
Vyèištìní vodovodu
Mnozí si jistì pamatujete na loòský èerven, kdy poprvé vážnì 

pohrozil náš obecní vodovod, že nebude sloužit neomezenì, ani co do 
množství vody ani co do doby provozu. Došlo k situaci, kdy 
spotøebované množství bylo vìtší než množství, které byl systém 
schopen dodat a následující kolaps byl nevyhnutelný. 

V rámci øešení této situace došlo k nìkolikeré výmìnì èerpadla, byl 
vyzkoušený jiný typ  neúspìšnì, bylo provedeno vyèištìní vrtu, tlaková 
a odbìrová zkouška. Situaci se podaøilo stabilizovat, nikoliv však 
vyøešit. Výsledkem tìchto zkoušek bylo, že vydatnost vrtu je 
dostateèná, avšak výtlaèný øád od vrtu k úpravnì vody je 
„pravdìpodobnì“ zanešený zvýšeným obsahem kalu a písku ve vodì. 
Záhy po komunálních volbách jsme se tímto problémem zaèali zabývat 
a hledali firmu, která nám potrubí vyèistí. Nároènost a nákladnost této 
akce nás ponìkud zaskoèila, nabídka jedné nejmenované firmy se 

ravp o lazp yZ d ola oj Do  b ec Ètvrtletník

roèník I.    èíslo 2duben - èerven 2007 ô
Vážení spoluobèané, 

pøed zhruba tøemi mìsíci jsme vás poprvé oslovili prvním, trochu pionýrským, èíslem tohoto Zpravodaje. 
Protože odezvy na tento náš poèin byly vesmìs pozitivní, pøicházíme s druhým èíslem. Máte jistì právo vìdìt o tom, 
co se v obci dìje a do budoucna snad dojde i na ty ménì pìkné jevy u nás. Zájmové spolky èi školy také rády využijí 
tyto stránky k osvìtì své èinnosti. Pøinášíme v nìm, mimo jiné, informace o aktivitách a plánech  obecního 
zastupitelstva, blíže se já a místostarosta rozepisujeme o hlavních problémech obce  vodovodu a kanalizaci. Pøes 
všechny tyto naše aktivity se jako èerná nit táhne jedno slovo  dotace. Už v minulém èísle jsem øekl, že je to 
„celonárodní sport“. Pøiznám se, že se mi tento sport a jeho pravidla moc nelíbí, nicménì nezbývá než hrát podle 
daných pravidel. Uvítal bych spravedlivìjší pøerozdìlování daní i tzv. evropských penìz. Rozbìhlo se dotaèní období 
2007-2013 a s ním nová administrativa, spousta výbìrových, hodnotících èi kontrolních komisí, spousta jednání, 
formuláøù a dokladù a na konci bude øada uspokojených žadatelù a ještì delší øada tìch neuspokojených. My to ale, 
bohužel, nezmìníme a tak se snažíme hrát, i za vás, co nejlépe. První, snad ne poslední, hra nám vyšla a dostali jsme 
dotaci na výmìnu oken v naší mateøské školce  II.etapa, viz. Pøehled iniciativ. Pøeji všem dìtem hezké prázdniny a 
vám pìkné léto i dovolenou. Bc. Josef Zdaøil, starosta

blížila jednomu milionu korun. Firmy požadovaly vybudovat a vyzbrojit èistící 
šachty po celé délce vedení a pak teprve mìlo pøijít na øadu vlastní èištìní. 
Vybrat nejlevnìjší a snad i nejlepší firmu nás už vodovod nenechal.

Po Novém roce poklesl vteøinový pøítok na hodnotu 0,8-0,9 l/s a zásoba 
vody ve vodojemu se povážlivì zmenšovala. Vymìnili jsme èerpadlo a rozhodli 
jsme se otevøít vedení na jeho nejvrchnìjší èásti u vodojemu, kde bylo nejvíce 
kolen a ventil u hydrantu zanesen naplaveným pískem, stejným jaký se pøi 
èištìní vyplavuje z filtrù. V této, pro nás kritické dobì, nám maximálnì vyšla 
vstøíc místní firma JVG Livex s.r.o. Její pracovníci vybudovali první šachtu a 
celou èást potrubí vymìnili. K našemu nemilému pøekvapení bylo staré potrubí 
celkem èisté a zvýšený pøítok vody po opravì mìlo na svìdomí pouze nové 
èerpadlo. Má tedy smysl otvírat a èistit celé potrubí v délce 900m za mnoho 
penìz?

Rozhodli jsme se pøi pøíští výmìnì èerpadla, pøed jarní oèekávanou vyšší 
spotøebou vody, nasadit výkonnìjší èerpadlo. Celou zimu sice voda tekla, ale 
nikdy se nám nepodaøilo naplnit vodojem a mít tak rezervu pro další práce na 
zaøízení. Navíc zaèátkem dubna opìt poklesl pøítok na hodnoty ze zaèátku roku.
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 Po instalaci výkonnìjšího èerpadla se prùtok zvýšil pouze na cca 1,3 l/s, což pøi víkendové spotøebì 120 - 150 m , 

opìt nemohlo staèit. Po následné další výmìnì èerpadla a prakticky prázdném vodojemu bylo nutné již situaci øešit 
radikálnì a celé potrubí otevøít a vyèistit. Ukázalo se, že èistý byl jen konec potrubí u vodojemu a zaèátek u vrtu, 
zbytek potrubí byl témìø po celé délce zanesen (viz. foto), po celém svém vnitøním obvodu, usazeným kalem a pískem 
z vrtu. Po vyèištìní i slabší, pùvodní typ èerpadla dodával více než 2 l/s a pøítok byl omezen na cca 1,7 l/s, což prozatím 
postaèuje. V surové vodì je však nadále velký obsah písku a železa a bude nutné tento problém do budoucna vyøešit. 
Zastupitelstvo obce navrhuje a plánuje vybudovat ještì jeden záložní vrt.

 Vím dobøe, že být v domácnosti bez vody nelze a proto jsme se s místostarostou a se správcem vodárny snažili 
krizovou situaci øešit jak nejlépe a nejrychleji jsme dovedli a vìøte, že nás to stálo hodnì sil i psychického vypìtí. 
Dìkuji všem tìm, kteøí pøi pøerušení dodávky vody projevili pochopení a strpení. Mnozí jistì pochopili, že být 
odkázán jen na jeden zdroj vody, nese svoje riziko nebo� voda se stává strategickou surovinou, jak nás pøesvìdèuje i 
vodoprávní úøad se svými povoleními k odbìru podzemních vod. Pøeji vám všem dobrou vodu.

 Bc. Josef Zdaøil, starosta

Odkanalizování obce a ÈOV
Jak zastupitelstvo obce Doloplazy ve svém programovém prohlášení schválilo, je prioritní záležitostí pro toto 

volební období vybudování odkanalizování obce vèetnì èistièky odpadních vod. V této dobì má obec již územní 
rozhodnutí pro tuto akci. Celkový rozpoèet je 55 mil. Kè. Právì v tomto roce zaèíná nové období èerpání z 
Evropských strukturálních a jiných fondù pro období 2007  2013. Jelikož má obec do 2000 ekvivalentních obyvatel, 
zaøadila se mezi žadatele, kterou mohou žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova a to z osy III. opatøení 
2.1.1.Obnova a rozvoj vesnic( 90% dotace z fondu, 10% z rozpoètu obce) nebo žádat o státní peníze z Ministerstva 
zemìdìlství ( 60% Mze, 40% z rozpoètu obce). Další možnost je ze státního rozpoètu ( tzv. dìlení medvìda pøi 
schvalování rozpoètu), kde je ovšem mizivá nadìje na získání potøebných prostøedkù. Poslední možnost je financovat 
celou akci z vlastních zdrojù, tzn. otevøít si úvìr u nìkterých z bankovních domù a splácet vypùjèenou èástku z 
rozpoètu  obce.

Jelikož máme v pøíjmové kapitole rozpoètu cca 10 mil. Kè na rok a nutné výdaje obce na rok èinní cca 7 mil. Kè na 
rok, lze splácet až 3 mil. Kè roènì. Utlumily by se však jakékoliv jiné investièní akce a provádìly by se jen nejnutnìjší 
opravy po dobu splácení úvìru, kterou lze odhadnout na 10 - 15 rokù. Zároveò je tøeba uvést, že pøi zadluženosti obce 
pøes urèitou mez, nelze žádat o jiné dotace na jiné investièní akce.

Proto obecní zastupitelstvo hledá i jiné možnosti øešení odkanalizování obce a jiné možnosti financování. Zatím 
se nabízí kromì výše uvedené alternativy i tato možnost:

Vybudovat jen èistièku a pøívod k ÈOV cca 320m od è.p. 391 ( p.Radek Suchánek) a v pøípadì jarního tání nebo 
pøi pøívalových deštích vybudovat poldr ( pøírodní záchytnou nádrž) v lokalitì Prádla (za Zboøilovou zahradou). Na 
poldr lze totiž žádat úplnì z jiného Evropského fondu a to z Operaèního fondu Životní prostøedí, kde je dle odborníkù 
vìtší možnost „sáhnout si na evropské peníze“ a tím by se i ponížila èástka na ÈOV cca na 25 mil. Kè. Potom by se 
nebudovala nová páteøní kanalizace z Prádel až do Berunì a využívala by se stará kanalizaèní stoka. Pøi jednání dne 
8.6.2007 nám pracovníci Magistrátu mìsta Olomouce - odboru životního prostøedí tuto variantu doporuèili.

Na výše uvedených alternativách se pracuje a obecní zastupitelstvo se následnì rozhodne pro takovou variantu, 
která zatíží obecní rozpoèet co nejménì a bude pokud možno realizovatelná ještì v tomto volebním období. Je nutné 
zdùraznit, že na dotaci není právní nárok a také se mùže stát, že se žádostí o “evropské peníze“ na kanalizaci a ÈOV 
neuspìjeme. Èeská republika se totiž zavázala, že  všechny obce s poètem nad 5 000 obyvatel budou mít do roku 2010 
funkèní èistièky odpadních vod a tyto obce budou mít pravdìpodobnì pøednost pøi pøidìlování dotací.

Rád bych také uvedl i druhou stránku mince. Po vybudování kanalizace a ÈOV v obci je každý majitel domu nebo 
provozovny povinen pøipojit se  k obecní kanalizaci a to na vlastní náklady. Tak to pøedepisuje zákon o vodách. A také 
je nutné upozornit, že následný provoz ÈOV si vyžádá nemalé náklady, které se promítnou v poplatku za stoèné. Nyní 
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stoèné èinní v naší obci 2,-Kè/m  a i když není možné nyní kalkulovat pøípadnou cenu, je možné vyjít z cen jiných 

3obcí, kde již kanalizaci a èistièku provozují. Napøíklad v Bystrovanech mìli minulý rok cenu za stoèné 12,-Kè/m , 
3pøièemž minimální spotøebu na obèana urèili na 41m /rok tzn. že minimální poplatek èinil 492,- Kè/obèana a rok a dle 

sdìlení starosty musí tento rok stoèné zdražit, jelikož vybrané poplatky nepokryly náklady na provoz. Ty èiní 
3 31.400.000,- Kè/rok. V Pøáslavicích mají cenu stoèného 14,-Kè/m  a minimální spotøeba je urèena na 56m /obèana a 

rok, tzn. že každý obèan zaplatí minimálnì 784,-Kè/rok.
V každém pøípadì jakékoliv øešení, které bude úèinnìjší, než je nyní biologický rybník, zlepší životní úroveò a 

životní prostøedí jak v naší obci, tak i mimo ni,  je pro život v naší obci nejdùležitìjší.
Ing. Zdenìk Indrák, místostarosta



Pøehled iniciativ zastupitelstva obce Doloplazy
1. Inženýrské sítì pro 7 RD - Beruò

Dne 18.5.2007 zaèaly práce na inženýrských sítí pro 7 rodinných domkù v lokalitì Beruò a to položením 
elektrického vedení. Následnì pokraèují práce na vodovodu, kanalizaci a vedení plynu a to od 28.5.2007. 
Pøedpokládaná doba prací je 6 - 7 týdnù. Na kanalizaèní pøípojku vèetnì ÈOV a vodovodní pøípojku obec žádá o 
dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodáøské struktury Olomouckého kraje a to ve výší 1 185 065,- 
Kè, pøièemž vlastní zdroje obce jsou ve výši 296 266,-Kè. O pøidìlení dotace a její výši rozhodne zastupitelstvo 
Olomouckého kraje 26.6.2007.
2. Výmìna oken a venkovních dveøí v budovì mateøské školy  II.etapa.

Výmìna oken a venkovních dveøí bude provedena v mìsících èervenci a srpnu 2007. Obec získala dotaci z fondu 
Programu obnovy venkova a to ve výši  300 000,- Kè, pøièemž druhou èást ve výši 253 348,-Kè hradí obec ze svého 
rozpoètu.
3. Rekonstrukce biologického rybníku

Je zpracována studie - Odbahnìní biologického rybníku  Doloplazy a pokud rada obce následnì rozhodne o 
zadání projektu, je možno žádat o dotaci z Operaèního programu Životní prostøedí nebo z Fondu na podporu výstavby 
a obnovy vodohospodáøské struktury Olomouckého kraje. Prozatímní rozpoèet uvedený ve studii je ve výší 1 971 
107,- Kè . Uvedená èástka je bez provádìcího projektu a nutných rozborù.
4. Rekonstrukce veøejného osvìtlení a obecního rozhlasu

Obec provedla poptávkové øízení na rekonstrukci veøejného osvìtlení a obecního rozhlasu, popøípadì vybudování 
nového osvìtlení a obecního rozhlasu v lokalitì Beruò, vèetnì prodloužení k è.p. 87( p.Chabièovský ) a prodloužení 
obecního rozhlasu v Pøíhonì k domu è.p. 386 ( Ing.Biè). Celkové náklady na tuto investièní akci jsou ve výši 680 265,-
Kè, práce bude provádìt fa.Elpremont Velká Bystøice, která vyhrála poptávkové øízení a obec bude tuto akci hradit 
plnì ze svého rozpoètu.
5. Poøízení techniky pro údržbu zelenì a èištìní obce. 

Obec již v kvìtnu poøídila novou sekaèku a køovinoøez k údržbì zelenì a to ve výši 33 000,-Kè a dále nový traktor 
pro komunální úèely vèetnì mulèovaèe v celkové výši 306 000,-Kè. Tyto náklady hradí obec ze svého rozpoètu.
6. Vybudování bezpeènostních prvkù a rekonstrukce stávající autobusové zastávky  a vybudování chodníku 
v lokalitì Horní konec.

Obec dostala povolení k zajištìní bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu a to umístìním k umístìní nových 
dopravních znaèek na místních komunikací a dále jedná s novým majitelem pozemku vhodného pro rekonstrukci 
autobusové zastávky v lokalitì Horní konec. Až na základì úspìšného odkupu pozemku zadá provádìcí projekt 
zastávky, chodníku a dále zpomalovacích pruhù a parkovištì v obytné zónì 39 RD(Hollywood) projekèní kanceláøi. 
Následnì je možné pro tuto akci žádat o dotaci z Regionálního operaèního programu - ROP NUTS II osa 1  regionální 
dopravní infrastruktura.
7. Vybudování vrtu, vybudování nové úpravny vody a zvìtšení kapacity vodojemu .

Obec vypsala poptávkové øízení na zhotovení geologického prùzkumného vrtu. Vrt, který by mìl být v budoucnu 
záložním zdrojem vody pro obec, bude v blízkosti stávajícího vrtu smìr Kocourovec. Na tuto akci chce obec požádat o 
dotaci z Operaèního programu Životní prostøedí, prioritní osa 6.6. Pøedpokládaná celková èástka za prùzkumný vrt se 
pohybuje okolo 360 000,- Kè. V další fázi, po vyøízení všech náležitosti, bude nový vrt pøipojen ke stávajícímu øadu 
surové vody. 
8. Høbitov

Na høbitovì dochází postupnì k opravì márnice, kde bude v letních mìsících natøená støecha vèetnì okapù a dojde 
k novému omítnutí vnitøních prostor a k podbití stropu. Dále byla zhotovena nová elektroinstalace ve vodárnì vèetnì 
revize. Vše hradí obec ze svého rozpoètu.
9. Oprava chodníku

Obec vypsala poptávkové øízení na opravu chodníkù a to na hlavní ulici v lokalitì od kostela po è.p 26 ( 
p.Kopeèný) a také na druhé stranì od zastávky U lípy po è.p. 139(p.Ferbasová). Pøedpokládáné výdaje jsou 500 000,- 
Kè a obec je hradí ze svého rozpoètu.
10. Dùm pro seniory (DPS), peèovatelská služba

Obec provedla prùzkum mezi obèany Doloplaz, kteøí v roce 2007 dosáhnou vìku 60 roku a starších. Z celkovì 
oslovených 233 obèanù 108 ( 46,4%) by v budoucnu mìlo zájem o pobyt v Domì pro seniory a 59 obèanù ( 25,3%) má 
zájem i o Peèovatelskou službu. Nyní se zastupitelstvo obce zabývá výbìrem vhodné lokality k výstavbì DPS.
11. Høištì

Høištì pro basketbal, volejbal, nohejbal, floorbal, minikopanou, skateboard a jiné mimoškolní aktivity mládeže. 
Na vybudování høištì je navržen pozemek p.è. 1033 vedle høištì Sokolu Doloplazy, který je územním plánem oznaèen 
jako rekreaènì sportovní plocha a je jedinou možnosti, kde vybudovat høištì bez zmìny územního plánu. Obec jedná s 
majitelem o odkupu pozemku. Následnì je možno èerpat dotaci na vybudování a vybavení høištì. 
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Spoleèenská rubrika II.ètvrtletí 2007

Noví obèánci František Bílek Zemøeli Rudolf Mateèka
Adam Niesner Miloslav Tomeèek
Tadeáš Lenert Anežka Doèkalová

Ludvík Šimík
Naši jubilanti paní Božena Maòasová    80 let

Paní Božena Niesnerová  93 let

Pozvání do knihovny
V naší obci je stále otevøena „Obecní knihovna“ 2x týdnì  v pondìlí od 16:00 do 18:00 a v pátek od 15:00 do 17:00 

hodin, od záøí do konce èervna. V knihovnì je pøes 2000 svazkù knih pro mládež i dospìlé ètenáøe, knihy nauèné i 
beletrie  romány historické, spoleèenské, detektivky. Každý rok jsou zakoupeny nové knihy z pøíspìvku obce. Naše 
knihovna je zapojena do výmìnného fondu, to znamená, že 2x roènì dostane prostøednictvím Knihovny mìsta 
Olomouce 100 až 150 knih, které jsou v knihovnì jeden rok, potom jsou vymìnìny za jiné a nové z ostatních knihoven 
v okrese. Zveme všechny obèany k návštìvì knihovny.
Poplatky za pùjèování jsou minimální, platí na celý rok:

- dìti a mládež do 15ti let ………….20,-Kè
- studenti, dùchodci…………………30,-Kè
- ostatní……………………………...50,-Kè

Blíží se konec školního roku
Jarní poèasí láká ze školních lavic ven a tak neodolají ani žáci naší školy a v rámci výuky Vlastivìdy navštíví 

krajské mìsto s jeho bohatou historií s námìtem Po stopách posledních Pøemyslovcù.
 Na zaèátku èervna dìti èekal zajímavý školní výlet - plavba historickou Olomoucí na raftech, z nichž mohly 

sledovat krásy našeho mìsta z jiného pohledu. Èekalo je 3 km plavby po øece Moravì, trasa vedla pod 4 mosty a 
rozhodnì bylo se na co se tìšit.

Oslavy Dne dìtí byly spojeny s návštìvou Velkého Újezdu, kde místní Myslivecké sdružení v souèinnosti s 
Armádou ÈR pro dìti pøipravilo dopoledne plné her, soutìží i atraktivní podívané. Konalo se v prostorách Základní 
školy ve Velkém Újezdu.

V èervnu ještì kromì písemek, zkoušení a uzavírání známek za pùlroèní úsilí èekala dìti Taneèní škola Zdeny 
Dvoøákové, která se prezentovala jako host na našem školním vystoupení k Svátku matek.

Odpoledne po výuce se tak mohly dìti seznámit s novinkami taneèních kreací a vybít pøebyteènou energii v 
dalším z kroužkù, které škola nabízí. Celý rok také mohly dìti  navštìvovat kroužek Výtvarný, Dramatický a kroužek 
Výpoèetní techniky, které naši uèitelé zdarma vedou.

V mìsíci kvìtnu se žáci 4. a 5.tøídy zúèastnili sportovního klání v rámci soutìže Mikroregion Bystøièka v 
Hluboèkách  a dovezli tak 3.místo v bìžecké štafetì a 4. místo ve fotbalovém utkání. Blahopøejeme.

Sbor dobrovolných hasièù
Naši hasièi úspìšnì zasahovali pøi dubnovém požáru v lese v našem katastru a stejnì úspìšnì zorganizovali a 

pøipravili 9.6.2007 Dìtský den s veèerní zábavou na høišti za obecním sálem.

foto archiv autorafoto archiv autora



95 let Sokola v Doloplazích
Tìlocvièná jednota Sokol Doloplazy slaví v letošním roce 95.výroèí svého založení. Jak vlastnì Sokol v 

Doloplazích vznikl?
V roce 1912 se nìkolik pokrokových mužù po vzoru jednot z okolních obcí nadchlo sokolskou myšlenkou a 

založili v obci Sokol. Zpoèátku cvièili na zahradách, v zimì u Zatloukalù v hospodì. Nedostatek finanèních 
prostøedkù jim neumožnil postavit sokolovnu, jen se finanènì podíleli na výstavbì sálu. Mìli jen své vlastní høištì. 
Èlenové z Doloplaz, pozdìji i ženy cvièili, hráli divadlo, zúèastòovali se okrskových i župních veøejných vystoupení. 
Zúèastòovali se i všesokolských sletù v Praze i toho posledního XI. v roce 1948. Za druhé svìtové války byl Sokol 
nacisty zrušen a majetek zabaven. Nejvìtší rozkvìt zažil Sokol od roku 1945 do roku 1948. Po roce 1948 byla  
zavedena jednotná tìlovýchova pod vedením Èeskoslovenského svazu tìlesné výchovy. Byly zrušeny i další 
organizace napø. Orel a Skaut. Byla zrušena Èeskoslovenská obec sokolská, dosud øídící orgán Sokola, byly zrušeny 
župy i jednoty, bylo zakázáno používání sokolských symbolù, napø. krojù a praporù. Na vesnicích zùstaly jednoty pod 
názvem „ Dobrovolná tìlovýchovná jednota Sokol“, pozdìji „ Tìlovýchovná jednota Sokol“, ve mìstech jednoty pod 
názvem napø.Spartak, Tatran, Lokomotiva a jiné. I v této dobì se v naší obci cvièilo, hrálo divadlo, podporovala 
turistika.

K obnovení ÈOS i pùvodních jednot došlo po roce 1989. V naší obci se o obnovení Sokola zasloužil hlavnì 
Lubomír Vláèil, který byl tahounem všech akcí. Cvièilo žactvo, dorost a ženy. Èlenové Sokola z Doloplaz se 
zúèastnili všech všesokolských sletù po roce 1989, tj.XII. sletu v roce 1994, XIII. sletu v roce 2000 a XIV.v roce 2006. 
Cvièili na sále u Zatloukalù pozdìji v tìlocviènì ve škole a po otevøení kulturního domu v jeho sále. Høištì je 
upraveno za obecním úøadem. Na høišti se již nìkolik let poøádají atletické závody a soutìže pro mládež i kulturní akce 
jiných organizací. Na høišti je možno hrát také košíkovou a volejbal. V letošním roce pokraèují ve cvièení žáci, ženy a 
dívky, které se  vìnují aerobiku.

Veškerá èinnost byla a je založena na obìtavých lidech, kteøí jsou ochotni vìnovat volný èas sportovní èinnosti a 
výchovì mládeže.

Všem tìmto dobrovolníkùm, cvièitelùm a organizátorùm náleží obdiv i uznání.

V pátek 15.èervna  2007 byla od 9.hodin uspoøádána výstava fotografií z minulosti i ze souèasnosti, ze cvièení i ze 
sletù jako vzpomínka na 95.výroèí založení Sokola v Doloplazích. Souèasnì se uskuteènily atletické závody „ 
Memoriál Lubomíra Vláèila“ o putovní pohár. Zavodilo se v bìhu na 100 m, ve skoku dalekém a v hodu míèkem. 
Závody byly uspoøádány spoleènì se základní školou. 

Putovní pohár získal Petr Vláèil.
Ostatní vítìzové tøíd
1.tøída: 1. Nikola Jánová

2. Martin Chmiel
3. Patrick Lenert

2.tøída: 1. Michael Koukal
2. Pavel Polák
3. Václav Kubáèek

3. tøída: 1. Tomáš Šretr
2. Jan Götzel
3. Václav Cenker

4.tøída: 1. Vít Hostášek
2. Dominik Jedlièka
3. Tomáš Doèkal

5.tøída: 1. Petr Vláèil
2. Jan Hostášek
3. Jaroslav Doèkal

Gratulujeme!



Pøed prázdninami v MŠ. 
Pøi minulé "návštìvì" MŠ jsme se pøivítali s jarem. Od té doby jsme prožili opìt mnoho událostí. 
V kvìtnu ukonèily dìti z odd. Sluníèek (starší dìti) taneèní kroužek a skladbu pøedvedly na besídce ke Dni matek. 

Tanec, zpìv a radostný pohyb prolínal celým programem v obou oddìleních. Nezapomnìlo se ani na Den dìtí. Ten 
jsme oslavili "Zahradní slavností". Dìti si užily celé odpoledne na skákacím hradu, opékaly s rodièi kabanos, 
ochutnávaly dobroty, které pøinesli rodièe (za nì ještì jednou dìkujeme). Poèasí se na nás sice vydatnì mraèilo, ale 
dobrá nálada vše v dobré obrátila. 

S koncem školního roku je èas rozlouèit se s dìtmi, které po prázdninách nastoupí do l.tøídy. Bude 17 žákù, a 
protože v MŠ prožily èást dìtství, sluší se s nimi slavnostnì rozlouèit. 

V pátek 15.6. za nimi pøišli zástupci zøizovatele, rodièù, p. øeditel 
ZŠ a samozøejmì všichni spolužáci obou odd. s pøáním, a� se jim v ZŠ 
daøí. Své tablo mìly vystavené v obchodì. 

Nesmíme opomenout ani událost, kterou je školní výlet. Jeli jsme 
autobusem do ZOO na Sv. Kopeèku, tam nás èekala cesta dìtským 
vláèkem mezi zvíøátky. Dìti se tìšily a teèkou za výletem bylo sladké 
zmrzlinové osvìžení. 

Školní rok utekl jako voda, ale o prázdninách také nebudeme 
zahálet. V MŠ se budou mìnit okna, vstupní dveøe, malovat a 
související pracovní èinnosti tak, aby na nový školní rok bylo vše 
pøipraveno k zahájení. 

Vám s dìtmi pøejeme hezké prázdniny, dovolenou, sluníèko a 
pohodu. Dìti a uèitelky MŠ Doloplazy.

foto archiv autora

nedìle 1.èervence 2007

13.30 hodin na návsi v Doloplazích
Úèinkující soubory: slovinský soubor Triglav Jesenice

 slovácký soubor Dolina 
indický soubor Spandan
domácí soubor Olešnica Doloplazy

18.00 koncert skupiny FLERET

 s Jarmilou Šulákovou
 K tanci a poslechu hraje Vìrovanka
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