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Vážení
spoluobčané,
v tomto vánočním čase vychází poslední letošní číslo zpravodaje. Vánoce jsou za dveřmi a na zimní období se připravuje celá obec.
I když sněhová nadílka na začátku prosince
zkomplikovala dokončovací práce na rekonstrukci vedení elektrické energie, realizátor
firma MSEM, a. s. dokončila do vánočních
svátků celou stavbu. Je domluveno, že na jaře
roku 2022 uklidí, upraví a zkontrolují všechny
dlážděné plochy a sedlé prohlubně po provedených výkopech. Budou také zapraveny
všechny překopy asfaltového povrchu.
Hned, jak to bude možné s ohledem na počasí,
budou znovu zahájeny práce na opravě kanalizace a komunikace v ulici Hliník.
Během posledních prací byly přepojeny všechny kanalizační přípojky a na jaře nás čeká
zhotovení celého nového povrchu komunikace a odstavných ploch. Obyvatele této ulice
prosím o shovívavost a trpělivost.
S provádějící firmou jsme se snažili upravit
povrch komunikace tak, aby byl aspoň trochu
provozu schopný a udržovatelný v zimních
měsících. V případě jakýchkoliv problémů
s komunikací v zimních měsících neváhejte
kontaktovat zaměstnance obecního úřadu
a my ve spolupráci s realizátorem akce sjednáme nápravu.
Na posledním zasedání zastupitelstva jsme
schválili připravené vyhlášky obce věnované
odpadovému hospodářství. Celé problematice
odpadového hospodářství se věnuje samostatný článek uvnitř zpravodaje. Dále jsme
projednali rozpočet obce pro rok 2022 s pláno4

slovo starosty

vanými investičními projekty a žádostí o dotaci na nové dětské hřiště u kulturního domu.
V roce 2022 bychom měli realizovat projekty
veřejného osvětlení v části Příhon a Větřák,
část sportovního areálu u fotbalového hřiště
a regeneraci zeleně ve středu a okolí obce.
S ohledem na celosvětovou situaci s epidemií
covidu byl opět utlumen společenský a kulturní život v obci. Uvidí se, jak vše dopadne
po Vánocích, jestli vůbec proběhne plesová
sezona. Samozřejmě, hned jak to půjde, se
budeme snažit ve spolupráci s doloplazskými
spolky o oživení společenského života v obci.
Přeji Vám všem veselé Vánoce a do nového
roku hodně zdraví a štěstí.
Miroslav Bílek

zprávy z obce
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Firma rekonstruující elektrické vedení
v obci děkuje všem občanům za trpělivost při
realizaci a přeje veselé vánoční svátky a mnoho
zdraví do nového roku 2022.
Pro případné reklamace kontaktujte stavby
vedoucího: Tomáš Mik, tel.: 723 571 694

Odpadové hospodářství v obci
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo odpadovou legislativu obce,
která vychází z nového odpadového zákona.
Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství stanovuje povinnost,
jakým způsobem máme v obci s odpadem nakládat, jakým způsobem jej třídit a kde tříděný
odpad odevzdávat obci.

Vyhláška o poplatku za odkládání odpadu stanovuje výši poplatku za odvezenou popelnici.
Tento poplatek je stanoven ve výši na 0‚7 Kč
za litr odpadu.

Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství popisuje současný
systém, na který jsme zvyklí a je dlouhodobě
obcí provozován a občany využíván. Navíc
nová vyhláška umožňuje podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám zapojit
se do obecního odpadového systému a tím si
vyřešit odpadovou legislativu požadovanou
odpadovým zákonem.

Od roku 2022 nás tedy čeká zvýšení poplatku
za odvoz popelnic, které je odůvodněno rostoucími náklady na svoz jednotlivých odpadů
(komunál, papír, plast, sklo), ale také náklady
na odvoz a zpracování bioodpadu.

Více informací o možnosti zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového
hospodářství se dozvíte na Obecním úřadě
v Doloplazích. Zapojení do systému bude
umožněno na základě smlouvy mezi podnikajícím subjektem a obcí Doloplazy.
Druhou schválenou vyhláškou o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci je
stanoven výpočet a způsob samotné úhrady
poplatku za odvoz směsného komunálního
odpadu (popelnic).

plechová 110l popelnice
plastová 120l popelnice
plastová 240l popelnice

77 Kč
84 Kč
168 Kč

Biologického odpadu je na sběrných místech
v obci předáváno velké množství. Přitom tento
biologický odpad (tráva, listí, větve a další)
lze zpracovat pomocí domácích kompostérů
a později využít jako hnojivo. Je na nás všech,
kolik bioodpadu, ale i ostatního odpadu, vyprodukujeme. Pořád platí, že nejlevnější odpad je ten, který ani nevznikne.
Poslední úpravou současného poplatku za odkládání odpadu je nastavení minimální částky
na každého občana v obci. Tohle opatření reaguje na situaci, že z některých nemovitostí
není vyvážena za celý rok ani jedna popelnice
a přitom každý občan odpad produkuje a využívá systém odpadového hospodářství obce.
5
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Někteří občané odpad pálí, odváží jinam nebo
ukládají do obecních popelnic a odpadkových
košů.
Minimální množství, které naše schválená
odpadová vyhláška definuje, odpovídá jedné
120 l popelnici za rok na občana. Tedy každý
občan, ale i prázdná nemovitost, zaplatí minimálně jednu 120 l popelnici ročně.

Pro vysvětlení pár příkladů:
Příklad 1:
Z neobydlené nemovitost bez obyvatele
zaplatí její majitel jednu 120 l popelnici za
rok‚tj. 84 Kč.
Příklad 2:
Čtyřčlenná rodina žijící ve společné nemovitosti zaplatí minimálně za čtyři 120l
popelnice.

zprávy z obce

V případě, že z této nemovitosti bude odvezeno 5 nebo více popelnic zaplatí za těchto
5 nebo více popelnic. V případě, že odveze
méně jak 4 popelnice (4 obyvatelé) zaplatí
čtyři popelnice.
Vyváženy jsou pouze popelnice označené čárovým kódem připravené majitelem nemovitosti k vývozu. Počet vývozů si může každý
majitel nemovitosti kontrolovat pomocí přístupu do evidence odpadového hospodářství
na webu mojeodpadky.cz. Přístup každý občan mohl již dříve získat na OU Doloplazy.
Celý systém odpadového hospodářství je sestaven tak, aby motivoval občany k třídění
a minimalizaci odváženého odpadu tím, že
občan zaplatí pouze za odpad, který vyprodukuje.

V Bílém
Obec Doloplazy ve spolupráci s iniciativou SÁZÍME BUDOUCNOST a díky grantu z Nadace
Partnerství uskutečnila výsadbu stromů a keřů V Bílém. Za pomoc při samotné výsadbě patří
velké díky našim občanům a také spolkům, které se aktivně podílely. Doufáme, že tato akce
nebyla ojedinělá a těšíme se při další výsadbě v obci a okolí.

Stromům zdar!

6
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Základní škola
Jak to vypadá ve škole ?
Školní čas od září do prosince byl nabitý hlavně učením. Mnoho mimoškolních aktivit, jako
jsou třeba návštěvy divadla, nemůžeme kvůli
covidu uskutečnit, ale to neznamená, že se ve
škole nic neděje.
Například jsme měli moc hezkou přednášku
ornitologa s poznáváním živých dravců, třídy
byly pouštět draky a ve školní družině proběhl
odpolední program o pravidlech poskytování
první pomoci. Páťáci zkoumali vesmír, probíhá učení pomocí tabletů a některé třídy si
užily i helloweenské strašidelné učení. Naplno
jsme nacvičovali program na oblíbené vánoční dílny, představení pro důchodce a koledy
na zpěv pod vánočním stromem. Všechny
tyto akce byly postupně zrušeny, máme tedy
nacvičeno na příští rok. Neproběhne také slibovaná návštěva ve skanzenu v Rožnově, kam
jsme chtěli vyrazit poznat tradice.

A co nás čeká po Novém roce ? Jistě mnoho dalších akcí a také plavecký kurz pro
2. – 4. ročník.
Přejeme všem žákům i jejich rodičům krásné vánoční svátky a mnoho pevných nervů
v novém roce 2022.
Kolektiv učitelů ZŠ Doloplazy

Co se povedlo uskutečnit byla výstava prací
našich žáků na sále Kulturního domu, která
byla spojená s výstavou a soutěží v podzimních dekoracích. Před výstavou měli žáci
i vystoupení u sochy T.G.M.
Druháci společně s Mirkou Remešovou osázeli
kontejnerové stání u Niesnerů a už se těší, jak
to tam budeme mít celý rok hezké.
V prosinci nám napadl sníh, a tak se stavěli
sněhuláci a bobovalo se. Těsně před svátky
bude i ekoprogram, kde si budeme povídat
o lese. Trochu jsme si zavzpomínali i na online
výuku při naštěstí krátké karanténě nejmladších tříd. Ale všechno se dalo zvládnout bez
větších potíží.
7
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Mateřská
škola
Podzimní radovánky v MŠ
Na konci září jsme uspořádali pro děti a rodiče
již tradiční,‚Zamykání zahrádky“, na níž plnily děti s pomocí dospělých různé úkoly na
připravených stanovištích. Děti dostaly za
odměnu špekáček, který si upekly na ohništi, rodiče hromadně dětmi zazpívanou píseň
Lístek z javora.
V říjnu jsme se ve školce, co se týče aktivit nad
rámec běžných činností, rozhodně nenudili.
Prostřednictvím programu,‚Poznej svého
psa“se děti učily, jak se chovat v přítomnosti
cizího psa. Dále proběhlo v MŠ v rámci projektu ,‚Koukají na nás správně ?“opět po roce
vyšetření zraku dětí videokamerou Plusoptix,
které provádí firma Prima Vizus.
25. října k nám přijel z Prahy sokolník M. Procházka, díky němuž se děti zábavnou formou
dozvěděly zajímavosti o sokolnictví, o životě
dravců a sov a měly jedinečnou možnost vidět
tato zvířata z bezprostřední blízkosti.
Na začátku listopadu se uskutečnil v MŠ
projektový den,‚Kouzelný zvoneček“vedený
lektorkou pí Svobodovou. Celý projekt byl
zaměřený na muzikoterapii. V 1. části se děti
seznámily s různými etnickými nástroji, ve
druhé části se proměnily v tanečníky, muzikanty a zpěváky, kteří pěli,‚prařečí“a na závěr
proběhla část relaxační. Po programu se děti
učily pracovat s novou hudební pomůckou
Boomwhackers.
První prosincový týden se všechny naše děti
proměnily v čertíky a čertice a v rámci,‚Čer8

ze života obce

tovského dne“hrály nejrůznější soutěže a hry,
tančily, zpívaly – no prostě řádily jako v pekle.
Následující den ale přišli do školky samí andílci, protože se na ně přišel podívat Mikuláš
a vzal s sebou i obávané pomocníky…Vše dobře
dopadlo – nikoho si neodnesli a ještě dětem
dali nadílku.
Nyní už pilně vyrábíme vánoční dárečky
a přáníčka pro rodiče a netrpělivě vyhlížíme
Ježíška…
Za celý kolektiv MŠ Vám všem přeji pod stromeček 365 dárků a v každém z nich jeden krásný a šťastný den !
Klára Nesvadbová

ze života obce
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Ohlédnutí za podzimní soutěží
Ke krásné vzpomínkové akci na založení republiky u sochy T. G. Masaryka, které se zdatně ujali naši sokoli, a lampiónovém průvodu
v režii hasičů se letos přidala i soutěžní výstava
na sále kulturního domu. Výstavu navštívilo
ve středu 27. 10. velké množství návštěvníků,
ve čtvrtek dopoledne jich přišlo už jen pár. Na
výzdobě sálu se podílela jak základní škola tak
i naše mateřinka. Děti mohly s pýchou ukázat
svým blízkým, jaké krásné věci dovedou pod
vedením šikovných paní učitelek vyrobit.
Samotná soutěž měla dvě kategorie. Děti vyráběly strašidýlka z dýní a všem se moc povedly.
Kreativitu v kategorii dospělých – podzimní
dekorace všeho druhu- snad nejde ani popsat.
A protože nejde z tak hezkých výrobků vybrat
ten nejlepší, ocenění dostali nakonec všichni.
Všem, kteří se zúčastnili, velice děkujeme.
Vanda Fabianová

9
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Sbor dobrovolných
hasičů
Koncem září čekala naše mladé hasiče už jen
závěrečná soutěž letošní sezóny a to branný
závod v Kožušanech. Pro nás vedoucí to byl
nostalgický návrat do míst, kde jsme sami soutěžili v žákovských letech. Počasí nám přálo a
všichni jsme si setkání s ostatními kolektivy
po tak dlouhé době užívali. Protože nám děti
trochu odrostly, tak jsme obsadili jen kategorii starších žáků. První hlídka skončila na 20.
místě a druhá na 38. místě ze 45 startujících.
V říjnu jsme uspořádali v rámci vzpomínky na
vznik Československé republiky Lampionový
průvod s následným občerstvením za zbrojnicí. Sešlo se nás hodně a děkuji tímto Vám všem,
kteří jste se akce zúčastnili.
Výjezdová jednotka na podzim měla jen tři zásahy, ale stály za to. 11.9. jsme hasili les u chaty
Olešnice. Jednalo se o zásah v nepřístupném
terénu, kde jsme poprvé využili takzvaný program „D“. To jsou speciální hadice, proudnice
a armatury pro hašení lesních porostů. 20.10.
jsme byli povoláni k požáru skládky komunálního odpadu v Mrsklesích. Zprvu se zdálo, že to bude banalita, ale jak už to tak bývá,
nakonec tam naše jednotka strávila s malou
přestávkou tři dny. Během zásahu jsme vozili
vodu a prolévali odpad, který hořel. Pokud
někoho z vás zajímají čísla, tak během tohoto
zásahu jsme spotřebovali 120 m3 vody, 100 litrů nafty, najeli jsme necelých 50 kilometrů a
vystřídalo se nás postupně 10 členů jednotky.
29.10. jsme vyjížděli k požáru stohu slámy do
Velkého Újezdu. Bohužel jsme na místě zjistili,
že stoh není jeden, ale dva, a v takovém stavu,
že už je nemělo cenu hasit. Provedli jsme tedy
10

opatření, aby se oheň nešířil na okolní porosty
a nechali vše po domluvě s majitelem dohořet.
Závěrem Vám chci poděkovat za přízeň, kterou
nám projevujete, také Vám popřát vše dobré
do nového roku 2022 a doufám, že se setkáme
na Hasičském plese.
Martin Zbořil

ze života obce
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Skautský oddíl Kamzíci
Co mají společného skautská výprava, vzdělávací kurz, výsadba stromů
a ples? To všechno jsme stačili podniknout během podzimu. Ale tím
nekončíme. Jsou tu přece Vánoce a celý nový rok!
První zmíněná výprava vedla do Šlapanic u
Brna, kde nás čekal říjnový víkend plný zábavného programu. Vyrazilo nás téměř třicet, ale
mnohem důležitější je, že celou akci úspěšně
zorganizovala čtveřice našich nejmladších
vedoucích – slečen, které i díky této zkušenosti
pár týdnů poté úspěšně dokončily rádcovský
kurz. První v řadě skautských vzdělávacích
kurzů, který připravuje mladé vedoucí (středoškolského věku) na přípravu družinových
schůzek a akcí jako byla tato.
V listopadu jsme se společně s dalšími dobrovolníky pustili do veřejné výsadby stromů v
naší obci, kdy díky iniciativě naší dlouholeté vedoucí (nyní obecní zastupitelce) Mirky
Remešové získala obec grant na vysazované
stromy a keře. Konkrétně jsme tedy vysazovali
pod rybníkem poblíž cyklostezky na Přáslavice a v aleji cestou na Daskabát.

13. listopadu jsme pořádali Country bál, který
byl, jak doufáme, předskokanem plesové sezóny bez rušení společenských akcí. Nechybělo
naše předtančení, letos v rytmu Hříšného tance. Děkujeme všem, kteří přišli a podíleli se
na krásné atmosféře tohoto večera. Budeme
se na vás těšit zase v příštím roce.

A co nás čeká dál? 18. prosince rozvážíme Betlémské světlo všem na trati Olomouc – Opava.
Den před Vánocemi pořádáme pro všechny
členy oddílu vánoční schůzku. A ani letos nebudou Vánoce v Doloplazích bez Betlémského
světla, které budeme roznášet na Štědrý den
odpoledne. Vám všem přejeme požehnané
vánoční svátky a šťastný nový rok.
Za skautský oddíl
Jakub Voldán
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TJ Sokol
Tímto děkujeme všem členům Tělocvičné jednoty Sokol za zachování přízně během obtížného roku, kdy nás zatěžuje situace s Covidem
a omlouváme se za zrušení tradiční vánoční
hodiny, která se nebude z preventivních důvodů konat.

musí různě komplikovaně předávat a trénujeme tím kromě pohybu i koordinaci. Nejoblíbenější jsou samozřejmě hry na základě
honičky jako jsou opičí mor, štafety a evoluce.
Předáváme si každý týden maskota- plyšového
sokola na hlídání.

Dále bych chtěla vyjádřit poděkování za spolupráci ZŠ a MŠ Doloplazy a také obci, věřím,
že se nám bude dařit spolupracovat i v dalších
letech.

S dětmi cvičíme každý týden:
V pondělí děti ve věku první a druhé třídy
od 17 do 18 hodin.
V úterý nejmenší děti od 16.30 do 17.30.
Nejstarší děti cvičí ve středu od 17 do 18 .30.

Informace o cvičení všestrannosti dětí:
Na začátku školního roku, když nám přálo
počasí,jsme cvičili na sokolském hřišti a využívali nové cvičební centrum a cvičící stroje.
Nyní již od listopadu cvičíme na sále. Děti se
naučily základní gymnastické cviky: kotoul
vpřed, dřepy a svíčku. Začali jsme holubičku.
Hrajeme různé hry s míčem, kdy si jej děti
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Pokud budou mít další děti zájem, po novém
roce je rádi přivítáme.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho energie do nového roku.
Starosta TJ Sokol Doloplazy,
Bc. Jana Vzatková

ze života obce
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TJ Sokol – oddíl kopané
S blížícím se koncem roku je potřeba ohlédnout se za uplynulou podzimní částí. S velkou
radostí jsme po úspěšném říjnovém náboru
založili další mládežnický tým ročníků 2014
(a mladší), což považuji za nezbytné pro další
fungování celého oddílu. Naše nejmladší členy
sokolu povede trenér Tomáš Rössler, kterému
bych chtěl poděkovat za vstřícnost, kterou se
tohoto nelehkého a časově náročného úkolu
ujal. Prozatím se děti seznámily s fotbalem
jako takovým, tréninkovými jednotkami a na
jaře je čekají první přípravné zápasy, tak jim
všichni přejme hodně úspěchů.

Tým starších benjamínků (roč. 2011 a mladší),
hrající svoji soutěž turnajově, se z pěti účastníků soutěže umístil na krásném druhém místě.
Našim borcům se podařilo nasbírat 24 bodů.
Tabulku ovládl tým z Dolan, který byl o pouhý
bod úspěšnější, než naši kluci. Útěchou může
být, že kluci nastříleli nejvíce branek a nejméně jich obdrželi. Z doslechu vím, že se v těchto nejmladších kategoriích uvažuje o změně
formátu hodnocení výsledků, aby se hráči
rozvíjeli podle moderních trendů fotbalu. Již
by se neměli sčítat body za vyhraná vítězství
a remízy, ale hlavním kritériem bude počet
vstřelených branek. Fotbalová asociace si od

toho slibuje, že by takto mělo u dětí docházet
k rozvoji myšlenky na co největší ofenzivní
pojetí fotbalu, což je současný trend.

Složité období teď prožívají kluci hrající v kategorii starších žáků. V jednom z minulých
čísel zpravodaje jsem se zmínil, že starší žáci
vstupují do soutěže, která pro ně bude složitou, protože nemají ročníkově vyvážený tým
oproti jiným účastníkům soutěže. Nicméně
po úvodních nezdarech, které se dají připsat
zmiňovaným diskomfortem, se kluci neuvěřitelně zvedli a v posledních kolech se tahali
o výsledky. Prohry o jednu branku jsou velice pozitivní pro jejich další práci a sebevědomí, i když jde o prohry. Po podzimní části se
nejlepšími střelci týmu stali František Bílek
a Kryštof Stach, se třemi zásahy.
Krátce se zmíním také o „B“týmu, který vzešel
po spolupráci s týmem mužů z Tršic. Béčku se
příliš nedaří. V polovině soutěže je dvanáctý
z 14-ti týmů. Hráčům se podařilo nasbírat 10
bodů z 13-ti utkání. Věřím, že kvalitní zimní
přípravou dokážou ještě zvednout prapor
13
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ze života obce

našeho oddílu a dostat se v tabulce co nejvýš.
Nejlepším střelcem se stal Marek Werner, kterému se podařilo vstřelit 5 branek.

roční kvalitní zimní příprava povede ještě ke
zlepšení projevu týmu, dobrým výsledkům
a posunu v tabulce.

Naopak velkou radost dělá všem příznivcům
„A“tým, který si v předchozích ročnících nevedl nejlépe, ale letošní sezonu se týmu podařilo
nastartovat velice dobře. Áčku se vrátili hráči
po dlouhodobém zranění a tým byl doplněn
o nové hráče, ale i tak se občas museli povolat
hráči, kteří už běžně nenastupují. Každopádně díky úsilí všech, je výsledkem pěkné 9. místo a příjemných 20 bodů. Nejlepšími střelci se
stali Adam Kropáček a Petr Tomíček, kterým
se podařilo vstřelit 4 branky. Věřím, že každo-

V téhle nelehké době, kdy je fotbal hraný
ve stínu pandemie a hrozby přerušení nebo
dokonce ukončení sezony, si přejme, aby se
tahle sezona kompletně dohrála a my se mohli
potkat na hřištích v druhé části sezony. Proto
všem čtenářům, fanouškům a sponzorům,
přeji hodně zdraví a upřímně děkuji za podporu našich týmů a celého klubu. Přeji veselé
Vánoce a šťastný nový rok.

14

Josef Drábek

ze života obce
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Úspěšně zakončený rok
ploutvového plavání
Ploutvové plavkyně Eliška a Iva Vzatkovy se
v měsíci listopadu zúčastnily hned dvakrát
mistrovství České republiky. Na mistrovství
České republiky jednotlivců se Iva stala mistryní ČR na trati 800 pp a vícemistryní na trati
400pp. Ve štafetě 4 × 200 pp pak spolu se svými
spoluplavkyněmi obsadila druhé místo. Eliška
se stala dvojnásobnou vícemistryní na tratích
200 a 400 bf. Na štafetě 4 × 50 bf se se svým týmem stala mistryní ČR. Holky si nestihly ani
pořádně odpočinout a už je čekalo mistrovství
České republiky družstev. Olomoucký ženský
tým letos bojoval o obhájení mistrovského

titulu již po desáté. Po prvním závodním dni
držely holky vedení o 30 bodů. Druhý den pak
náskok lehce ztratily a bojovalo se až do posledního závodu, který ženy nakonec vyhrály
a staly se tak po desáté mistryněmi České republiky družstev.
Za všechny sportovce Vám přejeme příjemné
a klidně prožité vánoční svátky a do nového
roku hlavně hodně zdraví !
Děkujeme za podporu obci Doloplazy a Olomouckému kraji.

15
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MŠ
Doloplazy
Mateřská škola patřila k občanské vybavenosti obce Doloplazy již od roku 1961 pro 30
dětí. Budova byla pouze pronajata, nevhodné
prostorové podmínky a hygienické zázemí
vedly od roku 1965 k úsilí místních rodičů
a spoluobčanů o novou mateřskou školu.
Až v dubnu 1974 byl provoz MŠ přerušen a zařízení přestěhováno do náhradních prostor.
Provoz v provizorních podmínkách trval do
konce března 1977, zatím co se budovala na
původním místě úplně nová školka. Prvotním
záměrem byla jednotřídní MŠ, která měla být
jen přízemní budovou. V průběhu stavby se
ukázalo, že plánovaná kapacita je budoucím
potřebám obce nepostačující. Následná komplikovaná jednání nakonec vedla ke změně
rozhodnutí s přepracováním dokumentace.
V dubnu 1977 byla slavnostně předána k užívání nová, krásná a moderní dvoutřídní budova
Mateřské školy v Doloplazích s kapacitou 58
dětí, vybudovaná rodiči dětí a spoluobčany.
Rozpočet činil asi 1 199 000,- Kč. Na výstavbě
bylo odpracováno 5 984 brigádnických hodin a jelikož nám budova slouží doposud, lze
konstatovat, že poctivých. Nejmenovaným
občanům za ně patří obrovské poděkování.
Od roku 2003 má škola právní subjektivitu.
Majetek, svěřený zřizovatelem, má škola ve
své správě. Součástí mateřské školy je školní
výdejna – stravování nám zabezpečuje SOU
Velký Újezd. V posledních letech jsme ve
spolupráci se zřizovatelem školu zmodernizovali.
16

Nejrozsáhlejší projekty
r. 2007: výměna dřevěných oken za okna plastová, výměna vstupních dveří
r. 2009: projekt podaný na MMR ČR „Dětský
sen na zahradu s elánem“realizovaný ve spolupráci se zřizovatelem a rodiči dětí v celkové
výši 340.000,- Kč vedl k proměně školní zahrady do současné podoby.
Při této rekonstrukci nám byli zejména nápomocni rodiče dětí. Citace z kroniky MŠ
roku 2009, kdy otcové našich dětí zbudovali
dopadovou plochu pod herní sestavu včetně
finančního zabezpečení: „Pánové, děkujeme !“.
r. 2011: projekt z Programu rozvoje venkova:
„Našim dětem pro radost“ ve výši 566.500 Kč.
Účelem byla modernizace vybavení MŠ škol-

okénko do historie

ním nábytkem, modernizace dětských šaten,
výměna podlahové krytiny v šatnách, třídách
a chodbách, rekonstrukce kuchyně.
r. 2013: po přípravě prostor rodiči bylo z rozpočtu zřizovatele provedeno předláždění
vstupní chodby a schodiště. Nový barevný
obklad stěn a zábradlí rozjasnil MŠ již od samého vstupu.
r. 2015: v Operačním programu Životního
prostředí „Energetické úspory objektů ZŠ
a MŠ“bylo cílem projektu snížení spotřeby
energií na vytápění objektu zateplením půdy
a zateplením budovy. Nová barevná fasáda
a krytina na střeše jsou již současnou podobou
školky. Rovněž původní betonová terasa byla
přebudována na multifunkční hřiště s umělým bezpečnostním povrchem, s dopravním
motivem a dalšími hrovými prvky.
r. 2017: nová elektroinstalace v celé budově
MŠ, rekonstrukce ústředního vytápění, výměna vnitřních okenních parapetů a nové bílé
kazetové stropy v obou třídách byly hrazeny
z rozpočtu obce.
V roce 2017 byla Obec Doloplazy realizátorem
projektu „MŠ Doloplazy“spolufinancovaného
z fondu EU IROP. Cílem bylo zvýšení kvality
a dostupnosti předškolního vzdělávání, konkrétně navýšení kapacity MŠ Doloplazy na
70 dětí rozšířením o jednu třídu pro 28 dětí.
Účast dotace byla 6.782.680‚98 Kč, vlastní
zdroje (min.) 753.631‚23 Kč.
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Od 1. 9. 2018 výchovně vzdělávací práce tedy
probíhá ve třech třídách, věkově homogenních, s motivačním názvem „Pro bystré hlavičky“. Nabízíme pestré a lákavé možnosti hry
s pedagogickým podtextem, ponecháváme
dostatečný prostor pro spontánní hry a učení.
Návaznost výše jmenovaných rekonstrukcí se
vždy odvíjela od současného provozního stavu
budovy, hygienických a bezpečnostních předpisů a v souladu s vyhlášenými dotačními programy EU. Probíhala za běžného provozu MŠ,
bez omezení pro rodiče a jejich děti. Svědčí
o zodpovědném přístupu obecního zastupitelstva ke školství a místní občanské vybavenosti.

Vize mateřské školy
~ Být mateřskou školou, která zajistí dětem
šťastné dětství v době pobytu v MŠ.
~ Být zaměstnavatelem, který zajistí zaměstnancům loajalitu, partnerství a podporu.
~ Být mateřskou školou, která zajistí rodičům
profesionalitu a partnerství.
Zdeňka Indráková

r. 2018: kompletní rekonstrukce dětské umývárny ve třídě Berušek ze zdrojů zřizovatele.
r. 2021: kompletní rekonstrukce dětské umývárny ve třídě Včeliček ze zdrojů zřizovatele,
realizace projektu „Izolační místnost, šatna,
studovna pedagogů, sklad pomůcek“ze zdrojů
zřizovatele.
17
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Ohlédnutí za minulým rokem
ve fotografiích

18
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5
1

Kanalizace Hliník

2

Rekonstrukce kříže v Beruni

3

Nové veřejné osvětlení ve větší části obce

4

Místo k odpočinku pro cyklisty – Přáslavice a Tršice

5

Zatrubnění Týnečky

6

Výsadba kolem cyklostezky na Přáslavice a v Beruni

6

PF 2022

Zastupitelstvo a zaměstnanci
obce Vám přejí krásné prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví
do nového roku.
19

Omalovánky pro děti
Vymaluj sněhové vločky různými odstíny modré
a domaluj své vlastní.

