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Vážení občané,
máme tady téměř polovinu jara. Zima je
snad definitivně pryč. Tak, jak vy jste se pustili do venkovních prací na vašich zahradách,
domech, dvorech, tak i obec začíná s akcemi,
jejichž realizaci si naplánovala na letošní rok.
Jedná se zejména o opravu víceúčelové budovy číslo popisné 16 na Náměstí a stavbu
II. etapy komunikace ulice Panská. Dbejte
prosím zvýšené opatrnosti při průchodech
a průjezdech v blízkosti těchto míst, dbejte
pokynů stavbařů, dbejte na vlastní bezpečnost.
Ale nezůstávejme pouze u práce, člověk je
tvor společenský. Měl by se také setkávat
s lidmi, bavit se. I tomuto se městys Protiva-
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nov věnuje. Začátkem dubna proběhlo přátelské setkání starších a dříve narozených.
V našem pojetí se jedná o setkání těch, kteří
dosáhli nebo v letošním roce dosáhnou věkové hranice 62 let a mají hlášen trvalý pobyt
v naší obci. Tentokrát jsme setkání uspořádali
v místní zrekonstruované budově sokolovny.
Přihlásilo se bezmála 100 spoluobčanů, sál
byl plný. Pro přítomné byl připraven bohatý
kulturní program: vystoupili žáci mateřské
školy, žáci družiny základní školy, svá hudební vystoupení předvedli místní děti se svými
rodiči či příbuznými. Tento blok ukončilo vystoupení dětí z tanečního souboru Skaláček.
Celý zbytek odpoledne pak svým hudeb-
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ním doprovodem zpříjemňovala Holóbkova
mozeka. Děkujeme tímto všem účinkujícím
dětem a jejich rodičům, také učitelkám, vychovatelkám a vedoucí kroužku za přípravu
dětí na jejich vystoupení, všem muzikantům a zpěvákům, dále za zapůjčení prostor
sokolovny a v neposlední řadě i vám všem,
kteří jste přijali naše pozvání. Doufám, že se
všem zúčastněným celé odpoledne líbilo
a na příští rok se opět sejdeme v takovém
hojném počtu. Pár fotografií z této akce
a mnoho dalšího naleznete na následujících
stránkách. Přeji vám všem pěkné počtení
a krásné jarní dny!
stasrostka

foto: Miloslav Kitner
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Jednání zastupitelstva 28. 2. 2019
Zastupitelé na únorovém jednání Zastupitelstva městyse Protivanov schválili tyto majetkoprávní záležitosti:
• záměr prodeje pozemku parc. č. 1170/5,
k. ú. Protivanov, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
27 m², zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov na listu vlastnictví č. 1.
• prodej části pozemku parc. č. 1106/1, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m². Pozemek je zapsaný
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov na listu
vlastnictví č. 1 pro k. ú. Protivanov. Cena
30 Kč/m². Parcela bude po zápisu do katastru nemovitostí nově označena jako
parc. č. 1106/73 k. ú. Protivanov.
• prodej částí pozemku parc. č. 56/1, o výměrách 120 m² a 40 m², druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro k.ú. Protivanov na LV č. 1.
Cena 30 Kč/m². Parcely budou po zápisu
do katastru nemovitostí nově označeny
jako parc. č. 56/46 resp. 56/47 k. ú. Protivanov.
• prodej části pozemku parc. č. 41/4, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 30 m²,
který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na LV č. 1. Cena 30 Kč/m². Parcela bude
po zápisu do katastru nemovitostí nově
označena jako parc. č. 41/8 k. ú. Protivanov.
• Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní (číslo
smlouvy 9419000182/2019/4000221554)

mezi Městysem Protivanov a GasNet, s.r.o.,
IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem dle přílohy. Smlouvou se smluvní strany zavazují
uzavřít řádnou kupní smlouvu, na jejímž
základě bude převedeno na provozovatele distribuční soustavy vlastnické právo
k níže určenému plynárenskému zařízení
(PZ), včetně všech jeho součástí, příslušenství a veškeré související dokumentace.
Stavba PZ proběhne na pozemku parc. č.
853/42 v k.ú. Protivanov (jedná se o prodloužení plynovodu a vybudování dvou
přípojek v prodloužení ul. Panská). Kupní
cena je stanovena na 90.973,- Kč bez DPH.
Dále projednali a schválili:
• účetní závěrku Mateřské školy Protivanov, příspěvkové organizace, za rok 2018
a převod zisku z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2018 ve výši 51.339,82 Kč do
rezervního fondu.
• účetní závěrku Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace, za rok 2018
a převod zisku z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 177.288,43 Kč do rezervního
fondu.
• finanční dar ve výši 1.000,- Kč Fondu pro
opuštěné a handicapované děti a mládež,
IČ 27019195.
• upravená pravidla pro prodej pozemků
z majetku Městyse Protivanov a upravený „Jednací řád Zastupitelstva městyse
Protivanov“. Oba dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách obce
v sekci Obec/Dokumenty ke stažení.
• vystoupení Městyse Protivanov ze Spolku pro obnovu venkova ČR, resp. ukončení členství ve Spolku pro obnovu venkova ČR.

Neschválili:
• záměr prodeje pozemku parc. č. 1697/9,
k. ú. Protivanov, druh pozemku orná
půda, o výměře 32 m² a záměr pronájmu
části pozemku parc. č. 789/2, k.ú. Protivanov, druh pozemku ovocný sad, o výměře cca 15m².
Zastupitelé řešili stále častější výpadky při silnějším větru, které jsou způsobeny rozkýváním stávajících holých vodičů s následnými
zkraty, týkající se především horního okruhu
a okruhu „střed“. V minulosti byl problém
řešen osazením rozpěrek vodičů ve vytipovaných místech. To však nepřineslo požadovaný efekt. Dohodli se tedy na výměně
stávajících holých vodičů za kabel zavěšený
na ocelovém lanku s upevněním na stávající
betonové sloupy E.ON. Současně s výměnou
kabelu bude řešena postupná výměna starých lamp.
Zastupitelé také diskutovali o vhodnosti
přijetí nového obecního pracovníka. Důvodem je zvyšování množství prací v letním i zimním období. Doposud byli další
pracovníci získáváni z úřadu práce (s příspěvkem na jejich plat), avšak pouze na
omezenou dobu a s omezeným rozsahem
prováděných prací (tito zaměstnanci většinou nemají žádnou kvalifikaci – řidičský
průkaz, kurz na křovinořez apod.). V posledních letech je však výběr a množství
těchto potenciálních pracovníků velice
omezený. Zastupitelé s přijetím nového
zaměstnance souhlasili. Stěžejním požadavkem u pracovníka je řidičský průkaz
skupiny B (ŘP skupiny T vítán), zdravotní
způsobilost k pracím s křovinořezem, sekačkou a fyzická zdatnost. Inzerát je zveřejněn na úřední desce městyse Protivanov.

Jednání zastupitelstva 28. 3. 2019
Na březnovém jednání Zastupitelstva městyse
Protivanov starostka informovala zastupitele
o možnosti získání neinvestiční dotace obcím
z rozpočtu Ministerstva vnitra, generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2019. Oblast podpory: výdaje
na zabezpečení jednotky, neinvestiční opravy,
technické prohlídky, věcné vybavení a další
výdaje pro udržení akceschopnosti jednotky.
Jedná se o dotaci, o kterou obec pravidelně
žádá a také ji pravidelně dostává. Žádost o dotaci ve výši 150.000,- Kč (max. limit na jednotku SDH obce zařazenou v kategorii JPO II/1)
na zajištění akceschopnosti JSDH Protivanov
JPO II byla podána v řádném termínu.

Co se týká majetkoprávních záležitostí, zastupitelé projednali a schválili:
• prodej pozemku parc. č. 1170/5, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m², zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov pro k.ú.
Protivanov na listu vlastnictví č. 1. Cena
30 Kč/m².
• Smlouvu č. 1030051815/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Protivanov, IČ 288675, a E. ON Distribucí, a.s, IČ 28085400, na stavbu Protivanov,
DS NN, 2 RD, OÚ (distribuční soustava nízkého napětí v prodloužení ulice Panská).
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťová-

ní výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků mezi Statutárním
městem Prostějov, IČ 00288659, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov a Městysem Protivanov, IČ 00288675,
se sídlem Náměstí 32, 798 48 Protivanov.
Magistrát města Prostějova, Odbor občanských záležitostí informoval Městys
Protivanov o tom, že dne 30. 6. 2019 bude
ukončena platnost všech veřejnoprávních
smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti při projednávání přestupků, které město Prostějov uzavřelo s obcemi ve
svém správním obvodu obce s rozšířenou
působností. Mezi tyto obce patří i Městys
Protivanov. Smlouvy již nebude možné

DUBEN 2019
prodloužit dodatkem. Dne 5. 3. 2019 Rada
města Prostějova vyjádřila souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajišťování
výkonu přenesené působnosti při projednávání přestupků na dobu neurčitou. Stanovila roční paušální příspěvek ve výši 8%
z ročního příspěvku na výkon státní správy příspěvek na základní působnost, jehož výši
vždy na začátku roku zveřejní MVČR, který
obce uhradí městu Prostějov za výkon pře-
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stupkové agendy obce bez ohledu, zda byl
nějaký přestupek spáchán či nikoliv (dosud
městys platil 1000,- Kč za projednání jednoho přestupku). Městys Protivanov vždy využíval možnosti přenést výkon projednávání
přestupků na Statutární město Prostějov.
Na vyřizování této agendy nemá dostatečné odborníky. Zastupitelé proto souhlasili
s uzavřením smlouvy i za nových podmínek.
• nové stanovy Mikroregionu Protivanovsko.

• záměr prodeje pozemků parc. č. 853/76,
918/52, 853/77, 918/53, druh pozemku
orná půda, k. ú. Protivanov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov na listu
vlastnictví č. 1.
Zastupitelé neschválili návrh usnesení, že
s platností od 28. 3. 2019 se budou pozemky
prodávat na základě ceny stanovené znaleckým posudkem.

Jednání zastupitelstva 10. 4. 2019
Na tomto jednání zastupitelé projednali
a schválili pouze Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městysem Protivanov, IČ 288675, a GasNet, s.r.o., IČ
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400
01 Ústí nad Labem. GasNet s.r.o. provede stavbu plynárenského zařízení ROZ STL plynovod
PE dn 63 + 2 ks přípojek včetně jeho součástí,

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů
na pozemku parc. č. 853/42 k.ú. Protivanov
(budoucí služebný pozemek). Touto smlouvou
bude k budoucímu služebnému pozemku na
dobu neurčitou úplatně zřízeno věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v právu
zřídit a provozovat na budoucím služebném
pozemku plynárenské zařízení a v právu vstu-

povat a vjíždět na budoucí služebný pozemek
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení (dále jen „věcné břemeno“). Jednání zastupitelstva bylo svoláno
mimořádně v polovině měsíce dubna, aby se
uspíšil proces realizace výše uvedené stavby.
starostka

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve všech zemích Evropské unie od 23. do
26 . května 2019.
JAK SE VOLÍ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU:
Do Evropského parlamentu se volí poměrným
systémem. V jednotlivých zemích se nicméně
volby liší, především tím, jaké množství hlasů je
potřeba získat, aby strana dosáhla na mandát.
V Česku se volby do europarlamentu podobají
sněmovním volbám, tedy strana uspěje tehdy,
pokud získá více než pět procent všech hlasů.
V jiných zemích je tato takzvaná uzavírací klauzule nižší.
V České republice se volí 21 europoslanců.
Voliči vybírají své kandidáty prostřednictvím
hlasovacích lístků. Každé politické uskupení
má vlastní lístek s registračním číslem a jmény
svých kandidátů. Volební lístky obdrží voliči
do poštovních schránek nejpozději tři dny před
začátkem voleb. V českém volebním systému
může volič hlasovat pro jedinou kandidátku
a udělit maximálně dva preferenční hlasy.

KDO MŮŽE VOLIT:
Voleb se může zúčastnit každý občan Evropské unie s hlasovacím právem. V Česku může
volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
a občan jiného členského státu, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po
dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

botu. Konkrétně se volební místnost na Úřadě
městyse Protivanov otevře v pátek 24. května ve 14:00 hodin a první den voleb bude
ukončen 22:00 hodinou. Následně v sobotu
25. května mohou občané volit od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne.
V jiných členských zemích Evropské unie
volby probíhají až do neděle, takže konečné
výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíš v neděli 26. května večer.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ:
Občané volí v místě svého trvalého bydliště. V případě, že v době voleb se budou
nacházet jinde, a přesto se budou chtít voleb
zúčastnit, mohou využít možnosti nechat si
vystavit voličský průkaz. O vystavení voličského průkazu je nutné požádat obecní úřad
v místě trvalého bydliště a to osobně ode dne
vyhlášení voleb do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, u něhož je volič zapsán. Dále
požádat o voličský průkaz může podáním doručeným nejpozději do 7 dnů přede dnem
voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky.
Voličský průkaz však neumožňuje volit v zahraničí, ale pouze v jiném okrsku na území
České republiky.

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ:
Volič musí ve volební místnosti nejprve prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR a to
platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Volební komise voliči předá následně úřední
obálku, do které volič v prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků vloží pouze jeden hlasovací
lístek té volební strany, které chce dát svůj hlas.
Na vybraném hlasovacím lístku si může volič
vybrat kandidáty a dát jim preferenční hlas,
který jim zvýší šanci na zvolení. Preferenční hlas
volič vybranému kandidátovi udělí tím způsobem, že jeho pořadové číslo na listině zakroužkuje. Maximálně ovšem může preferenční
hlas dát pouze dvěma kandidátům.
Volič , který se nemůže ze zdravotních důvodů,
dostavit do volební místnosti a chce volit do europarlamentu, požádá obecní úřad o hlasování
mimo volební místnost a okrsková komise jej
ve dnech voleb navštíví s přenosnou urnou.

TERMÍN VOLEB:
Volby do europarlamentu se stejně jako jiné
volby v České republice konají v pátek a v so-
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Upozornění pro občany
Žádáme občany, aby respektovali obecné
podmínky pro třídění komunálního odpadu.
V poslední době vznikají problémy s třídění
odpadu do kontejnerů rozmístěných v našem městysi. Ve sběrných nádobách se objevuje odpad, který do nich nepatří. Upozorňujeme, že na každém kontejneru je označen
druh odpadu, kontejnery ve žluté barvě jsou
určeny pro plast, modré pro papír, zelené

pro sklo a hnědé na bioodpad. V případě, že
daný kontejner je plný, je možné využít jiná
sběrná místa v obci a neukládat odpad mimo
kontejner nebo do jiného než určeného kontejneru. Odpad, který je vhozen do nesprávného kontejneru, znehodnocuje velké množství dalšího, správně tříděného komunálního
odpadu. Jak správně třídit se dočtete v následujícím článku.

Dále v souvislosti s výskytem psích exkrementů na pozemní komunikaci v městysi,
chodnících, v plochách zeleně a případně
i na dětských hřištích apelujeme na majitele
psů, aby po svých domácích mazlíčcích řádně při pobytu venku uklízeli. Jistě každému
záleží nejen na pěkném a čistém prostoru
před vlastním domem, ale i na celkovém
vzhledu celé naší obce.

Jak třídit?
PLAST - patří do žlutého kontejneru.
ANO - fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, v menších kusech pěnový polystyren, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. V naší obci lze do těchto nádob vhazovat i nápojové kartony (tetrapak) a hliníkové plechovky (ne kovové!), odpady, které se
dále vytřídí na třídící lince firmy SUEZ využití
zdrojů, a.s.
NE - mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
SKLO - barevné sklo patří do zeleného kontejneru, čiré do bílého. Pokud je na sběrném
místě kontejner na sklo jen jeden, pak do něj
dáváme sklo bez ohledu na barvu.
ANO - do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,

alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého
kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité
skleničky.
NE - keramika a porcelán, autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika. Vratné zálohované sklo vracejte zpět
do obchodu.
BIODPAD – patří do hnědého kontejneru.
Občané, kteří v loňském roce dostali do výpůjčky od Městyse Protivanov zahradní kompostér, likvidují biodpad primárně ve svých
domácnostech.
ANO – zbytky ovoce a zeleniny, kávové
a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky vajec, ořechů, lepenka, papírové kapesníky,
ubrousky, tráva, větvičky, listí, plevele, piliny,
hobliny, kůra, peří, chlupy, vlasy, trus, karton
od vajec, hlína z květináče, uhynulá zvířata.

NE – zbytky jídel, kosti, maso, kůže, stolní
oleje, tuky, rostliny napadené chorobami,
chemicky ošetřené materiály, popel z uhlí,
cigaret, apod.
PAPÍR – patří do modrého kontejneru.
ANO – použité sešity, popsané papíry, noviny,
časopisy, letáky, papírové krabice a krabičky.
NE – znečištěný a mastný papír, tvrdá vazba knih, plata od vajec.
Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech
další odpady, které je důležité třídit. Ať je
to z důvodu jejich dalšího využití, nebo
k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí (velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, kov, textil, elektroodpad
a další). Tyto odpady je možné odevzdat ve
středisku sběrných odpadů (sběrný dvůr)
na ulici Boskovická. Informace o SSO Protivanov jsou k dispozici na webových stránkách obce v sekci Služby/Sběrné středisko
odpadů.

Týden učitelů v černém
Na letošní Den učitelů 28. března 2019, a následně pak na celý týden v dubnu, přišla řada
učitelů základních a středních škol do práce
v tmavém oblečení. Chtěli tím upozornit veřejnost na problémy českého školství a na to,
že školství ve skutečnosti není pro politiky
prioritou a vyjádřit také nelibost, co se týká
jejich platů a celkového podfinancování
školství.
Než budu pokračovat, chtěl bych předeslat,
že si vážím všech, kteří něco umí. Ať je to řemeslník, zemědělec, inženýr, učitel, živnostník, vědec, lékař, kadeřnice, podnikatel, právník aj. Všichni jsou pro nás a pro společnost
užiteční a každý z nás je potřebuje. Přesto si
myslím, že práce učitelů je v životě každého jedince nezastupitelná. Proto se v tomto

článku budu věnovat učitelům a problematice kolem jejich společenského poslání
a uznání. Moc mě mrzí, že někteří lidé se na
učitele z různých důvodů dívají přes prsty.
Vyčítají jim 2 měsíce prázdnin, že učí denně jen pár hodin a ještě chtějí mít přidáno,
osočují je z toho, že ve škole děti moc nenaučí a bůhví ještě z čeho. Zapomínají při tom,
jak je toto pedagogické povolání psychicky
náročné, zodpovědné, vysilující a že většina
učitelů dosahuje u žáků velmi dobrých výsledků. Přesto mají učitelé nejnižší platy z vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR.
Vláda nesplnila slíbené navýšení platů učitelů od 1. ledna 2019 o 15 procent a nepedagogickým pracovníkům o 10 procent.
Přidala pouze 11 procent na průměrný plat

35 089,- korun. Neřeší se, co bude a nebude
nároková složka. Budou ředitelé škol za této
situace schopni a hlavně ochotni při osobním ohodnocení oddělit dobré a špatné učitele? Jsem přesvědčen o tom, že velká většina učitelů odvádí velmi dobrou práci a měli
by být ohodnoceni jako každý jiný vysokoškolák. „Skutečnost je taková, že poměr platů
českých učitelů vůči mzdám zaměstnanců
s vysokoškolským vzděláním v ČR je nejnižší
mezi zeměmi Evropské unie a činí necelých
60 procent. Nástupní platy učitelek mateřských škol začínají přibližně na 19 850,- a učitelů základních a středních škol na 25 470,hrubého. Na průměrný plat dosáhne učitel
až na konci své kariéry po 32 letech“ (učitel
asi 33 930,- Kč hrubého a vychovatel 28 650,-
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Kč hrubého měsíčně). Vůbec se nedivím, že
absolventi pedagogických fakult do škol nenastupují. Proč taky, když jinde najdou lépe
placenou práci s rychlejším růstem mzdy. Zapomíná se na to, že nejlepší cesta ke zlepšení
vzdělávání vede právě přes učitele. Existuje
tak rovnítko mezi kvalitou vzdělávání a vzdělaností a mezi kvalitním oceněním a finančním odměňováním učitelů.
Naši učitelé mají nejnižší platy v celé EU.
Srovnání učitelských platů v nejvyspělejších
zemích světa s našimi je pro českého učitele
nelichotivé. „Statistika OECD zahrnuje platy
všech učitelů na základních a středních školách na základě údajů z roku 2015. Lucemburský učitel si totiž podle Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
vydělá v přepočtu takřka dva miliony korun
hrubého za rok, tedy kolem 160 tisíc korun
měsíčně. Na druhém místě figuruje Německo, kde učitel dostává za svou práci měsíčně 120 tisíc korun. Český učitel na základní
a střední škole si v průměru vydělá 35 089
korun. Výrazně více si vydělají i učitelé v Řecku (40 tisíc) a Turecku (52 tisíc). České platy
pokulhávají i za mzdami učitelů například
v Kolumbii (45 tisíc) nebo Chile (42 tisíc).“
Peníze pro učitele nemáme. Hlavně, že jsou
pro velké množství státních úředníků a na
podporu různých pochybných politických
neziskovek. Vláda utrácí miliardy za diskutabilní armádní mise v zahraničí a za politické
neziskové organizace. Národní kontrolní
úřad oznámil, že stát v letech 2016 a 2017
rozdělil neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun, aniž by zkontroloval, na co byly
tyto dotace použity. Ptám se, proč tolik peněz a na co? Také platy a odměny úředníků
na ministerstvu školství jsou značně vysoké.
Náměstci ministra mají plat 1 900 000,- Kč
ročně (160 tisíc měsíčně). I řadoví úředníci
berou ročně mnohem více, než učitelé. Roční
odměny úředníků na ministerstvu školství se
v roce 2018 pohybovaly v rozmezí 400 - 200
tisíc za rok a převyšují tak roční plat většiny
učitelů, tj. 370 tisíc za rok. Já jim nezávidím,
jen se ptám, proč tolik peněz a za co? Peníze
pro učitele by se našly, jenom chtít.
Na podporu učitelů se postavila také Pedagogická komora v otevřeném dopise politikům „Za záchranu českého školství.“ Upozorňuje se v něm na dlouhodobé zanedbávání
školství a odkládání řešení jeho skutečných
problémů, včetně výrazného podfinancování. Proto navrhují navýšit školský rozpočet na průměr zemí Evropské unie, tj. 4,9 %
HDP. Vláda prý nenaslouchá učitelům z praxe
a připravuje změny, s nimiž pedagogové nesouhlasí. Souhlasím s tím, aby se kromě řešení platových otázek a financování školství
udělala také revize některých pochybných
kroků ministerstva školství a byly, ve spolu-
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práci s odborníky, dořešeny připravované
změny. O čem by se mělo jednat? Odborná
revize inkluze, revize rámcových vzdělávacích programů, snížení administrativy pro
vedení škol a učitele, vyřešení karierního
řádu, jednotné přijímací zkoušky na střední školy, státní maturity a povinná maturita
z matematiky (loni ze státních testů z matematiky propadlo 22,8 % žáků), omezení
počtu asistentů pedagoga ve třídách, revize
nápadu přivést do škol odborníky z praxe,
kteří nemají pedagogické vzdělání, změna
školského zákona aj. Zvýšení mezd by mohlo
pomoci také zlepšit prestiž učitelů a přilákat
kvalitnější uchazeče na pedagogické fakulty.
Mělo by se rovněž uvažovat o změně přípravy učitelů na pedagogických fakultách. Pedagogická komora požaduje rovněž napravit
nespravedlnost v odměňování pedagogických pracovníků. Mimo jiné uvádí: „Je nepřípustné, aby byly vychovatelky zařazovány
pouze do 8. platové třídy…Všichni pedag.
pracovníci by měli mít nárok na zvláštní příplatek za zvýšenou neuropsychickou zátěž.
Příplatek za třídnictví by měl činit minimálně
2 500,- Kč měsíčně, aby odpovídal náročnosti
práce třídního učitele.“ Na závěr otevřeného
dopisu vyzývají k podpoře pedagogů v jejich
práci: „Vláda by měla propagovat učitelské
povolání a politici častěji veřejně oceňovat
náročnou práci pedagogů.“
Musím se kriticky vyjádřit i k dalšímu. Poslední dobou mám vážné obavy, že výchova nové
generace se povážlivě mění. Stejného názoru je celá řada starších učitelů na základních,
středních i vysokých školách. „Výchova je
totiž nenápadně, ale o to silněji, vedena k jinému chápání světa, než tomu bylo u jejich
rodičů. Tato dnešní mládež může způsobit
totální ztrátu národních hodnot. Do škol přichází nová generace pedagogů, která prošla
již vlnou vymývání mozků. Starší učitelé buď
rezignují, nebo se snaží jít s dobou a přizpůsobují se novým trendům. Ti zbývající riskují
a nadále učí děti přemýšlet a brání zbytky
národního uvědomění a hrdosti v nich.“ Já si
třeba nechci zvykat na upravené dějiny. Historická fakta se musí předávat pravdivě. Není
možné, aby pravda vítězila jen někdy, jak se
to právě někomu hodí nebo ne. Jeden starší
učitel mi s určitou nadsázkou říkal: „Já bych
učil dějiny jen do Sámovy říše (asi v letech
624 - 659), pak bych neměl v žádném režimu
problémy.“ Nechtěl bych se dožít toho, že se
moje vnučky a možná pravnoučata nebudou pravdivě učit o politických a společensko-kulturních událostech a o významných
osobnostech českých dějin, že se nebudou
pravdivě učit o vzniku samostatného Československa v roce 1918, o mnichovské zradě
západních spojenců v roce 1938 a následné
okupaci Československa v roce 1939, o ně-

mecké agresi během druhé světové války,
o tom, že hlavní tíhu války nesli Sověti se
svými 20 miliony mrtvých, o osvobození
většiny našeho území v roce 1945 Rudou
armádou s přispěním 1. československého
armádního sboru, o únorových událostech
roku 1948, o zbytečných nadějích na společensko-politickou změnu s následným zásahem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968
a také o roce 1989, a to se všemi důsledky,
které tento převrat způsobil v politice, ekonomice, v sociální oblasti a společenských
vztazích. Jedna učitelka mi nedávno napsala:
„Myslím si, že v současné době není žádné
hrdinství hanlivě se vyjadřovat o prezidentovi republiky nebo vyvěsit na školní budovu
tibetskou vlajku. Hrdinstvím učitele je postavit se 8. nebo 9. května před žáky a říci, že
díky Sovětské armádě slavíme Den vítězství
nad německým fašismem.“ O tom, že žáci
základních a středních škol novodobé dějiny
s osmičkami málo ovládají, nám dal odpověď
nedávno zveřejněný průzkum.
Jsou mezi námi společensky, mediálně
a politicky vlivní lidé a různí aktivisté politických neziskovek a také jedinci z kulturní
a akademické obce, kteří jsou podporovaní
mainstreamovými médii a chtějí vytvořit
multikulturní společnost , chtějí vytvořit člověka, který bude říkat, že se necítí Čechem,
ale Evropanem, „chtějí vytvořit člověka bez
rodiny, bez pohlaví, člověka bez vědomostí
s bezcenným diplomem“, a hlavně nám říkat,
co je správný a co je špatný názor. Podle nich
je špatný ten, kdo nepochopil ideu multikulturalismu. Věřím, že naši učitelé nejsou,
s prominutím, tak „blbí“, jak se tato skupina
nových „věrozvěstů“ domnívá.
A na závěr. Co popřát protivanovským učitelům, kromě zdraví, pro podporu jejich záslužné a nezastupitelné práce? Aby si politici
na všech úrovních uvědomili, že investice
do učitelů je investice do dětí, do vzdělávání a vzdělanosti budoucí generace, aby
měli pevnou oporu a podporu vedení školy
a mohli se na ni spolehnout, aby požívali vážnosti a respektu u svých žáků a jejich rodičů,
aby se zvýšila jejich prestiž, aby vzdělávali
a vychovávali své žáky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vedli je k uchování
národní hrdosti a všech národních hodnot,
aby 21. ministr školství (od listopadu 1989)
ing. Robert Plaga splnil slib, který dal 150
tisícům českých učitelů, že na konci roku
2020-2021 bude jejich průměrný plat 45-46
tisíc korun. Přál bych jim rovněž, aby měli na
paměti jeden z nadčasových citátů J. A. Komenského, že „…učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít,
ale samy nejdou.“
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v.v.
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HOLÓBKOVA MOZEKA V PAŘÍŽI
V sobotu 9. března 2019 na radnici v Saint
Mandé v Paříži hrála Holóbkova mozeka. Zajímalo by vás, při jaké příležitosti a podrobnosti akce? Zeptala jsem se na pár otázek
kapelníka Jirky Holuba.
Jirko, při jaké příležitosti hrála Holóbkova
mozeka ve Francii?
Hráli jsme na reprezentačním plese Sokola
de Paris.
Sokol de Paris? Můžeš mi to nějak specifikovat?
Sokol de Paris je francouzská pobočka českého Sokola. V současné době působí jako
krajanský spolek. Vede sportovní a zájmovou
činnost a propaguje jméno České republiky
v zahraničí. Sdružuje Čechy, Slováky a Francouze, kteří chtějí udržovat a rozvíjet vztahy
spřátelených národů v rámci sportu, tance či
dalších společných aktivit. Vydávají časopis
Zpravodaj, tančí lidové tance, hrají volejbal,
fotbal, cvičí jógu, no a mimo jiné pořádají
každoročně v krásném prostředí sálu radnice
v Saint Mandé svůj reprezentační ples.
Dobře a tento krajanský spolek vás tedy kontaktoval, nebo vy jste kontaktovali spolek?
Zajímá mě, jak jste k sobě našli cestu?
Spolek kontaktoval mě prostřednictvím průvodkyně Petry Trnkové, která mimo jiné pochází z Boskovic. A s touto paní jsme všechno
domluvili.
Jak zareagovali ostatní členové kapely, když
jsi jim oznámil, že budou hrát v Paříži? V prvním okamžiku měli obavu a váhali, nebo Ti
hned řekli „jedeme“ ?
Reagovali nevěřícně, jestli si z nich nedělám
srandu. Potom ale převládlo nadšení a také
částečné pochybnosti, protože pro drtivou
většinu mladých muzikantů se jednalo o první zahraniční vystoupení. Postupem času
jsem ale kapelu přesvědčil, že akci zvládneme a taky se to podařilo.
A přišly veliké přípravy, že? Nemyslím tím
chystání kufrů a co si kdo vezme na sebe, popřípadě do sebe , ale myslím tím víc zkoušek kapely, vymýšlení programu a písniček.

Je to tak? A nebo naopak jste si řekli, že je to
ples jako každý jiný a budete hrát úplně stejně jako taky u nás?
Přistoupili jsme k tomu jako k dalším našim
vystoupením, protože na všech na našich
vystoupeních se snažíme o to, aby se lidé
pobavili a byli spokojení. Náš repertoár jsme
pouze obohatili o pár tanečních záležitostí
a samozřejmě pro Francii typický kankán.
Z Protivanova jste vyjížděli ve čtvrtek 7. března, že? Jak probíhala celá cesta a vlastně kolik vás celkem do Francie jelo?
Do Francie jelo celkem 14 muzikantů a dvacetimístný autobus jsme doplnili tanečním
párem z Kořence a našimi mecenáši.
Také jsem slyšela, že jste s sebou vezli i koláče
pro naše krajany. Je to tak?
Ano. Díky prosbě pořadatelů jsme zjistili, že
ve Francii je nedostatkovým zbožím makový
koláč a protože v Benešově funguje pekárna
Dopes, která také patří mezi naše podporovatele, tak jsme díky nim mohli do Francie
přivézt asi 6 beden makových závinů a koláčů, které byly posléze rozprodány na reprezentačním plese.
Jirko, co bylo první, co jste ve Francii po příjezdu
navštívili?
Sraz jsme měli u radnice Sant Mandé, což je
jedno z předměstí Paříže, kde nás očekával
člen Sokola do Paris Eduard Trinkl. Je to rodilý Francouz, který díky své mamince hovoří velmi dobře česky. Ten se postaral o naše
ubytování části kapely a to nedaleko radnice
v apartmánovém bytě. Poté jsme zaparkovali
náš minibus před policejní stanicí a následovali Eduarda pařížským metrem do centra
k naší ambasádě, kde bylo zajištěno ubytování zbylé části kapely. Naše ambasáda se
nachází v těsné blízkosti dominanty Paříže
- Eiffelovy věže a patří mezi nejhezčí ambasády vůbec. Tady jsme se setkali už i s naší hlavní organizátorkou Petrou Trnkovou, která nás
ještě téhož večera provedla centrem Paříže
a udělala nám perfektní výklad o všem, co
zde můžeme vidět a zažít a také na co si dávat v Paříži pozor.

Reprezentační ples Sokola de Paris se konal
na radnici v Saint Mandé. Můžeš mi říct, jak
na Tebe ten prostor radnice působil, co Tě
třeba zaujalo? No a koneckonců, jak probíhal celý večer?
Na radnici mají k dispozici velmi krásný reprezentační sál, kde celý ples probíhal. Do sálu
vstupujete nádherným schodištěm. Prostor
působí velmi noblesně. Samotný ples začínal
už v 19:00 hodin. Jelikož Francouzi chodí zásadně později, sál se plnil cca od 20 hodin.
Ve 22:00 probíhalo taneční vystoupení členů Sokola de Paris v krojích. Zde bych chtěl
pochválit paní Florence Sauvignon, vedoucí
tanečníků, za nácvik lidových tanců a udržování folklorních tradic. Tato paní jezdí dokonce na kurzy do České republiky, aby mohla
neustále zdokonalovat vystoupení svých
tanečníků. Dominantou jejich vystoupení
byla mazurka, u nás již téměř zapomenutý
tanec. Zmíněný tanec jsme poté i zahráli a za
instruktáže paní Florence všichni zúčastnění
se mazurku i naučili tančit. Předpokládaný
konec plesu byl stanoven na 01:30 hodin
z důvodu, že pařížské metro jezdí pouze do
dvou hodin ráno, ale konec nenastal. Na stálé naléhání účastníků plesu jsme pokračovali
cca do tří hodin ráno.
Předpokládám, že našim krajanům se Holóbkova mozeka tuze líbila. Nechtěli si vás ve
Francii nechat? (Směju se).
To asi nechtěli, ale výsledkem našeho snažení je zapsaný termín v našem kalendáři na
29. 2. 2020, kdy opět proběhne další z reprezentačních plesů Sokola de Paris a hrát bude
Holóbkova mozeka z Protivanova.
Chtěl bys říct něco na závěr našeho rozhovoru?
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem muzikantům za vzornou reprezentaci regionu, potažmo obce, a také všem těm, kteří nás v našem
úsilí jakkoliv podporují. Velmi rádi se s vámi podělíme o naše zážitky na některém z vystoupení naší kapely. Už nyní se na vás těšíme.
Jirko, děkuji za rozhovor a přeji celé Holóbkově
mozece, ať vám to hraje stále tak skvěle jako
dosud a všechno klape pěkně podle not!
knihovnice

DUBEN 2019
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foto: Holóbkova mozeka

Římskokatolická farnost Protivanov
Květen - měsíc Panny Marie
V měsíci květnu budou bývat tradiční májové pobožnosti ve všední den, a to každé úterý (7.; 14.; 21.; 28.) od 17:30 hodin.
5. května - mše svatá ke cti svatého Floriána
I letos bude ve farním kostele Narození Panny
Marie v Protivanově sloužena mše svatá jako

dík a zároveň prosba pro ochranu a pomoc
hasičům z Protivanova, Malého Hradiska,
Bukové a Stínavy a taky za všechny zemřelé
hasiče. V letošním roce bude tato „hasičská“
mše slavena na první neděli v květnu, tedy
5.5. Na znamení, že jsme jedna farní rodina,
včetně hasičů, bude v tento den sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 10:30 hodin.

Farní pouť
Stejně, jako každý rok, tak i v roce 2019
se vydáme na památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí na farní pouť. Tentokrát navštívíme mariánské poutní místo
Štípa u Zlína a Provodov. Obědvat budeme v záhlinickém pivovaru. Pak nás spolumajitel pivovaru pan Přinosil zve na pro-
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hlídku pivovaru a do pivovarského muzea.
Domů se vrátíme ve večerních hodinách.
První svaté přijímání
První svaté přijímání v naší farnosti bude
v neděli 19.5. v 9:00 hodin. Při této příležitosti se bude v kostele konat mimořádná
účelová sbírka spojená s výmalbou kostela.
Svatá zpověď prvokomunikantů bude v sobotu ve 14:30 hodin. Slavnostní posezení na
faře bude v pátek 17.5. po dětské mši svaté
v multifunkčním sále.
9. června - 11. farní den
V neděli 9.6. bude na farním dvoře a zahradě už 11. farní den. Program začne jako vždy
mší svatou ve 13:00 hodin. I letos při této mši
bude mimořádná sbírka spojená s výmalbou
kostela. Program na zahradě: skákací hrady,
tvarování balónků, soutěže a výtvarné dílny

pro děti. Program na dvoře: na podiu opět vystoupí MŠ z Protivanova a Malého Hradiska,
zatančí krojovaný soubor Skaláček a se svým
programem vystoupí žákyně ZUŠ. K tanci
a poslechu bude hrát TamDem a Holóbkova mozeka. I letos přijde mezi nás kouzelník.
V multifunkčním sále bude výstava obrazů.
Těšit se zcela pochopitelně můžete i na dobré občerstvení a nápoje, včetně farního piva
„Vašik“ a bohatou tombolu. Modleme se, aby
bylo dobré počasí a Bůh nám požehnal!!!
23. června - slavnost Těla Krve Páně, nebo-li
„Boží Tělo“
V neděli 23.6. bude v naší farnosti slavnost
Těla a Krve Páně. Bohoslužba v Malém Hradisku bude v sobotu večer v 18:00 hodin. Nedělní mše svatá v Protivanově bude jen jedna,
a to v 9:00 hodin. Po této mši svaté půjdeme
průvodem s NSO po návsi k připraveným ol-

tářům. V případě nepříznivého počasí bude
„malý“ průvod v kostele.
Mše svatá pod širým nebem
Mše svatá za všechny, kteří zemřeli při záchraně života druhých lidí, bude v Repechách u Honzíkova kříže v neděli 14. července v 17:00 hodin. „Odpočinutí věčné, dej jim,
Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají
ve svatém pokoji, amen.“
Z dalšího kalendáře farnosti
    • neděle 21. července pěší pouť do Sloupa.
    • neděle 4. srpna pěší pouť do Jednova.
    • sobota 17. srpna pěší pouť do Repech.
• pouť v Protivanově se letos uskuteční
v neděli 8. září.
    • pěší pouť na Vranov bude v sobotu 14. září.
P. Zdeněk Fučík, farář

ICT – KNIHOVNA PROTIVANOV
10. ročník Noc s Andersenem
Z 29. března na 30. března proběhl další ročník
celosvětové akce Noc s Andersenem. Je to akce
zaměřená na podporu dětského čtenářství
a ujala se nejen v celé České republice, která
stála u jejího zrodu, ale po celém světě. Nocují děti nejen v mnoha knihovnách, ale také ve
školách, školkách, dětských domovech, mateřských centrech, v ZOO, v divadlech, na hasičských stanicích, u salesiánů a jiných zařízeních
pro děti a mládež.
Naše Noc s Andersenem proběhla v Protivanově již podesáté. Poprvé jsme nocovali
v roce 2010 a to v prostorách knihovny. Děti
měly rozložené spacáky mezi regály s knížkami, četlo se, zpívalo, vyrábělo z moduritu,
hrály se hry, proběhla i noční stezka. První
Noci s Andersenem se zúčastnilo „jen“ 10
dětí, protože víc se nás do malého prostoru
knihovny nevešlo. Zájem o nocování však
postupně vzrostl natolik, že jsme opustili
malou knihovnu a od roku 2013 celá akce
probíhá na obecním úřadě, kde spí 30 ma-

lých nocležníků. Bohužel se ani na některé
děti nedostane, kapacita prostoru obecního
úřadu je také omezena. Každá Noc s Andersenem má svoje téma, v Protivanově to bylo
například: Z pohádky do pohádky, Václav
Čtvrtek a jeho Dubový mužíček, Policejní
detektivové, Král Karel IV., Sté výročí vzniku
Československa nebo Eduard Petiška a jeho
Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek.
Během deseti let jsme vyráběli z překližky,
zdobili perníkovou chaloupku, pekli jsme
dort, malovali tašky, hledali poklady, vyrobili
korunu Karla IV., oblékali uniformu Policie ČR
a vyzkoušeli některé policejní pomůcky, zazpívali jsme si při kytaře našeho nočního hosta, četli jsme, hráli a luštili. Ráda bych touto
cestou poděkovala paní vychovatelce Mileně
Kejíkové, která se mnou většinu „Nocí“ absolvovala, také obecnímu úřadu za poskytnutí
zázemí a koneckonců i všem dobrovolníkům,
kteří bezúhonně podali pomocnou ruku. Za
rok se budu těšit na další malé noční spáče.
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Dárek pro maminky – tvořivá dílna pro děti
Milé děti,
v květnu oslaví všechny maminky svůj svátek
a tak vás zvu na tvořivou dílnu, kde maminkám

společně vyrobíme pěkný dáreček. Tvořivá dílna proběhne v úterý 7. května 2019 ve 13:30
hodin v prostorách školní družiny. Na tvořivou

dílnu budou potřeba šikovné ruce, dobrá nálada a 20,- Kč na materiál. Velmi se na vás těším!
knihovnice

Maškarní
karneval
neděle 23. června 2019
14:00 hodin, hřiště SK Protivanov
Pro děti bude připraven bohatý program, klaunova show,
atrakce Gladiátor pro starší děti i dospělé, překážková dráha
BOOTCAMP pro menší děti, projížďka na koni, hry a soutěže,
cukrová vata, dobré občerstvení a bohatá tombola.
Zveme nejen všechny děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.

MLADÍ MUZIKANTI A ZPĚVÁCI – ŽÁCI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A JEJICH UČITELÉ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

koncert
k ukončení hudebního školního roku.
STŘEDA 12. 6. 2019

V 17:00 HODIN

přijme do pracovního poměru

SERVÍRKU A PRACOVNICI ÚKLIDU.
Bližší informace u paní Trundové, tel: 731 528 333

V TĚLOCVIČNĚ ZŠ PROTIVANOV
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společenská kronika
Děkujeme všem přátelům, známým, protivanovským občanům a zvláště všem spolužákům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě našeho drahého zemřelého pana Ladislava Stary.
Děkujeme za slova útěchy i květinové dary.
Maminka a sourozenci s rodinami.

FOTOGALERIE

Velikonoční strom na Náměstí: foto ICT - knihovna

Přátelské setkání starších a dříve narozených: foto Miloslav Kitner
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