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Společenská rubrika

Foto čtvrtletí

Jubilanti
Malíčková	Eva	 75 
Arabčuková	Hana	 75 
Matečka	Jaroslav	 70 
Zdařilová	Jarmila	 80 
Koukalová	Marta	 75 
Petera	Miroslav	 70 
Malíčková	Pavla	 75 
Šretr	Jan	 75 
Arabčuk	Jiří	 75

společenská rubrika

Narodili se
Vítek	Lebiš 
Karolína	Zemanová 
Václav	Temlík

Opustili nás
Miroslav	Orálek	 86 
Jarmila	Šimíková	 92 
Jan	Špunda	 89 
Miloslav	Korčák	 74
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Vážení 
spoluobčané,
 
s příchodem	letních	dnů	a bouřek	byl	polo-
žen	finální	povrch	na	opravě	komunikace	
v Hliníku,	ulici	vedoucí	od	obecního	úřadu	
směrem	na	hřbitov.	Projekt	opravy	komu-
nikace	běžel	od	loňského	podzimu	a všich-
ni	jsme	rádi	za	jeho	dokončení.	Bylo	pro	mě	
naprostým	překvapením,	jak	tato	opravená	
ulice	prokoukla.	Bez	odstavených	aut	a s do-
minantní	boží	mukou	na	kopečku	ji	stavební	
firma	přejmenovala	na	ulici	Velehradskou.	
Oprava	této	komunikace	navázala	na	rekon-
strukci	elektrické	rozvodné	sítě,	a proto	byla	
velmi	zdlouhavá	a náročná.	Tímto	bych	chtěl	
poděkovat	obyvatelům	Hliníku	za	trpělivost	
se	stavbou	a spolupráci	se	stavební	firmou	
na	dokončovacích	pracech	a celém	průběhu	
stavby.	Oprava	komunikace	a její	odvodnění	
stála	6	999	648 Kč	a byla	podpořena	dotací	
z Ministerstva	 pro	místní	 rozvoj	 ve	 výši 
5	287	346 Kč.

Po	úpravě	komunikace	a kanalizace	dochází	
ještě	k výměně	vodoměrů	na	obecním	vodo-
vodu.	V letošním	roce	bude	celkově	vyměněno	
100	ks	vodoměrů	v celé	obci.

Po	rekonstrukci	elektrické	rozvodné	sítě	v obci	
pokračují	práce	na	rozvodné	síti	v poslední	
ulici	s	venkovními	rozvody	v Příhoně	a na	Vě-
třáku.	Stejně	jako	v celé	vesnici	je	zde	současně	
budováno	nové	veřejné	osvětlení	a pokládána	
optická	síť.

Nová	optická	síť	je	současně	provozovatelem	
v celé	obci	postupně	uváděna	do	provozu.	Po	
dokončení	poslední	etapy	rekonstrukce	elek-
trifikace	bude	celá	obec	bez	drátů	elektrického	
vedení.	Dráty,	které	na	návsi	zůstávají,	jsou	ve	

vlastnictví	firmy	Cetin,	poskytující	telefonní	
a internetové	služby.	Jejich	odstranění	je	řeše-
no	se	zástupci	firmy	a doufám,	že	nefunkční	
kabely	budou	odstraněny	v dohledné	době.

Nejvíce	dotazů	od	občanů	dostávám	ke	stavbě	
Sportovního	areálu	Doloplazy.	V současné	
době	se	staví	multifunkční	hřiště	na	míčové	
hry,	dvoudráhový	atletický	ovál,	sprinter-
skou	dráhu	na	60 m,	pískové	doskočiště	na	
skok	daleký,	skatepark	pro	mladší	generaci,	
workoutové	hřiště	s hrazdami	a posilovacími	
stroji.	Uvedená	sportoviště	jsou	určena	pro	
využití	v hodinách	tělesné	výchovy	Základ-
ní	školy	a také	pro	využití	spolky	a širokou	
veřejností.	Stavěné	hřiště	je	první	etapou	
výstavby	Sportovního	areálu	v Doloplazích.	
Realizované	hřiště	v celkové	ceně	15	528	864 Kč	
je	hrazeno	ve	výši	7	227	000 Kč	z dotací	Mini-
sterstva	pro	místní	rozvoj	a Olomouckého	
kraje.	Multifunkční	hřiště	by	mělo	být	dokon-
čeno	v polovině	srpna	a rád	bych	Vás	všechny	
pozval	v pátek	2. září	2022	na	jeho	slavnostní	
otevření.

Dále	se	připravují	projekty	na	hřiště	s umě-
lým	povrchem	na	malou	kopanou,	parkovi-
ště	a dětské	hřiště.	V poslední	části	je	prostor	
pro	možnou	výstavbu	sportovní	haly,	tento	
prostor	bude	prozatím	využit	pro	trekovou	
dráhou	(uzavřený	okruh	pro	terénní	jízdu	
na	kole).

slovo starosty
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slovo starosty

Drobnější	projekty,	které	nás	ještě	čekají,	jsou	
úprava	autobusové	zastávky	na	horním	konci,	
výměna	asfaltového	povrchu	v ulici	K Mlékár-
ně	a vybudování	chodníku	přes	horní	křižo-
vatku.	Připravována	je	i studie	a prováděcí	
dokumentace	na	údržbu	hřbitova,	prostor	
kolem	pomníku	TGM	a zastávky	U Lípy.

Jsem	velmi	rád,	že	po	covidové	době	se	oživuje	
i kulturní	a společenský	život	v obci.	O pro-

běhlých	akcích	doloplazských	spolků	a usku-
tečněném	výletu	občanů	se	dočtete	uvnitř	
zpravodaje.	Já	bych	Vás	rád	pozval	na	blížící	
se	doloplazské	hody –	Jízdu	králů,	Hodovou	
zábavu	a připravovaná	promítání	letních	kin.

Užívejte	si	letních	dnů,	sluníčka	a tepla,	hodně	
štěstí	a zdraví	Vám	přeje

Miroslav Bílek



zpravodaj obce Doloplazy  |  duben – červen 2022

6

Vážení spoluobčané, 
 
rádi bychom Vás informovali o spolupráci mezi Obcí Doloplazy a společností Dimatex. 
Dimatex zajišťuje charitativně ekologický sběr textilu a bot. Zároveň průběžně renovuje 
stávající síť nádob na textil. Pomozte přispět ke zlepšení životního prostředí.

Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny k druhotnému využití 
textilních materiálů s pozitivním vlivem na životní prostředí. 
 
Naleznete je u základní školy a u samoobsluhy. 
 
 
Svoz nádob na textil optimalizuje inteligentní informační systém a NFC chipy. Tím šetří 
Dimatex životní prostředí a zároveň má přehled o situaci v terénu včetně vyhodnocení 
zaplněnosti kontejnerů.

Dimatex pomáhá neziskovým organizacím, a to nejen materiálně ale také finančně. 
V sídle firmy ve Stráži nad Nisou provozuje mimo jiné vlastní charitativní šatník, díky 
němuž může kdykoliv poskytnout ošacení lidem v nouzi. 
 
Co patří do sběrného kontejneru:

Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, 
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále 
také spárované (svázané) nositelné boty a hračky. 
 
 
Co nepatří do sběrného kontejneru:

Znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, ústřižky látek, netextilní 
materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

 
Z odpadové části textilu Dimatex vyrábí textilní kompozit Retextil – profily a městský mobiliář. 
Tento materiál kombinuje nejlepší vlastnosti dřeva a plastu. 
(v závěru zpravodaje se nachází infografika recyklačního koloběhu)

Sběr oděvů

zprávy z obce
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Dne	2. 4. 2022	se	v naší	obci	uskutečnila	velká	
úklidová	akce	Ukliďme	Doloplazy.	V předcho-
zích	letech	měla	tuto	akci	na	starosti	skupina	
skautů	a skautek	z Doloplaz.	Letos	ji	zaštítila	
obec	Doloplazy.	Snažili	jsme	se	zapojit	více	lidí	
jak	ze	spolků,	tak	i z široké	veřejnosti.

Sraz	byl	v 9	hodin	u obecního	úřadu,	kde	dob-
rovolníci	dostali	drobné	občerstvení,	někteří	
rukavice	a nezbytné	pytle	na	odpadky.	Katastr	
obce	byl	rozdělen	a vytyčily	se	trasy	úklidu.	
Doufali	jsme	v pěkné	jarní	počasí,	což	nám	
nevyšlo.	Zrovna	ten	víkend	byla	velká	zima	
a foukalo.	Přesto	nás	nevlídné	počasí	neodra-
dilo	a sešla	se	velká	skupinka	dobrovolníků.	
Někteří	měli	svá	vlastní	vozidla	s vozíky	a plné	
odpadkové	pytle	pak	sváželi	na	jedno	místo.	
Hodně	nám	to	usnadnilo	práci	a nemuseli	
jsme	se	tahat	s plnými	pytli.

Zapojili	se	zástupci	všech	spolků	působící	
v naší	obci.	U mnoha	spolků	bylo	více	dětí	
než	dospělých,	což	je	škoda.	Myslím	si,	že	by	

dospělí	měli	jít	příkladem,	a doufám,	že	příště	
se	nás	sejde	ještě	více.	Mnoho	dospělých	nám	
sdělilo,	že	se	neúčastnilo	proto,	že	odpad	na	
okrajích	naší	vesnice	neodkládají	a nevytváří	
černé	skládky.	Proto	nemají	důvod	se	této	akce	
účastnit.	A tak	poslalo	jen	své	dítě.	A ruku	na	
srdce,	vážně	to	dítě	pohodí	do	příkopy	plasto-
vé	dveře,	okna,	matrace,	sedačky	z automobilu	
a další	odpad,	který	byl	sesbírán?	Z toho	dů-
vodu	věřím,	že	i když	mnoho	našich	občanů	
černé	skládky	nezakládá	a odpad	likviduje	
předepsaným	způsobem,	má	smysl	se	jednou	
za	čas	sejít	a ukázat	svým	dětem,	že	příroda	
a okolí,	kam	chodíme	na	procházky,	je	hezčí	
čistá	-	bez	odpadu.	Pokud	je	to	naučíme	„za	
mlada“	budou	naše	chování	kopírovat	a udr-
žovat	své	okolí	čisté.	A jednou	třeba	nebudou	
takové	akce	vůbec	potřeba,	protože	nikoho	ne-
napadne	vyvézt	odpad	za	vesnici	do	příkopy.

Děkuji	všem,	kteří	se	zúčastnili,	a příště	če-
káme	i Vás!!!

UKLIĎME ČESKO 
/ UKLIĎME DOLOPLAZY

ze života obce
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ze života obce

V březnu	se	žáci	5. třídy	společně	s paní	uči-
telkou	Zahrádkovou	vrhli	na	výrobu	keramic-
kých	srdíček	pro	klienty	mobilního	hospice	
společnosti	Nejste	sami.

20. dubna	jelo	8	šikovných	žáků	ze	starších	
tříd	na	floristickou	soutěž	v aranžování	kvě-
tin.	Jejich	výtvory	si	pak	mohli	prohlédnout	
návštěvníci	výstavy	Flóra	Olomouc.

Na	samotném	konci	dubna	si	děti	užily	různé	
soutěže	a hry	na	čarodějnice	v rámci	jednot-
livých	tříd.

Květen	byl	ve	znamení	testování	žáků	5.	třídy	
a také	probíhaly	přijímací	zkoušky	na	gym-
názia.	Z našich	žáků	uspělo	hned	6	dětí	(po-
čítáme	mezi	ně	i žáky	domácího	vzdělávání),	
kterým	srdečně	blahopřejeme.

Menší	děti	navštívily	zemědělské	družstvo.	
Druháci	zkoumali	technické	stroje	s odborným	
výkladem	pana	K. Zbořila.	Děkujeme	všem	za-
městnancům	družstva	za	tyto	nevšední	zážitky.

Den	dětí	byl	pro	nás	také	nevšední.	Jednotlivé	
třídy	vyrazily	do	přírody	užít	si	dopoledne	
plné	her	a zábavy	s tradičním	opékáním	špe-
káčků	místo	svačiny.

16. června	se	na	hřišti	v Tršicích	pořádaly	
sportovní	hry	Mikroregionu	Bystřička,	kde	
se	naši	malí	sportovci	neztratili.

V době,	kdy	čtete	tyto	řádky,	budeme	mít	za	
sebou	i plánované	výlety	do	archeoskanzenu	
Modrá,	ostravského	Velkého	světa	techniky,	
Zahradní	slavnost	s kinem	a další	akce.	Ve	
škole	se	už	budou	tisknout	vysvědčení.

Přejme	všem	školákům,	aby	byla	podle	jejich	
představ	a zásluh	co	nejkrásnější	a aby	si	užili	
zasloužené	letní	prázdniny.

Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy

Základní škola
Prázdniny klepou na dveře, a tak se ještě rychle ohlédněme 
za uplynulými jarními měsíci…
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ze života obce
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ze života obce

Prosluněné dny v MŠ

Duben	ve	školce	začal	,‚Aprílovými	zpívánka-
mi“	vedenými	kytaristou	p.	Čápem	a pokračo-
val	akcí	,‚Ukliďme	Česko“	–	v našem	případě	
vlastně	spíše	,‚Ukliďme	školní	zahradu	a její	
okolí.“	Děti	se	mimo	jiné	v tomto	měsíci	do-
zvěděly	v rámci	výukového	programu	,‚Kva-
ky,	kvak,	jde	sem	čáp!“	zajímavosti	ze	života	
našich	obojživelníků.

Na	začátku	května	proběhl	zápis	nových	ucha-
zečů	do	naší	školky.	Hlásilo	se	28	dětí	z Do-
loplaz	i širokého	okolí.	Nakonec	jsme	přijali	
21	dětí,	z nichž	14	je	z Doloplaz.

Druhý	květnový	týden	jsme	po	dlouhé	době	
mohli	konečně	přivítat	ve	vnitřních	prosto-
rách	školky	rodiče	i prarodiče	ku	příležitosti	
Besídky	ke	Dni	matek.	Bylo	moc	milé	vidět	
hrdé	a leckdy	i dojaté	rodiče	rozplývající	se	
nad	svými	šikovnými	a snaživými	dětmi.

24. 5. jsme	vyjeli	všichni	autobusem	za	kul-
turou	do	Olomouce.	Děti	v kině	Metropol	
zhlédly	divadelní	pohádku	,‚Obušku	z pytle	
ven“,	kterou	v muzikálovém	pojetí	zpracovalo	
Pohádkové	divadlo	J. Jurištové	z Prahy.	Na	
konci	měsíce	připravily	pro	Motýlky	a Vče-
ličky	naše	praktikantky	(studentky	Střední	
pedagogické	školy	Přerov)	hledání	pokladu	
spojené	s plněním	úkolů	v okolí	MŠ.

Mezinárodní	den	dětí	jsme	ve	školce	oslavili	
formou	her,	soutěží	a tanečků.	Děti	byly	od-
měněny	nejen	drobnostmi	a sladkostmi,	ale	
také	výbornou	zmrzlinou.

2. června	se	v MŠ	uskutečnil	výchovně	vzdělá-
vací	koncert	,‚Seznámení	s hudebními	nástro-

ji“.	Maminka	pí	Krulíková	s rodinou	dětem	
představila	různé	hudební	nástroje	a prostřed-
nictvím	pohádkových	melodií	jim	ukázala	
kouzlo	hudby.	Touto	cestou	ještě	jednou	moc	
děkujeme	za	nevšední	zážitek!

Tentýž	den	uspořádala	pí	Coufalová	pro	ro-
diče	závěrečnou	ukázkovou	lekci	tanečního	
kroužku,	který	opět	zaštítila	Taneční	škola	
Coufalovi	z Olomouce.	Děti	předvedly	deset	
tanečků,	jež	se	během	třech	měsíců	naučily.	
A že	se	bylo	na	co	dívat!

7. června	jsme	vyrazili	na	dlouho	očekávaný	
školní	výlet –	tentokrát	na	pevnost –	Fort	Kře-
lov.	Děti	si	nejen	prohlédly	místní	muzeum	
a prošly	se	s lampičkami	podzemím	opevně-
ní,	ale	také	viděly	v tomto	krásném	prostředí	
vtipnou	loutkovou	pohádku	,‚O princeznách	
a drakovi“	a odnesly	si	na	památku	minci,	
kterou	před	nimi	vyrazil	mincíř.

13. 6. přihlášené	děti	absolvovaly	poslední	ho-
dinu	předplaveckého	výcviku,	který	probíhal	
v Plaveckém	bazéně	Přerov.

V polovině	června	se	Včeličky	a Motýlci	vy-
dají	na	exkurzi	do	teletníku	místního	ZD	
a nejmenší	Berušky	pojedou	autobusem	do	

Mateřská škola
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ze života obce

Olympie	Olomouc,	kde	 jim	zaplatí	vstup	
do	zábavného	parku	Wonderpark	manželé	
Kimlovi.	Tímto	jim	i panu	Klimeši	ještě	jed-
nou	děkujeme!

A pak	už	nás	čeká	jen	vrcholná	akce	školního	
roku –	Zahradní	slavnost.	Tradičně	nás	odpo-
lednem	provede	klaun	Hubert.	Předškoláci	
budou	pasováni	na	školáky	a všechny	děti	bu-

dou	mít	opět	možnost	zařádit	si	na	skákacím	
hradě	a ozdobit	se	kresbami	na	obličej.	Snad	
nám	letos	vyjde	počasí	a tento	den	si	řádně	
všichni	užijeme.

Klára Nesvadbová
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Když	jsem	psal	článek	do	minulého	zpravo-
daje,	tak	už	jsem	přemýšlel,	jestli	vás	budu	
mít	o čem	informovat	v tom	následujícím.	Vše	
vypadalo	na	klidné	deštivější	jaro,	ale	člověk	
míní	a příroda	si	stejně	udělá,	co	chce.	Požár	
v Pohořanech,	o kterém	jsem	psal	minule,	byl	
jen	začátek	divokého	jara.	Od	té	doby	jsme	za-
sahovali	u dalších	deseti	událostí.	Ať	už	to	byly	
požáry	lesů,	stodol,	osobních	i nákladních	au-
tomobilů	nebo také	dopravní	nehoda	osobního	
vlaku	s osobním	automobilem	v Hlubočkách.	
U všech	událostí,	kromě	dopravní	nehody,	
nikdo	neutrpěl	zranění,	ani	ztrátu	na	životě.	
Jen	řidič	automobilu,	který	zavinil	nehodu,	
utrpěl	středně	těžké	zranění,	a to	může	mlu-
vit	o štěstí,	protože	jeho	auto	mělo	po	nehodě	
podobu	slisované	kostky	plechu.

Na	poli	sportovním	se	našim	žákům	dařilo	
a stále	daří	nad	očekávání	dobře.	Žáci	dokon-
čili	jarní	kolo	Hry	plamen	výtečným	čtvrtým	
místem	v celkovém	pořadí	a pohybují	se	na	

čelných	příčkách	v lize,	kde	se	závodí	v po-
žárním	útoku.	Dorostenci	Anna	Zbořilová	
a Štěpán	Zela	nás	reprezentovali	na	krajské	
soutěži	v Požárním	sportu	a skončili	na	dru-
hém,	respektive	na	čtvrtém	místě.

Naši	kulturní	sezonu	jsme	začali	stavěním	
máje	a pálením	čarodějnic.	Při	této	příležitosti	
jsme	také	uspořádali	Spanilou	jízdu	traktorů	
všeho	druhu	po	naší	vesnici.	Koncem	května	
jsme	uspořádali	zábavné	odpoledne	pro	děti	
a potom	večer	zábavu	pro	dospělé.

Děkuji	tímto	všem,	kteří	nám	vše	pomáhají	
organizovat	a také	všem,	kteří	se	našich	akcí	
účastní.	Velice	si	toho	vážíme.

Martin Zbořil

Sbor dobrovolných 
hasičů

ze života obce
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Konečně	nám	po	chladné	zimě	přišlo	jaro 
a	my	mohli	zase	vyjít	ven,	užívat	si	sluníčka 
a	zapojovat	se	do	mnoha	zajímavých	akcí.	Za-
čátkem	dubna	jsme	se	opět	zúčastnili		zkráš-
lující	akce	naší	vesnice	Ukliďme	Česko.	Letos	
náš	oddíl	tuto	akci	uskutečnil	ve	spolupráci 
s	obcí	a	přidalo	se	k	nám	i	mnoho	pracovitých	
dětí.	V	polovině	dubna	nás	čekala	výprava	
pod	velením	našich	dvou	členek,	které	díky	
této	výpravě	úspěšně	splnily	čekatelskou	
zkoušku.	Ke	konci	dubna	se	konaly	skautské	
čarodějnice,	kde	náš	oddíl	reprezentovaly	hol-
ky	z	družiny	Kopretinek.	Všem	zúčastněným	
gratulujeme	za	úspěchy.	Ani	naši	nejmenší 
z	družiny	Svišťů	nezaháleli	a	vyjeli	na	závod	
vlčat	a	světlušek.	Duben	byl	pro	nás	velmi	
náročný	a	zakončili	jsme	jej	sběrem	železa,	
který	byl	jako	každý	rok	velmi	úspěšný.	Každo-
ročně	se	koná	obnova	Staré	Vody,	jež	se	i	letos	
velmi	vydařila.	Mezi	naše	nejmenší	družiny	
patří	Svišti	a	Princezny	pod	skvělým	vedením	
našich	rádců,	dále	Vrabci	a	Kopretinky	a	od	
příštího	školního	roku	se	rozrosteme	o	aktivní	
družinu	roverů	a	rangers.	Po	těžkém	školním	
roce,	který	se	obešel	bez	covidu,	jsme	všichni	
natěšeni	na	prázdniny	a	na	hlavní	vyvrcholení	
našeho	skautského	roku,	jímž	je	tábor.	Letos	s	
dětmi	prožijeme	nádherné	dny	na	naší	velmi	
oblíbené	Slezské	Hartě.	

Za skautský oddíl Kamzíci  
Vendula Rosková

Skautský oddíl Kamzíci
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Během letošního roku se nám podařilo pro 
děti uskutečnit hned několik vystoupení. Dá 
se říct, že jsme konečně po delší době mohli 
opět někam vyrazit. V dubnu jsme se v Olo-
mouci účastnili Tvarůžkového festivalu, kde 
vystupovali jak ti nejmenší, tak dorost, a i 
nám starším nechala naše mládež prostor, 
abychom ukázali, jak nám to pořád ještě tančí.

V květnu jsme s dětmi byli na přehlídce 
dětských souborů v Hulíně, kde jsme viděli 
i ostatní dětské soubory z Hané. V některých 
případech bohužel jen ty, které se po nešťast-
né covidové  době udržely a stále fungují. Ve 
srovnání s jinými soubory můžeme být pyšní 
kolik dětí a mládeže, která má zájem o folklór, 
u nás máme. 

Další velkou událostí pro naše mladé taneč-
níky byla účast na Mezinárodním folklorním 
festivalu ve Strážnici, kde nás v červnu čekalo 

nelehké vystoupení. V rámci programu Haná 
úrodná a neznámá, ve kterém účinkovalo hned 
několik souborů z Hané, předvedli chlapci Jíz-
du králů a děvčata spolu s ostatními tančila 
Královničky. Vše bylo časově náročné – naz-
koušení choreografie, dojíždění na společné 
zkoušky a nakonec i samotné vystoupení, kte-
ré se odehrávalo v nočních hodinách. Děti vše 
zvládly a mají na co vzpomínat.

Tento festival je vyhlášený a mnozí z nás star-
ších neměli tu možnost něco takového zažít. 
Jsme rádi, že tuto příležitost naše děti využily 
a mohly být u toho. Viděly a poznaly mnohem 
větší akci, než je ta naše Jízda králů. Touto 
cestou jim všem chceme poděkovat a věříme, 
že se po prázdninách zase všichni sejdeme. Sa-
mozřejmě, že se můžou přidat i nový zájemci. 
Pěkné prázdniny!

Gabriela Bílková

Hanácký soubor Olešnica

ze života obce
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Blíží	se	konec	jarní	části	sezony	a je	tedy	čas	
poohlédnout	se	po	výsledcích	jednotlivých	ka-
tegorií	našeho	klubu,	ačkoliv	hodnocení	může	
být	pouze	průběžné,	protože	poslední	zápasy	
soutěží	se	odehrají	až	po	uzávěrce	zpravodaje.

Nejmladší	kategorie	našich	dětí,	tedy	ročníků	
2014	a mladší,	do	ostrých	zápasů	zatím	nena-
skočila,	ale	pilně	trénují	a od	léta	již	chceme	
děti	do	soutěže	přihlásit.	Do	té	doby	je	ale	če-
kají	první	přípravné	zápasy.	Počet	dětí	v této	
kategorii	mi	dělá	velkou	radost,	snad	jejich	
počet	ještě	naroste	a budou	je	zápasy	bavit	
tak,	jako	je	baví	tréninkové	jednotky.

Dětí	starší	přípravky	si	nevedou	špatně,	ale	
mají	kolísavé	výsledky.	Tyto	jsou	zapříčiněny	
věkovým	složením	týmu,	které	není	jednotné.	
Hrají	v kategorii	roč. 2011,	ale	z tohoto	ročníku	
je	v týmu	pouze	několik	hráčů,	kteří	navíc	
v průběhu	sezony	z různých	důvodů	absentují,	
a zbývající	hráči	jsou	ročníkově	až	o dva	roky	
mladší,	což	se	při	zápasech	logicky	projevuje.	
Nicméně	i přes	tuto	nepříjemnost	hrají	velice	
dobře	a jsou	schopni	své	turnaje	v této	věkové	
kategorii	vyhrávat.

Kluci,	kteří	nastupují	v kategorii	starších	
žáků,	hrají	skupinu	o 21.	–	25. místo,	kde	si	
vedou	na	výbornou	a bojují	o vítězství	v této	
skupině.	Nejvíce	gólů	vstřelil	David	Přidal	(9),	
který	je	stíhaný	Adamem	Janíčkem	a Vojtou	
Janíkem.I tento	tým	je	ročníkově	značně	
nevyrovnaný	a po	skončení	sezony	nás	čeká	
rozhodnutí,	do	jaké	věkové	kategorie	tyto	děti	
příští	rok	přihlásíme.

Po	podzimní	části,	která	byla	pro	tým	mužů	
bodově	úspěšná,	se	áčku	v jarní	části	příliš	

nedařilo.	Díky	skvělému	podzimu	udrželi	pří-
slušnost	v krajské	I.B	třídě.	Můžeme	se	tedy	
i v novém	ročníku	těšit	na	zajímavý	fotbal	
a kvalitní	soupeře,	mezi	které	již	nebude	patřit	
tým	z Velké	Bystřice,	kterému	se	podařilo	po-
stoupit	do	I.A třídy.	Naopak	se	můžeme	těšit	
na	tým	z Hodolan,	který	postoupil	z II.	třídy.	
Klub	z Hodolan	je	známý	výbornou	fanouš-
kovskou	kulisou.	Nejlepším	střelcem	našeho	
týmu	mužů	je	Adam	Kropáček	(6)	a pronásle-
duje	ho	Petr	Tomíček	(5).

V průběhu	letních	prázdnin	by	měla	být	ukon-
čena	první	fáze	výstavby	sportoviště	u našeho	
fotbalového	areálu,	které	jistě	budeme	moci	
také	využívat	v přípravě	na	naše	zápasy	(pře-
devším	ke	zvyšování	kondice),	takže	věřím,	
že	i díky	tomu	poroste	výkonnost	a výsledky	
našich	družstev.	V rámci	modernizace	fotba-
lového	hřiště	byly	zakoupeny	nové	hliníkové	
branky,	kterými	budeme	osazovat	hlavní	hři-
ště	po	skončení	sezony.

Konec	fotbalové	sezony	také	znamená	ukonče-
ní	školy	a volný	přechod	do	letních	prázdnin	
dětí,	takže	je	na	místě	popřát	všem	hráčům,	
rodičům	a především	trenérům,	aby	si	v prů-
běhu	letních	prázdnin	pořádně	odpočinuli	
a načerpali	dostatek	sil	na	další	sezonu.	Za-
čátek	nové	sezony	mužů	je	vždy	směřován	
na	první	 víkend	v  srpnu,	 ale	 v  současně	
době	zatím	není	známo	rozlosování	jednot-
livých	soutěží,	takže	sledujte	facebookový	
profil	Sokolu	Doloplazy,	kde	budeme	vše	
zásadní	zveřejňovat,	aby	vám	nic	neuteklo. 
Všem	přeji	krásné	a pohodové	léto.

Josef Drábek

TJ Sokol – oddíl kopané
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Jako	první	jsme	se	vydali	na	Zelenou	horu	do	
poutního	kostela	sv. Jana	Nepomuckého,	kte-
rý	nemá	svou	architekturou	v České	republice	
obdoby.	Žďárský	opat	Václav	Vejmluva	chtěl	
po	slavném	architektovi,	aby	stvořil	hvězdu	ve	
hvězdě.	Jan	Blažej	Santini –	Aichel	jeho	zadání	
vzal	doslova.	Postavil	stavbu,	jejíž	půdorys	je	
ve	formě	pěticípé	hvězdy.	V kostele	se	setkáme	
s mnoha	opakujícími	se	symboly.	Kostel	je	
zapsán	na	seznamu	památek	Unesco.

Ze	Zelené	hory	jsme	zamířili	do	zámku,	kde	
jsme	si	dali	kávu	a něco	dobrého	na	zub.	
Prohlídkovou	trasou	„Za	zdmi	Kláštera“	nás	
provedla	Eva	Bernardová.	Ukázala	nám	areál	
zámku	a kláštera	a seznámila	nás	s jeho	histo-
rií.	Při	prohlídce	jsme	byli	zavedeni	do	sálu,	
kde	nás	všechny	uchvátil	malovaný	strop.	
Také	nám	nastínila,	jak	vypadal	život	tako-
vých	mnichů,	kteří	klášter	stavěli	a zakládali.	
Nic	jednoduchého	to	nebylo.	Stavět	začínali	
v místech,	kde	byly	hluboké	lesy.	Vznik	kláš-
tera	je	datován	do	poloviny	13. století.	Prů-
vodkyně	nás	zavedla	do	centra	kláštera,	kde	
se	nachází	bazilika	Nanebevzetí	Panny	Marie	
a sv. Mikuláše.	Při	průchodu	do	zadní	části	
k oltáři	je	jeho	zdobnost	čím	dál	větší.	Dle	prů-
vodkyně	je	to	uděláno	tak,	aby	návštěvník	měl	
pocit,	že	vstupuje	do	jiného –	nadpozemského	
světa.	Naopak	při	odchodu	si	uvědomujete,	že	
jdete	zpět,	do	všedního,	obyčejného	života.	
Prohlídka	byla	zakončena	u studniční	kaple	
a středověkých	sádek.

Oběd	jsme	měli	domluven	v nedaleké	restau-
raci.	Poseděli	jsme	u dobrého	jídla	a po	obědě	
nechyběla	káva.	Někteří	si	dali	i zákusek.

Poslední	zastavení	bylo	v muzeu	nové	gene-
race.	Dostali	jsme	sluchátka	a pokyny	k jejich	
obsluze.	Všichni	si	rychle	osvojili,	jak	je	použí-
vat,	a každý	si	poslechl,	co	jej	zajímalo.	Mnohé	
exponáty	byly	interaktivní	a přímo	před	vámi	
se	odehrával	příběh	založení	kláštera.	Muze-
um	má	ocenění	jako	nejkreativnější	muzeum	
ve	střední	Evropě	a musíme	konstatovat,	že	
oprávněně.	Věřím,	že	tak	jak	se	líbilo	nám,	
líbilo	by	se	i dětem.	Po	ukončení	prohlídky	
muzea	jsme	nasedli	do	autobusu	a uháněli	
k domovu.	Při	zpáteční	cestě	se	probíralo,	kam	
bychom	mohli	jet	příště.	Pár	tipů	padlo,	ale	
necháme	se	překvapit,	kam	nás	zavede	pod-
zimní	výlet	s našimi	občany.

Obec uspořádala 9. června výlet pro místní občany. 
Tentokrát jsme se podívali na Vysočinu do města Žďár nad Sázavou. 
Zájezdu se zúčastnilo 42 lidí.

Výlet s občany 
do Žďáru nad Sázavou
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Na	místě	dnešního	kostela	 stávala	kaple	
sv. Urbana,	patrona	vinařů	a ochránce	proti	
opilství.	O její	podobě	se	nedochovalo	příliš	
zmínek	nebo	grafických	záznamů.	Dolopla-
zy	byly	zprvu	součástí	farnosti	v nedalekých	
Tršicích.	Koncem	19. století	byla	úspěšně	pro-
sazena	myšlenka	zřízení	samostatné	farnosti	
a výstavby	kostela.	Roku	1893	vyhlásil	tršický	
farář	sbírku	na	nový	kostel	v Tršicích,	do	této	
sbírky	měly	přispět	všechny	přifařené	obce,	
včetně	Doloplaz.	Doloplazští	občané	se	však	
na	valné	schůzi	rozhodli,	že	se	zde	sbírka	na	
kostel	v Tršicích	konat	nebude	a místo	toho	
se	začnou	upisovat	dary	na	kostel	vlastní.	Ty	
nakonec	vynesly	sumu	19	829	zlatých.	Ještě	
v listopadu	téhož	roku	byl	tedy	zvolen	staveb-
ní	výbor,	jemuž	předsedal	tehdejší	starosta	
Jakub	Johanes.	Veřejnou	soutěží	byla	stavba	
kostela	zadána	staviteli	Vilému	Žákovi	z Pře-
rova	za	celkovou	částku	11	470	zlatých.

Na	další	valné	schůzi	v květnu	1894	byli	za	
patrony	budoucího	chrámu	Páně	zvoleni	svatí	
Cyril	a Metoděj.	V témže	měsíci	byl	položen	
základní	kámen,	který	se	nachází	pod	bývalou	
kazatelnou.	Stavba	pokračovala	velmi	rych-
le	$2	věžový	kříž	byl	posvěcen	a zasazen	již	
v srpnu	téhož	roku.	Dle	svědectví	pamětníků	
se	výstavby	účastnila	celá	vesnice.	Pracovní	
směny	byly	rozděleny	podle	jednotlivých	ulic.	
Lešení	bylo	tak	mohutné,	že	se	dovezené	cihly	
kladly	na	zdi	rovnou	z povozů,	aby	se	ušetřil	

čas	a práce	s jejich	překládáním.	V obci	byla	
dokonce	otevřena	i malá	pískovna	sloužící	
pro	účely	výstavby.	Zvony	posvětil	brněnský	
biskup	František	Saleský	Bauer	v září	1894 ;	
celá	stavba	pak	byla	ukončena	v říjnu	1894.

Na	vnitřní	výbavě	kostela	se	podílely	místní	
rodiny,	z jejichž	darů	se	pořídily	tři	oltáře –	
sv. Cyrila	a Metoděje,	sv. Urbana	a sv. Anny.
Kostel	byl	benefikován	děkanem	p.	Františ-
kem	Chalupou	z Velkého	Týnce	dne	25. květ-

okénko do historie

Farní kostel 
sv. Cyrila a Metoděje
Několik slov o historii místního farního kostela sv. Cyrila a Metoděje, 
jejichž svátek určuje termín konání doloplazských hodů a Jízdy králů.
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na	1896	a zasvěcen	slovanským	apoštolům	
sv. Cyrilu	a Metoději.

Prvním	farářem	se	stal	p.	Eduard	Zlámal,	kte-
rý	byl	kanonicky	instalován	a v Doloplazích	
uvítán	v březnu	1900.	Pan	Johanes,	starosta	
a předseda	stavebního	výboru,	byl	za	zásluhy	
o zřízení	duchovní	správy	vyznamenán	od	

Svatého	Otce	Lva	XIII	stříbrným	křížem	„Pro	
Ecclesia“.	Do	dnešních	dnů	se	v našem	chrá-
mě	každá	nedělní	mše	svatá	slouží	za	farníky	
jako	hold	nezištnosti	a obětavosti	tehdejších	
farníků	při	práci	na	kostele.

zpracováno na základě seminární práce pana 
Pavla Zdařila





pokračování ze strany 6:

Kontakt a profil společnosti: www.dimatex.cz 
       Recyklace textilu 
Video ze zpracování textilu: 
Cesta textilního odpadu - www.youtube.com/Cesta textilního odpadu



Omalovánky pro děti
Vymaluj kytičky pestrými barvami léta!


