
V ZŠ Doloplazy končí čas dlouhodobé spanilé jízdy krále 

 

Vážený pane starosto Zdařile,  

každý čtvrt rok po celých víc jak šest let jste mě vždy 

žádal, abych nezapomněla napsat za školu příspěvek do 

obecního Zpravodaje. Dnes pro vás píši, z pozice 

pracovně vytížené ředitelky školy, příspěvek poslední. 

Příspěvek, o který jste mě ani žádat nemusel, jelikož se 

tentokráte stal mou milou povinností. Povinností, na 

které nepracuji na poslední chvíli, jak často bylo u mě 

zvykem, ale na které pracuji již celý měsíc září. Do 

malého prostoru vám chci vyjádřit velký objem obdivu 

a díků, který se ani v těchto řádcích popsat nedá. 

Děkuji vám za vaši profesní podporu pro školu i pro mě samotnou, za nelehký dlouhodobý boj, ve kterém 

jste z pozice starosty obce a zřizovatele naší školy, častokrát sám bojoval na čele zastupitelstva pouze se 

svým velkým ochranářským štítem. Jak všichni víme, král často po svých bojích zůstával již v dobách 

dávných sám. Děkuji vám, že jste tu pro nás vždy byl, a že jste nás nikdy nenechal v poli bojovníků 

osamocené. Vaše zdraví se na tom dlouhodobém boji podepsalo nejvíce, a proto ani není divu, že už 

bojovat dál jako král nemíníte. Plně vás ve vašem rozhodnutí chápu, ale zároveň musím zkonstatovat, že 

z boje odchází král, který je pro mě profesně, osobně a lidsky nenahraditelný. Jste velký člověk s velkým 

srdcem, a moc vám sama za sebe a všechny zaměstnance a rodiče školy za všechnu vaši práci a péči děkuji. 

Seskakujete ze svého koně v ústech s krásnou červenou růží, sice ne už tak plný sil, ale plný dobrých činů. 

Každý jsme v našem životě nahraditelný, teď už záleží pouze na občanech Doloplaz, jakého dalšího krále si 

posadí na svého koně. Pro nás v ZŠ Doloplazy, čas dlouhodobé spanilé jízdy našeho krále končí. Srdečně 

vám děkuji za naši dlouholetou vzájemnou spolupráci.                    Jana Štefanová, ředitelka ZŠ Doloplazy     

    


