a sankce. Z toho důvodu prosíme
všechny nájemce, kteří uložili ostatky, či se k tomu chystají, aby tuto skutečnost sdělili na OÚ
Doloplazy. Na webových stránkách obce jsou k dispozici formuláře k vyplnění, včetně uvedených povinných příloh. Je možné tyto situace řešit i prostřednictvím emailu bez návštěvy OÚ.
Poplatek za uložení ostatků do hrobu je 165,- Kč.
Poplatek za uložení urny je stanoven na 35,- Kč.
V případě dotazů se můžete obrátit na Veroniku Zelovou,
email OÚ: matrika@doloplazy.cz
tel: 602 335 411
7
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Svoz nebezpečného, ostatního
a velkoobjemového odpadu

30. 4. 2022
Nebezpečné odpady
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.

Ostatní odpady – jedlé tuky a oleje (v PET lahvích)
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“ 9.15 – 9.45

Velkoobjemové odpady
výrobky ze dřeva, skla, keramiky, porcelánu, plastů a textilu, nábytek, matrace, apod.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až v sobotu ráno v 8.00, neskládejte
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

Na odběr objemného odpadu dohlédnou zástupci obce.
8
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Co je Nejste sami – mobilní hospic, z. ú.?
Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči (MSPP) v odbornosti 926. Mobilní hospic nabízí pomoc
rodinám, které chtějí strávit poslední chvíle s blízkým nemocným v prostředí
jejich domova. Péče je určená nemocným pacientům, kteří mají před sebou méně
než šest měsíců života. Poskytujeme péči lékaře, zdravotních sester, sociálního
pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. Tým mobilního hospice společně pomáhá kvalifikovaně nemocnému zvládat bolest a další průvodní
jevy terminální fáze onemocnění.

Co nabízíme
• Poskytování mobilní specializované paliativní péče o nemocné dospělé a děti v Olomouci a okolí (30 – 35km).
• Odbornou sesterskou péči 24 hodin 7 dní v týdnu.
• Dostupnost lékařské péče 24 hodin.
• Snažíme se o vytvoření prostoru pro důstojné a kvalitní doprovázení umírajících v jejich vlastním domácím prostředí.
• Podporu a pomoc ve věcech sociálních, a to informace a pomoc s žádostmi k dávkám
a službám vyplývající z platné legislativy.
• Odlehčovací službu v místě bydliště, to je pomoc s hygienou, pomoc při sebeobsluze,
pomoc při obstarání osobních záležitostí a podobné.
• Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek k usnadnění péče o nemocného.
• Zaškolení pečujících členů rodiny v ošetřování nemocného.
• Děláme maximum proto, aby konečná etapa lidského života byla přijatelná pro pacienta i jeho blízké.
• Poskytované služby našeho hospice jsou bezplatné, hrazeny jsou ze zdravotního pojištění společně s dotacemi a dary.
9
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Komu je péče určena
• Nevyléčitelně nemocným v závěru života (nemusí se jednat pouze o onkologicky nemocné), o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma.
• Nemocným, u nichž byla ukončena aktivní léčba a byla doporučena paliativní péče,
nebo se zhoršují funkční zdatnosti (dle hodnocení PPS- Paliative Perfomance Scale), také
když selhává jedna nebo více orgánových soustav, nebo je prognóza odhadována na týdny
až měsíce.

Kde péči nabízíme?
•
•

V prostředí domova pacienta nebo jeho rodiny.
V domovech seniorů.

Jak probíhá příjem do naší péče?
• Ukončení léčby ošetřujícím lékařem.
• Odeslání posledních zpráv léčby klienta a žádosti na email hospice a domluva osobní
schůzky.
• Schůzka vrchní sestry s pečujícím a informování o péči, podmínkách MSSP a o očekáváních.
• Schválení příjmu garantujícím paliativním lékařem.
• Plán péče a následný příjem lékařem a sestrou v místě péče, tedy domácím prostředí.

Výzkumy ukazují, že většina lidí se nebojí smrti samotné. Nejčastějšími obavami
jsou strach z bolesti, strach ze ztráty důstojnosti a strach z toho, že člověk zůstane sám. V paliativní péči si díky zapojení multidisciplinárního týmu umíme velmi
dobře poradit se všemi těmito obavami a nejen to. Spolu s možností poskytovat ji
v domácím prostředí dokáže udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce.
www.nejstesami.eu
reditel@nejstesami.eu
faceobook.com/nejstesami
tel: +420703134603
Stupkova 18, Olomouc 77900, 6. patro
Za Nejste sami - mobilní hospic‚ z.ú.,
Mgr. Vladimíra Foukalová
ředitelka

10
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Základní škola
Co nového ve škole ?
Leden ve škole – to je tradičně měsíc velkého
zkoušení a testů. Nejinak tomu bylo i u nás.
Cílem všech je pak získat na konci měsíce co
nejkrásnější vysvědčení. Letos ale slavnostní
předávání výsledků v několika třídách narušila karanténa. Ale i tak si vysvědčení našlo cestu ke každému školákovi. Karanténní
opatření také prověřilo naši připravenost na
on-line výuku, která naštěstí vždy trvala jen
několik dní.
Toto čtvrtletí je také ve znamení plaveckého
výcviku žáků 2.– 4.třídy. Pravidelně jezdíme
na dvouhodinové lekce na plavecký bazén
v Přerově. V létě pak budou mnozí rodiče
velmi překvapeni, jaké pokroky děti v jednotlivých plaveckých stylech udělaly.

se pak mohly pustit do tance s medvědem, který byl tak velký, že dva nejmenší místo tance
dokonce zalehl. Došlo i na tanec se šavlemi
a nakonec jsme obřadně pochovali kytaru(basu nemáme ve škole k dispozici). Nechyběla
ani malá masopustní hostina.
S přicházejícím jarem máme zase mnoho plánů Již brzy nás čeká oživení lidové tradice
a vyneseme zimu ze vsi. Potom se jistě všichni
setkáme na velikonočních dílničkách a pak
nás čeká projekt na poznávání literatury ‒ obdoba Noci s Andersenem. A jistě další spousta
zajímavých projektů a her.
8. a 9. dubna bude probíhat snad už běžným
způsobem zápis do 1. třídy. Doufáme, že se
budou budoucí prvňáčci do školy těšit.
Za kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy,
Vanda Fabiánová

Sice se teď intenzivně učíme, ale najdou se
i chvilky na trošku poučné zábavy. S paní
Pacovskou si děti povídaly o včelách a jejich
životě a s panem Soldánem si všichni zopakovali základní pravidla v dopravě. Za odměnu
se pak projeli na super motokárách.
Ve 2. třídě si děti prožily i masopustní tradici.
Nejprve musely přečíst co nejvíce informací
a vypočítat několik důležitých příkladů, aby
11
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Mateřská škola
Předjaří v MŠ
Celý leden a únor jsme s dětmi marně vyhlíželi sníh – společného bobování jsme se nedočkali. Místo zimních radovánek vykoukly
na naší zahrádce sněženky a máme tu jaro…
Nepředbíhejme ale, i v zimních měsících se
toho událo ve školce mnoho.
V lednu děti zhlédly krásnou loutkovou
pohádku Včelí královna, kterou nám v MŠ
zahrálo Divadlo dětského diváka Přerov.
V únoru začal dětmi velmi oblíbený taneční
kroužek, jenž u nás mnoho let vede Taneční
škola Coufalovi. Výuky tance se letos ujala
paní Kristýna Coufalová – první výherkyně
a loňská finalistka Stardance – máme se tedy
rozhodně na co těšit.
Na začátku března se děti dozvěděly díky programu Věda kolem nás zajímavosti o Severním
pólu – s Eskymáky, tamní zvěří i vlastnostmi
ledu je seznámil žabák Kvak. V rámci spolupráce místní školy a školky vede paní učitelka
A. Stříbná naše předškoláky v kroužku Seznamování s anglickým jazykem. 13. března
proběhl na sále kulturního domu Doloplazy
po dvouleté pauze tradiční Dětský maškarní karneval, který opět pořádalo SRPŠ při
MŠ. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se
do akce zapojili, sponzorům a obci Doloplazy
za zapůjčení kulturního domu.
V dubnu čekají naše děti nejen Velikonoce, ale
také mimo jiné první lekce plavání – o tom
ale zase příště.
Krásné a pohodové jaro vám za kolektiv MŠ
i děti přeje
Klára Nesvadbová

12

ze života obce

ze života obce

zpravodaj obce Doloplazy  |  leden – březen 2022

Sbor dobrovolných
hasičů
Začátek letošního roku byl pro členy výjezdové jednotky, trochu jiný než obvykle. Místo
toho, aby ho přivítali v rodinném kruhu nebo
se svými přáteli, hasili požár pergoly u rodinného domu v Doloplazích. K tomuto požáru
jsme vyjížděli v jedenáct hodin v noci a domů
jsme se vrátili až okolo půl jedné. Zásah se nám
povedl, ale slavit takto příchod nového roku už
nechceme. V lednu jsme měli klid až na jednu
událost, kdy jsme ve větrném počasí museli odklidit spadlý strom u křižovatky v Beruni. Ale
únor nám to vynahradil, v sobotu 12. 2. jsme
dopoledne vyjeli k požáru v domově seniorů
v Hlubočkách- paní si zapálila svíčku na plastové židli‚a ta následně začala hořet. Naštěstí
vše dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo.
V ten samý den odpoledne jsme vyjížděli na
dálnici D35 k požáru kola kamionu. Oheň se
včasným zásahem neměl čas rozšířit dále a tak
po uhašení řidič vyměnil poškozené kolo a pokračoval dál. 21. 2. jsme vyjeli k požáru střechy
do Tršic. Ze střešních prostor se valil kouř,
a tak se část musela rozebrat a postupně hasit. Příčinou byl zazděný trám v komíně. Je to
zvláštní, každý majitel nemovitosti musí mít
každý rok kontrolu spalinových cest od odborníka, ale pořád se tyto požáry nebo zahoření
napříč celou republikou vyskytují.

400 × 1000 metrů. Nakonec tam zasahovalo
šestnáct jednotek hasičů a také policejní vrtulník se zavěšeným vakem na vodu. Zásah
trval až do nočních hodin a byl pro nás velmi
náročný, jednak kvůli náročnému terénu,
ale také velké fyzické námaze zasahujících
hasičů. Z každého hasičského automobilu
bylo použito průměrně 300 metrů hadicového vedení. Příčinou požáru byla nedbalost při
pálení klestí.
V minulém zpravodaji jsem si přál, ať se s vámi
setkáme na našem plese. Bohužel to zase nevyšlo. Koncem dubna chceme postavit máj
a spálit čarodějnice- to už musí vyjít ! A když
už ho postavíme, tak ho také koncem května
pokácíme. Samozřejmě by akce byla spojena
s dětským dnem a také večerní taneční zábavou. Termíny akcí vám včas oznámíme a budeme se těšit na vaši účast.
Naši mladí hasiči budou mít první soutěž
24. dubna, tak nám držte palce. Doufáme, že
po útlumu spojeném s pandemií nám soutěží
přibude.
Martin Zbořil

14. 3. jsme byli povoláni k hašení lesního porostu mezi obcemi Pohořany a Jívová. Už to, že
máme zasahovat tak daleko od Doloplaz nám
cestou k ohni vrtalo hlavou, ale po dojezdu
na místo nám bylo jasné, proč jsou povolány
jednotky napříč východní části olomouckého
okresu. Požár byl velmi rozsáhlý a neustále
se díky větru rozšiřoval ‒ jeho plocha byla asi
13
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Skautský oddíl Kamzíci
Na začátku ledna jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky. V průběhu měsíce probíhala registrace v oddíle. Naše členská základna se opět
rozrostla, je nás již 91 členů. V současné době
máme 5 aktivních družin.
V únoru jsme po roční odmlce uspořádali tradiční akci Hanáckou Sibiří k pramenu Odry.
Stejně jako v předešlých letech i letos nebyla
skoro žádná zima, ale počasí nám přálo. Mohli
jsme si vychutnat sluníčko a výhledy do pořádných dálek. V cíli na nás čekalo klasické
duo – svařák se špekáčkem. Návštěvníci měli
možnost prohlédnout si fotky ze Staré Vody,
kde se naši skauti podílejí na obnově tohoto

14

poutního místa nacházejícím se ve vojenském
prostoru. K pramenu dorazilo zhruba 300 návštěvníků. Děkujeme, že jste přišli, a budeme
se na vás těšit znovu příští rok!
S přicházejícím jarem nás čeká několik akcí
jako jsou: Ukliďme Česko, Sběr železa, brigáda
na naší střediskové chatě Hejtmanka…
Vrcholem celého skautského roku bude
tábor na Slezské Hartě, který je plánován
v termínu od 2. do 13. srpna.
e-mail: tomeckova.lida@gmail.com
tel: 732 794 025
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TJ Sokol
V letošním roce jsme se přihlásili do projektů
ČOS pro rok 2022: Move week, Sokol spolu
v pohybu, Noc sokoloven. Tyto sportovní akce
chceme zorganizovat v souznění s našimi již
tradičními akcemi, jako je Memoriál L. Vláčila (v červnu) a koloběžkyády (v září). Dále
plánujeme s dětmi vyrazit do kina, na výlety
a na podzim i na víkend do hor. První víkend
v dubnu nás čeká volební valná hromada. Dále
chceme pokračovat v úpravách sokolského
hřiště, které je možné si po domluvě zapůjčit
a chodit tam cvičit.

Pokud budete mít zájem cvičit, přijďte se podívat do hodin. Děkujeme všem co nás podporují a to obci Doloplazy, Olomouckému kraji,
České obci sokolské, Národní sportovní agentuře i jednotlivcům. Velký dík patří i všem,
kteří se zapojují do provozu naší jednoty, to
vše nám pomáhá, že můžeme umožnit dětem
i dospělým sportovat.
Jana Vzatková
starosta TJ Sokol Doloplazy

Plán cvičení:
PONDĚLÍ

17:00 –18:00
18:00 –19:00

všestrannost děti ve věku první a druhé třídy
badminton dospělí

ÚTERÝ

16:30 –17:30
18:00 –19:30
20:00 – 21:00

všestrannost nejmenší děti
cvičení dospělí
badminton dospělí

STŘEDA

16:00 –17:00
17:00 –18:30
20:00 – 21:00

všestrannost věrná garda
všestrannost nejstarší děti
badminton dospělí

ČTVRTEK

17:30 –18:30

rehabilitační cvičení ženy

15
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Reprezentace ČR
v ploutvovém plavání
Holky Vzatkovy s klubem KSP Olomouc se
o víkendu 26. a 27. 2 2022 zúčastnily prvního
kola Světového poháru v ploutvovém plavání
CMAS v maďarském Egeru, kterého se zúčastnilo 75 týmů z 24 států a 4 kontinentů.
Eliška plavala své nejlepší tratě 100m, 200m
a 400m Bi-fins ve svých osobních rekordech.
Na všech tratích se umístila do 15. místa. Iva
plavala svůj první rok v kategorii Masters.
Plavala své oblíbené vytrvalecké tratě 200m,
400m a 800m s monoploutví. Podařilo se jí
hned na poprvé devátým místem atakovat
první světovou desítku.
Dále se holky za Tělocvičnou jednotu Sokol
12. 2 2022 účastnily MČR ve volném způsobu
(kraul) v zimním plavání v Brně, kdy teplota
vody klesla na 3°C. Eliška v rámci MČR plavala 750m a obsadila 2. místo. Iva si zaplavala
mistrovskou stovku a doplavala na 5. místě.
Následovalo také Mistrovství České republiky v prsařském způsobu v zimním plavání
v Praze v sobotu 4. března 2022. Voda byla
překvapivě teplá 8‚4°C a vzduch 1‚3°C. Eliška
si na trati 750m vyplavala první místo a stala
se tak mistryní České republiky. Iva plavala
250m a umístila se na 4. místě.
V dubnu holky čeká druhé kolo světového poháru v Lipsku, ale ještě před tím pojede Eliška
reprezentovat ČR jako student UP Olomouc na
Světovou univerziádu do Italského Lignana.
Děkujeme obci Doloplazy a Olomouckému
kraji za podporu.
Jana Vzatková
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Jezdecký areál Konírna
Jezdecký areál Konírna nabízí návštěvníkům
výcvik jízdy na koni pro dospělé i děti, kurzy
ježdění, individuální výcvikové programy,
jízdy dětí na ponících i velkých koních, exkurze pro školy a školky, příměstské tábory pro
děti a v neposlední řadě pořádáme jezdecké
závody v široké škále jezdeckých disciplín
na různých úrovních (parkurové, drezurní,
mountain trailové závody či drezurní nebo
skoková soustředění) se zaměřením na rozvoj
sportu, především u dětí.
V rámci jezdeckého areálu Konírna byl založen jezdecký klub Equiteam Doloplazy, který
funguje již řadu let a sdružuje děti a mládež
od 6 let. Jedná se o výchovnou činnost dětí,
se zapojením do celkového chodu stáje. Cílem
Equiteam Doloplazy je zabezpečení rozvoje
tělesné kultury s cílem umožnit co největšímu počtu zájemců zapojit se do aktivního
jezdeckého procesu a na tomto základě rozvíjet jezdecký sport, jak na rekreační, tak na

sportovní úrovni, dále organizovat sportovní
činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a rekreačních aktivit.
Základy jezdectví se děti učí v rámci jezdeckého kroužku. Tento jezdecký kroužek byl
založen na základě rozšiřování povědomí
o jezdectví, kde se snažíme především vést
děti ke kladnému vztahu ke zvířatům a přírodě. Děti se mohou zblízka podívat do naší
mini ZOO, kde najdete také strakaté kozlíky
nebo černého beránka.
V areálu je také možnost se občerstvit ve stylovém Konibaru, kde si můžete vybrat z bohaté
nabídky nápojového lístku a mimo různých
pochutin i výborné domácí pizzy.
Mgr. Pavla Čerstvíková
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TJ Sokol- oddíl kopané
V září 1912 se pokrokovým
občanům naší obce podařilo
založit tělovýchovnou jednotu
Sokol Doloplazy. Do čela jednoty
byl zvolen Antonín Klimeš.
Činnost jednoty byla pestrá, ale
hlavní náplní bylo pochopitelně
cvičení. Věnovala se také kulturní
a společenské aktivitě. Mnoho
členů se zapojovalo do práce
v ochotnickém divadle. Vlastnila
svou knihovnu, která na tehdejší
dobu disponovala velmi slušným
počtem svazků.
Sportovní klub Doloplazy byl založen dne
23. června 1934, tehdy však nespadal přímo
pod tělovýchovnou jednotu. První mistrovské
zápasy sehráli fotbalisté na louce u lesa „Rozdíly“. Tuto louku měl sportovní klub pronajatý od Antonína Dostála od 1. 1. 1935 na dobu
tří let, za částku 750,-Kč/rok (v tomto období
uváděna zkratka Kč, ačkoliv byla měna československá koruna). Tehdejší průměrná hodinová mzda je uváděna v rozmezí od 2‚35 do 5
korun. Jedny z prvních dresů byly dovezeny ze
skotského klubu Celtic Glasgow a měly zeleno-bílou barvu, proto se tyto barvy (zelená-bílá)
pokládají za klubové barvy našeho oddílu. Až
v novodobé historii byla do klubového znaku
přidána červená barva. V roce 1941, za doby
německé okupace, byla z moci úřední veškerá
sokolská činnost v Doloplazích zastavena. Po
skončení okupace v roce 1945 věnovali všichni
18

věrní své síly do obnovy Sokola, což se podařilo ještě v roce 1945. Náplň práce jednoty se
nijak nelišila od dřívějších tradic. Opět bylo
zahájeno pravidelné cvičení a pořádány všechny druhy kulturních akcí (divadla, plesy, zábavy, karnevaly). Postupem času však činnost
jednoty slábla, až bylo nutné aktivitu nějakým
způsobem zvýšit. Proto se v roce 1954 skupina
členů rozhodla obnovit fotbalovou činnost,
která byla od doby okupace zastavena. Opět
byl ustanoven oddíl kopané, který již přímo
spadal pod TJ Sokol Doloplazy. Předsedou
oddílu byl zvolen Antonín Jurčík.
Přes počáteční značné potíže se snaha vyplatila a 11. 7. 1954 se zase začalo hrát. Nejprve se
však muselo hrát na hřištích soupeře, popř. na
hřišti v Tršicích, ale o dva roky později už na
vlastním hřišti v Doloplazích. V následujících
letech se podařilo vybudovat hrací plochu,
vybudovat dřevěné šatny, vykopat studnu
a poté také postavit již zděné kabiny (výstavba
zahájena v roce 1965), které obsahovaly nejen
šatny pro fotbalisty, ale také šatny pro rozhodčí, sprchy a hospodářské zázemí. V dalších
letech byla tato budova rozšířena o klubovnu
se společenskou místností se sklepem. Nad
klubovnou vyrostla hlasatelna. Pro přepravu
fotbalistů byl pořízen první autobus. V roce
1966 byla naše jednota vyznamenána titulem
„Vzorná tělovýchovná jednota“. K 70. výročí
založení Sokola, si členové oddílu dali dárek
v podobě úpravy celé hrací plochy a k přepravě
byl zakoupen nový autobus. V roce 1989 byla
dokončena přístavba sociálního zařízení,
a také dokončena a v praxi prováděna závlaha hrací plochy. Fotbalisté zdejšího oddílu
změřili své síly také se zahraničními soupeři.
V roce 1988 se hráči zúčastnili fotbalového
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turnaje v Polském Plocku a v roce 1990 naopak
přivítali hosty ze švýcarského týmu FC EMS.
V roce 2011 přijali pozvání od rakouského
týmu Gross-Siegharts. Dosavadním největším úspěchem oddílu kopané v Doloplazích
je v roce 1988 postup týmu mužů do krajské
soutěže I.A. Za velký úspěch lze také považovat celkové vítězství týmu dorostů v krajské
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soutěži v ročníku 2015/2016. V roce 2001 se
stalo družstvo dorostů přeborníkem okresu
Olomouc. V roce 2003 vyhráli starší žáci okresní soutěž III. třídy a postoupili do II. třídy,
kterou v dalším ročníku také vyhráli.
Josef Drábek / Jiří Niesner (kronikář)
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Fotbalová družstva jak šel čas…
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Rozpis zápasů TJ Sokol Doloplazy
Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

█ 27/03/2022 15:30
█ 02/04/2022 15:00
█ 02/04/2022 15:30
█ 09/04/2022 15:30
█ 10/04/2022 15:30
█ 16/04/2022 16:00
█ 17/04/2022 16:00
█ 23/04/2022 16:00
█ 24/04/2022 14:00
█ 24/04/2022 16:00
█ 30/04/2022 9:00
█ 01/05/2022 15:00
█ 01/05/2022 16:30
█ 07/05/2022 9:00
█ 07/05/2022 16:30
█ 08/05/2022 14:30
█ 08/05/2022 16:30
█ 14/05/2022 14:30
█ 14/05/2022 16:30
█ 15/05/2022 9:30
█ 15/05/2022 16:30
█ 21/05/2022 9:30
█ 21/05/2022 17:00
█ 22/05/2022 15:00
█ 22/05/2022 17:00
█ 28/05/2022 10:00
█ 28/05/2022 15:30
█ 29/05/2022 17:00
█ 05/06/2022 15:00
█ 05/06/2022 17:00
█ 11/06/2022 15:00
█ 11/06/2022 17:00
█ 12/06/2022 17:00
█ 18/06/2022 17:30
█ 19/06/2022 15:00
█ 19/06/2022 17:00
█ 25/06/2022 10:00
█ 25/06/2022 17:30

FC Hněvotín
SK Králová
Haná Prostějov
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
TJ Štěpánov
Sokol Kožušany
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy
Velký Týnec
Sokol Velký Újezd
FK Velká Bystřice
Příkazy/Náklo
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy
Těšetice/Náměšť
TJ Mladějovice
Horka nad Moravou
Jesenec-Dzbel
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy
SK Bělkovice-Lašťany
SK Město Libavá
Sokol Mostkovice
TJ Střeň
Sokol Doloplazy
Tatran Litovel
Sokol Doloplazy „B“
SK Haňovice
FC Kolos Jiříkov
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy
Sokol Dlouhá Loučka
Sokol Doloplazy „B“

Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
FK Horní Loděnice
TJ Smržice
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Hnojice
SK Bělkovice-Lašťany
Slovan Černovír
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy
FK Nemilany
Tatran Litovel
FK ŠTERNBERK „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy
FC Dolany
Sokol Moravská Huzová
Sokol Dlouhá Loučka
Moravský Beroun
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy „B“
Sokol Velký Týnec
Sokol Doloplazy
FC Drahlov
Sokol Doloplazy
Sokol Doloplazy „B“
Těšetice/Náměšť
SK Slatinice
Sokol Doloplazy
FK Huzová

Hněvotín
Králová
Za Míst.nádražím
Tršice
Doloplazy
Štěpánov
Kožušany
Tršice
Doloplazy
Doloplazy
Velký Týnec
Velký Újezd
Na Letné 766
Příkazy
Tršice
Doloplazy
Doloplazy
Těšetice
Mladějovice
Horka
Dzbel
Doloplazy
Tršice
Doloplazy
Doloplazy
Bělkovice-Lašťany
Město Libavá
Mostkovice
Střeň
Doloplazy
Litovel‚tráva
Tršice
Haňovice‚Kluzovo 30
Jiříkov
Doloplazy
Doloplazy
Dlouhá Loučka
Tršice

█ starší benjamínci
█ starší žáci

█ muži „B“
█ muži „A“

*4. část soutěže starších benjamínků bude
rozlosována do 27. 5. 2022.
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plán akcí

Plán akcí v obci

duben - červenec
Duben

1. 4.
2. 4.
9. 4.
23. 4.
30. 4.

Setkání seniorů
Ukliďme Česko
Velikonoční dílničky SRPŠ A ZŠ
Velikonoční koncert – kostel sv. Cyrila a Metoděje v Doloplazích
Stavění máje a pálení čarodějnic - SDH Doloplazy

Květen

14. 5.
28. 5.

Košt slivovice - Zahrádkářský svaz Doloplazy
Kácení máje, odpoledne pro děti - SDH Doloplazy

Červen

11. 6.
24. 6.

Koňské závody – JK Equiteam Doloplazy
Zahradní slavnost - ZŠ

Červenec

2. 7.
3. 7.

Hodová zábava – HNS Olešnica Doloplazy
Jízda králů – HNS Olešnica Doloplazy

Otevírací dny
v obecní knihovně
• duben 13. 4. a 27. 4.
• květen 11. 5. a 25. 5.
• červen 8. 6. a 22. 6.
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Základní škola Doloplazy zve všechny předškoláky k

zápisu do 1.třídy
Kdy?
● 8. dubna od 13.00 do 18.00 hodin
● 9. dubna od 9.00 do 11.00 hodin
Kde?
V budově školy
Co s sebou?
papuče, rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče,
psací potřeby a dobrou náladu!
Na velké i malé se těší učitelé ZŠ Doloplazy!

Farnost Doloplazy Vás srdečně zve na

Velikonoční
koncert

23. 4. 2022 v 18 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Doloplazech
~ Účinkují Entuziasté a hosté

Ukliďme

Doloplazy
2. dubna 2022
Sejdeme se v 9 hodin
před Obecním úřadem
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

Obecní úřad
602 335 411

Jezdecký areál Konírna Doloplazy
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ 2022
Přijďte i vy vyzkoušet týden strávený v příjemném prostředí našeho Jezdeckého areálu
s individuálním přístupem.
Hlavní náplní pobytu je výuka jízdy na koni a osvojení si péče o ně pod vedením odborných
instruktorů. V neposlední řadě děti zažijí spoustu nezapomenutelných zážitků s koňmi nebo
při hraní kolektivních her. Tábor je vhodný pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé.

Termíny červenec:

Termíny srpen:

4. 7. 2022 - 8. 7. 2022

8. 8. 2022 - 12. 8. 2022

11. 7. 2022 - 15. 7. 2022

15. 8. 2022 – 19. 8. 2022

25. 7. 2022 - 29. 7. 2022

22. 8. 2022 - 26. 8. 2022

Praktická část:
o

Lekce jsou zaměřeny na intenzivní práci s účastníky – zdokonalení sedu jezdce, správné působení
jezdce na koně, základy drezurního a skokového ježdění. U začátečníků probíhá výcvik na lonži.

o

Část lekcí bude věnována jízdě bez sedla s madly, či vycházce po okolní přírodě (dle schopností
účastníků). Všechny lekce jsou vždy přizpůsobeny individuálním potřebám jednotlivců.
Teoretická část:

o

Péče o koně, pravidla ve stáji.

o

Pravidla jezdeckého sportu.

o

Hry, výtvarné činnosti a další doprovodný program.

CENA POBYTU: 3 700 Kč (vč. obědu, svačiny a pitného režimu po celý den)
Přihlášení a informace:
Mgr. Pavla Čerstvíková, e-mail: konirna@konirna-doloplazy.cz, tel. 776 057 183

18. 7. - 22. 7.
25. 7. - 29. 7.

Základna tábora:
Kulturní dům v Doloplazích

V ceně zahrnuto:
celodenní stravování (teplý oběd + 2x svačina)
pitný režim
zábavné atrakce - skákací hrad, čtyřkolky, tetování
hry a soutěže
tvořivé dílničky
výlety po okolí
spousta zábavy a noví kamarádi

Každý den jiné téma, např.:
Indiánský den
Ekoden s Mimoni
Středověký den
Dopravní den
Sportovní den
Pirátský den

Přihlášky a kontakty: David Soldán, tel: 776 219 191
info@nejlevnejsiatrakce.eu, www.nejlevnejsiatrakce.eu

cena 2.700,- Kč/turnus

Turnusy:
11. 7. - 15. 7. 2022
18. 7. - 22. 7. 2022
25. 7. - 29. 7. 2022

Děti každý den od 8:00 do 16:00 čeká plno báječné zábavy, sportovních soutěží, pohybových her,
zábavných atrakcí, kreativního tvoření a výletů po okolí.

11. 7. - 15. 7.

Příměstský tábor RADOST v Doloplazích
pro děti od 5 do 12 let

Omalovánky pro děti
Vymaluj barvičkami jarní motivy a do prázdného
místa přimaluj své vlastní!

