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Vážení spoluobčané,

s přicházejícími prázdninami a snad i teplejším 
počasím vychází druhé číslo letošního zpravo-
daje. Máme za sebou těžké období plné nej-
různějších nařízení, které se postupně uvolňují 
a celkový život se dostává do normálních kolejí. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na 
pomoci našim spoluobčanům. Doufejme, že to 
nejhorší období máme za sebou a čeká nás bez-
problémový zbytek roku.
Ještě před nouzovým stavem se rozběhly roz-
sáhlé investiční akce do rozvodné sítě elektric-
ké energie skupinou ČEZ v naší obci a obec 
zahájila práce na kanalizaci v místní části 
Ditrichov. V současné době je kanalizace, nové 
vedení elektrické energie a nové veřejné osvět-
lení v Ditrichově hotové a začínají práce na 
opravě komunikace. Na opravu komunikace 
získala obec dotaci 2‚1 mil. Kč.
Na stavbě financované skupinou ČEZ se do-
končuje 1. etapa a postupně se bude pokračo-
vat směrem na Čechovice, tedy v místní části 
Hliník a směrem do Beruně. Na tento projekt 
naváže v červenci oprava a výstavba chodníků 
od mateřské školy směrem na Vacanovice až 

k hlavní cestě na Tršice. Druhá část chodníků 
bude vybudována podél silnice III. třídy z dol-
ní křižovatky směrem do Beruně. Zmíněné 
chodníky uzavřou rekonstrukci elektrické sítě, 
vybudování nového veřejného osvětlení a polo-
žení kabelů optické sítě.
Dalším projektem, na kterém se zastupitelstvo 
obce dohodlo, je oprava obecní cesty od ob-
chodu po křižovatku u Niesnerů. Tuto cestu je 
potřeba opravit po rekonstrukci elektrické sítě.
Během jarních měsíců se zastupitelé zabývali 
vznikem studie řešící střed obce v okolí obec-
ního úřadu, kterou Vám v tomto zpravodaji 
krátce představujeme.
Po konci nouzového stavu se probouzí i kultur-
ní život v obci. Blíží se hody s Jízdou králů, na 
kterou jste srdečně zváni, proběhlo první pro-
mítání letního kina v Doloplazích a na začátku 
srpna se můžete těšit na druhé. Doufám, že nás 
čeká krásné léto a přeji Vám hodně slunečných 
dnů, dostatek vláhy pro naše zahrady a dosta-
tek trpělivosti se stavebními firmami, které se 
budou celé léto v Doloplazích pohybovat.

Miroslav Bílek

Sokol

Tělocvičná jednota během pandemie CO-
VID−19 byla nucena, tak jako všichni v re-
publice, přerušit svoji sportovní činnost. Ne-
spali jsme však na vavřínech a pracovali jsme 
na modernizaci sokolského sportoviště.
Na hřišti u pily tvoříme postupně nové pose-
zení s ohništěm a také jsme započali s opra-
vou rozběhové dráhy na skok daleký.
Rádi bychom hřiště ještě rozšířili o další 
prvky ke cvičení a vytvořili tak volnočasové 
hřiště. Na tento projekt se nám podařilo zís-
kat dotaci od Olomouckého kraje. Děkujeme 
za podporu také obci Doloplazy.
Aktuálně jsme ve fázi, kdy čekáme na nabíd-
ky od oslovených firem.
Od uvolnění přísných opatření jsme naváza-
li na přerušené hodiny, a to alespoň formou 
vycházek po okolí a dalšími venkovními akti-
vitami. Nejmenší děti si užily první vycházku 
spojenou s hrami, a to přímo na Mezinárod-

ní den dětí, zakončenou sladkou odměnou. 
Starší žáci si vyšli na zmrzlinu do sousední 
obce Přáslavice.
Věříme, že během prázdnin dotáhneme pro-
jekt volnočasového hřiště do finálně a v září 
Vám ho už budeme moci v plné kráse před-
stavit u příležitosti 2. ročníku Koloběžkiády. 
Naši mládež čeká v září také opět akce Noc 
sokoloven.
Nakonec bychom Vám všem rádi popřáli 
pevné zdraví. Připojujeme také prosbu o po-
moc občanům obce Šumvald, které postihla 
ničivá povodeň. Charita Šternberk zřídila 
sbírkový účet pro osoby zasažené povodní, 
na který je možné pomocný příspěvek zaslat: 
115–1060670297/0100.

Děkujeme,
TJ SOKOL Doloplazy

Tělocvičná jednota Sokol Doloplazy

ZE ŽIVOTA OBCE
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Skautský oddíl Kamzíci

ZE ŽIVOTA OBCE

Nový rok 2020 přinesl nečekané událos-
ti nejen do světa, ale i do života naší obce. 
Jednou z největších změn byla povinná ka-
ranténa v průběhu koronavirové pandemie. 
Proto jsme se za Skautský oddíl Doloplazy 
společně s Obcí Doloplazy rozhodli pomoci 
v této nelehké době. Každý občan obdržel do 
schránky leták, který informoval o možnosti 
nákupu pro seniory či osoby postižené karan-
ténou. Byly domluvené kompetentní osoby, 
které zajišťovaly hladký průběh objednávek, 
jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu. 
Později jsme rozjeli distribuci roušek, spo-
lečně s místními švadlenami a dobrovolníky, 
kterým velmi děkujeme za obětovaný čas 
a ochotu. Naši pomoc jsme zakončili roz-
nosem dezinfekčních prostředků a piv, které 
jsme rozváželi po vesnici občanům starším 
65 let. Věříme, že i tato malá pomoc přispěla 
k pozitivnější atmosféře naší obce.
Právě z důvodu pandemie byla pozastavena 
činnost všech spolků, včetně Junáka. S po-

stupným uvolňováním opatření se poma-
lu rozjíždí činnost naší organizace a v tuto 
dobu jsou již skautské schůzky obnoveny.
Část roverů a skautů navštívila v květnu Li-
tovelské Pomoraví, s cílem renovovat naši 
střediskovou chatu Hejtmanku. Byla opra-
vena kuchyň, ale především se pracovalo se 
dřevem. Všem pomocníkům upřímně děku-
jeme.
Jsme velmi rádi, že letošní skautský tábor 
2020 se konat bude. V termínu 14.7.–25.7. se 
opět uchýlíme na tábořiště poblíž Leskovce 
nad Moravicí u Slezské Harty. Bohužel mu-
síme všem rodičům a prarodičům sdělit, že 
z důvodu stanovených opatření nebude mož-
né uskutečnit obvyklý návštěvní den.
Přejeme všem zdraví a především sílu ve 
zvládání této situace. Věříme, že se vše vrá-
tí do normálního průběhu, právě díky naší 
ohleduplnosti a zodpovědnosti.

Skautský oddíl Kamzíci Doloplazy,
Kateřina Brodecká

Projekt přestavby centrální části obce
Obec Doloplazy oslovila ateliér KLAR se zadá-
ním zpracování studie na úpravu centrální části 
obce. Jedná se nejen o budovu obecního úřadu, 
hasičárny a kulturního domu, ale také o úpravu 
veřejného prostranství před obecním úřadem 
a plochy v areálu za kulturním domem. Jak 
jistě víte, budovy jsou dosud využívány i jako 
zázemí pro technické služby obce a klubovny 
zájmových spolků. Obec by ráda, aby nově zbu-
dované a upravené plochy sloužily obyvatelstvu 
obce jak k využití pořádání kulturních akcí, tak 
i pro všechny spolky. Ve zkrácené formě by-

chom chtěli obyvatele seznámit s konceptem, 
který nám architekti vypracovali:
Studie úprav centrální části obce reaguje na po-
třeby obce a jejich občanů a snaží se řešit území 
jako univerzální prostor pro několik zdánlivě 
neslučitelných funkcí. Stávající objekty jsou 
každý v jiném technickém stavu a mají různé 
stáří. K odstranění navrhujeme pouze stodolu 
a sušárnu, na stejném místě pak navrhujeme 
nový objekt pro hasičárnu, technické služby, 
pódium a zázemí pro místní zájmové spolky.
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,

když jsem psal předchozí příspěvek do zpra-
vodaje, tak jsem ještě nevěděl, že křest naší 
nové Tatry bude tak brzo a že to bude křest 
ohněm. 21. března v nočních hodinách jsme 
vyjížděli hasit do Suchonic požár průmyslo-
vého štěpkovače a obrovskou hromadu štěp-
ky. Zásah byl velmi náročný. Foukal silný vítr 
a chvílemi pršelo nebo padal sníh. O všudy-
přítomném blátě se radši nebudu rozepisovat. 
Zásah trval asi 15 hodin a během něho jsme 
vystřídali dvě družstva hasičů a také dočer-
pávali naftu, protože jsme museli jezdit pro 
vodu do sousedních Přestavlk a potom až do 
rybníka ve Vacanovicích.
Dalších zásahů nebylo moc, jeli jsme na-
příklad hasit trávu na Hrubou Vodu. Pro-
plachovali jsme zanešenou ČOV, vodovod 
a propustky v Doloplazích. Až v sobotu 
13. června se opět po delší době rozezně-
la siréna. V odpoledních hodinách jsme byli 
vyzvání k pomoci záchranářům s imobilní 

osobou na střeše v čísle popisném 218. V ten 
samý okamžik havaroval motocyklista na 
křižovatce před zbrojnicí. Polovina hasičů se 
tedy vydala na výjezd a druhá polovina vzala 
zdravotnický batoh a měla ne výjezd, ale vý-
běh na křižovatku. Obě dvě události naštěstí 
dopadly dobře.
Mladí hasiči měli po celou dobu krize volno, 
ale už jsme v posledních týdnech začali se 
schůzkami. Soutěže nám s největší pravdě-
podobností začnou až v září, ale už nás ne-
bavilo sedět doma. Ve spolupráci s Obecním 
úřadem jsme uspořádali letní kino. Na film 
Bohemian Raphsody se nás 25. června sešlo 
v areálu za obecním úřadem okolo 175 osob. 
Vstupné bylo dobrovolné a bude použito na 
pomoc po povodních v obci Šumvald. V mi-
nulém zpravodaji se nám nepodařilo otisk-
nout fotky nové Tatry, tak kdo jste ji ještě 
neviděli, tady je.

Martin Zbořil,
SDH Doloplazy
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Ve dvoře je pak navržen univerzální prostor pro zábavu a kulturní akce s pódiem, hle-
dištěm a velkou pergolou navazující na kulturní sál.  

Celé území je v návrhu rozděleno na čtyři menší části, které jsou realizovatelné po eta-
pách. Jedná se o reprezentativní předprostor obecního úřadu. 
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Jižní kvadrant pak nabízí relaxační část s květnatou loukou,  jezírkem a ovocným sadem, 
zvanou “hanácká zahrada”.

Čtvrtý prostor je oblast kolem objektu samoobsluhy, ta je ponechána bez zásadnějších změn.

Celý návrh vychází z materiálové jednoduchosti a přirozenosti. Výchozími stavebními materiály 
jsou dřevo, beton a kámen ponechané v surové podobě. Doplněny jsou pak nízkými trávníky, při-
rozenými loukami či mlatem. U zeleně je uplatněno pravidlo přirozených bylin a dřevin, které jsou 
původní a typické pro prostředí Hané.

Architektonické návrhy a studie jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

ZPRÁVY Z OBCEZE ŽIVOTA OBCE

Mateřská škola

Nouzový stav v souvislosti s pandemií CO-
VID – 19 znamenal také pro naši školku 
uzavření provozu. Doufáme, že zásadní pro 
každou rodinu bylo zachovat si zdraví a pří-
jemné rodinné prostředí s pocitem jistoty 
a bezpečí hlavně pro děti. Snažili jsme se na-
bídkou odkazů na webové portály inspirovat 
rodiče a jejich ratolesti k různým domácím 
aktivitám.
Od 25.5. jsme se vrátili opět k běžnému ži-
votu mateřské školy za zpřísněných hygienic-
kých opatření – vše se ještě více dezinfikuje, 
uklízí a hlavně větrá. V naší škole se maxi-
málně snažíme, aby nedocházelo k přenosu 
jakéhokoliv virového onemocnění. Vedeme 
děti k ohleduplnosti, za podpory rodičů, kte-
ří jsou dětem příkladem správného chování.
Všechny možné aktivity přesunujeme na po-
byt venku – zpíváme, rytmizujeme, cvičíme, 

počítáme, poznáváme krásy přírody s dětmi. 
Příroda je bohatou inspirací, stačí vzít batů-
žek s pitím a roušku do kapsy.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec školní-
ho roku a je povoleno uskutečňovat některé 
akce, chceme se opět důstojně rozloučit s bu-
doucími školáčky. Zahradní slavnost s paso-
váním předškoláčků a zábavným programem 
je naší milou tradicí, na kterou vzpomínají 
všichni, kdo se zúčastní. Od ostatních kultur-
ních akcí jsme museli odstoupit, proto dou-
fejme, že pěkné počasí a dobrá nálada bude 
odměnou za tento nezvyklý školní rok a tou 
pravou TEČKOU.
V době dovolených si i Vy odpočiňte tam, 
kde to máte rádi, po svém a s lidmi, s nimiž 
je Vám dobře a hlavně ve zdraví.

Dagmar Hubková

Opět společně v MŠ
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VU3V při ZŠ Doloplazy v čase pandemie 
Sotva jsme na jaře rozběhli 14. semestr zají-
mavým oborem – Leonardo da Vinci, rene-
sanční uomo universale byl záhy vydán i pro 
konzultační střediska U3V v souladu s usne-
sením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 
10676/2020–1/MIN/KAN zákaz přítom-
nosti studentů na výuce.
Pro posluchače a tutory VU3V to znamena-
lo zrušení společných setkávání posluchačů 
VU3V v Konzultačních střediscích, přechod 
do plně virtuální formy studia a nahrazení 
přímého kontaktu elektronickou komunikací.
Studium se plně přesunulo do domovů se 
zajištěnou dodávkou studijních materiálů. 
Pochvalu si nyní zaslouží většina studentů 

z doloplazské skupiny, kteří již v době psa-
ní tohoto příspěvku měly splněny všechny 
zkušební testy včetně závěrečného. Splněním 
podmínek se 4 naše studentky na podzim 
opět účastní slavnostní promoce v Praze.
Připravujeme se také k účasti na Krajských 
sportovních hrách v Olomouci, které pro-
běhnou 6. srpna a určitě sestavíme i skupi-
nu na celostátní sportovní soutěž seniorů do 
Prahy v září.
Zimní semestr šk. roku 2020/2021 zahájíme 
29. 9. 2020 v 15 hod. oborem Rituály evrop-
ských královských rodů.

J. Navrátil,
VU3V při ZŠ Doloplazy

Po malé pauze je naše obecní knihovna opět otevřena.
Čtenáři si mohou vypůjčit knihy i na prázdniny.
A to vždy:

16.00 – 18.00 v těchto termínech:
středa: 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8.

ZE ŽIVOTA OBCE

Základní škola

Minule jsme psali o tom, jaké velké plány 
do konce školního roku máme. Ještě než vy-
šlo minulé číslo, přišla mimořádná opatření 
a s ním i úplné uzavření škol. Tato skutečnost 
zaskočila nejen učitele, ale hlavně rodiče, kte-
ří se tak ze dne na den stali zodpovědnými za 
zvládnutí učiva svých dětí.
Po počátečních rozpacích se v každé třídě 
ustálil způsob výuky, zadávání a kontrola 
úkolů. Většina dětí se s tímto novým způso-
bem učení výborně vyrovnala, ale po prvot-
ním nadšení z nečekaných „prázdnin“ brzy 
začali všem školákům scházet kamarádi a ně-
kterým dokonce i učitelé. Většina dětí se moc 
těšila, až se zase uvidíme ve škole. A nebyli 
sami. I dospělí se po uvolnění přísných opat-
ření radovali – jak učitelé, tak i rodiče.
Žáci 4. třídy se zapojili do akce Úsměv do 
schránky a poslali do Centra sociálních slu-
žeb v Prostějově 30 pohlednic. Nakreslili je 
pro starší spoluobčany, kteří museli zůstat bez 

kontaktu s vnějším světem uzavřeni doma.
Konečně je možné zase usednout do lavic. 
I když je třeba dodržovat mnoho hygienic-
kých opatření(například sedět daleko od 
sebe, měřit si teplotu, stále se mýt a dezinfi-
kovat ruce, kliky, lavice…), jsme velice šťast-
ní, že se můžeme vidět a povídat si. A taky 
do prázdnin ještě hodně zabrat a naučit se, 
co jen jde. Hlavně se učit společně – víc hlav 
totiž víc ví.
Bohužel některé oblíbené akce jako třeba 
Noc s Andersenem, zahradní slavnost nebo 
i krásný školní výlet plánovaný do punkev-
ních jeskyní musíme letos oželet. Je nám to 
velice líto, ale hlavní je zdraví.
Co nám ale určitě neuteče, je vysvědčení, na 
kterém se letos nepodíleli jen učitelé a žáci, 
ale velkým dílem i trpěliví rodiče. Všem jim 
děkujeme za spolupráci a úsilí. Naše společné 
vysvědčení přinesou děti v úterý 30. června.

Kolektiv učitelů ZŠ

Letem on-line školním světem
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opět účastní slavnostní promoce v Praze.
Připravujeme se také k účasti na Krajských 
sportovních hrách v Olomouci, které pro-
běhnou 6. srpna a určitě sestavíme i skupi-
nu na celostátní sportovní soutěž seniorů do 
Prahy v září.
Zimní semestr šk. roku 2020/2021 zahájíme 
29. 9. 2020 v 15 hod. oborem Rituály evrop-
ských královských rodů.

J. Navrátil,
VU3V při ZŠ Doloplazy

Po malé pauze je naše obecní knihovna opět otevřena.
Čtenáři si mohou vypůjčit knihy i na prázdniny.
A to vždy:

16.00 – 18.00 v těchto termínech:
středa: 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8.

ZE ŽIVOTA OBCE

Základní škola

Minule jsme psali o tom, jaké velké plány 
do konce školního roku máme. Ještě než vy-
šlo minulé číslo, přišla mimořádná opatření 
a s ním i úplné uzavření škol. Tato skutečnost 
zaskočila nejen učitele, ale hlavně rodiče, kte-
ří se tak ze dne na den stali zodpovědnými za 
zvládnutí učiva svých dětí.
Po počátečních rozpacích se v každé třídě 
ustálil způsob výuky, zadávání a kontrola 
úkolů. Většina dětí se s tímto novým způso-
bem učení výborně vyrovnala, ale po prvot-
ním nadšení z nečekaných „prázdnin“ brzy 
začali všem školákům scházet kamarádi a ně-
kterým dokonce i učitelé. Většina dětí se moc 
těšila, až se zase uvidíme ve škole. A nebyli 
sami. I dospělí se po uvolnění přísných opat-
ření radovali – jak učitelé, tak i rodiče.
Žáci 4. třídy se zapojili do akce Úsměv do 
schránky a poslali do Centra sociálních slu-
žeb v Prostějově 30 pohlednic. Nakreslili je 
pro starší spoluobčany, kteří museli zůstat bez 

kontaktu s vnějším světem uzavřeni doma.
Konečně je možné zase usednout do lavic. 
I když je třeba dodržovat mnoho hygienic-
kých opatření(například sedět daleko od 
sebe, měřit si teplotu, stále se mýt a dezinfi-
kovat ruce, kliky, lavice…), jsme velice šťast-
ní, že se můžeme vidět a povídat si. A taky 
do prázdnin ještě hodně zabrat a naučit se, 
co jen jde. Hlavně se učit společně – víc hlav 
totiž víc ví.
Bohužel některé oblíbené akce jako třeba 
Noc s Andersenem, zahradní slavnost nebo 
i krásný školní výlet plánovaný do punkev-
ních jeskyní musíme letos oželet. Je nám to 
velice líto, ale hlavní je zdraví.
Co nám ale určitě neuteče, je vysvědčení, na 
kterém se letos nepodíleli jen učitelé a žáci, 
ale velkým dílem i trpěliví rodiče. Všem jim 
děkujeme za spolupráci a úsilí. Naše společné 
vysvědčení přinesou děti v úterý 30. června.

Kolektiv učitelů ZŠ

Letem on-line školním světem
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Jižní kvadrant pak nabízí relaxační část s květnatou loukou,  jezírkem a ovocným sadem, 
zvanou “hanácká zahrada”.

Čtvrtý prostor je oblast kolem objektu samoobsluhy, ta je ponechána bez zásadnějších změn.

Celý návrh vychází z materiálové jednoduchosti a přirozenosti. Výchozími stavebními materiály 
jsou dřevo, beton a kámen ponechané v surové podobě. Doplněny jsou pak nízkými trávníky, při-
rozenými loukami či mlatem. U zeleně je uplatněno pravidlo přirozených bylin a dřevin, které jsou 
původní a typické pro prostředí Hané.

Architektonické návrhy a studie jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

ZPRÁVY Z OBCEZE ŽIVOTA OBCE

Mateřská škola

Nouzový stav v souvislosti s pandemií CO-
VID – 19 znamenal také pro naši školku 
uzavření provozu. Doufáme, že zásadní pro 
každou rodinu bylo zachovat si zdraví a pří-
jemné rodinné prostředí s pocitem jistoty 
a bezpečí hlavně pro děti. Snažili jsme se na-
bídkou odkazů na webové portály inspirovat 
rodiče a jejich ratolesti k různým domácím 
aktivitám.
Od 25.5. jsme se vrátili opět k běžnému ži-
votu mateřské školy za zpřísněných hygienic-
kých opatření – vše se ještě více dezinfikuje, 
uklízí a hlavně větrá. V naší škole se maxi-
málně snažíme, aby nedocházelo k přenosu 
jakéhokoliv virového onemocnění. Vedeme 
děti k ohleduplnosti, za podpory rodičů, kte-
ří jsou dětem příkladem správného chování.
Všechny možné aktivity přesunujeme na po-
byt venku – zpíváme, rytmizujeme, cvičíme, 

počítáme, poznáváme krásy přírody s dětmi. 
Příroda je bohatou inspirací, stačí vzít batů-
žek s pitím a roušku do kapsy.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec školní-
ho roku a je povoleno uskutečňovat některé 
akce, chceme se opět důstojně rozloučit s bu-
doucími školáčky. Zahradní slavnost s paso-
váním předškoláčků a zábavným programem 
je naší milou tradicí, na kterou vzpomínají 
všichni, kdo se zúčastní. Od ostatních kultur-
ních akcí jsme museli odstoupit, proto dou-
fejme, že pěkné počasí a dobrá nálada bude 
odměnou za tento nezvyklý školní rok a tou 
pravou TEČKOU.
V době dovolených si i Vy odpočiňte tam, 
kde to máte rádi, po svém a s lidmi, s nimiž 
je Vám dobře a hlavně ve zdraví.

Dagmar Hubková

Opět společně v MŠ
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ZE ŽIVOTA OBCE

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,

když jsem psal předchozí příspěvek do zpra-
vodaje, tak jsem ještě nevěděl, že křest naší 
nové Tatry bude tak brzo a že to bude křest 
ohněm. 21. března v nočních hodinách jsme 
vyjížděli hasit do Suchonic požár průmyslo-
vého štěpkovače a obrovskou hromadu štěp-
ky. Zásah byl velmi náročný. Foukal silný vítr 
a chvílemi pršelo nebo padal sníh. O všudy-
přítomném blátě se radši nebudu rozepisovat. 
Zásah trval asi 15 hodin a během něho jsme 
vystřídali dvě družstva hasičů a také dočer-
pávali naftu, protože jsme museli jezdit pro 
vodu do sousedních Přestavlk a potom až do 
rybníka ve Vacanovicích.
Dalších zásahů nebylo moc, jeli jsme na-
příklad hasit trávu na Hrubou Vodu. Pro-
plachovali jsme zanešenou ČOV, vodovod 
a propustky v Doloplazích. Až v sobotu 
13. června se opět po delší době rozezně-
la siréna. V odpoledních hodinách jsme byli 
vyzvání k pomoci záchranářům s imobilní 

osobou na střeše v čísle popisném 218. V ten 
samý okamžik havaroval motocyklista na 
křižovatce před zbrojnicí. Polovina hasičů se 
tedy vydala na výjezd a druhá polovina vzala 
zdravotnický batoh a měla ne výjezd, ale vý-
běh na křižovatku. Obě dvě události naštěstí 
dopadly dobře.
Mladí hasiči měli po celou dobu krize volno, 
ale už jsme v posledních týdnech začali se 
schůzkami. Soutěže nám s největší pravdě-
podobností začnou až v září, ale už nás ne-
bavilo sedět doma. Ve spolupráci s Obecním 
úřadem jsme uspořádali letní kino. Na film 
Bohemian Raphsody se nás 25. června sešlo 
v areálu za obecním úřadem okolo 175 osob. 
Vstupné bylo dobrovolné a bude použito na 
pomoc po povodních v obci Šumvald. V mi-
nulém zpravodaji se nám nepodařilo otisk-
nout fotky nové Tatry, tak kdo jste ji ještě 
neviděli, tady je.

Martin Zbořil,
SDH Doloplazy

9

ZPRÁVY Z OBCE

Ve dvoře je pak navržen univerzální prostor pro zábavu a kulturní akce s pódiem, hle-
dištěm a velkou pergolou navazující na kulturní sál.  

Celé území je v návrhu rozděleno na čtyři menší části, které jsou realizovatelné po eta-
pách. Jedná se o reprezentativní předprostor obecního úřadu. 
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ZPRÁVY Z OBCE

Skautský oddíl Kamzíci

ZE ŽIVOTA OBCE

Nový rok 2020 přinesl nečekané událos-
ti nejen do světa, ale i do života naší obce. 
Jednou z největších změn byla povinná ka-
ranténa v průběhu koronavirové pandemie. 
Proto jsme se za Skautský oddíl Doloplazy 
společně s Obcí Doloplazy rozhodli pomoci 
v této nelehké době. Každý občan obdržel do 
schránky leták, který informoval o možnosti 
nákupu pro seniory či osoby postižené karan-
ténou. Byly domluvené kompetentní osoby, 
které zajišťovaly hladký průběh objednávek, 
jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu. 
Později jsme rozjeli distribuci roušek, spo-
lečně s místními švadlenami a dobrovolníky, 
kterým velmi děkujeme za obětovaný čas 
a ochotu. Naši pomoc jsme zakončili roz-
nosem dezinfekčních prostředků a piv, které 
jsme rozváželi po vesnici občanům starším 
65 let. Věříme, že i tato malá pomoc přispěla 
k pozitivnější atmosféře naší obce.
Právě z důvodu pandemie byla pozastavena 
činnost všech spolků, včetně Junáka. S po-

stupným uvolňováním opatření se poma-
lu rozjíždí činnost naší organizace a v tuto 
dobu jsou již skautské schůzky obnoveny.
Část roverů a skautů navštívila v květnu Li-
tovelské Pomoraví, s cílem renovovat naši 
střediskovou chatu Hejtmanku. Byla opra-
vena kuchyň, ale především se pracovalo se 
dřevem. Všem pomocníkům upřímně děku-
jeme.
Jsme velmi rádi, že letošní skautský tábor 
2020 se konat bude. V termínu 14.7.–25.7. se 
opět uchýlíme na tábořiště poblíž Leskovce 
nad Moravicí u Slezské Harty. Bohužel mu-
síme všem rodičům a prarodičům sdělit, že 
z důvodu stanovených opatření nebude mož-
né uskutečnit obvyklý návštěvní den.
Přejeme všem zdraví a především sílu ve 
zvládání této situace. Věříme, že se vše vrá-
tí do normálního průběhu, právě díky naší 
ohleduplnosti a zodpovědnosti.

Skautský oddíl Kamzíci Doloplazy,
Kateřina Brodecká

Projekt přestavby centrální části obce
Obec Doloplazy oslovila ateliér KLAR se zadá-
ním zpracování studie na úpravu centrální části 
obce. Jedná se nejen o budovu obecního úřadu, 
hasičárny a kulturního domu, ale také o úpravu 
veřejného prostranství před obecním úřadem 
a plochy v areálu za kulturním domem. Jak 
jistě víte, budovy jsou dosud využívány i jako 
zázemí pro technické služby obce a klubovny 
zájmových spolků. Obec by ráda, aby nově zbu-
dované a upravené plochy sloužily obyvatelstvu 
obce jak k využití pořádání kulturních akcí, tak 
i pro všechny spolky. Ve zkrácené formě by-

chom chtěli obyvatele seznámit s konceptem, 
který nám architekti vypracovali:
Studie úprav centrální části obce reaguje na po-
třeby obce a jejich občanů a snaží se řešit území 
jako univerzální prostor pro několik zdánlivě 
neslučitelných funkcí. Stávající objekty jsou 
každý v jiném technickém stavu a mají různé 
stáří. K odstranění navrhujeme pouze stodolu 
a sušárnu, na stejném místě pak navrhujeme 
nový objekt pro hasičárnu, technické služby, 
pódium a zázemí pro místní zájmové spolky.
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Vážení spoluobčané,

s přicházejícími prázdninami a snad i teplejším 
počasím vychází druhé číslo letošního zpravo-
daje. Máme za sebou těžké období plné nej-
různějších nařízení, které se postupně uvolňují 
a celkový život se dostává do normálních kolejí. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na 
pomoci našim spoluobčanům. Doufejme, že to 
nejhorší období máme za sebou a čeká nás bez-
problémový zbytek roku.
Ještě před nouzovým stavem se rozběhly roz-
sáhlé investiční akce do rozvodné sítě elektric-
ké energie skupinou ČEZ v naší obci a obec 
zahájila práce na kanalizaci v místní části 
Ditrichov. V současné době je kanalizace, nové 
vedení elektrické energie a nové veřejné osvět-
lení v Ditrichově hotové a začínají práce na 
opravě komunikace. Na opravu komunikace 
získala obec dotaci 2‚1 mil. Kč.
Na stavbě financované skupinou ČEZ se do-
končuje 1. etapa a postupně se bude pokračo-
vat směrem na Čechovice, tedy v místní části 
Hliník a směrem do Beruně. Na tento projekt 
naváže v červenci oprava a výstavba chodníků 
od mateřské školy směrem na Vacanovice až 

k hlavní cestě na Tršice. Druhá část chodníků 
bude vybudována podél silnice III. třídy z dol-
ní křižovatky směrem do Beruně. Zmíněné 
chodníky uzavřou rekonstrukci elektrické sítě, 
vybudování nového veřejného osvětlení a polo-
žení kabelů optické sítě.
Dalším projektem, na kterém se zastupitelstvo 
obce dohodlo, je oprava obecní cesty od ob-
chodu po křižovatku u Niesnerů. Tuto cestu je 
potřeba opravit po rekonstrukci elektrické sítě.
Během jarních měsíců se zastupitelé zabývali 
vznikem studie řešící střed obce v okolí obec-
ního úřadu, kterou Vám v tomto zpravodaji 
krátce představujeme.
Po konci nouzového stavu se probouzí i kultur-
ní život v obci. Blíží se hody s Jízdou králů, na 
kterou jste srdečně zváni, proběhlo první pro-
mítání letního kina v Doloplazích a na začátku 
srpna se můžete těšit na druhé. Doufám, že nás 
čeká krásné léto a přeji Vám hodně slunečných 
dnů, dostatek vláhy pro naše zahrady a dosta-
tek trpělivosti se stavebními firmami, které se 
budou celé léto v Doloplazích pohybovat.

Miroslav Bílek

Sokol

Tělocvičná jednota během pandemie CO-
VID−19 byla nucena, tak jako všichni v re-
publice, přerušit svoji sportovní činnost. Ne-
spali jsme však na vavřínech a pracovali jsme 
na modernizaci sokolského sportoviště.
Na hřišti u pily tvoříme postupně nové pose-
zení s ohništěm a také jsme započali s opra-
vou rozběhové dráhy na skok daleký.
Rádi bychom hřiště ještě rozšířili o další 
prvky ke cvičení a vytvořili tak volnočasové 
hřiště. Na tento projekt se nám podařilo zís-
kat dotaci od Olomouckého kraje. Děkujeme 
za podporu také obci Doloplazy.
Aktuálně jsme ve fázi, kdy čekáme na nabíd-
ky od oslovených firem.
Od uvolnění přísných opatření jsme naváza-
li na přerušené hodiny, a to alespoň formou 
vycházek po okolí a dalšími venkovními akti-
vitami. Nejmenší děti si užily první vycházku 
spojenou s hrami, a to přímo na Mezinárod-

ní den dětí, zakončenou sladkou odměnou. 
Starší žáci si vyšli na zmrzlinu do sousední 
obce Přáslavice.
Věříme, že během prázdnin dotáhneme pro-
jekt volnočasového hřiště do finálně a v září 
Vám ho už budeme moci v plné kráse před-
stavit u příležitosti 2. ročníku Koloběžkiády. 
Naši mládež čeká v září také opět akce Noc 
sokoloven.
Nakonec bychom Vám všem rádi popřáli 
pevné zdraví. Připojujeme také prosbu o po-
moc občanům obce Šumvald, které postihla 
ničivá povodeň. Charita Šternberk zřídila 
sbírkový účet pro osoby zasažené povodní, 
na který je možné pomocný příspěvek zaslat: 
115–1060670297/0100.

Děkujeme,
TJ SOKOL Doloplazy

Tělocvičná jednota Sokol Doloplazy

ZE ŽIVOTA OBCE
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Narodili se

Mádr Jaroslav    85
Tomečková Ludmila  80
Štafová Alžběta    85
Zábranská Miluška   85

Čapková Marie   85
Zbořil Karel   85
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Lantová Laura
Mikuš Melichar
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