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Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2020, který byl do velké 
míry ovlivněný celosvětovou pandemií koro-
naviru. Bohužel, tato nemoc bude naše životy 
ovlivňovat ještě nějakou chvíli a nezbývá než si 
přát, aby se naše životy co nejdříve vrátily do 
normálních kolejí. Zastavila se i činnost našich 
spolků a s ní i všechny společenské, kulturní 
a na dlouhou dobu i sportovní akce.
Během celého roku byla velká část obce ovliv-
něna rekonstrukcí elektrického vedení a na tuto 
rekonstrukci navazujícími projekty. V současné 
době se dokončuje poslední z nich, a to je vý-
stavba chodníků podél cesty do Beruně. Tento 
projekt měl být dokončen již na začátku pro-
since. S ohledem na velké množství předlážďo-
vaných soukromých vjezdů, komplikací s poča-
sím a nedostatkem zdravých dělníků, se zdržel 
a některé finální práce na asfaltových površích 
a terénních úpravách budou muset počkat až na 
jarní měsíce. Mírné problémy provází i uvedení 
do provozu části nového veřejného osvětlení. 
Věřím, že všechny letos realizované projekty 
budou nám všem dobře sloužit.
Na začátku prosince zastupitelstvo obce schvá-
lilo dlouho očekávaný a připravovaný územní 
plán, který předurčuje další rozvoj naší obce.

Rozvoj obce a postupné přípravy dalších pro-
jektů jsou patrné i ze schváleného rozpočtu 
obce na rok 2021. Připravujeme opravu komu-
nikace od obecního úřadu směrem ke hřbito-
vu, nemalou pozornost věnujeme i budoucímu 
sportovnímu areálu, na který jsme během to-
hoto roku koupili pozemky vedle fotbalového 
hřiště. V přípravě je i další etapa rekonstrukce 
vedení elektrické energie a s ní spojená výstav-
ba nového veřejného osvětlení. Dlouhodobý zá-
měr úprav středu obce v okolí obecního úřadu 
a kulturního domu dostal konkrétní podoby ve 
studiích, jejichž další část najdete uvnitř obec-
ního zpravodaje.
Všechny plánované projekty jsou velmi finančně 
nákladné a jejich realizace je podmíněna ziskem 
finančních dotací. Věřím, že námi zpracované 
žádosti o dotace uspějí a my budeme moci rea-
lizovat jednotlivé projekty k vaší spokojenosti.
Na závěr bych Vám rád popřál veselé Vánoce, 
hodně štěstí a zdraví do nového roku a aby ten 
příští rok byl pro nás všechny lepší, než ten 
letošní.

Miroslav Bílek

  
 

Charita Olomouc spolu s časopisem Rodinný život vyhlašuje u příležitosti konání 
Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ): 

NAKRESLI TŘI KRÁLE 
KOMIKS 

 Tříkrálová sbírka se v roce 2021 uskuteční asi trošku jinak, než jsme zvyklí. Organizátoři budou muset dbát 
na dodržení hygienických opatření. Zdraví a bezpečnost všech bude prioritou. Koledování proběhne za 
mimořádných podmínek… 
Vaším soutěžním úkolem bude letos připravit komiks o tříkrálové sbírce. Zkuste se zamyslet nad tím, jak 
probíhají přípravy. Kde se koledníci vlastně berou? Kdo je osloví, aby se stali koledníky? Kde vezmou 
pláště, koruny, křídy a pokladničky? Jaké to je mnohokrát za den a u každých dveří zpívat tu stejnou koledu? 
A co všechno koledníci zažívají v ulicích…  
Někdo možná tuto zkušenost nemá, a tak může komiks napsat a nakreslit pohledem 
těch, kteří koledníky vítají doma. Jak je z okna s babičkou a s celou rodinou vyhlíží. Nebo jak přijdou 
nečekaně, zazvoní u dveří, a co se odehrává přímo při tomto setkání.  

Soutěž je připravena pro následující kategorie: 

kategorie MŠ – 3 až 6 let 
1. kategorie – 1. až 3. třída 
2. kategorie – 4. až 5. třída 

 3. kategorie – 6. až 9. třída 
 4. kategorie – střední školy 

Podmínky: 

 komiks, mimo MŠ (stačí obrázek tří králů libovolnou technikou) 
 kreslí jednotlivci 
 formát A4 nebo A3 
 za třídu je možné poslat max. 3 práce 

Výtvarné práce, prosím, zašlete nebo dodejte nejpozději do 12. února 2021 na adresu: 
Časopis Rodinný život 
Biskupské nám. 2 
 772 00 Olomouc 

Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a zveřejněny 
na stránkách www.olomouc.charita.cz a www.rodinnyzivot.cz. Práce se nebudou vracet. Zezadu 
napište čitelně: jméno a příjmení, věk, třída, adresa školy, email a telefon. 

Vyhlášení výsledků proběhne na Den pro malé i velké krále v Olomouci.  
Děkujeme za Vaši přízeň! 



 
 

 

 

 

Termín bude upřesněn. 
 

Milí farníci, přivítejte ve svých domovech tři krále a zapojte se s námi do Tříkrálové 
sbírky. Koledníci nosí do našich domácností požehnání a radost z narození Ježíše 
v Betlémě. Zároveň nám dávají možnost začít společně nový rok dobrým skutkem. 
Můžeme jim přispět do zapečetěné kasičky s logem Charity a opatřené číslem. Na 
vyžádání se vedoucí skupinek prokážou také průkazkou. Finanční dary použije Charita 
k podpoře dobročinných projektů v celé České republice, přímo u nás na Olomoucku, 
ale i v zahraničí. 
 

V roce 2021 chceme z tříkrálových darů podpořit: 

• podporu rozvoje domácí hospicové péče na Olomoucku,  

• finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejícím 

se v nouzi, 

• zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou.  

 

Pokud se chcete jakýmkoliv způsobem zapojit do koledování, bližší informace 
poskytne místní asistent/ka TKS:  

 

Začněme společně nový rok dobrým skutkem… 

Vážené dámy, vážení pánové,

blíží se vánoční svátky a všechna jejich poe-
tika je zatížená okolnostmi, které v poválečné 
generaci nemají srovnání. Můžeme prožívat 
strach a pocity bezmoci. Cítím velkou potřebu 
povzbudit každého z vás k osobní statečnosti, 
trpělivosti a zodpovědnosti. Advent, čas radost-
ného očekávání, k tomu přímo vybízí. Vejděme 
do těchto dnů s láskou a vlídností, šiřme pokoj 
a víru v dobro.

I za těchto okolností, a možná právě proto, 
považuji za důležité informovat vás alespoň 
stručně o práci, kterou jsem jako váš senátor 
za poslední měsíce odvedl. Přes mnohá pro-
tiepidemická omezení nadále pomáhám obcím 
s dlouhodobými výzvami, které čekají na svá 
řešení. Letos se na mě obrátili starostové Ko-
žušan-Tažál, Charvát, Blatce a Dubu nad Mo-
ravou a další ve věci řešení průjezdů kamionů 
skrz jejich obce. Ta bezprostředně ohrožuje 
bezpečnost obyvatel a soukromý, obecní i kraj-
ský majetek. Zároveň se v Hlubočkách již del-
ší dobu snažíme najít řešení přepravy těžkého 
nákladu z místního kamenolomu přes centrum 
obce. Po konzultacích s ředitelem olomoucké 
pobočky Správy železnic se podařilo prosadit 
technické změny na železniční trati do investič-
ních akcí Státního fondu infrastruktury. Díky 
tomu se náklad přesune ze silnic na koleje, což 
přinese úlevu občanům Hluboček i Velké Byst-
řice. Naopak Suchonice, Mrsklesy a Přáslavice 
se potýkají s výzvami v oblasti zpracování ne-
bezpečných odpadů a společně nás čeká řada 
jednání na krajské, případně na ministerské 
úrovni.

U příležitosti 30. výročí návštěvy a předání 
čestného doktorátu prezidentu Václavu Hav-
lovi jsem na Univerzitě Palackého, v Pevnosti 
poznání a v dalších školách představil výstavu 
„Václav Havel – Politika a svědomí“. Navzdory 
důkladným přípravám nebylo kvůli nouzovému 
stavu možné v Senátu uspořádat výstavu a jubi-
lejní koncert k výročí našich dvou významných 
institucí – Moravské filharmonie a Moravské-
ho divadla. Místo toho jsme spolu s olomouc-
kými divadly, univerzitou a skauty zorganizo-
vali sběr látek a vyzvali veřejnost k šití roušek 
pro fakultní nemocnici. S předsedou českých 
skautů a hlavní hygieničkou ČR jsme v jarních 
měsících tvořili pravidla pro setkávání skaut-
ských oddílů a letních táborů. Přitom se zrodila 
myšlenka navrhnout známého autora encyk-
lopedie her, skauta Miloše „Zeta“ Zapletala na 
Stříbrnou medaili Senátu. Ta mu byla k velké 
radosti nás, skautů, na podzim udělena.

V září jsem se zúčastnil senátní mise na Taiwan. 
Mým hlavním úkolem bylo diskutovat zkuše-
nosti s bojem proti pandemii, kterou ostrovní 
země zvládá výborně. Propojil jsem kontakt 
mezi tchaj-pejskou a olomouckou filharmo-
nie, jíž jsem ambasadorem a zaštiťuji její cyk-
lus koncertů pro nastávající rodiče. Po návratu 
do Olomouce jsem o taiwanské cestě mluvil na 
debatě obohacené účastí sinologů a česko-tai-
wanské rodiny. V době, kdy píšu tyto řádky, se 
věnuji převzetí daru pěti linek na výrobu rou-
šek do Česka. Oslovil jsem přitom vedení Olo-
mouckého kraje a jsem potěšen jejich zájmem, 
budou-li linky krajům nabídnuty.

V Olomouci dne 16.11.2020
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TJ sokol – oddíl kopané
Rok 2020 byl poznamenán pandemií, která za-
sáhla celou společnost a nevyhnula se ani kul-
turnímu dění v naší obci. Řada vládních opatře-
ní znemožnila konat kulturní akce, sportovních 
nevyjímaje. Pokud se tedy poohlédneme za 
činností fotbalového oddílu v roce 2020, tak 
i činnost oddílu byla touto situací značně ovliv-
něna. Jarní část soutěžního ročníku 2019/2020 
byla z důvodu pandemie nejdříve pouze pře-
rušena, ale následně bylo vedením fotbalové 
asociace rozhodnuto o jejím úplném ukončení, 
bez dohrání zbývajících utkání. Zahájením no-
vého soutěžního ročníku jsme všichni očeká-
vali, že se situace stabilizuje a rozběhlá sezona 
nebude koronavirem poznamenána. Opět však 
došlo k přerušení soutěží a poslední soutěžní 
utkání se na našem hřišti odehrálo na začátku 
října. V probíhající zimní přestávce se rozhodne 
o tom, jak bude probíhat jarní část soutěžní-
ho ročníku 2020/2021, kde by se měly dohrát 
utkání z podzimní části. Už teď se všichni těší-
me na sportovní výkony našich hráčů v zastou-
pených věkových kategoriích.

Sportovní část však není jedinou náplní oddílu, 
takže jsme se i v této nepříznivé době snažili 
zvelebovat zázemí a okolí našeho areálu. Vědě-
li jsme, že z estetického hlediska jsou kovové 
nádrže na vodu, které byly umístěny v zadní 
části areálu, nevzhledné. Navíc jejich životnost 
už byla na vlásku. Proto došlo k jejich odstra-
nění a následně k zapuštění nové vodní nádr-
že do země. Společně s touto realizací jsme se 
pustili do rekonstrukce prostoru pro přípravu 
a výdej občerstvení (u udírny). Součástí této 
rekonstrukce je výstavba nové udírny a celko-
vá modernizace tohoto prostoru, aby i tato část 
areálu odpovídala určitým standardům dnešní 
doby. Věříme, že i vy, kteří navštěvujete náš 
areál, budete s rekonstrukcí spokojení a těšíme 
se, až se setkáme na hřišti, při fotbalových utká-
ních nebo jen tak, při posezení s přáteli. Blíží 
se konec roku, a proto si touto formou dovo-
lím poděkovat všem, kteří se podílí na chodu 
oddílu a samozřejmě všem, kteří nás podporu-
jí. Všem čtenářům přeji hodně štěstí a hlavně 
zdraví v roce 2021.

Josef Drábek
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V Senátu jsem předložil dlouho připravovaný ná-
vrh zákona o vzniku komory porodních asistentek. 
Přispěl jsem k řešení financování nákladné genové 
terapie Zolgensma pro děti se spinální svalovou 
atrofií do dvou let věku. Poté jsem svolal tým od-
borníků k otázce testování novorozenců na tuto 
zákeřnou nemoc a současně se zabývám situací 
dětí omezených diabetem. V červnu jsem pořádal 
veřejné slyšení ohledně přístupu Vlády ČR k pan-
demii a s odborníky navrhl 20 doporučení pro 
zvládnutí tzv. druhé, podzimní vlny. Snažím se 
prosadit zavedení pravidel, které umožní návštěvy 
v nemocnicích u milovaných osob i během pande-
mie. S většinovou podporou senátorů jsem podal 
ústavní stížnost za spravedlivé zvýšení rodičovské-
ho příspěvku rodinám s dětmi do 4 let. Také se mi 
podařilo prosadit několik pozměňovacích návrhů 
zákonů, zejména ve složení povinného očkování 
pro děti a kompenzaci odškodnění újmy po po-
vinném očkování. Potěšilo mne, že na základě dat 
o mém hlasování v Senátu jsem byl organizací Re-

konstrukce státu oceněn za aktivní podporu proti-
korupčních návrhů zákonů.

V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se na mne 
s důvěrou obracejí. A stejně tak, jako jsem během 
připomínky Dne ozbrojených sil děkoval vojákům 
7. mechanizované brigády za jejich statečnost 
a ochotu pomoci naší zemi během koronakrize, 
děkuji všem, kteří jsou svojí službou a posláním 
denně konfontovaní s touto epidemii. Řada z nás 
sice může mít pocit, že nic nezmůže, ale často jen 
úsměv, dobré slovo, zájem o druhého a chvilka vě-
novaného času, změní situaci k lepšímu.

Vánoční radost, zdraví a pokoj vám, i vašim dra-
hým přeje

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
váš senátor za Olomoucko
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Doloplazy – střed obce
Jako další projekt, který Vám chceme představit, 
je vypracovaná architektonická studie středu obce. 
Jedná se o budovu obecního úřadu, kulturního 
domu, stávající hasičské zbrojnice a také budovu s 
obecními byty. Návrh počítá s využitím všech stá-
vajících objektů. Vyjma stodoly a sušárny, kde se 
má nacházet nová hasičská zbrojnice a je řešena 
samostatným projektem. Ten jsme Vám nastínili v 
jednom z minulých zpravodajů.

Obecní úřad zůstane ve stávající budově, jen bude přesunut do přízemní části pro lepší dostupnost.

Nad obecním úřadem vzniknou prostory vhodné pro klubovny spolků a také obřadní síň, která 
bude k dispozici také na zasedání zastupitelstva, či výroční schůze spolků.

Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Doloplazy má tradici 
v obci již více než 100 let a to co nyní zažíváme 
s pandemií Covid 19 nikdo nepamatuje. Během 
roku 2020 nám pandemie bohužel, neumožnila 
zorganizovat naše tradiční závody a akce, jako 
je atletický memoriál, podzimní běh, koloběž-
kyádu a bohužel nepředpokládáme možnost 
vánoční hodiny v prosinci. Nejvíce nás mrzí, 
že jsme byli nuceni rušit i pravidelná cvičení, 
ale když jsme cvičit mohli všichni cvičitelé se 
do toho obuli s plným odhodláním. Čas tráve-
ný v Sokole byl protnut nejen cvičením na sále 
kulturního domu, ale i hrami v přírodě. Pobyt 
v lese je pro mladší děti vždy vítanou zábavou 
a když k tomu cvičitelky přidali i jízdu na ko-
ních v jízdárně to bylo teprve radosti. Větší děti 
si užili výlet na kolech a také trochu turistiky 
se sladkou tečkou v podobě zmrzky. Takovým 
malým vrcholem pro nás byl turistický výlet do 
Jeseníků s návštěvou jeskyně Na Pomezí, kte-
rý jsme si i přes nepřízeň počasí užili. Stihli 
jsme i park víly Ozdravy v Priessnitzových láz-
ních Jeseník. Velkou radost nám letos udělalo 
schválení dotací na volnočasové hřiště od Olo-
mouckého kraje a od naší obce. Okamžitě jsme 

se pustili do instalace prvních prvků: cvičební 
prvky pro menší děti a workaut pro větší děti 
a dospěláky. Svépomocí jsme na podzim začali 
postupně navážet kačírek na dopadovou plochu 
pod cvičební prvky, abychom jak se oteplí, na 
jaře roku 2021 mohli hřiště začít využívat a 
to nejen my, ale také ZŠ a MŠ a zájemci z řad 
místních spolků. Při zakončení našich společ-
ných akcí se děti nejvíce těší na opékání špekáč-
ků, tak jsme si udělali radost novým ohništěm. 
V roce 2021 doopravíme rozběh s doskočiš-
těm pro skok daleký, které máme již z poloviny 
opravené a jak to jen půjde začneme instalovat 
cvičební stroje pro dorost a dospělé. Věříme 
tomu, že budeme moci brzy cvičit a do Nového 
roku přejeme prohloubení lásky ke sportu, tím, 
že budeme moci sportovat, reprezentaci naší 
obce malými sokoly na závodech a všem v naší 
komunitě pevné zdraví, každému osobní sílu 
zvládnout náročné dny, které nám život přináší 
a laskavost mezi námi všemi.

starosta Tělocvičné jednoty Sokol Doloplazy
Bc. Jana Vzatková

Sport - Občanství - Komunita - Osobnost - Laskavost
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Skautský oddíl Kamzíci

S druhou vlnou pandemie se opět objevil 
problém, jak pokračovat ve skautování bez 
schůzek v klubovně nebo venku. Na začát-
ku listopadu jsme tedy ladně přešli do online 
prostoru a setkání nahradily videokonferen-
ce. Do online aktivit (schůzek, her a výzev) 
se zapojili členové oddílu napříč věkovými 
kategoriemi a také proto budeme i nadále 
pokračovat v přípravě těchto typů programu. 
Byť před Vánocemi přišlo uvolnění a my se 
na pár týdnů vrátili do normálu, aktuální vý-
voj naznačuje, že se ještě nějakou dobu neu-
vidíme. Naše akce pro veřejnost však nadále 
plánujeme.

Do této chvíle jsme stihli vyměnit všechny 
zárubně, dveře a také provést jednu nepláno-

vanou, ale naléhavou opravu střechy na naší 
chatě – Hejtmance. To by nebylo možné bez 
vašich darů, které jsme vybrali při promítání 
v letním kině a za které vám tímto děkujeme.

Naší nejbližší akcí pro veřejnost bude Bet-
lémské světlo, které budeme po vesnici 
roznášet na Štědrý den od 14:00. Zveme 
vás také na tradiční Pochod hanáckou sibi-
ří k Pramenu Odry, kde vás rádi uvidíme 
a který plánujeme na 6. 2. 2021.

Příjemné prožití vánočních svátků, pohodu 
v kruhu rodiny a šťastný nový rok vám přeje 
Skautský oddíl Kamzíci Doloplazy.

Jakub Voldán/ Foto Ludvík Čapek

Skaut na síti
Do středu obce bude nově zařazena i knihovna, která by se měla nacházet v budově obecního úřadu 
/v místě stávající hasičské zbrojnice/. Pošta je umístěna v části, kde je v současnosti klubovna skautů.

Nesmíme také zapomenout na kulturní dům, který je v Doloplazích často využíván a zaslouží si také 
úpravy a rekonstrukce. Na sále by měl vzniknout mezonet, který navazuje na balkon nacházející se 
v prvním patře. Rekonstrukce počítá i s prostorem přísálí s přilehlou kuchyní.

Provozně je objekt rozčleněn tak, aby se jednotlivé provozy nenarušovaly. A také aby občané měli 
centralizované veškeré služby, které jsou v obci dostupné.

Celá architektonická studie je k nahlédnutí na obecním úřadě. 

ZPRÁVY Z OBCE
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V říjnu si už děti zvykly na ostrý učební 
režim. Starší žáci nejen procvičovali loňské 
učivo, ale seznamovali se i s novou látkou. 
Prvňáčci se již otrkali a začali poznávat prv-
ní písmenka. Všechno jelo jako po drátkách, 
Když tu náhle od 14.10. bylo zase všechno 
jinak. Škola se uzavřela, děti musely zůstat 
doma a opět se učit distančně. Pomocí počí-
tačů se brzy učitelé s žáky spojili a všechny 
třídy se začaly učit on-line. Hlavně pro prv-
ňáčky to bylo nelehké období. Někdy bylo 
učení přes počítač fajn (třeba 5. třída si užila 
helloweenský on line den), ale většina dětí 
i učitelů se už těšila na dobu, kdy se zase uvi-
díme přímo ve třídě. Nakonec si pochvalu za 
zvládnutí on line výuky zaslouží děti, jejich 
rodiče i všichni učitelé, kteří si často sáhli na 
dno svých psychických sil.
Od 18. listopadu se škola mohla otevřít pro 
1. a 2. třídu. Na děti tam čekalo mnoho no-
vinek, např. koberec pro prvňáky a 2 knihov-

ny vybavené mnoha krásnými knížkami. Ty 
zakoupilo SRPŠ z výdělků minulých let. Ov-
šem nejdůležitější bylo setkání s kamarády ze 
třídy.
Přestože přišla 1. třída o Slavnost Slabikáře 
pro rodiče, udělaly si ji děti ve třídě hned 
první den po návratu jen pro sebe. Také se 
prvňáčci seznámili s místní knihovnou, kde 
je paní knihovnice přivítala mezi čtenáře 
a předala jim krásnou bezplatnou průkazku 
do naší knihovny.
Od 30. listopadu už mohli přijít do školy 
všichni žáci. A najednou byl za dveřmi Mi-
kuláš- tedy jen obrazně, protože i pro osoby 
nadpozemské platí zákaz vstupu cizích osob 
do budovy školy v době covidové. A tak jsme 
se za čerty a anděly převlékli sami. Celý den 
jsme se pilně učili v převlecích. Na děti čeka-
lo mnoho úkolů a práce na téma Mikuláš. Jen 
se podívejte, jak nám to slušelo.

kolektiv učitelů ZŠ

Ve škole jako doma – doma jako ve škole
Sbor dobrovolných hasičů
Koncem září se naši mladí hasičí zúčastni-
li soutěže v disciplíně TFA- nejtvrdší hasič 
přežije, která se konala v Majetíně. Nešlo 
tam o to kdo vyhraje, ale jak se hasiči pope-
rou s nástrahami, které je mohou potkat při 
zásahu. Potom jsme pokračovali v přípravě 
na branný závod, jejíž součástí bylo soustře-
dění na myslivecké chatě. Bohužel všechna 
naše snaha byla marná, závod se musel kvůli 
zhoršené epidemiologické situaci odložit až 
na jaro.
Na svátek svatého Václava naše jednotka vy-
jížděla k požáru štěpky do obce Kozlov. Asi 
nikdo z vás nemá představu, jak vypadá hro-
mada, na které údajně bylo 7 500 tun této 
hmoty. Pro přirovnání je to asi jako navážka 
u odbočky na Bystrovany. Toto naštěstí neho-
řelo vše, ale jenom asi jedna pětina. I to sta-

čilo. Museli jsme pomocí nakladače hromadu 
rozhrnovat a prolévat vodou. Když se zvedl 
vítr, tak se zásah prováděl v dýchacích pří-
strojích. Komplikací bylo, že pro vodu jsme 
museli jezdit až do lomu ve Vyklekách. Na 
místo požáru jsme se museli ještě jeden den 
vrátit. Takto se na místě vystřídaly jednotky 
z širokého okolí Kozlova. Celkově tento zá-
sah trval deset dní. V listopadu při vydatných 
deštích jsme opět zasahovali u nás doma. 
Voda už nevsakovala a tak se vytvořila malá 
laguna na louce mezi domy Zatloukalových 
a Pertlových. Naštěstí po asi 5ti hodinovém 
čerpání se situace uklidnila.
Závěrem bych chtěl Vám všem popřát do no-
vého roku hodně štěstí a zdraví a snad se 
potkáme na Hasičském plese.

Martin Zbořil

Základní škola
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Mateřská škola

Ač se letošní omezení vzhledem ke stávájí-
cí situaci dotkla téměř všech odvětví, naše 
mateřská škola funguje za zpřísněných hy-
gienických opatření dál! Provoz nemusel být 
naštěstí nijak omezen a dětem je poskytnuta 
vzdělávací nabídka dle daného školního plá-
nu. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
rodičům, kteří si vážnost situace uvědomu-
jí a do školky nám vodí pouze zcela zdravé 
děti, čímž samozřejmě chrání nejen nás pe-
dagogy, ale především ty nejmenší…
Vyjma školních kroužků, u nichž nešlo za-
jistit nemísení dětí z různých tříd, pořádáme 
i v letošním školním roce nadstandardní kul-

turní akce. Mohou být ale pouze v areálu MŠ 
a pro jednotlivé třídy zvlášť.
V říjnu si děti vyzkoušely hru na netradiční 
hudební nástroje v rámci muzikoterapeutické 
pohádky,‚O šnekovi“. Díky poutavému pří-
běhu cestovaly se šnekem pomocí hudby po 
celém světě.
Paní učitelka M. Borošová ze třídy Berušek 
zahrála dětem na začátku listopadu krásnou 
maňáskovou pohádku,‚Včelí královna“, během 
níž museli všichni plnit nejrůznější úkoly, aby 
společně zachránili princeznu a aby vše do-
padlo, tak jak má…
Jako každý rok touto dobou proběhlo v MŠ 

Předvánoční čas v MŠ
fotografování s vánoční tematikou ,‚čertovský 
den“ plný her, úkolů a tanečků i Mikulášská 
nadílka. Děti zazpívaly Mikulášovi a pekel-
níkům písničky a za odměnu dostaly balíček 
plný dobrot.
I když jsme letos nemohli pro rodiče uspořá-
dat tradiční vánoční besídku, děti ani rodiče 
o dárečky nepřijdou. V předvánoční čas děti 

vyrábí pro své nejbližší překvapení i přáníč-
ka a za odměnu se poté dočkají i ony bohaté 
nadílky ve všech třídách.
Za celý kolektiv i naše nejmenší Vám všem 
přeji pohodové Vánoce, ať se Vám v nastá-
vajícím novém roce 2021 všem daří a jste 
zdraví jako řípa, neboť to je, jak všichni víme, 
to nejdůležitější…

Klára Nesvadbová

V relativně „poklidném“ a již běžném dezin-
fekčním chodu MŠ nastal zlom.
Sobotního Mikuláše zřejmě nahněvala uza-
vřená školka a poslal na nás čerta v podobě 
COVID−19. Ten přes naši veškerou opatr-
nost, hygienu a dezinfekci způsobil onemoc-
nění části personálu a Krajská hygienická sta-
nice Olomouckého kraje nařídila karanténní 
opatření všem dětem ze třídy Motýlků včet-

ně dalších vytrasovaných osob. Sílu a rych-
lost nakažlivého onemocnění si tedy ověříme 
v následujících dnech. Další chod MŠ se bude 
odvíjet od zdravotního stavu zaměstnanců 
zařízení.

Přeji Vám všem poklidné, ve zdraví prožité 
Vánoce a celý nový rok 2021.

Zdenka Indráková
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V říjnu si už děti zvykly na ostrý učební 
režim. Starší žáci nejen procvičovali loňské 
učivo, ale seznamovali se i s novou látkou. 
Prvňáčci se již otrkali a začali poznávat prv-
ní písmenka. Všechno jelo jako po drátkách, 
Když tu náhle od 14.10. bylo zase všechno 
jinak. Škola se uzavřela, děti musely zůstat 
doma a opět se učit distančně. Pomocí počí-
tačů se brzy učitelé s žáky spojili a všechny 
třídy se začaly učit on-line. Hlavně pro prv-
ňáčky to bylo nelehké období. Někdy bylo 
učení přes počítač fajn (třeba 5. třída si užila 
helloweenský on line den), ale většina dětí 
i učitelů se už těšila na dobu, kdy se zase uvi-
díme přímo ve třídě. Nakonec si pochvalu za 
zvládnutí on line výuky zaslouží děti, jejich 
rodiče i všichni učitelé, kteří si často sáhli na 
dno svých psychických sil.
Od 18. listopadu se škola mohla otevřít pro 
1. a 2. třídu. Na děti tam čekalo mnoho no-
vinek, např. koberec pro prvňáky a 2 knihov-

ny vybavené mnoha krásnými knížkami. Ty 
zakoupilo SRPŠ z výdělků minulých let. Ov-
šem nejdůležitější bylo setkání s kamarády ze 
třídy.
Přestože přišla 1. třída o Slavnost Slabikáře 
pro rodiče, udělaly si ji děti ve třídě hned 
první den po návratu jen pro sebe. Také se 
prvňáčci seznámili s místní knihovnou, kde 
je paní knihovnice přivítala mezi čtenáře 
a předala jim krásnou bezplatnou průkazku 
do naší knihovny.
Od 30. listopadu už mohli přijít do školy 
všichni žáci. A najednou byl za dveřmi Mi-
kuláš- tedy jen obrazně, protože i pro osoby 
nadpozemské platí zákaz vstupu cizích osob 
do budovy školy v době covidové. A tak jsme 
se za čerty a anděly převlékli sami. Celý den 
jsme se pilně učili v převlecích. Na děti čeka-
lo mnoho úkolů a práce na téma Mikuláš. Jen 
se podívejte, jak nám to slušelo.

kolektiv učitelů ZŠ

Ve škole jako doma – doma jako ve škole
Sbor dobrovolných hasičů
Koncem září se naši mladí hasičí zúčastni-
li soutěže v disciplíně TFA- nejtvrdší hasič 
přežije, která se konala v Majetíně. Nešlo 
tam o to kdo vyhraje, ale jak se hasiči pope-
rou s nástrahami, které je mohou potkat při 
zásahu. Potom jsme pokračovali v přípravě 
na branný závod, jejíž součástí bylo soustře-
dění na myslivecké chatě. Bohužel všechna 
naše snaha byla marná, závod se musel kvůli 
zhoršené epidemiologické situaci odložit až 
na jaro.
Na svátek svatého Václava naše jednotka vy-
jížděla k požáru štěpky do obce Kozlov. Asi 
nikdo z vás nemá představu, jak vypadá hro-
mada, na které údajně bylo 7 500 tun této 
hmoty. Pro přirovnání je to asi jako navážka 
u odbočky na Bystrovany. Toto naštěstí neho-
řelo vše, ale jenom asi jedna pětina. I to sta-

čilo. Museli jsme pomocí nakladače hromadu 
rozhrnovat a prolévat vodou. Když se zvedl 
vítr, tak se zásah prováděl v dýchacích pří-
strojích. Komplikací bylo, že pro vodu jsme 
museli jezdit až do lomu ve Vyklekách. Na 
místo požáru jsme se museli ještě jeden den 
vrátit. Takto se na místě vystřídaly jednotky 
z širokého okolí Kozlova. Celkově tento zá-
sah trval deset dní. V listopadu při vydatných 
deštích jsme opět zasahovali u nás doma. 
Voda už nevsakovala a tak se vytvořila malá 
laguna na louce mezi domy Zatloukalových 
a Pertlových. Naštěstí po asi 5ti hodinovém 
čerpání se situace uklidnila.
Závěrem bych chtěl Vám všem popřát do no-
vého roku hodně štěstí a zdraví a snad se 
potkáme na Hasičském plese.

Martin Zbořil

Základní škola
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Skautský oddíl Kamzíci

S druhou vlnou pandemie se opět objevil 
problém, jak pokračovat ve skautování bez 
schůzek v klubovně nebo venku. Na začát-
ku listopadu jsme tedy ladně přešli do online 
prostoru a setkání nahradily videokonferen-
ce. Do online aktivit (schůzek, her a výzev) 
se zapojili členové oddílu napříč věkovými 
kategoriemi a také proto budeme i nadále 
pokračovat v přípravě těchto typů programu. 
Byť před Vánocemi přišlo uvolnění a my se 
na pár týdnů vrátili do normálu, aktuální vý-
voj naznačuje, že se ještě nějakou dobu neu-
vidíme. Naše akce pro veřejnost však nadále 
plánujeme.

Do této chvíle jsme stihli vyměnit všechny 
zárubně, dveře a také provést jednu nepláno-

vanou, ale naléhavou opravu střechy na naší 
chatě – Hejtmance. To by nebylo možné bez 
vašich darů, které jsme vybrali při promítání 
v letním kině a za které vám tímto děkujeme.

Naší nejbližší akcí pro veřejnost bude Bet-
lémské světlo, které budeme po vesnici 
roznášet na Štědrý den od 14:00. Zveme 
vás také na tradiční Pochod hanáckou sibi-
ří k Pramenu Odry, kde vás rádi uvidíme 
a který plánujeme na 6. 2. 2021.

Příjemné prožití vánočních svátků, pohodu 
v kruhu rodiny a šťastný nový rok vám přeje 
Skautský oddíl Kamzíci Doloplazy.

Jakub Voldán/ Foto Ludvík Čapek

Skaut na síti
Do středu obce bude nově zařazena i knihovna, která by se měla nacházet v budově obecního úřadu 
/v místě stávající hasičské zbrojnice/. Pošta je umístěna v části, kde je v současnosti klubovna skautů.

Nesmíme také zapomenout na kulturní dům, který je v Doloplazích často využíván a zaslouží si také 
úpravy a rekonstrukce. Na sále by měl vzniknout mezonet, který navazuje na balkon nacházející se 
v prvním patře. Rekonstrukce počítá i s prostorem přísálí s přilehlou kuchyní.

Provozně je objekt rozčleněn tak, aby se jednotlivé provozy nenarušovaly. A také aby občané měli 
centralizované veškeré služby, které jsou v obci dostupné.

Celá architektonická studie je k nahlédnutí na obecním úřadě. 

ZPRÁVY Z OBCE
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Doloplazy – střed obce
Jako další projekt, který Vám chceme představit, 
je vypracovaná architektonická studie středu obce. 
Jedná se o budovu obecního úřadu, kulturního 
domu, stávající hasičské zbrojnice a také budovu s 
obecními byty. Návrh počítá s využitím všech stá-
vajících objektů. Vyjma stodoly a sušárny, kde se 
má nacházet nová hasičská zbrojnice a je řešena 
samostatným projektem. Ten jsme Vám nastínili v 
jednom z minulých zpravodajů.

Obecní úřad zůstane ve stávající budově, jen bude přesunut do přízemní části pro lepší dostupnost.

Nad obecním úřadem vzniknou prostory vhodné pro klubovny spolků a také obřadní síň, která 
bude k dispozici také na zasedání zastupitelstva, či výroční schůze spolků.

Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Doloplazy má tradici 
v obci již více než 100 let a to co nyní zažíváme 
s pandemií Covid 19 nikdo nepamatuje. Během 
roku 2020 nám pandemie bohužel, neumožnila 
zorganizovat naše tradiční závody a akce, jako 
je atletický memoriál, podzimní běh, koloběž-
kyádu a bohužel nepředpokládáme možnost 
vánoční hodiny v prosinci. Nejvíce nás mrzí, 
že jsme byli nuceni rušit i pravidelná cvičení, 
ale když jsme cvičit mohli všichni cvičitelé se 
do toho obuli s plným odhodláním. Čas tráve-
ný v Sokole byl protnut nejen cvičením na sále 
kulturního domu, ale i hrami v přírodě. Pobyt 
v lese je pro mladší děti vždy vítanou zábavou 
a když k tomu cvičitelky přidali i jízdu na ko-
ních v jízdárně to bylo teprve radosti. Větší děti 
si užili výlet na kolech a také trochu turistiky 
se sladkou tečkou v podobě zmrzky. Takovým 
malým vrcholem pro nás byl turistický výlet do 
Jeseníků s návštěvou jeskyně Na Pomezí, kte-
rý jsme si i přes nepřízeň počasí užili. Stihli 
jsme i park víly Ozdravy v Priessnitzových láz-
ních Jeseník. Velkou radost nám letos udělalo 
schválení dotací na volnočasové hřiště od Olo-
mouckého kraje a od naší obce. Okamžitě jsme 

se pustili do instalace prvních prvků: cvičební 
prvky pro menší děti a workaut pro větší děti 
a dospěláky. Svépomocí jsme na podzim začali 
postupně navážet kačírek na dopadovou plochu 
pod cvičební prvky, abychom jak se oteplí, na 
jaře roku 2021 mohli hřiště začít využívat a 
to nejen my, ale také ZŠ a MŠ a zájemci z řad 
místních spolků. Při zakončení našich společ-
ných akcí se děti nejvíce těší na opékání špekáč-
ků, tak jsme si udělali radost novým ohništěm. 
V roce 2021 doopravíme rozběh s doskočiš-
těm pro skok daleký, které máme již z poloviny 
opravené a jak to jen půjde začneme instalovat 
cvičební stroje pro dorost a dospělé. Věříme 
tomu, že budeme moci brzy cvičit a do Nového 
roku přejeme prohloubení lásky ke sportu, tím, 
že budeme moci sportovat, reprezentaci naší 
obce malými sokoly na závodech a všem v naší 
komunitě pevné zdraví, každému osobní sílu 
zvládnout náročné dny, které nám život přináší 
a laskavost mezi námi všemi.

starosta Tělocvičné jednoty Sokol Doloplazy
Bc. Jana Vzatková

Sport - Občanství - Komunita - Osobnost - Laskavost
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TJ sokol – oddíl kopané
Rok 2020 byl poznamenán pandemií, která za-
sáhla celou společnost a nevyhnula se ani kul-
turnímu dění v naší obci. Řada vládních opatře-
ní znemožnila konat kulturní akce, sportovních 
nevyjímaje. Pokud se tedy poohlédneme za 
činností fotbalového oddílu v roce 2020, tak 
i činnost oddílu byla touto situací značně ovliv-
něna. Jarní část soutěžního ročníku 2019/2020 
byla z důvodu pandemie nejdříve pouze pře-
rušena, ale následně bylo vedením fotbalové 
asociace rozhodnuto o jejím úplném ukončení, 
bez dohrání zbývajících utkání. Zahájením no-
vého soutěžního ročníku jsme všichni očeká-
vali, že se situace stabilizuje a rozběhlá sezona 
nebude koronavirem poznamenána. Opět však 
došlo k přerušení soutěží a poslední soutěžní 
utkání se na našem hřišti odehrálo na začátku 
října. V probíhající zimní přestávce se rozhodne 
o tom, jak bude probíhat jarní část soutěžní-
ho ročníku 2020/2021, kde by se měly dohrát 
utkání z podzimní části. Už teď se všichni těší-
me na sportovní výkony našich hráčů v zastou-
pených věkových kategoriích.

Sportovní část však není jedinou náplní oddílu, 
takže jsme se i v této nepříznivé době snažili 
zvelebovat zázemí a okolí našeho areálu. Vědě-
li jsme, že z estetického hlediska jsou kovové 
nádrže na vodu, které byly umístěny v zadní 
části areálu, nevzhledné. Navíc jejich životnost 
už byla na vlásku. Proto došlo k jejich odstra-
nění a následně k zapuštění nové vodní nádr-
že do země. Společně s touto realizací jsme se 
pustili do rekonstrukce prostoru pro přípravu 
a výdej občerstvení (u udírny). Součástí této 
rekonstrukce je výstavba nové udírny a celko-
vá modernizace tohoto prostoru, aby i tato část 
areálu odpovídala určitým standardům dnešní 
doby. Věříme, že i vy, kteří navštěvujete náš 
areál, budete s rekonstrukcí spokojení a těšíme 
se, až se setkáme na hřišti, při fotbalových utká-
ních nebo jen tak, při posezení s přáteli. Blíží 
se konec roku, a proto si touto formou dovo-
lím poděkovat všem, kteří se podílí na chodu 
oddílu a samozřejmě všem, kteří nás podporu-
jí. Všem čtenářům přeji hodně štěstí a hlavně 
zdraví v roce 2021.

Josef Drábek
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V Senátu jsem předložil dlouho připravovaný ná-
vrh zákona o vzniku komory porodních asistentek. 
Přispěl jsem k řešení financování nákladné genové 
terapie Zolgensma pro děti se spinální svalovou 
atrofií do dvou let věku. Poté jsem svolal tým od-
borníků k otázce testování novorozenců na tuto 
zákeřnou nemoc a současně se zabývám situací 
dětí omezených diabetem. V červnu jsem pořádal 
veřejné slyšení ohledně přístupu Vlády ČR k pan-
demii a s odborníky navrhl 20 doporučení pro 
zvládnutí tzv. druhé, podzimní vlny. Snažím se 
prosadit zavedení pravidel, které umožní návštěvy 
v nemocnicích u milovaných osob i během pande-
mie. S většinovou podporou senátorů jsem podal 
ústavní stížnost za spravedlivé zvýšení rodičovské-
ho příspěvku rodinám s dětmi do 4 let. Také se mi 
podařilo prosadit několik pozměňovacích návrhů 
zákonů, zejména ve složení povinného očkování 
pro děti a kompenzaci odškodnění újmy po po-
vinném očkování. Potěšilo mne, že na základě dat 
o mém hlasování v Senátu jsem byl organizací Re-

konstrukce státu oceněn za aktivní podporu proti-
korupčních návrhů zákonů.

V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se na mne 
s důvěrou obracejí. A stejně tak, jako jsem během 
připomínky Dne ozbrojených sil děkoval vojákům 
7. mechanizované brigády za jejich statečnost 
a ochotu pomoci naší zemi během koronakrize, 
děkuji všem, kteří jsou svojí službou a posláním 
denně konfontovaní s touto epidemii. Řada z nás 
sice může mít pocit, že nic nezmůže, ale často jen 
úsměv, dobré slovo, zájem o druhého a chvilka vě-
novaného času, změní situaci k lepšímu.

Vánoční radost, zdraví a pokoj vám, i vašim dra-
hým přeje

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
váš senátor za Olomoucko



 
 

 

 

 

Termín bude upřesněn. 
 

Milí farníci, přivítejte ve svých domovech tři krále a zapojte se s námi do Tříkrálové 
sbírky. Koledníci nosí do našich domácností požehnání a radost z narození Ježíše 
v Betlémě. Zároveň nám dávají možnost začít společně nový rok dobrým skutkem. 
Můžeme jim přispět do zapečetěné kasičky s logem Charity a opatřené číslem. Na 
vyžádání se vedoucí skupinek prokážou také průkazkou. Finanční dary použije Charita 
k podpoře dobročinných projektů v celé České republice, přímo u nás na Olomoucku, 
ale i v zahraničí. 
 

V roce 2021 chceme z tříkrálových darů podpořit: 

• podporu rozvoje domácí hospicové péče na Olomoucku,  

• finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejícím 

se v nouzi, 

• zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou.  

 

Pokud se chcete jakýmkoliv způsobem zapojit do koledování, bližší informace 
poskytne místní asistent/ka TKS:  

 

Začněme společně nový rok dobrým skutkem… 

Vážené dámy, vážení pánové,

blíží se vánoční svátky a všechna jejich poe-
tika je zatížená okolnostmi, které v poválečné 
generaci nemají srovnání. Můžeme prožívat 
strach a pocity bezmoci. Cítím velkou potřebu 
povzbudit každého z vás k osobní statečnosti, 
trpělivosti a zodpovědnosti. Advent, čas radost-
ného očekávání, k tomu přímo vybízí. Vejděme 
do těchto dnů s láskou a vlídností, šiřme pokoj 
a víru v dobro.

I za těchto okolností, a možná právě proto, 
považuji za důležité informovat vás alespoň 
stručně o práci, kterou jsem jako váš senátor 
za poslední měsíce odvedl. Přes mnohá pro-
tiepidemická omezení nadále pomáhám obcím 
s dlouhodobými výzvami, které čekají na svá 
řešení. Letos se na mě obrátili starostové Ko-
žušan-Tažál, Charvát, Blatce a Dubu nad Mo-
ravou a další ve věci řešení průjezdů kamionů 
skrz jejich obce. Ta bezprostředně ohrožuje 
bezpečnost obyvatel a soukromý, obecní i kraj-
ský majetek. Zároveň se v Hlubočkách již del-
ší dobu snažíme najít řešení přepravy těžkého 
nákladu z místního kamenolomu přes centrum 
obce. Po konzultacích s ředitelem olomoucké 
pobočky Správy železnic se podařilo prosadit 
technické změny na železniční trati do investič-
ních akcí Státního fondu infrastruktury. Díky 
tomu se náklad přesune ze silnic na koleje, což 
přinese úlevu občanům Hluboček i Velké Byst-
řice. Naopak Suchonice, Mrsklesy a Přáslavice 
se potýkají s výzvami v oblasti zpracování ne-
bezpečných odpadů a společně nás čeká řada 
jednání na krajské, případně na ministerské 
úrovni.

U příležitosti 30. výročí návštěvy a předání 
čestného doktorátu prezidentu Václavu Hav-
lovi jsem na Univerzitě Palackého, v Pevnosti 
poznání a v dalších školách představil výstavu 
„Václav Havel – Politika a svědomí“. Navzdory 
důkladným přípravám nebylo kvůli nouzovému 
stavu možné v Senátu uspořádat výstavu a jubi-
lejní koncert k výročí našich dvou významných 
institucí – Moravské filharmonie a Moravské-
ho divadla. Místo toho jsme spolu s olomouc-
kými divadly, univerzitou a skauty zorganizo-
vali sběr látek a vyzvali veřejnost k šití roušek 
pro fakultní nemocnici. S předsedou českých 
skautů a hlavní hygieničkou ČR jsme v jarních 
měsících tvořili pravidla pro setkávání skaut-
ských oddílů a letních táborů. Přitom se zrodila 
myšlenka navrhnout známého autora encyk-
lopedie her, skauta Miloše „Zeta“ Zapletala na 
Stříbrnou medaili Senátu. Ta mu byla k velké 
radosti nás, skautů, na podzim udělena.

V září jsem se zúčastnil senátní mise na Taiwan. 
Mým hlavním úkolem bylo diskutovat zkuše-
nosti s bojem proti pandemii, kterou ostrovní 
země zvládá výborně. Propojil jsem kontakt 
mezi tchaj-pejskou a olomouckou filharmo-
nie, jíž jsem ambasadorem a zaštiťuji její cyk-
lus koncertů pro nastávající rodiče. Po návratu 
do Olomouce jsem o taiwanské cestě mluvil na 
debatě obohacené účastí sinologů a česko-tai-
wanské rodiny. V době, kdy píšu tyto řádky, se 
věnuji převzetí daru pěti linek na výrobu rou-
šek do Česka. Oslovil jsem přitom vedení Olo-
mouckého kraje a jsem potěšen jejich zájmem, 
budou-li linky krajům nabídnuty.

V Olomouci dne 16.11.2020

ZPRÁVY Z OBCE
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Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2020, který byl do velké 
míry ovlivněný celosvětovou pandemií koro-
naviru. Bohužel, tato nemoc bude naše životy 
ovlivňovat ještě nějakou chvíli a nezbývá než si 
přát, aby se naše životy co nejdříve vrátily do 
normálních kolejí. Zastavila se i činnost našich 
spolků a s ní i všechny společenské, kulturní 
a na dlouhou dobu i sportovní akce.
Během celého roku byla velká část obce ovliv-
něna rekonstrukcí elektrického vedení a na tuto 
rekonstrukci navazujícími projekty. V současné 
době se dokončuje poslední z nich, a to je vý-
stavba chodníků podél cesty do Beruně. Tento 
projekt měl být dokončen již na začátku pro-
since. S ohledem na velké množství předlážďo-
vaných soukromých vjezdů, komplikací s poča-
sím a nedostatkem zdravých dělníků, se zdržel 
a některé finální práce na asfaltových površích 
a terénních úpravách budou muset počkat až na 
jarní měsíce. Mírné problémy provází i uvedení 
do provozu části nového veřejného osvětlení. 
Věřím, že všechny letos realizované projekty 
budou nám všem dobře sloužit.
Na začátku prosince zastupitelstvo obce schvá-
lilo dlouho očekávaný a připravovaný územní 
plán, který předurčuje další rozvoj naší obce.

Rozvoj obce a postupné přípravy dalších pro-
jektů jsou patrné i ze schváleného rozpočtu 
obce na rok 2021. Připravujeme opravu komu-
nikace od obecního úřadu směrem ke hřbito-
vu, nemalou pozornost věnujeme i budoucímu 
sportovnímu areálu, na který jsme během to-
hoto roku koupili pozemky vedle fotbalového 
hřiště. V přípravě je i další etapa rekonstrukce 
vedení elektrické energie a s ní spojená výstav-
ba nového veřejného osvětlení. Dlouhodobý zá-
měr úprav středu obce v okolí obecního úřadu 
a kulturního domu dostal konkrétní podoby ve 
studiích, jejichž další část najdete uvnitř obec-
ního zpravodaje.
Všechny plánované projekty jsou velmi finančně 
nákladné a jejich realizace je podmíněna ziskem 
finančních dotací. Věřím, že námi zpracované 
žádosti o dotace uspějí a my budeme moci rea-
lizovat jednotlivé projekty k vaší spokojenosti.
Na závěr bych Vám rád popřál veselé Vánoce, 
hodně štěstí a zdraví do nového roku a aby ten 
příští rok byl pro nás všechny lepší, než ten 
letošní.

Miroslav Bílek

  
 

Charita Olomouc spolu s časopisem Rodinný život vyhlašuje u příležitosti konání 
Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ): 

NAKRESLI TŘI KRÁLE 
KOMIKS 

 Tříkrálová sbírka se v roce 2021 uskuteční asi trošku jinak, než jsme zvyklí. Organizátoři budou muset dbát 
na dodržení hygienických opatření. Zdraví a bezpečnost všech bude prioritou. Koledování proběhne za 
mimořádných podmínek… 
Vaším soutěžním úkolem bude letos připravit komiks o tříkrálové sbírce. Zkuste se zamyslet nad tím, jak 
probíhají přípravy. Kde se koledníci vlastně berou? Kdo je osloví, aby se stali koledníky? Kde vezmou 
pláště, koruny, křídy a pokladničky? Jaké to je mnohokrát za den a u každých dveří zpívat tu stejnou koledu? 
A co všechno koledníci zažívají v ulicích…  
Někdo možná tuto zkušenost nemá, a tak může komiks napsat a nakreslit pohledem 
těch, kteří koledníky vítají doma. Jak je z okna s babičkou a s celou rodinou vyhlíží. Nebo jak přijdou 
nečekaně, zazvoní u dveří, a co se odehrává přímo při tomto setkání.  

Soutěž je připravena pro následující kategorie: 

kategorie MŠ – 3 až 6 let 
1. kategorie – 1. až 3. třída 
2. kategorie – 4. až 5. třída 

 3. kategorie – 6. až 9. třída 
 4. kategorie – střední školy 

Podmínky: 

 komiks, mimo MŠ (stačí obrázek tří králů libovolnou technikou) 
 kreslí jednotlivci 
 formát A4 nebo A3 
 za třídu je možné poslat max. 3 práce 

Výtvarné práce, prosím, zašlete nebo dodejte nejpozději do 12. února 2021 na adresu: 
Časopis Rodinný život 
Biskupské nám. 2 
 772 00 Olomouc 

Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a zveřejněny 
na stránkách www.olomouc.charita.cz a www.rodinnyzivot.cz. Práce se nebudou vracet. Zezadu 
napište čitelně: jméno a příjmení, věk, třída, adresa školy, email a telefon. 

Vyhlášení výsledků proběhne na Den pro malé i velké krále v Olomouci.  
Děkujeme za Vaši přízeň! 
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Naši jubilanti

Narodili se

Opustili nás

Zdenka Ferbasová 70
Marie Malinková 75
Vladimír Bucký 70
Karel Levinský 75
Jaroslav Frelich 96

Marie Prachařová 75
Milena Orálková 85
Jaroslav Hensl 80
Božena Vláčilová 91

Jiří Navrátil
Josef Navrátil
Marie Štefová

Amálie Balintová
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DOLOPLAZY
ZPRAVODAJ OBCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
distanční výuka...

ZPRÁVY Z OBCE
budoucí úpravy středu obce

skauti na síti
skautování bez schůzek
v klubovně nebo venku

pf 2021

Krásné prožití vánočních svátků
a šťastný Nový rok
Vám přeje obec
Doloplazy.


