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Krásné Vánoce a šťastný Nový rok

vám přeje obec Doloplazy.



ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané,

je tu vánoční čas a tedy i konec roku 
2019. Naše obecní zastupitelstvo 
má za sebou jeden rok čtyřletého 
funkčního období a za tento rok 
se nejen seznámilo s chodem 
celé obce, ale pustilo se také do 
předpřipravených projektů. Sami 
dobře víte, co se nám podařilo a 
co se tak úplně nepovedlo.
Ještě před vánoci budete moci na 
obci narazit na novou techniku pro 
údržbu obce a také novou cisternu 
pro naše hasiče. Dokončena je 
i stavba komunikace, vodovodu a 
kanalizace od Prádel k Mlékárně. 
Celá stavba je uzavřena 
s výhradami a nedodělky, které 
budou dokončeny nebo opraveny 
v jarních měsících následujícího 
roku. Bohužel kolaudace 
zmíněných staveb proběhne až 
v roku 2020. Sám jsem zvědavý, 
jak bude tato celá stavba vypadat 
po letošní zimě a během trvání 
záruky.
Na sklonku jara následujícího 
roku nás bude čekat rekonstrukce 
elektrického vedení ve velké části 
obce, a to od dolní křižovatky 

směrem na Tršice a směrem 
na Čechovice. Společně s touto 
akcí plánujeme vybudovat nové 
veřejné osvětlení a zároveň opravit 
poslední staré chodníky směrem 
do Beruně a na Vacanovské.
Dalším velkým problémem 
je pořádek na veřejných 
prostranstvích obce.
I  přes  veškerou  snahu      
zaměstnanců obce udržet 
doloplazkou náves čistou 
a bez odpadků je bohužel 
pravidlem odkládání odpadu 
mimo kontejnery na sběrných 
místech určených separovaným 
odpadům. Pro vyhození kusů 
nábytku a jiných odpadů slouží 
sběrný dvůr v Přáslavicích nebo 
každoroční sběrové soboty, vždy 
na jaře a na podzim. Do kontejnerů 
na sklo, papír a plast opravdu 
nepatří zbytky nábytku nebo 
stavebního materiálu.
S volně pohozenými odpadky se 
zaměstnanci obce čím dál častěji 
setkávají při úklidu kolem kulturního 
domu a v blízkosti dětského hřiště. 
Na výskyt podnapilé nebo jinak 
omámené mládeže jsme po 
opakovaném pomalování 



zdí kulturního domu, obecní autobusové zastávky a soukromého 
plotu upozornili Policii České republiky, která bude v obci provádět 
častější kontroly. Zároveň připravujeme monitoring zmíněných prostor 
kamerovým systémem. Na sklonku roku 2019 bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům obce a také všem spolkům a jednotlivcům, kteří přispěli 
k obohacení kulturního a společenského života v obci. Přál bych si, aby 
jsme si všichni jejich práce vážili  a dovedli ji náležitě ocenit. Dál bych 
si přál, aby jsme si vážili jeden druhého a prostředí, ve kterém žijeme a 
budou žít naše děti. 
Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do nového roku!

Miroslav Bílek
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PF 2020

Příjemné vánoční svátky,

štěstí, zdraví a pohodu

v nastávajícím roce

Vám přeje obec Doloplazy.

Veselé 

Vánoce!



Základní škola
Vánoce přicházejí i do naší školy
Na konci října, ještě za teploučkého a slunného 
počasí, se děti proběhly celou vesnicí, aby si při-
pomněly památky a historii naší obce. Zajímavé 
vyprávění pro ně nachystal pan Zdařil v kostele, 
místní sokolky paní Ruská o 2. Světové válce a 
paní Vzatková o prezidentu Masarykovi. Dále 
byly děti pozvané k panu starostovi na obecní 
úřad, a velikou atrakcí byla hasičská technika, 
kterou jim předvedl pan Voldán. V krásném po-
časí ušly okolo Doloplaz některé třídy i 6 km.
Konec října jely děti ze 2. a 3. třídy do Ostravy na 
interaktivní výstavu Malý svět techniky, kde si 
mohly vyzkoušet třeba řízení automobilu.
Pro žáky první až třetí třídy pak do naší školy 

zavítali specializovaní trenéři z projektu Škola 
v pohybu organizovaného MŠMT a FAČRem, 
aby dětem i učitelům ukázali nejnovější trendy 
v hodinách tělesené výchovy.
Po čtvrtletních písemkách jsme si trošku od-
dychli při eko programu paní Terezy Pacovské 
o bylinkách nebo dravcích a už jsme se chystali 
na malinké vystoupení při vánočních dílničkách 
tentokrát zaměřené na lidové tradice.
Ani jsme se nenadáli a už do školy vtrhli čer-
ti s andělem a moudrým Mikulášem. Hříšníci 
klečeli a slibovali nápravu všech neplech, děti 
v jednotlivých třídách zazpívaly písničku nebo 
říkanku a hodná dítka dostala nadílku.
Tradičně jsme si 11. 12. zazpívali s celým Čes-
kem koledy u vánočního stromku. Teď nás do 
Vánoc čekají ještě na státním hradu Šternberk s 
dílničkami pro šikovné školáky, besídky a rozdá-
vání dárků ve třídách.
Po nejkrásnějších svátcích se sejdeme zase 6. 1. 
a rovnou se vrhneme na zlepšováním známek 
těsně před vysvědčením.

Přejeme všem školákům i rodičům příjemné proži-
tí vánočních svátků.

Kolektiv pedagogů ZŠ Doloplazy
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Mateřská škola 
Předvánoční shon v MŠ

Sotva si děti zvykly na pravidelnou školní 
docházku, máme tu prosinec. A co že jsme 
dělali poslední tři měsíce? Rozhodně jsme se 
nenudili!
V říjnu jsme vyjeli do Muzea Komenského v 
Přerově na výukový program ,,Víš, co jíš?“ O 
týden později se děti učily s lektorkou, která 
nás navštívila, formou pokusů o barvách a 
větru.
Na konci října jsme uspořádali projektový 
den nazvaný ,,Zamykání zahrady“, kde plnili 
nejrůznější úkoly nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Odměnou dětem byl špekáček, který si  na 

ohništi hned opekly. Odměnou rodičům byla 
písnička O javoru, kterou jim všechny děti 
hromadně zazpívaly a pomyslně touto písní 
naši zahradu zazimovaly. 
V listopadu opět docházeli číst po obědě do 
naší MŠ prarodiče či rodiče v rámci projektu  
,,Babiččiny pohádky“, jejímž smyslem je 
nejen upevnit mezigenerační vztahy, ale také 
prohloubit lásku ke knihám a kouzelným 
příběhům, které v nich najdeme. 
V tomtéž měsíci proběhl v naší MŠ výukový 
program o 1. pomoci a program ,,Za humny 
je les“, díky němuž si děti zábavnou formou 
upevňovaly a zdokonalovaly znalosti o 
stromech, lesní zvěři i houbách. 
Využili jsme pozvání z MŠ Daskabát na Divadlo 
plyšového medvídka. Na konci listopadu jsme 
tedy vyrazili autobusem místních hasičů do 
vedlejší vesnice a zhlédli loutkové představení 
,,Jak vypadá Ježíšek.“
V prosinci proběhl ve třídě Motýlků ,,Čertovský 
den“ plný her a soutěží. O den později nás 
hasiči zavezli do Velkého Újezda, kde na děti 
čekala nejen pohádka ,,O pindruchách“, ale i 
diskotéka a Mikulášská nadílka. Touto cestou 
ještě jednou moc děkujeme hasičům za jejich 
ochotu!
Celý prosinec jsme pilně trénovali na vánoční 
besídky pro rodiče, jejichž zlatým hřebem bude 
rozbalování dárečků, o něž si děti ve školce 
napsaly. 
Za celý náš kolektiv Vám všem přeji krásné a 
pohodové vánoční svátky a aby Vám v novém 
roce 2020 zářily oči štěstím stejně, jako září 
našim nejmenším při pohledu na rozsvícený 
vánoční stromeček!

Klára Nesvadbová
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Nový skautský rok jsme v září rozběhli na druži-
nových schůzkách. V říjnu jsme již tradičně 
pro vaše ratolesti pořádali Pohádkový les, do 
kterého se vydalo na šedesát dětí se svým 
doprovodem. Vydařené počasí pak podtrhlo 
krásně strávený víkendový den.

V tomto měsíci také proběhl oddílový sněm, na 
kterém se nám obměnilo a nepatrně omladilo 
vedení. A na konci října se konala v kulturním 
domě přednáška o světovém setkání skautů 
v USA, tedy Jamboree v podání jeho účastníka 
Jakuba Zdařila. Velice nás potěšil zájem všech, 
kteří dorazili a budeme se těšit na příští setkání 
třeba u další přednášky.

Na začátku listopadu se starší členové oddílu 
vyrazili ušpinit a renovovat naši střediskovou 
chatu Hejtmanku, která se nachází v přírodní 
rezervaci nedaleko Litovle.
Během víkendu se nám podařilo postavit novou 
příčku, vymalovat tzv. obývací pokoj a novou 
vnitřní omítkou jsme začali renovaci kuchyně. 

Naše velké plány budou pokračovat novými 
krovy a střechou.

16. Listopadu jsme roztančili Doloplazský 
sál v  rytmu country a folku. Letošní Country 
bál nám hrála kapela Akvarel. Předvedli jsme 
se vám v našem předtančení s motivem Li-
monádový Joe a mohli jste si zatančit country 
tance se skupinou Lucky While. Také jste si 
mohli prohlédnout výstavu fotografií z průběhu 
třiceti let od založení našeho oddílu. Děkujeme 
vám za tak hojnou účast a budeme se na vás 
těšit zase příští rok. 

Pro děti z oddílu pořádáme 21. prosince 
Vánoční schůzku spojenou s krmením lesních 
zvířátek v místním lese. Na Štědrý den budeme 
v odpoledních hodinách roznášet Betlémské 
světlo. A rádi bychom vás pozvali na pochod 
Hanáckou Sibiří k pramenu Odry, který se koná 
8. února 2020. Budeme se na vás těšit a pře-
jeme vám příjemné prožití vánočních svátků a 
vše nejlepší do nového roku.

Skautský oddíl Kamzíci KAMZÍCI
3. SKAUTSKÝ ODDÍL
DOLOPLAZY



Minulý týden, v sobotu 14.12., se v doloplaz-
ském kulturním domě konala významná udá-
lost. Hanácký národopisný soubor Olešnica 
(dále jen Olešnica) slavil zlaté výročí svého 
založení od podzimu roku 1969. Nutno připo-
menout, že různé národpisné akce byly organi-
zovány už předtím. Jako první velkou hanáckou 
slavnost v  obci máme dochovanou Hanáckou 
svatbu, která se konala již v  roce 1947. V ná-
sledujících letech se pod záštitami jiných do-
loplazských spolků (Orel, místní hasičský sbor, 
nebo také zahrádkáři) konaly další folklórní 
akce, jako například v roce 1951 Kácení Máje. 
V roce 1968 se podařilo k 50. výročí založení 
republiky zorganizovat v Doloplazích slavnost 
Hanácké dožínky, které se účastnily i jiné fol-
klórní soubory, například Hanačka ze Slatinic. 
Na této slavnosti měla svou část programu také 
skupina nadšených tanečníků z Doloplaz, kteří 
předvedli Moravskou besedu. Tento úspěch a 
podpora skupiny ve formě dalšího pozvání ta-
nečníků na jiná vystoupení, tak vedli k oficiál-
nímu založení souboru Olešnica. Soubor Oleš-
nica, to není jen skupina dospělých tanečníků, 
neoddělitelnou součástí je také Malá Olešnica, 

kde si odmala pěstujeme své následovníky, kteří 
zde získávají základy folklórních tanců i průpra-
vu rytmiky. Další částí souboru, jenž je neopo-
menutelná, jsou naši hudebníci, kteří nám vždy 
hrají do tance na vystoupení nejen tady v Česku, 
ale i v zahraničí. Celý soubor Olešnica se od své-
ho založení stará být nedílnou částí kulturního 
života obce Doloplazy. Nejedná se pouze o or-
ganizaci slavností čistě národopisných jako je 
například Jízda Králů, ale i společenských jako 
je například Hanáké Bál. Také se snažíme celou 
dobu zapojovat do dění obce ve všech sférach a 
spolupracovat i s dalšími spolky, které jsou také 
společensky aktivní, dokladem této spolupráce 
napříč spolky mohou být třeba Vánoční a Veli-
konoční dílničky.

Soubor Olešnica oslavil své výročí nejen tan-
cem a zpěvem v jeho repertoáru již známých 
a zaběhlých tanců a melodií, ale i prezentací 
historických fotografií a videí, ukázkami nově 
nacvičených tanců v podání skupiny Olešnica 
A+ a také výstavou, jež była věnována uchová-
vání krojů a tradic a všem tanečníkům, zpěvá-
kům a muzikantům, kteří kdy Olešnicou prošli. 

Na závěr folklórního programu jsme 
poděkovali všem zakládajícím čle-
nům, které bych ráda znovu připo-
mněla. Ještě jednou zde děkujeme 
manželům Zdařilovým, Tomečkovým, 
Dočkalovým, Zbořilovým, Švamber-
kovým, Malíčkovým, Vojáčkovým a 
Kubáčovým za jejich zápal a neutu-
chající entuziasmus, se kterým vše, 
co je hanácké dál předávali mladším 
generacím. 

Pavla Zdařilová

50 let Hanáckého národopisného souboru Olešnica

ZE ŽIVOTA OBCE
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Slavnostní přivítání Hanáků v Senátu
Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi vás oslovit v pohodlí vašich domovů 
prostřednictvím obecního zpravodaje s krátkým 
zhodnocením a takříkajíc „předloženými účty“ v 
polovině mého šestiletého působení ve funkci 
senátora Parlamentu ČR.
Mnozí mne znají jako primáře Novorozeneckého 
oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, kde 
společně s kolegy zachraňujeme předčasně 
narozené děti a dáváme jim šanci do života. 
Třicetiletá profesní náplň určuje i mé aktivity a 
působení v horní komoře. Věnuji se zdravotním a 
sociálním tématům, jimž rozumím a v praxi se s 
nimi setkávám. Rok vykonávám funkci předsedy 
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, což mi 
umožňuje blíže nahlédnout do palčivých témat, 
ale zároveň mě zavazuje k většímu působení v 
Praze. Pořádám semináře, debaty a veřejná slyšení 
zejména v oblasti paliativní péče, porodnictví či 
práv dětí a nedostatku mediků. Pozitivně hodnotím 
zvýšení příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni 
závislosti o 4000, resp. 6000 korun, který jsme s 
kolegy prosadili. Podal jsem návrhy ke změně 
zákona pro vyšší důchod maminkám, rozšíření 
seznamu hrazených terapeutických metod pro 
děti s autismem, usnadnění systému poukazů v 
hmotné nouzi osobám s dietami či zprůhlednění 
systému dodávek léků. Mám před sebou ještě tři 
roky práce. Spoustu plánů a cílů posunout věci 
správným směrem.
Ani v Senátu však nezapomínám na své hanácké 
kořeny a domov. K 100. výročí republiky jsem v 
horní komoře přivítal více než 50 krojovaných 
Hanáků a u té příležitosti spolu s Broňou Millou 
a Jarkou Vitoslavskou připravil výstavu hanáckého 
lidového oděvu. Pozvání zazpívat a zahrát ve 
Valdštejnské zahradě přijaly mužský sbor Rovina a 
dechová kapela Věrovanka. Během čtyř výstav jsem 
představil fotografie Jindřicha Štreita, Svatopluka 
Klesnila, Barbory Skopalíkové či spolku Člověk a 
víra. Nyní plánuji expozici k výročím Moravského 

divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Podařilo 
se získat ocenění Stříbrnou medailí Senátu pro 
Josefa Jařaba a Leopolda Pospíšila. Velkou radost 
mi dělají početné výpravy místních škol, spolků 
či skautů. Pokud to pracovní náplň dne dovolí, 
snažím se jim instituci osobně ukázat a přiblížit 
jim práci senátora.
Vážím si důvěry v regionu, kterou mi projevujete 
tím, že se na mne obracíte s problémy či 
pozváním na důležité události v životě vaší obce. 
S Doloplazy mne pojí blízká spolupráce. Druhým 
rokem jsem zaštítil Jízdu králů, která patří k tomu 
nejcennějšímu, co na Hané máme. Děkuji bývalým 
i současným členům souboru Olešnica za to, že už 
50 let udržují zvyky, tance i písně našeho regionu. 
Přeji jim do dalších let jen vše dobré!
Někteří z vás mě také potkali a oslovili na 
plesech, tradičních cyklojízdách po regionu, 
folklorních akcích jako Pouť Hanáků nebo 
Lidový rok. Pravidelně se setkávám s panem 
starostou Bílkem a dalšími starosty na osobních 
i společných jednáních mikroregionů Bystřička a 
Království, které podporuji také finančně. Mluvíme 
spolu nejen o přetrvávajících problémech, ale 
také o úspěších a radostech, když se jim podaří 
pro občany zařídit dobrou věc. Řada obcí mne 
oslovila s prosbou o spolupráci a já si velmi cením 
možnosti být vám jako senátor nápomocen.
Nabízí se otázka, zda udržím vysokou kvalitu 
práce při sloučení obou povolání. Práce v 
nemocnici mě však nechává stát nohama na zemi, 
vnímám názory kolegů i rodičů našich dětí. Dává 
mi nezávislost volby a svobodného jednání dle 
nejlepšího svědomí. Děkuji za spolupráci v obcích, 
důvěru a podporu v tomto mém poslání. Neberu to 
jako samozřejmost a mnoho to pro mne znamená. 
Je mi velkou ctí reprezentovat náš region, a to s 
veškerým nasazením a pokorou.

S přáním všeho dobrého, radosti a klidu v době 
adventní a vánoční

Lumír Kantor
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Poslední zářijovou sobotu proběhla v 
Doloplazích 1. KOLOBĚŽKIÁDA
 

V sobotu odpoledne jsme se sešli u 
cyklostezky ve směru na Přáslavice. 
V  závodech na koloběžkách se utkalo 
více než padesát dětí v různých věkových 

kategoriích. Dětem fandil hojný počet 
doprovázejících rodičů i prarodičů.
Všechny děti si závody za slunečného 
odpoledne užily a jejich výkony se naštěstí 
obešly bez slziček a zranění. Ti nejlepší 
dostali kromě čokoládové medaile 
i drobné ceny.
V závěru dne jsme si všichni společně 
opekli kabanos u táboráku.

Děkujeme všem zúčastněným za skvělou 
atmosféru!

Večer po koloběžkiádě jsme se v rámci 
akce NOC SOKOLOVEN sešli s dětmi ze 
Sokola ještě jednou, a to v ZŠ Doloplazy, 
kde proběhlo přespání v tělocvičně.
V rámci doprovodného programu děti 

Sokol
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plnily logické úkoly, kreslily, užily si zábavu 
se svítícími náramky, a nakonec usnuly při 
promítání pohádky.

V neděli 27. října 2019 jsme uctili památku 
vzniku republiky, již tradičně jsme se 
setkali u pomníku T. G. Masaryka.
Všichni jsme se na chvilku vrátili v čase 
a zavzpomínali na to, jak SOKOL ovlivnil 
dění v republice. 

Nejmenší děti z MŠ Doloplazy zazpívaly 
nejoblíbenější písničku prvního 
československého prezidenta, Ach synku, 
synku. Poté zazněla hymna, kterou nám 
zazpívali žáci ze ZŠ Doloplazy. 
Ani letos také nechyběla píseň Moravan od 
Elišky Vzatkové.

Na závěr setkání Věrná garda položila 
věnec k pomníku T. G. Masaryka.
Programem nás provázela dobrá nálada, 
teplý svařák a grog, který připravil spolek 
dobrovolných hasičů, pod jejichž vedením 
následoval lampionový průvod.

Na všechny členy SOKOLA se těšíme na 
závěrečném setkání u stromečku, které 
proběhne 16.12. v 17:00 na sále kulturního 
domu.

Za TJ SOKOL Doloplazy zapsala
Marie Dohnalová





Výlet seniorů
Dne 4. 10. pořádala obec Doloplazy zájezd 
pro seniory na Velehrad, na sladkovodní 
expozici „živá voda“ a do archeoskanzenu 
Modrá. Zájezdu se zúčastnilo bohužel jen 
25 účastníků.
Přes počáteční obavy, že přijde déšť, 
se počasí umoudřilo již během cesty a 
deštníky jsme mohli s klidem nechat v 
autobusu.
Hned po příjezdu na místo byla domluvená 
komentovaná prohlídka baziliky na 
Velehradu. V bazilice jsme se zdrželi asi 
hodinu, během které nám průvodkyně 
vyprávěla o historii baziliky. Jak vypadala 
původně i jaké slohy byly použity při 
její výstavbě. Vnitřní část baziliky nás 
doslova posadila na zadek. Právě když 
jsme přicházeli, rozsvěcovala se světla a 
mělo to své kouzlo. Následovala prohlídka 

podzemní části. Tam nás pro změnu 
uchvátila zlatá růže darovaná Janem 
Pavlem II. Po prohlídce podzemí jsme měli 
pauzu na oběd ve vyhlášené restauraci 
dle doporučení průvodkyně. 
Ukázalo se, že jsme vybrali velice dobře 
a všichni měli během půl hodiny teplý 
oběd na stole. Ještě teď, když si vzpomenu 
na bramborové škvarkové knedlíky se 
zelím, se mi sbíhají sliny. Během oběda 
panovala přátelská nálada možná i díky 
vychlazenému pivu, které jsme si dali na 
dobré trávení. Po obědě jsme se vydali 
pomalu k domu s expozicí živá voda. Hned 
u vstupu nás překvapila pod stropem 
zavěšená maketa vyzy velké. Průvodkyně 
nás seznámila s projektem expozice 
a samotným nápadem na vybudování 
sladkovodní expozice. Po přesunutí do 
dolních pater jsme byli překvapeni, jak 
krásně vypadají naše české ryby. Skleněný  

ZE ŽIVOTA OBCE



tunel je ojedinělý a z ryb, které měří i dva 
metry,  jsme byli nadšeni. Po zhlédnutí 
vnitřních i venkovních ploch jsme se 
přesunuli k archeoskanzenu Modrá. Dali 
jsme si kávu, během které nám dělaly 
společnost kozy a všude přítomné kočky, 
které se ukázali jako zdatní lovci myší. 
I přes komentáře některých účastníků, 
že jsme z vesnice a nepotřebujeme vidět 
slepice, prasata a jiný vesnický dobytek, 
jsme se všichni domluvili a prohlídku 
archeoskanzenu absolvovali. Provázel nás 
ikonický průvodce, který věděl o historii 
tolik, že se divím, že tam nesedíme ještě 
dnes. Dokonce nám během výkladu dal 
zajímavé recepty. Tak pokud vám budeme 

servírovat pečené maso, dobře si jej 
prohlédněte. Vrány, ježci, slavíci i veverky 
byly běžné pokrmy, které konzumovali 
naši předci. Chaloupky, které jsme viděli 
v archeoskanzenu, byly velice skromné 
a málokdo si dokáže představit v dnešní 
době v ní strávit jedinou noc natož tam žít. 
Celý den se nám vydařil a i přes únavu 
vládla dobrá nálada. Vraceli jsme se se 
spoustou nových vědomostí, poznatků a 
zážitků. My na obci doufáme, že se výlety 
seniorům líbí a byli bychom rádi, kdyby 
se jich zúčastnilo více občanů. Další výlet 
je plánován na jaro a zazněli návrhy jako 
sklárny, Babiččino údolí, pivovar,… Tak 
uvidíme, kam se vydáme příště.

ZE ŽIVOTA OBCE

Konec 13. semestru VU3V v ZŠ Doloplazy

V prosinci 2019 senioři studující virtuální univerzitu zakončí další semestr v oboru Klenoty 
barokního sochařství v českých zemích. Do dalšího semestru si nyní vybírají téma. Nejvíce 
hlasů má Leonardo da Vinci .
Čtrnáctý semestr začne 11.2.2020 v 15 hod. v KS VU3V ZŠ Doloplazy.
Koncem listopadu byli senioři z VU3V pozváni předsedou Výboru pro zdravotnictví a 
sociální politiku senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. do Prahy na prohlídku budov 
Senátu ČR. Zájemci strávili v Praze velmi vydařený den obohacený navíc o další část 
prohlídky Prahy s profesionální průvodkyní, tentokrát po Malé Straně.

JN



HANÁCKOU SIBIŘÍ
K PRAMENU ODRY
v sobotu 8. 2. 2020

3. skautský oddíl Kamzíci Doloplazy pořádá

občerstvení zajištěno

od 8:00 do 14:30
svařák/ čaj/ pečivo/ špekáček na opékání

Autobusové spoje Olomouc – Velký Újezd a zpět

Olomouc – Velký Újezd 6.45 7.30 10.45

Velký Újezd – Olomouc 15.30 17.00 17.50 20.45

kontakt: jakub.voldan@icloud.com 

Hanáckou sibiří k pramenu Odry 



PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

PLÁN AKCÍ NA ROK 2020
leden – březen

11/1  Košt slivovice/  Český zahrádkářský svaz

25/1 Hanácký bál/  Hanácký národopisný soubor Olešnica

8/2 Pramen Odry/ Skautský oddíl Kamzíci

15/2  Sokolský ples/  TJ Sokol Doloplazy, oddíl kopané

7/3  Hasičský ples/  Sbor dobrovolných hasičů

14/3  Divadelní představení/     spolek Velký Újezd

15/3 Dětský maškarní karneval/ SRPŠ při MŠ Doloplazy

21/3 Jarní lazárek/       SRPŠ při ZŠ Doloplazy



Historie Doloplaz
› Doloplazská farnost a kostel

VÝLET DO HISTORE

Samostatná farnost byla v Doloplazích 
zřízena teprve koncem roku 1899 a 
obsazena na jaře 1900. Do té doby byla 
obec součástí farnosti tršické a předtím, 
do začátku 19. století, součástí farnosti 
velkobystřické. V místě dnešního kostela 
stávala kaple sv. Urbana.
Myšlenkou zřídit samostatnou duchovní 
správu se doloplazští občané zabývali 
ve druhé polovině 19. století celkem 
třikrát. Nejprve v letech padesátých, 
podruhé v letech sedmdesátých a  
naposledy, úspěšně, od roku 1893. 
Toho roku si totiž tršický farář P.Jan 
Oth předsevzal vystavět nový chrám 
Páně v Tršicích a vyhlásil za tím účelem 
sbírku ve všech přifařených obcích. 
V Doloplazích se mělo sbírat ve středu 
18. října 1893 v tzv. císařské hody. 
Doloplazští občané se však na valné 
schůzi konané den předtím rozhodli, 
že se v obci sbírka na kostel v Tršicích 
konat nebude a místo toho bylo ihned 
započato s upisováním darů na kostel 
vlastní. Sbírka vynesla 19 829 zlatých a 
události dostaly rychlý spád. 
Dne 11. prosince téhož roku byl zvolen 
stavební výbor v čele se starostou 
Jakubem Johanesem a byla mu dána 

plná moc ke stavbě kostela. Veřejnou 
dražbou pak byla stavba zadána Vilému 
Žákovi, staviteli z Přerova za 11 470 
zlatých. 
Ve valné schůzi, konané 19. května 
1894, byli za patrony budoucího chrámu 
zvoleni sv. Cyril a Metoděj a hned na to, 
20. května 1894, na svátek Nejsvětější 
Trojice byl položen P. Janem Othem, 
farářem z Tršic, základní kámen, který je 
uložen pod bývalou kazatelnou. Stavba 
pokračovala velice rychle, takže věžový 
kříž byl psvěcen a zasazen již 19. srpna 
téhož roku, za pouhé tři měsíce. Podle 
svědectví dnes již zemřelých pamětníků 
se stavby zůčastnila celá vesnice. Podle 
jednotlivých ulic byly rozděleny pracovní 
směny, majitelům povozů služby a cihly 
se kladly na zdi přímo z povozů, aby se 
ušetřila práce s překládáním. V místě 
byla pro stavbu otevřena i malá pískovna. 
Když si uvědomíme, že toto všechno 
probíhalo v době senoseče a žní, kterými 
tehdy žila celá vesnice, jde o výkon více 
než obdivuhodný. Zvony byly vytaženy 
na věž 2. září 1894, posvětil je brněnský 
biskup František Sal. Bauer a celá stavba 
byla ukončena koncem měsíce října. 
Mohlo se začít s vnitřní výbavou. 



Již v roce 1895 byly z darů jednotlivých 
rodin pořízeny tři oltáře relikviářového 
typu, byla pořízena kazatelna, varhany, 
mešní roucha a lavice. 
Počátkem roku 1896 bylo započato 
jednání o výstavbě hřbitova, (do té doby 
byli naši předkové pohřbíváni v Tršicích), 
vysvěcen byl 12. června téhož roku 
kanovníkem dr. Janem Pánkem. Byla 
také zahájena stavba fary, dokončena na 
jaře 1897. 
Kostel byl slavnostně benedikován 
(posvěcen) arciknězem a děkanem 
P. Františkem Chalupou dne 25. května 
1896 a věnován památce s. Cyrila a 
Metoděje. 
23. listopadu 1899 byla schválena 
základní dotační listina arcibiskupskou 

konsistoří a 28. listopadu téhož roku 
i místodržitelstvím v Brně.  V prosinci byl 
vypsán konkurs na obsazení fary, právo 
volby prvního faráře bylo ponecháno 
obci. První farář, P. Eduard Zlámal, byl 
kanonicky instalován 21. března 1900 
a v obci salvnostně uvítán 29. března 
1900. 
Předseda stavebního výboru a zároveň 
starosta obce Jakub Johanes byl za 
zásluhy o zřízení duchovní správy 
v  obci  vyznamenán papežem Lvem 
XIII. stříbrným záslužným křížem Pro 
Ecclesia.
V sedmdesátých letech minulého století 
byl razantně upraven interiér kostela do 
podoby jak ho známe dnes a v roce 2000 
byly pořízeny nové varhany.

VÝLET DO HISTORE



Naši jubilanti

Narodili se

Opustili nás

Jaroslav Frelich  95 let
Božena Vláčilová  90 let

Jaroslav Kořínek
Bohuslav Dočkal
Marie Nováková
Jan Vrba

Eliška Žálková

SPOLEČENSKÁ     RUBRIKA
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