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společenská rubrika

=
Neubauer Pavel 80 
Stiborová Božena 70 
Navrátilová Daniela 80 
Ruská Jana 80 
Steigerová Olga 70 
Poslušný Josef 70 
Tomeček František 75 
Kovář Ronald 75 
Holec Tomáš 75 
Niesnerová Alena 80 
Stibor Jiří 70

Hanzlíková Tereza 
Hiemerová Sofie 
Zlámal Sebastián
Balint Alois

Korčák Miloslav 74 
Nevřalová Jarmila 77 
Král Ladislav 75 
Vojáček Karel 74

Společenská rubrika

Jubilanti

Foto čtvrtletí

Narodili se Opustili nás
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Vážení 
spoluobčané,
máme tu podzim a konec volebního období 
zastupitelstva zvoleného v roce 2018. Za čty-
ři roky se událo spousta událostí, které ovliv-
nily nejen život v obci, ale v celé společnosti. 
Končící volební období bylo výrazně ovliv-
něno probíhající pandemií Covidu a násled-
ným konfliktem na Ukrajině.

Přes všechny potíže a  problémy se během 
této doby podařilo realizovat následující 
projekty:

▷	 ulice	od	Prádel	k Mlékarně	s novou	
	 kanalizací	a vodovodem	
▷	 hasičské	auto	
▷	 revitalizace	zeleně	v Beruni	na	bývalé	
	 skládce	
▷	 oprava	ulice	Dittrichov	a za	obchodem	
▷	 rekonstrukce	rozvodů	elektrické	energie	
	 v celé	obci	
▷	 výstavba	veřejného	osvětlení	
▷	 oprava	kanalizace	a komunikace	
	 v Hliníku

Z  drobnějších projektů bych rád zmínil 
opravu horní křižovatky a  vybudování za-
čátku chodníku do Příhonu, rekonstrukce 
křížů v Beruni a Dittrichově a opravu auto-
busové zastávky na horním konci.

Samostatnou kapitolou bylo schválení 
územní plánovací dokumentace a  zastavo-
vacích studií pro jednotlivé zastavovací lo-
kality. Platný územní plán má obec od konce 
roku 2020. Územně plánovací dokumenta-
ce zásadně podporuje výstavbu rodinných 
domů v nových lokalitách.

Některé z  uvedených rozsáhlejších projek-
tů jsou ještě v  realizaci a  dokončeny budou 
během letošního podzimu. V současné době 
dochází k přepojení celého Příhonu na nové 
vedení elektrické energie a je zde zároveň vy-
stavěno nové veřejné osvětlení.

Do zkušebního provozu je uvedena i nová in-
ternetová optická síť, do které se již připojují 
jednotliví uživatelé.

Koncem srpna byla dokončena první etapa 
Sportovního areálu obsahující multifunkční 
hřiště na míčové sporty, atletický ovál s do-
skočištěm, workoutové hřiště a  skatepark. 
Všechny tyto projekty byly realizovány a fi-
nancovány z různých dotačních titulů a do-
tací, ale také z prostředků našetřených před-
cházejícím vedením obce.

Během celého volebního období probíhaly 
projekční práce na rekonstrukci budov ve 
středu obce. Budova bývalé sušárny chmele 
(stodoly za obecním úřadem), kterou obec 
již dříve koupila od Zemědělského družstva 
Doloplazy a následně získala i pozemky pod 
touto stavbou, je připravena k rekonstrukci. 
Pro tuto stavbu je vydáno stavební povolení 
na kompletní demolici a  stavební povolení 
na výstavbu zcela nové budovy.

Na rekonstrukci budovy obecního úřadu 
a  kulturního domu se dokumentace pro 
stavební povolení vyřizuje. Na všechny tyto 
stavby hledáme vhodné dotační tituly tak, 
abychom plánované stavby mohli realizovat 
a efektivně financovat.

Z  dalších připravených projektů bych rád 
zmínil Hanáckou zahradu ve středu obce 
s dětským hřištěm, na kterou je také vydáno 
stavební povolení, studii rekonstrukce obec-
ního hřbitova a studii využitelnosti budovy 
č.p. 73 – budovy pošty a knihovny.

slovo starosty
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slovo starosty

Posledními připravovanými projekty jsou 
další etapy sportovního areálu obsahující 
tyto objekty: parkoviště, hřiště s  umělým 
povrchem na malou kopanou, prostor pro 
realizaci požárního sportu a dráhu pro malé 
i velké cyklisty.

Současně s  otevřením sportovního areálu 
byl zprovozněn kamerový systém dohlížejí-
cí na malé i velké sportovce a jejich chování 
a dodržování provozního řádu sportoviště.

Nejčastějším porušením provozního řádu 
je venčení domácích mazlíčků v prostorách 
sportoviště, jízda na kole nebo koloběžce po 
atletickém oválu. Žádám proto všechny ná-
vštěvníky sportoviště a jejich rodiče, aby se 
seznámili s  provozním řádem jednotlivých 
sportovišť a  dodržovali jej. Doufejme, že 
nám sportoviště dlouho vydrží a bude slou-
žit nám všem a novému zastupitelstvu se po-
vede realizovat i navazující etapy.

Na závěr bych chtěl popřát novému zastupi-
telstvu celé volební období bez všelijakých 
pandemií, katastrof, energetických krizí, 
válek či konfliktů.

Hodně slunečných dní a usměvavých souse-
dů a občanů. Krásný podzim a na shledanou 
na nějaké kulturní, sportovní nebo spole-
čenské akci.

Miroslav Bílek
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PROBLÉMY SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pro naši obec sváží komunální odpad 
svozová firma Recovera Využití zdrojů a. s., 
která vznikla z firmy SUEZ CZ a. s.

Svážený komunální odpad je evidován dle 
objemu nádoby, za který je stanoven po-
platek.

Dle informací svozové firmy se množí přípa-
dy, kdy je vedle nádoby umístěn ještě další 
odpad v  igelitových pytlích. Svozová firma 
nemá povinnost vyvážet odpad uložený 
mimo nádobu. Ukládání odpadu mimo ná-
dobu na komunální odpad je vytvářením 
černé skládky. Majitel nemovitosti je v tom-
to případě povinen zajistit na odpad další 
nádobu opatřenou čárovým kódem.

Dále prosíme občany o  kontrolu kódu na 
svozových nádobách. V  případě, že je kód 
nečitelný či jinak poškozený, nebude tato 
nádoba vyvezena.

Náhradní kódy jsou dostupné na obecním 
úřadu bez poplatku.

Prosíme všechny občany o  nápravu pro-
blémů při svozu komunálního odpadu!

OBECNÍ BYT

Koncem letošního roku se uvolní obecní 
byt v centru obce č. p. 41 o velikosti 49 m2 
o dispozičním řešení 2+kk.

Zájemci si mohou podat písemnou žádost 
o přidělení obecního bytu do konce měsí-
ce října 2022 na OÚ Doloplazy.

zprávy z obce
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zprávy z obce

Svoz nebezpečného, ostatního 
a velkoobjemového odpadu 
 
30. 4. 2022

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“ 9.15 – 9.45

Velkoobjemové kontejnery budou přista-
veny 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

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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Svoz nebezpečného, ostatního 
a velkoobjemového odpadu 
 
17. 4. 2021

Jak	jistě	víte,	obec	má	ve	vlastnictví	několik	
bytů.	Nachází	se	u kulturního	domu	na	č.p. 41.	
Výstavba	bytů	proběhla	v roce	2000.	Od	té	
doby	byly	stále	obsazené	nájemníky.

Rada	obce	rozhodla,	že	byty	je	již	nutné	zre-
konstruovat.	Proto	se	již	neprodlužovali	ná-
jemní	smlouvy	a během	letních	měsíců	v nich	
postupně	proběhla	rekonstrukce.

Byty	dostaly	nové	 jádro	včetně	vybavení,	
vyměnily	se	podlahy,	také	se	nainstalovala	
nová	kuchyňská	linka	včetně	spotřebičů.	Jak	
rekonstrukce	dopadla	se	můžete	přesvědčit	na	
přiložených	fotografiích.

Byty	po	rekonstrukci	jsou	určeny	novým	ná-
jemníkům,	kteří	mají	podanou	žádost	na	OÚ	
Doloplazy.	Opravené	byty	budou	připraveny	
pro	nové	nájemníky	během	měsíce	října.

Všeobecné podmínky pro uchazeče 
nájmu bytu jsou uvedeny na 
stránkách obce Doloplazy.

     www.doloplazy.cz
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Základní 
škola
Jak začínáme nový školní rok

Prázdniny utekly zase nějak rychle a už je 
tady zase září a s ním nový školní rok.

První školní den jsme se společně sešli mazáci 
páťáci i  natěšení prvňáčci. Do nových začát-
ků dětem popřál pan starosta i  pan senátor 
Mudr.  Lumír Kantor. A  zatímco většina dětí 
pak radostně běžela užívat poslední chvilky 
volna, vyrazili prvňáčci s rodiči a novou paní 
učitelkou omrknout svou novou třídu.

Do 1. třídy usedlo v  letošním školním roce 
2022/2023 do lavic 13 dětí. Netrvalo dlouho 
a  již se dokáží adaptovat na nové prostředí, 
podmínky i  pedagogy. Dny jsou nabité nejen 
hravým učením, ale i  netradičními zážitky. 
Nové znalosti a  dovednosti si osvojují pěkně 
postupně a zatím se to všem daří.

Letos došlo k  několika změnám: 1.třídu učí 
nová posila školního týmu p. Mgr. Jana Cha-
lupová, druháčci mají svou paní učitelku 
Mgr.  Hedviku Dutszakovou, ale přestěhovali 
se do nové třídy, u třeťáků je vše při starém – 
pí. Uč. Mgr. Vanda Fabianová, čtvrťáky zvlád-
ne pí. Uč. Mgr. Marie Zahrádková a  páťáky 
další nová tvář – pí. Uč. Mgr. Pavla Šimečková. 
Školní družina má 2 oddělení  – mladší děti 
má na starost PhDr.  Karel Chalupa a  starší 
dítka paní Ilona Zlámalová.

Hned druhý školní den jsme si nesedli do la-
vic, ale vyrazili otestovat nové obecní hřiště 
s  běžeckým oválem, doskokovým pískoviš-
těm a spoustou dalších využití. Celé dopoled-
ne proběhlo ve sportovním duchu, užili jsme 
si to. Na konci hezkého dne nechyběla ani 
sladká tečka v  podobě výborné zmrzliny pro 
všechny sportovce. Nové hřiště bude vítaným 
místem nejen pro hodiny tělocviku, ale i  od-
polední sportování školní družiny.

Další školní týdny byly ve znamení opakování 
a vzpomínání na to, co se nám přes prázdniny 
vykouřilo z hlaviček. Zpestřením byla mnohá 
představení různých náplní volnočasových 
kroužků např. děti viděly ukázku karate 
a školy společenských tanců. Hodiny tělocvi-
ku mají v prvním pololetí starší děti zpestřeny 
i dokončením druhé části plaveckého kurzu.

ze života obce
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V  blízké době nás čeká nejen velké množství 
učení, ale např. i mobilní hvězdárna či tradič-
ní bazárek dětského oblečení, který pořádá 
SRPŠ. Věříme, že nás letos čeká úspěšný a ni-
čím nepřerušovaný školní rok, kdy si společ-
ně s dětmi užijeme spoustu legrace, smyslupl-
ného a zábavného učení a přátelské atmosféry 
v naší škole.

Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy

Univerzita třetího věku

I letos se otvírá možnost vzdělávání pro se-
niory, kteří chtějí získat nové znalosti pod 
hlavičkou Zemědělské univerzity v Praze. Od 
3. 10. 2022 se postupně v šesti výukových se-
tkáních zimního semestru seznámíme s taji 
cizích krajů v tématu Arménie blízká i vzdále-
ná. Lekce budou probíhat v ZŠ Doloplazy pod 
vedením nové tutorky Mgr. Jany Chalupové.
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Mateřská 
škola
Hola, hola, školka volá...

Ani jsme se nenadáli a  máme tu opět nový 
školní rok… První dny nebylo vždy jen vese-
lo – letos do naší školky během roku nastou-
pí dvacet nových dětí, takže se samo sebou 
objevila i nějaká ta slzička. Po týdnu už si ale 
děti na nové prostředí, paní učitelky i denní 
rytmus zvykají a úsměvy na tvářích jsou pa-
trné čím dál častěji. 

Stejně jako roky předchozí jsme přijali 
všechny přihlášené děti z  Doloplaz a  dále 
děti z  Vacanovic, Suchonic, Tršic a  Lhotky 
(okres Přerov).

Od 1. září jsme se zapojili do čerpání finanč-
ních prostředků ze Šablon pro MŠ a ZŠ. Bě-
hem dvou a  půl roku můžeme vyčerpat na 
zvolené aktivity 455 000,- Kč.

Na začátku září se nejstarší Včeličky staly 
,‚zodpovědnými a  pozornými řidiči i  chod-
ci“. V rámci vzdělávacího projektu ,‚Doprav-
ní hřiště“ je manželé Soldánovi učili správ-
ným návykům a  dovednostem v  silničním 
provozu. Děti jezdily elektrickými autíčky 
na připraveném hřišti, reagovaly na doprav-
ní značky i světelné signály semaforu a spo-
lečně s  policistou řešily přestupky řidičů 
a  chodců. Prostřední třída Motýlků zhlédla 
ekologickou loutkovou pohádku ,‚Unka 
a Habakuk“, která byla zaměřena na proble-
matiku kácení lesů.

27. září zveme rodiče na třídní schůzky, kde 
upřesníme organizaci a provoz MŠ, principy 
a  metody vzdělávání dětí, ale také nabídku 

kroužků a  přehled kulturních a  společen-
ských akcí, které jsme na letošní školní rok 
naplánovali.

Jednou z těch větších akcí, jež proběhne na 
začátku října, bude ,‚Zamykání zahrádky“. 
Pro rodiče s dětmi bude již tradičně přichys-
táno několik stanovišť s  úkoly, za jejichž 
splnění bude dítko odměněno špekáčkem 
a rodič vystoupením své ratolesti. Pohodová 
atmosféra u ohniště nás nemine tedy ani le-
tos, jen musíme stejně jako každý rok doufat 
v pěkné počasí…

Krásný barevný podzim plný dobré nálady 
Vám za kolektiv MŠ přeje

Klára Nesvadbová
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Se začátkem letních měsíců, kdy teplota 
začala na teploměrech pomalu stoupat, 
přípravy na letošní skautský tábor začaly 
vrcholit. Tento rok jsme opět vyjeli na Slez-
skou Hartu. Prožili jsme příběh z  Alenky 
v  říši divů, kde děti mohly poznat kouzla 
a krásy pohádkové říše. Vyzkoušely si mno-
ho dovedností, jako např. rozdělávání ohně, 
vaření, orientační běhy, zašly si na parádní 
výlety a  zvládly tu nejdůležitější zkoušku, 
kterou je spolupráce. Neprožívaly tábor jen 
s  pohádkovým příběhem, ale i  s  úžasnými 
doprovodnými programy našich rádců. Ani 
toto táborové léto nám nechyběli na táboře 
nováčci, které jsme uvítali nováčkovskou 
zkouškou odvahy. Myslíme si, že z letošního 
tábora přijely energií nabité nejen děti, ale 
i  vedoucí. Tento tábor byl opravdu povede-
ný – plný zážitků, vzpomínek a motivace do 
dalších skautských let.

Mohlo by se zdát, že táborem léto končí, ale 
u  nás ne. Parta odvážlivců z  našich řad, se 
vydala do Prahy za pozváním od pana Lumí-
ra Kantora (MUDr.  Lumír Kantor, Ph.D). 
Zde si mohli prohlédnout Valdštejnské sály, 
senát a naobědvat se v senátní jídelně. Avšak 
největším zážitkem bylo určitě samotné se-
tkaní s panem Lumírem Kantorem. Vzpomí-
nek si jistě odvezli mnoho a motivace též. Se 
začátkem chladnějšího období jsme pocítili 
příchod září, navrácení zpět do školních la-
vic a pro nás začalo snad nejšťastnější obdo-
bí schůzek.

Přeji všem příjemný nový školní i  skautský 
rok.

Za skautský oddíl Kamzíci Doloplazy, 
Vendula Rosková

Skautský oddíl Kamzíci  
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Pokud budete chtít přihlásit Vaše dítě ješ-
tě do cvičení, je volná kapacita ještě v pon-
dělí a středu. Rádi přivítáme nové děti.

V  říjnu s  dětmi plánujeme víkend v  Hra-
ničných Petrovicích. Během podzimu bu-
dou dokončeny instalace nových houpaček 
na sokolském hřišti a  plánujeme s  dětmi 
nejen cvičit na hřišti, ale i  akci s  opéká-
ním špekáčků. Pokud byste měli zájem na 
hřiště chodit cvičit soukromě, je možné 
se domluvit na podmínkách a  zapůjče-
ní klíčů u  starostky sokola Jany Vzatkové 
– tel. kontakt 777 938 113.

Děkujeme všem, co nás podporují a  to obci 
Doloplazy, Olomouckému kraji, České obci 
sokolské, Národní sportovní agentuře i  jed-
notlivcům. Dále děkuji Mateřské a Základní 

škole za spolupráci, v  které budeme velmi 
rádi pokračovat. Velký dík patří i všem, kte-
ří se zapojují do provozu naší jednoty, to vše 
nám pomáhá, že můžeme umožnit dětem 
i dospělým sportovat.

Starosta TJ Sokol Doloplazy 
Mgr. Jana Vzatková

Plán cvičení
CVIČEBNÍ SKUPINA DEN ČAS CVIČITELKY

Děti 1. a 2. třída pondělí 17:00 – 18:00 Radka Neubaerová 
Nejmenší děti úterý 16:30 – 17:30 Martina Pavelková, Romana Koblovská  
Nejstarší děti úterý 17:00 - 18:30 Eliška Vzatková, Iva Vztaková  
Věrná garda středa 16:00 – 17:00 
 
Badminton dospělí pondělí 20:00 – 21:00 
Cvičení dospělí úterý 18:00 – 19:30 
Badminton dospělí úterý 20:00 – 21:00 
Badminton dospělí středa 20:00 – 21:00 
Rehabilitační 
cvičení ženy čtvrtek 17:30 - 18:30

TJ Sokol

ze života obce
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TJ Sokol 
oddíl kopané
Právě probíhá podzimní část sezony a může-
me tedy hodnotit vstup jednotlivých týmů 
našeho klubu do soutěže. Přiznám se, že 
největší překvapením jsou pro mě výsledky 
mužů, kteří vstoupili do soutěže nad oče-
kávání, protože okupují první příčky své 
tabulky, ačkoliv prakticky hrají ve stejném 
hráčském složení jako v  předchozím roční-
ku, ve kterém se jim tolik nedařilo. Věřím, 
že v  těchto výkonech budou pokračovat 
a  postavení v  tabulce udrží. Družstvo „béč-
ka“, kde také občas startují hráči z „A-týmu“, 
se nachází uprostřed tabulky své soutěže. 
V podzimní části se „béčko“představilo také 
na našem hřišti v  Doloplazích, ačkoliv své 
domácí zápasy hraje obvykle v  Tršicích. 
Svůj zápas na našem hřišti po penaltovém 
rozstřelu bohužel nezvládli. Starší žáci si 
pod vedením Jaroslava Hrice vedou výbor-
ně. Také bojují o  první místo ve své tabul-
ce. Celému týmu se tak vrací poctivá práce 
na trénincích. Z práce celého kolektivu těží 
především Adam Janíček, kterému se stře-
lecky velmi daří a patří mezi nejlepší střelce 
celé soutěže. V  týmu starších benjamínků 
jsme zaznamenali střídavé výsledky. V  této 
kategorii se teď projevuje odchod hráčů 
silného ročníků 2011, kdy osa týmu je nyní 
tvořena dětmi z  ročníku 2013. Tito hráči se 
teď dostali do role, kdy musí táhnout celý 
tým proti dětem, které jsou o  rok starší. 
Nicméně i  přes jejich nižší věk se jim v  jed-
notlivých zápasech fotbalově daří a  jsou 
schopni soupeře porazit, což je dobrý základ 
pro jejich další vývoj. Velkou radost nám 
dělá kategorie nejmladších fotbalistů a  fot-
balistek (mladších benjamínků), kde jsou 

děti ročníku 2014 a  mladší, kteří vstoupili 
do první sezony jejich fotbalové kariéry a už 
i  oni zažili pocit vítězství. Celý tým, včetně 
rodičů, vytvořil skvělou partu, která se ještě 
postupně rozrůstá, takže už zvažujeme roz-
dělení nejmladších dětí do dvou kategorií, 
a  to dětí ročníků 2014–2015 a  2016–2017, aby 
i  ti nejmladší byli vzhledem k  jejich věku 
konkurenceschopní v  ostrých zápasech. 
Touto cestou bych chtěl požádat čtenáře 
zpravodaje, kteří by měli zájem o  tréno-
vání těchto dětí, aby se nám přihlásili na 
email: sokoldoloplazy1934@seznam.cz.

V  průběhu letních prázdnin jsme opět pro-
vedli několik drobných úprav směřujících 
k modernizaci našeho areálu. Vyměnili jsme 
staré kovové branky na hlavním hřišti, které 
byly nahrazeny modernějšími, hliníkovými 
brankami. S  těmito lze snadněji manipulo-
vat a je tedy usnadněna údržba travnaté plo-
chy. Dále jsme rozšířili konstrukci se záchyt-
nou sítí za „horní brankou“, která by měla 
přispět k  větší plynulosti hry při zápasech 
a trénincích.

Josef Drábek
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Ve dnech 12.–17.  září reprezentovala Eliška 
Vzatková jako jediná žena ČR na Mistrov-
ství světa v  ploutvovém plavání v  italském 
Lago Di Viverone. Eliška se kvalifikovala 
do dvou závodů Bifi (to znamená se dvěma 
ploutvemi) a to na tratě 1 km a 3 km. Na trati 
3 km atakovala světovou desítku a doplavala 
na 12.  místě. Tím je pro Elišku i  Ivu letošní 
ploutvová závodní sezona uzavřená a může-
me ji hodnotit jako úspěšnou, protože si hol-
ky vyplavaly zlato na MČR s týmem, Eliška 
si přivezla krásné 6. místo na 400bifi ze Svě-
tové univerziády a  na závodech Světového 
poháru CMAS se pohybovaly v první desítce 
závodníků.

Nutno uznat, že návrat po covidové přestáv-
ce byl velmi těžký, ale nakonec poměrně 
úspěšný. Nová závodní sezona bude zaháje-
na až v  únoru 2022 závodem Světového po-
háru CMAS v Egeru.

Od října holkám začínají závody Českého 
poháru v  zimním plavání 2022/2023, které 
začaly plavat v loňské sezoně v týmu Sokola. 
Eliška bude obhajovat 1. místo na MČR a Iva 
celkové 3.  místo v  Českém poháru zimního 
plavání 2021/2022. Letos je čekají závody 
v říjnu ve Slavkově, Jičíně, v Lulči, v listopa-
du v Plumlově a Červeném Kostelci a v pro-
sinci v  Chocni, Náchodě a  v  Holoubkově. 
Držte jim pěsti, ať se holkám i  v  té studené 
vodě daří, určitě to bude pořádný rozdíl 
oproti krásným 26°C v italském Lago Di Vi-
verone v září.

Na konec bychom rádi poděkovali všem spon-
zorům, a  to obci Doloplazy, Olomouckému 
kraji a společnosti BP STAVBY Morava s. r. o.

Ploutvové 
a zimní plavání
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Ve druhém čtvrtletí roku 2022 hasiči opět 
neměli klid. Vlivem suchého počasí a lidské 
neopatrnosti jsme se opět nenudili. Vyjíždě-
li jsme celkem k  jedenácti událostem. Zase 
to byly požáry lesa, osobních i  nákladních 
automobilů a  také jsme zasahovali u  do-
pravních nehod. Jeden z posledních výjezdů 
byla těžká dopravní nehoda mezi obcemi 
Lipňany a Tršice. Řidička nezvládla průjezd 
zatáčkou a  havarovala do stromu. Utrpěla 
těžké zranění a  museli jsme jí poskytnout 
první pomoc a  také ji vyprostit. Na dálnici 
a  přilehlých odpočívadlech jsme také hasili 
několik automobilů a odklízeli následky do-
pravních nehod. Hasili jsme také les u  Sta-
měřic. Bylo to na téměř totožném místě, kde 
jsme letos zasahovali už dvakrát. Tentokrát 

nám vše komplikoval kromě sucha také sil-
ný vítr. U tohoto požáru jsme strávili celkem 
18 hodin tvrdé práce. Hořet začalo v  15 ho-
din. O půlnoci jsme první družstvo vystřída-
li druhým a domů jsme se vrátili až na druhý 
den ráno v  9 hodin. Během tohoto zásahu 
hasiči nejprve prováděli požární obranu a až 
po čtyřech hodinách hašení se jim podařilo 
přejít do útoku a požár likvidovat. Tatra me-
zitím vozila vodu z lomu ve Výklekách. Cel-
kem se tam otočila dvacetkrát. V  mezičase 
jsme sledovali počínání našich kolegů v oko-
lí Hřenska. To jsme ještě netušili, že tam 
budeme povoláni také my. Hašení tohoto 
požáru jsme se zúčastnili v rámci třetího od-
řadu jednotek z Olomouckého kraje. Naším 
úkolem bylo vozit vodu pro zasahující vrtul-

Sbor dobrovolných 
hasičů

ze života obce
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níky a  velkokapacitní cisterny, které tlačily 
vodu dále do hadic až k samotným požárům. 
A také dohašovat skrytá ohniska. Pilaři, kte-
ří byli s námi, káceli nebezpečné stromy. Vše 
bylo díky vedru a všudypřítomnému prachu 
a  popelu fyzicky velmi náročné. Celkem 
jsme tam zasahovali čtyři dny.

Naši mladí mezitím odběhli pár závodů še-
desátek a také poslední kolo ligy v požárním 
útoku v  Nové Hradečné. Teď netrpělivě če-
káme na zpracování všech výsledků. Zatím 
to vypadá, že se umístí na předních místech. 
V  srpnu jeli za odměnu na výlet do zoolo-
gické zahrady v  Lešné a  také na koupaliště 
ve Zlíně. Ted už se usilovně připravují na 
branný závod, který se tentokrát bude konat 
v okolí zámku v Náměšti na Hané.

Pro náš kolektiv mladých hasičů hledáme 
také nové členy. Pokud by měl někdo z dětí 
zájem, tak každou středu jsme od 17.00 do 
18.00 u  hasičárny. Klidně se můžete při-
jít podívat na to, co děláme a  pokud by vás 
to zajímalo, tak se i  zapojit. Máme jen tyto 
podmínky: věk od šesti let, dobrou fyzičku 
a chuť pracovat v kolektivu. Kdo si umí sám 
zavázat boty, má u hasičů velké plus.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na tradiční 
Lampioňák. Pokud bude pěkné počasí, tak 
by se uskutečnil 27.  října. Tentokrát by byl 
začátek u Mateřské školky, potom by děti šly 
v průvodu k zastávce U lípy a na závěr za ha-
sičárnu. V kolik hodin to bude, to Vám dáme 
ještě vědět.

Za SDH Doloplazy, 
Martin Zbořil

ze života obce
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Další čtvrtletí nám skončilo a i během těchto 
měsíců děti nezahálely a  účastnily se něko-
lika vystoupení. Hned na začátku prázdnin 
byla Jízda králů, začátkem září jsme byli na 
Hanáckých slavnostech v  Prostějově a  dne 
28.  září jsme se účastnili setkání Hanáků 
v  Náměšti na Hané. I  když počasí nebylo 
moc příznivé, Hanáků bylo dostatek a nako-
nec i  sluníčko vysvitlo. Hlavním vystoupe-
ním na setkání byl program „Haná úrodná 
a  neznámá“, který byl součástí večerního 
programu na festivalu ve Strážnici.

Při červnovém vystoupení na mezinárod-
ním festivalu ve Strážnici si všichni mladí 
tanečníci vyzkoušeli, jaké to je účastnit se 

jednoho z  největších mezinárodních fol-
klorních festivalů v  Evropě. Všichni se vrá-
tili povzbuzení do další práce a  přípravy 
vystoupení.

Jediná naplánovaná repríza programu ze 
Strážnice se odehrávala právě na setkání Ha-
náků v  Náměšti na Hané a  byla na nádvoří 
a v okolí zámku, který jsme si měli možnost 
také prohlédnout.

Pokud by měl někdo z malých, ale i těch vět-
ších tanečníků zájem, může se k nám přidat. 
Taneční zkoušky jsou na sále vždy v pátek 
od 18 hodin – menší děti 5–11 let, od 19 ho-
din – větší děti 12–17 let.

Hanácký soubor Olešnica

ze života obce



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olomouc, 12. září 2022 

 
Vážení kolegové, profesionální i dobrovolní hasiči,  

přijměte, prosím, mé osobní poděkování za Vaše vysoké nasazení a zároveň profesionalitu, 

kterou jste projevili na přelomu letošního července a srpna v Národním parku České Švýcarsko 

při zdolávání rozsáhlého lesního požáru. Většina z Vás zasahovala při události takovýchto 

rozměrů poprvé ve své hasičské kariéře, přesto jste se však tohoto těžkého úkolu spojeného 

s vysokou fyzickou námahou na hranici vyčerpání zhostili se ctí. Vážím si toho, s jakou odvahou 

jste se pustili do boje s tak nezkrotným živlem, jakým oheň bezesporu je. Ochotně  jste pomáhali 

na místě zásahu tam, kde to bylo v daném okamžiku nejvíce potřebné. Stejně jako loni na jižní 

Moravě po ničivém tornádu se díky Vaší činnosti potvrdilo, že odřady Hasičského záchranného 

sboru Olomouckého kraje jsou samostatné, flexibilní a na vysoké taktické i strategické úrovni.  

Obzvláště bych rád ocenil lidský přístup každého z Vás. Měl jsem tu čest zažít osobně, že umíte 

táhnout za jeden provaz a zvládáte neúnavně pracovat jako jeden tým, a to i přes řadu 

nepříznivých okolností. Během krátké doby jste schopni vytvořit přátelskou atmosféru, která 

pak pomáhá překonat stres, nepohodlí a těžké chvíle umocněné tím, že jste daleko od Vašich 

rodin a domovů.  

Jsem si jist, že zkušenosti získané při tomto zásahu budeme využívat v průběhu následujících 

let a zužitkujeme je nejen při vzdělávání našich příslušníků a členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí, ale také při zdokonalování vlastních postupů a taktik. 

Jsem velmi rád, že i díky Vašemu nasazení, píli a pracovitosti se podařilo rozsáhlý požár 

v Českém Švýcarsku úspěšně zlikvidovat. 

 

Děkuji za Vaši odvahu a nasazení. 

 S úctou   

          



Spurníkův
 ochotnický

soubor 
Sokola Litovel

kulturní dům Doloplazy
 

vstupné dobrovolné

Hrají: Martin Truxa • Bára Antonová • Josef Andrle • Zdeněk Šmíd
Michal Schmalz • Michal Rakowski • Petr Linduška • Lukáš Malaska
Karolína Hrbková • Jaroslav Skála • Zdena Sedlářová • Irena Blektová 

Sára a Marek Soldánovi 

Režie a dramaturgie: Pavel Soldán

 neděle 6. listopadu 16.30 

uvádí detektivní komedii



Omalovánky pro děti
Vymaluj omalovánky podzimními barvami

a dokresli vlastní podzimní motivy.

    

 

 
 

 


