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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
spoustu let jsme žili v relativním blahobytu a klidné době. Poslední roky nám však
znepříjemňují život okolnosti, které nedokážeme ovlivnit. Nejdříve se objevil covid,
ten je tu s námi již 2 roky. A vypadá to, že
už tu s námi zůstane napořád. Než jsme
mu naše životy přizpůsobili a přivykli mu,
mysleli jsme si, že nic horšího již nemůže přijít. A teď, v době, kdy tento úvodník
píšu, kousek za našimi hranicemi zuří válka. Válka proti svobodě a demokracii. Je až
neuvěřitelné, že v dnešní době může stát
napadnout sousední stát a chce jej ovládnout. A to jen proto, že Ukrajina se snaží být
svobodnou zemí patřící k zemím na západ
a nikoliv být závislá na Rusku. Podobně jako
Česká republika a okolní státy po roce 1989.
Pravděpodobně všichni si teď kladou otázky „Může se to stát i nám? Jak nás to, co se
děje, ovlivní?“ Na odpovědi si budeme muset ještě počkat. Nyní nelze nic předvídat. Je

třeba se trošku obrnit. Je nutné zastavit ty,
kteří za válečný stav a hrůzy spojené s válkou můžou. Nemůžeme jen čekat, musíme
využít všechny možné prostředky a bránit
se. I za ceny zvyšujícího se našeho nepohodlí a snižujícího se blahobytu. Ať už věříme čemukoliv, ať už uznáváme kohokoliv,
na tom, že je třeba válečná zvěrstva jako je
útočení na civilní cíle, zdravotnická zařízení, prchající civilisty, jaderné elektrárny odsoudit, se snad všichni shodneme. Je třeba
vážit si svobody, demokracie. Nechtějme se
dostat o několik let zpět. Chtějme žít v civilizovaném a moderním světě bez válek.
Využívejme všech možností, které se nám
nabízí. Cestujme, kam chceme, studujme
a pracujme, kde chceme, važme si svobody
slova a doufejme v lepší zítřky. Užívejme si
každodenních radostí, které nám život přináší. Přeji vám všem zdraví a optimismus
do nadcházejícího jara!
starostka

ROČNÍK LXIV.

24. 3. 2022
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jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva 27. 1. 2022
Na lednovém jednání zastupitelé městyse
Protivanov schválili:
• pronájem nebytových prostor – místnosti
o výměře 10,2 m² v budově č. p. 220, která
je součástí pozemku parc. č. st. 41/2. Prostory budou sloužit jako sklad techniky
a materiálu. Cena 2.000,- Kč/ročně.
• výpůjčku části pozemku parc. č. 1129/2, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 12 m², za účelem opravy kříže. Vypůjčitel: Římskokatolická farnost Protivanov.
• poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč spolku
SK Protivanov, z. s., se sídlem č. ev. 120, 798 48
Protivanov, a Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městysem Protivanov a SK Protivanov,
z. s. Účelem poskytnutí dotace je částečná
úhrada výdajů na činnost SK Protivanov, z. s.

• poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč spolku TJ Sokol Protivanov, z. s., se sídlem Sokolská 198, 798 48 Protivanov a Smlouvu
o poskytnutí dotace mezi městysem Protivanov a TJ Sokol Protivanov, z.s. Účelem
poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a opravou budovy sokolovny č. p. 198, Protivanov.
• poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,Kč spolku Tina Horses, z. s., se sídlem Panská 425, 798 48 Protivanov. Finanční dar
bude použit za účelem vytváření lepších
podmínek pro účely spolku např. nákup
jezdeckého a tréninkového vybavení.
• poskytnutí finančního daru ve výši
25.000,- Kč Římskokatolické farnosti Protivanov, se sídlem Náměstí 30, 798 48 Pro-

•

•
•
•

tivanov za účelem zabezpečení koncertů
k jubileu 250 let farního kostela Narození
Panny Marie v Protivanově.
poskytnutí finančního daru ve výši
15.000,- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Protivanov, se sídlem Bukovská
230, 798 48 Protivanov, ve výši 15.000,- Kč
na nákup 15 sportovních dresů pro členy
kroužku mladých hasičů a stanu pro vytvoření zázemí mladých hasičů na soutěžích.
plány Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru školství, kultury a sportu.
pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů.
jmenování RNDr. Miloslava Kitnera, Josefa
Vybíhala a Pavla Dostála do funkce členů
školské rady.

Jednání zastupitelstva 24. 2. 2022
Na únorovém jednání zastupitelstva byly
projednány a schváleny:
• účetní závěrka Mateřské školy Protivanov,
příspěvkové organizace za rok 2021 a převod

zisku z hlavní a doplňkové činnosti za rok
2021 ve výši 916,22 Kč do rezervního fondu.
• účetní závěrka Základní školy Protivanov,
příspěvkové organizace za rok 2021 a pře-

vod zisku z hlavní a doplňkové činnosti za
rok 2021 ve výši 126.340,80 Kč do rezervního fondu.

Rozpočet městyse k 31. 12. 2021
Jak hospodařila naše obec v roce 2021, můžete vidět v tabulce níže, která rekapituluje jak
příjmy rozpočtu, tak i jeho výdaje a financování. Podrobné plnění rozpočtu je k dispozici
na webových stránkách městyse Protivanov
v sekci Obecní úřad/Rozpočet/Městys Protivanov (jedná se o Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12). Připomínám, že v roce
2021 proběhly v městysi tyto velké akce: Rekonstrukce bývalé kotelny MŠ (přestavba na
zázemí obecních služeb), Oprava místních
komunikací ulice K Horce a Na Kopci, Výměna
nepropustných ploch u ZŠ Protivanov, Revitalizace nájemního bytu č. p. 286, nákup vybavení pro JSDH Protivanov. Také byla dokončena novostavba bytů pro sociální bydlení.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE K 31. 12. 2021
Daňové příjmy

19 635 173,27 Kč

Nedaňové příjmy

1 918 628,74 Kč

Kapitálové příjmy

109 020,00 Kč

Přijaté transfery

49 884 854,87 Kč

Příjmy celkem

71 547 676,88 Kč

Příjmy celkem po konsolidaci

47 819 856,27 Kč

Běžné výdaje

38 201 741,59 Kč

Kapitálové výdaje

39 238 870,02 Kč

Výdaje celkem

77 440 611,61 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci

53 712 791,00 Kč

Saldo příjmů a výdají po konsolidaci

-5 892 934,73 Kč

Financování

5 892 934,73 Kč

Co se týká příjmové části, městys Protivanov obdržel v roce 2021 následující dotace:
POSKYTOVATEL DOTACE

ÚČEL DOTACE

VÝŠE DOTACE

Ministerstvo financí

Kompenzační příspěvek za výpadek daňových příjmů

249 942, 81 Kč

Ministerstvo financí

Revitalizace nájemního bytu č.p. 286

3 451 955,00 Kč

Ministerstvo financí

Volby do Parlamentu ČR

31 000,00 Kč

Ministerstvo financí

Sčítání lidu, bytů a domů

1 500,00 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP

Novostavba sociálních bytů na parc. 789/2

15 211 827,70 Kč

Ministerstvo životního prostředí, OPŽP

Výměna nepropustných ploch u ZŠ

6 528 734,25 Kč

Ministerstvo vnitra, GŘ HZSOL

Zajištění akceschopnosti JSDH Protivanov

270 919,00 Kč

Olomoucký kraj

Pořízení osobních ochranných prostředků (JSDH)

28 100,00 Kč

Březen 2022
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ROZPOČET NA ROK 2022

POL

PŘÍJMY

VÝDAJE

ÚČELOVÉ OZNAČENÍ

11XX

8 491 786,72

Daně z příjmů fyzických i právnických osob

12XX

9 542 519,74

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)

13XX

838 464,26

Daně a poplatky z vybr. činností a služeb (místní poplatky, správní poplatky,…)

1511

762 402,55

Majetkové daně

2449

Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů úz. úrovně

41XX

964 517,31

42XX

25 192 516,95

Neinvestiční přijaté transfery
Investiční přijaté transfery (dotace)

89 693,67

54 361,00

33 866,00

2 670 347,95

Silnice

7 507 877,40

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

156 967,20
3 630,00
21 780,00

1 058,00

Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková

35 287,70

Pitná voda

32 602,64

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

539 958,00
2 000,00

Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)

1 632 678,50

Mateřské školy (příspěvek na provoz 500.000,- Kč)
Základní školy (z toho: příspěvek na provoz 1.600.000,- Kč)

583 720,63

Činnosti knihovnické (knihovna a ICT centrum)

146 791,11

Ostatní záležitosti kultury (dary, služby,kulturní programy, …)
Pořízení, zachování a obnova památek místnícho významu

62 682,25

Rozhlas a televize

39 142,00

Ostatní záležitost kult., církví a sděl. prostředků (věcné dary, dary obyvatelstvu, …)

260 788,00
12 776,67

Ostatní sportovní činnost (dotace spolkům)
Využití volného času dětí a mládeže

251 023,91

276 336,78

389 610,73

27 039 514,69

296 097,27

164 882,74

Nebytové hospodářství

139 669,80

Veřejné osvětlení

44 600,00

8 250,00

21 516,83

Bytové hospodářství

Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

100 000,00
361 906,00

Ostatní ambulantní péče

Územní rozvoj (např. nákup a prodej stavebních pozemků,…)
4 681 373,86

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

767 386,18

Sběr a svoz komunálních odpadů

110 960,00

376 888,03

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

144 448,00

1 613 552,14

61 814,06

83 015,00

20 023,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

13 000,00

Výdaje související se sociálním poradenstvím (dary obecně prosp. společnostem)

15 472,00

Krizová opatření

944 711,73
1 360 474,00
23 208,50

32 229,00

1 696 610,34

490,73
23 727 820,61

71 547 676,88

Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

23 727 820,61
713 407,00

39 723,60

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)

39 235,10

Finanční vypořádání minulých let

21 000,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené

77 440 611,61

Celkem příjmy a výdaje

8115

-1 114 318,62

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (financování)

8123

22 556 903,85

Dlouhodobé přijaté půjčené prostřeky (financování)

8124

-15 549 650,50
5 892 934,73

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků (financování)
Celkem financování
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MATRIKA
MATRIČNÍ ÚDAJ

MUŽI

ŽENY

CELKEM

Narození

6

7

13

Úmrtí

7

8

15

Přihlášení k trvalému pobytu

11

11

22

Odhlášení z trvalého pobytu

11

10

21

Oddáno snoubeneckých párů

5

Celkem – stav obyvatelstva k 31. 12. 2022

505

527

1032

Meteostanice Protivanov
údaje za rok 2021
MĚSÍC

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA (°C)

SRÁŽKY (MM)

SLUNEČNÍ SVIT (HOD.)

POČET BOUŘEK

leden

-2,5

50,2

44,1

únor

-1,5

38,7

97,9

březen

1,6

23,6

140,7

duben

4,0

44,9

174,4

květen

9,5

59,4

179,2

2

červen

18,0

69,5

286,6

15

červenec

18,3

134,7

248,7

11

srpen

11,6

106,4

165,2

9

září

10,5

17,3

186,8

říjen

7,5

14,2

196,9

listopad

2,2

46,8

49,0

prosinec

-1,2

38,8

37,8

1

celkem

6,5 °C

644,5 mm

1807,3 h

38

DATUM

HODNOTA

Nejvyšší průměrná denní teplota

19. 6. 2021

23,5 °C

Nejvyšší maximální denní teplota

19. 6. 2021

28,6 °C

Nejnižší průměrná denní teplota

17. 1. 2021

- 9,3 °C

Nejnižší maximální denní teplota

18. 1. 2021

-11,3 °C

Nejvyšší denní srážka

07. 7. 2021

41,3 mm

Co se událo
Blahopřejeme!
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči,
dovolte mi touto cestou blahopřát našemu
členu panu Miroslavu Kolískovi k udělení nejvyššího hasičského vyznamenání ZASLOUŽILÝ HASIČ, které mu bylo uděleno v Centru
hasičského hnutí v Přibyslavi.
Bratr Miroslav Kolísek se narodil 9. května 1945. Do našeho sboru vstoupil 18. března 1962. Po celou dobu působení se aktivně
zapojoval do akcí pořádaných našim sborem.

V nemalé míře se také podílel na opravě a rekonstrukci našeho hasičského domu. Za to
mu patří velký dík.
Dovolte mi ještě jednou panu Kolískovi jménem svým a jménem protivanovských hasičů popřát k udělení tak vysokého ocenění
a do dalších let hodně štěstí a zdraví.
Alexandr Ptáčník,
starosta SDH Protivanov

Březen 2022
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Sociální byty
Dne 27. ledna proběhla v našem městysi kolaudace sociálních bytů. Nabízíme Vám ke zhlédnutí fotoreportáž.

Masopust
Masopustní průvod v neděli 27. února zavítal
do každé ulice našeho městyse a svojí muzikou, tancem a vtipem vnesl do našich domovů radost. Je to velmi pěkná tradice, ale také
namáhavá a to nejen na svoji přípravu. Proto
je na místě poděkovat hasičům, všem dětem
i dospělým, kdo se jako masky akce zúčastnili, i vám všem, kteří jste každoročně pro
průvod připravili koblihy, klobásy, občerstvení nebo štamprličku. Následující foto a foto
na webových stránkách hasičů Protivanov
přiblíží atmosféru letošního masopustního
průvodu.

Tvořivé dílny
V polovině března se uskutečnily dvě tvořivé dílny – pro děti a dospělé.
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Apel na zodpovědné třídění bioodpadu!
V posledních měsících se vyskytuje problém
při svozu bioodpadu přímo od domů občanů. Svozové osádky sice provádí kontrolu
alespoň při otevření nádoby a nesvezou
žádnou, co obsahuje kromě bioodpadu také

viditelně sáčky a jiné odpady. Ovšem jejich
překvapením pak je vysypání celého nákladu na kompostárně. Občané dávají vespod
popelnic směsný odpad a ten pak zamaskují nahoře bioodpadem. Nenamáhají se ani

s vysypáním bioodpadů ze sáčků. Výsledkem
je, že kompostárna v Krhově odmítla některé
svozy a celý znečištěný náklad musel být převezen na skládku.

Chleba dobře, sáček špatně! Dětské plínky, sáčky a jiný směsný odpad… celé špatně!

Co to znamená pro občany a obec? Obci se
tak zvýšil podíl směsného odpadu, za který je
vysoká úhrada skládce i státu na poplatcích.
S čistým bioodpadem by platila polovinu na
kompostárnu a kompost by pak byl využitý
do půdy. A obec by si zvýšila procenta třídění. Pokud by se nezodpovědné třídění odpadů mělo opakovat při každých svozech, tak
to znamená zvýšení poplatků za odpad, víc
než bude nutné! Apelujeme proto na řádné
třídění!
Často se také stává, že pokud někdo nemá
v zimě bioodpad, tak do hnědé popelnice
dává směsný odpad a pak hnědou nádobu
přistaví se svozem směsných odpadů. Hnědé
nádoby jsou pouze na bioodpad a osádky takové popelnice nevyvezou.
Všem, kteří se chovají zodpovědně k sobě
i k okolí mnohokrát děkujeme a věříme,
že i těm ostatním nebude jedno, co do nádob odhazují! Je to to nejjednodušší, co
můžete přírodě vrátit, když budete zodpovědně nakládat se svými odpady!

Pracovníci kompostárny si dali práci s vybráním odpadu z lednového svozu, aby nám předvedli,
co jim tam vozíme od našich občanů. Uznejte, že takto znečištěná pole si asi nikdo nepřeje!

Na závěr uveřejňujeme příklad správného
třídění bioodpadů z loňského roku. Za tento
materiál se nemusí při výsypu stydět svozová
firma a ani my jako obce.
Svoz bioodpadu v sezóně. Takhle mají bioodpady od nás vypadat.

Březen 2022
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Farní kostel Narození Panny Marie v Protivanově slaví 250 let!!!

K tomuto čtvrt tisíciletí našeho kostela byly
v červenci roku 2021 vyraženy pamětní měděné
a ocelostříbrné mince. Pro sběratele a numismatiky byla pak ještě vyražena mimořádná edice
ze stříbra. Jejich cena je: měď a ocelostříbro
120,- Kč, stříbrná pak za 1.500,- Kč. Lze tedy rozšířit vaši sbírku pamětních mincí z roku 2016, kdy
byla ukončena generální oprava fary. Tenkrát se
razilo do patinované mosazi a lesklé ALPAKY.
K jubileu kostela jsme také nechali vyrobit ve
firmě Carla spol. s r.o. čokoládu. Tabulka čokolády o váze 100 g je zhotovena z kvalitní
70% hořké čokolády a je vhodným dárkem
i výbornou pochutinou. Prodává se na faře,
v knihovně a při mimořádných příležitostech
(koncerty, atd.) za rovných 40,- Kč.
Další novinkou v naší farnosti je jubilejní svíce,
která se rozsvěcuje při každé letošní mši svaté.
Vyrobila ji chráněná charitní dílna REPARTO Zábřeh. Je na ní vyobrazena Panna Marie, jíž je náš
farní kostel zasvěcen, dále mariánské atributy –
lilie, letopočty a nápis k jaké příležitosti byla svíce vyrobena. Stejné svíce, ale v menší podobě,
byly zhotoveny i pro zájemce z řad farníků.
Ve zvonařské dílně paní Leticie Dytrychové
z Brodku u Přerova byl ulit jubilejní zvon. Zvon
váží 2,3 kg, je laděn v tónu S4. Na jeho přední straně je vyobrazen protivanovský kostel. Vlevo i vpravo umístěny letopočty 1772
a 2022. V ramenu zvonu se nachází ozdobný pruh s liliemi, symbolem čistoty Panny
Marie, v lemu zvonu pak je nápis „Pojďte ke
mně všichni ...“. Tento zvon je zavěšen na slavobráně v průčelí kostela. Zde si na něj může
kdokoliv a kdykoliv zazvonit. Po skončení jubilejního roku bude přemístěn a nainstalován
vedle kamenného ostění do sakristie a zvonit
se na něj bude při slavnostech a dalších výjimečných příležitostech ve farnosti. Jako
památka a vzpomínka na jubileum kostela
budou odlity i jeho miniatury a to ve stejné
designové podobě, jako je velký zvon.
Po celý jubilejní rok můžete zhlédnout výstavu velkoplošných fotografií farního kostela
z ptačí perspektivy. Výstava probíhá v lodi
kostela a navštívit ji můžete vždy krátce po
mši svaté, kdy je kostel otevřen, nebo po domluvě s panem farářem.
K tomuto mimořádnému jubileu se letos
uskuteční také sedm koncertů. Plakátek
jednotlivých koncertů i účinkujících najdete
jako přílohu tohoto Zpravodaje. Srdečně vás
zvu nejen na koncerty, ale i na všechny akce,
které budeme během roku pořádat. Jsou
určeny nejen pro věřící, ale také pro širokou
veřejnost. Velmi se na vás těšíme.

Květná neděle

Při liturgii Květné neděle budou tradičně
požehnány kočičkové ratolesti. Ty nám mají
připomenout Kristův slavný vjezd do Jeru-

zaléma. Odpoledne ve 14:00 hodin bude
v kostele pobožnost křížové cesty. Po ní je
možnost krátké vycházky, při které bude požehnáno polím. Zhruba v 15:00 hodin v multifunkčním sále fary se uskuteční přednáška
s projekcí o svatojakubské cestě do Santiaga
de Compostela.

Velikonoční svatá zpověď

Velikonoční zpovídání letos proběhne v řádném termínu. Bude to v úterý 12. 4. od 14:00
do 18:00 hodin v kostele. K výpomoci přijede
otec Radomír Šidleja z Krásenska.

Květen-měsíc Panny Marie

Tak, jako každý rok, stejně i letos bude nejkrásnější, nejrozkvetlejší a nejvoňavnější měsíc v roce zasvěcen Panně Marii. Májové pobožnosti k Matce Boží budou vždy půl hodiny
před úterní bohoslužbou, tedy v 17:30 hodin.

První neděle v květnu

Letos se BOHUDÍKY opět vracíme k letitým
tradicím. „Hasičská“ mše svatá ke cti svatého
Floriána bude na první neděli v květnu (1. 5.).
Mše svatá bude v 8:00 a v 10:30 hodin za přítomnosti hasičského sboru 6 okrsku na poděkování s prosbou ke svatému Floriánovi o pomoc a ochranu při záchraně životů a majetku.

Pouť chlapců a chlapů
ke svatému Josefovi do Bukové

Pěší pouť chlapců a chlapů ke svatému Josefovi se uskuteční v neděli 1. května, v den památky svatého Josefa Dělníka. Z Protivanova
vycházíme ve 14:00 hodin z Náměstí. Cestou
se pomodlíme svatý růženec. Svatojosefská
pobožnost bude v kapli sv. Josefa v Bukové
cca od 14:30 hodin. Po ní se uskuteční ryze
mužská soutěž. Jaká? Nechme se překvapit.
Nakonec malá chlapská svačinka, která celou
pouť zakončí. Srdečně vás zvu.

První svaté přijímání našich
třeťáčků a čtvrťáčků

Letošní prvokomunikanti, zcela mimořádně
dva ročníky, poprvé přijmou Pána Ježíše v Eucharistii v neděli 15. 5. Mše svatá začne v 9:00
hodin slavnostním průvodem. Svatá zpověď
prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů
bude v sobotu od 14:00 hodin v kostele.

Farní den

Už 13. farní den bude první neděli v červnu.
Samozřejmě se připravuje program na farní
zahradě i dvoře. Určitě bude i skákací hrad,
dobré jídlo a pití. Tradičně i tombola, shromažďovat ji budeme do středy 1. 6.

Noc kostelů

Následující týden, přesněji řečeno v pátek
10. 6., bude v naší farnosti po delší odmlce
Noc kostelů. Program se ladí, těšme se, že
bude na co koukat a co pěkného si poslechnout. Připravuje se i dopolední program zaměřený na děti.

Slavnost Těla a Krve Páně
„Boží Tělo“

Slavnost Božího Těla budeme slavit v naší farnosti v neděli 19. 6. Mše svatá začne v 9:00
hodin. Po mši svaté, bude-li příznivé počasí,
společně vyjdeme v eucharistickém průvodu
k připraveným oltářům na horním konci obce.

Z dalšího kalendáře farnosti

19. 7.
2. 8.
22. 8.
6. 9.
12. 9.

tradiční pouť do Sloupa
porcinkulová pouť ke kapli do Jednova
pouť k Panně Marii Královně do Repech
pouť v Protivanově
nejdelší pěší pouť naší farnosti
na Vranov u Brna
28. 9. cyklovýlet pro děti a nejen pro ně
Zdeněk Fučík, farář

Bohoslužby Květné neděle, velikonočního tridua a Velikonoc
Datum a název svátku
10. 4. Květná neděle
14. 4. Zelený čtvrtek
15. 4. Velký pátek
16. 4. Bílá sobota
17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně (Boží hod velikonoční)
18. 4. Velikonoční pondělí

Hodina liturgie

Místo slavení

08:00

Protivanov

11:00

Protivanov

18:00

Protivanov

17:00 (křížová cesta po Protivanově)
18:00

Protivanov

04:00 hodin (neděle) –
velikonoční vigilie

Protivanov

osmá mše svatá nebude
11:00

Protivanov

08:00

Protivanov

11:00

Buková

Na Bílou sobotu bude k tiché soukromé adoraci kostel otevřen od 9:00 do 18:00 hodin.
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ICT – knihovna Protivanov
Knižní novinky

Dále k prodeji za 289,- Kč nabízíme knihu Polonéza regionálního autora Karla Resche. Polonéza je románové vyprávění o lidech a jejich
láskách. Na pozadí historických událostí posledních padesáti, šedesáti let popisuje životy
lidí i celé společnosti. Autor pohledem lékaře
umožňuje čtenáři pokusit se občas vstoupit do
děje a zamyslet se nad vlastním životním příběhem…

ŽIVOT JE NĚKDY JAKO…
… je název románu, který ukazuje, že život
je někdy jako pohádka, někdy jako komedie
a někdy jako totální horor. Pro nás je zajímavý
i tím, že jeho autorkou je mladá protivanovská studentka Iveta Vybíhalová. Knížka plná
humoru, mladistvého pojetí, ale i možností
zamyšlení se nad životními otázkami, spatřila
„světlo světa“ letos v únoru. A protože denně
jen tak každému knížka nevychází, požádala
jsem autorku o rozhovor.
Ivetko, dostala se mi do rukou Tvoje knížka
Život je někdy jako… Říkala jsem si, že si ji
co nejdříve přečtu už jenom ze zvědavosti,
co taková mladá holka, kterou vidím denně proběhnout pod okny knihovny, napíše
za příběh. A můžu Ti říct, že jsem se pěkně
pobavila, zasmála, i když konec je smutný
a vůbec jsem to hlavní hrdince nepřála. Je to
takový ten tip „příjemně oddychové knížky“.
A tak se nabízí hned několik otázek:
1. Jak jsi v sobě objevila svůj literární talent? Šla jsi do toho najednou po hlavě
a řekla sis, že napíšeš knížku a splníš si
možná tím jeden ze svých snů, anebo to byl
delší proces a v šuplíku svého stolu máš takových literárních prací několik?
Nevím, jak to dělám, ale vždy mě najednou
napadne něco, co musím akutně zrealizovat (smích). V šuplíku jsem nedávno našla
jen svoje rádoby básničky/texty k písničkám
a krátké pohádky – ještě z dob, kdy jsem chodila na základní školu a hrála si na textařku
a spisovatelku. Už od této doby jsem chtěla
napsat knížku a ilustrovat ji. Trošku se to ale
zvrtlo a já napsala knížku pro jinou věkovou
skupinu, než jsem plánovala. (smích) Jinak
ještě před vznikem knížky Život je někdy

jako…, jsem napsala a nechala si vydat pár
výtisků knihy „Chaos… celý název si zatím
nechám pro sebe“, která je o mých nejhezčích a zároveň nejtěžších životních etapách.
A protože jsem neměla odvahu tuto knížku
„vypustit“ do světa, tak jsem napsala druhou,
tentokrát pro vás všechny.
2. Jak dlouho jsi tuto knížku psala a co na
psaní bylo nejtěžšího?
V červenci 2020 jsem napsala prvních deset
stran, a pak to zapakovala. Až o rok později – červenec 2021, jsem si řekla, že v ní budu
pokračovat. Jakmile jsem začala příběh pěkně skládat dohromady a rozepisovat se, tak
jsem si řekla: „Holka, tak ty pudeš do světa.“.
Dokončila jsem ji v druhé polovině srpna
2021. Během psaní jsem se párkrát zasekla
a nevěděla, jak pokračovat. A tak prsty si daly
chvilku pauzu, ale hlava…ta mně šrotovala ve dne, v noci. Nejtěžší bylo ji ukočírovat
a soustředit se na jiné, každodenní povinnosti. Také nejtěžší a zároveň nejdůležitější bylo
vytrvat, makat a nevzdávat to! Nicméně psaní pro mě byla zrovna ta nejjednodušší část
z celého procesu.
3. Rukopis se pak dostal do rukou nakladatelství Pointa, které začínajícím autorům
a spisovatelům pomáhá knížky vydat. Je to
podmíněno však vybráním určité finanční
částky, aby mohla kniha vůbec vyjít. Je to
tak? Jak to bylo u Tvé knížky?
Ano. Jedná se o tzv. crowdfunding. Větší počet lidí přispívá na konkrétní věc nebo projekt menším finančním obnosem. Musí se
vybrat určitá částka, která pokryje veškeré
náklady (na tisk, práce knižních kolegů – re-

daktor, sazeč atd. + provize nakladatelství).
Předprodej trvá celkem 30 dnů. Pokud by se
cílová částka nevybrala, knížka nepůjde do
tisku a všem lidem, kteří přispěli na projekt,
se peníze vrátí. Naštěstí tento projekt se povedlo zrealizovat, a to jen díky tomu, že mám
kolem sebe úžasné lidi, kteří mě podpořili +
veliké díky všem sponzorům!!!
Celý proces – od napsání rukopisu až po vydání knížky, trval něco přes neuvěřitelných
šest měsíců. Ono se to nezdá, ale je to velká
práce. I když jsem na projektu nepracovala
sama, tak stejně všechno „stálo na mně“ a já
sama si musela většinu obstarat, zařídit a vykomunikovat. Ale ten pocit, když držíte hotové dílo v ruce, je k nezaplacení.
4. Jak Tě tak malince znám Ivetko, tak hlavní
hrdinka Denisa je celá Ty? Je to tak? Píšeš tak
trochu o sobě, nebo kde jsi vzala inspiraci?
Za hlavní hrdinkou se opravdu skrývám já.
V knize jsou situace, které se mi skutečně staly; situace, které se mi staly jen „na půl“ a já
už si k nim zbytek domyslela a také situace,
které jsem si „vyfantazírovala“ od A až do Z.
5. Měla jsi nějakého poradce, se kterým ses
radila, jestli toto tak napsat nebo jinak, jestli
je to srozumitelné, nebo jestli to moc nepřeháníš nebo přeháníš málo? Myslím tím ne
poradce z Pointu, ale doma – mamku, ségru,
kámošku? Mluvil Ti někdo do psaní? A jestli
ano – nechala sis mluvit do psaní?
Vůbec ne. Já jsem docela velký tajnůskář. To,
že jsem napsala knížku a že se ji chystám vydat, se moje rodina dozvěděla až, když jsem
začala vše domlouvat v nakladatelství a měla
se spustit předprodej.

Březen 2022
6. Je v knížce něco, co bys změnila? Co jsi
chtěla udělat, ale nešlo to, ať už z jakéhokoliv důvodu, anebo takto je to podle Tvých
představ ideální?
Ideální není nikdy nic a hold nikdy nebude.
Pořád se dá něco vylepšovat a změnit, a to
platí i v mém případě. Takže ano, určitě bych
něco pozměnila, ale teď už nemá smysl se
tím zabývat, když už je to venku.
7. Knížka je vydaná, je na pultech. Máš i za
tak krátkou dobu její existence nějaké reakce z Tvého okolí? Já jsem si projela recenze
na Tvoji knížku na několika internetových
knihkupectvích a píše se tam jen samá
chvála, z pěti hvězdiček spokojenosti pět!
To je na prvotinu veliký úspěch!
Několik reakcí na knihu jsem už dostala. Ovšem nechodí mi jen samé kladné ohlasy, ale
s tím se přece musí počítat. Jak se říká: „Sto
lidí, sto chutí.“. Každý jsme jiný – každého
baví něco jiného, každý máme jiná očekávání, jiný smysl pro humor, jsme zkrátka úplně
odlišní… Proto každý názor přijímám a jsem
moc vděčná za jakoukoliv zpětnou vazbu.
A i když jsem z nějakého hodnocení smutná,
tak přijde zase jiná reakce od jiného člověka,
která mě pohladí a odmění mě za tu práci.
8. Knížka končí na můj vkus dost otevřeně.
Možná je to záměr, aby si čtenář domyslel, jak
asi život hlavní hrdinky pokračoval dál, anebo
není to snad otevřená cesta k pokračování a
k vydání druhého dílu? Já osobně bych se s Denisou a jejím humorem setkala ráda znovu…
Máte pravdu, otevřený konec byl záměr.
Chtěla jsem, aby si každý čtenář po dočtení
knížky, zkusil chvilku popřemýšlet a v hlavě
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si poskládat, co se vše v knize odehrálo, a jak
to vlastně skončilo. Nejste jediná, kdo se, po
přečtení knihy, ptal na pokračování. Já jsem
pokračování v plánu neměla a zatím to stále
platí. Ovšem kdo ví…třeba se můžete v budoucnu těšit na jinou hrdinku.
9. V knize najdeme také několik Tvých obrázků. Takže knihu jsi nejen napsala, ale
také ilustrovala. Já vím, že doma maluješ
obrazy a moc pěkně, že maluješ i na textil
na zakázku (klidně řekni čtenářům svoje
stránky, kde najdou Tvoje práce), také vím,
že zpíváš a natočila jsi klip, že jsi okusila
i divadlo po boku paní Ivy Janžurové, prostě všestranná šikulka. Jak bys seřadila tento výčet od toho, co Tě nejvíc baví?
Děkuji! Neměla byste mě tolik chválit, budu
namyšlená. (smích) Chtěla jsem dát do knížky
kousek sebe, a to nejen po stránce literární –
obsahové, ale i grafické. I když mě tlačil čas,
tak jsem zatla a stihla to do poslední chvíle.
Mohla jsem vydat knížku bez ilustrací nebo
si je nechat nakreslit od nějakého ilustrátora,
ale to bych si sama sobě neodpustila.
Co se týče malování, před 4 lety jsem si vytvořila
vlastní „značku“ IvetArt – pod tímto pseudonymem můžete najít moji stránku na Facebooku,
kde najdete spoustu výtvorů, které teď dělají
ostatním radost, alespoň tedy doufám. Pokud
byste chtěli něco vytvořit pro sebe nebo pro
někoho jako dárek, můžete mě kontaktovat.
Víte, ono to nejde nijak seřadit, protože každou chvilku dělám něco jiného a právě tohle na svým životě miluju – tu rozmanitost
a možnost dělat víc věcí, co mě neskutečně
baví. Jako malá jsem chtěla dělat snad úplně
všechno – být herečka, zpěvačka, spisovatel-

ka, novinářka, malířka, učitelka, moderátorka, sekretářka, kuchařka, cukrářka, prodavačka, … a zůstalo mi to do teď. Ve filmu s paní
Janžurovou se jen mihnu, třeba mě tam ani
nezaregistrujete, ale zahrát si ve filmu byl
jeden z mých snů a byla to zase skvělá zkušenost! Na konci života si chci říct: „Fíha, tak
tohle byl teda fičák, ale …bylo to hustý tady
být, poznat tolik lidí a zkusit toho tolik, protože… protože jsem to chtěla, mohla, udělala.“.
10. A poslední desátá otázka je, jestli máš
nějaký vzor a proč? Může to být spisovatel,
malíř, herec nebo kdokoliv či cokoliv jiného.
Mým vzorem byla, hlavně v dětství, moje
skvělá maminka. „Byla“ píšu proto, protože
jsem postupem času zjistila, že každý z nás
jsme originál, a že někdy chtít „být jako někdo“
dělá v našem životě větší neplechu, než si dokážeme představit. Proto bychom se měli víc
než na nějaké vzory, zaměřit na to, co nás dělá
šťastný, co chceme za svůj život zvládnout,
vytvořit, jak chceme, aby na nás ostatní vzpomínali, co bychom chtěli po sobě zanechat,
a hlavně dělat vše s radostí, láskou, úsměvem
a vděčností. Ovšem kdyby nebylo mých rodičů, tak určitě nejsem taková, jaká jsem.
Děkuji za rozhovor Ivetko a přeji Tvojí knížce
hodně spokojených a usměvavých čtenářů.
A Tobě přeji, abys nezůstala jen u jednoho románu, ale abys pokračovala ve své literární
činnosti (a nejen v ní) dál. Přeju Ti v tomto směru i ve směru životním hodně vysněných cílů.
Já taky moc děkuju! Pokud byste na mě měli
jakýkoliv dotaz nebo přání, tak se určitě ozvěte.
Přeju Vám hodně krásných, usměvavých dní.
(rozhovor vedla knihovnice)

Pověz mi pověst
Nedaleko Ludíkova, který jsme v našem cyklu bájí a pověstí navštívili v minulých číslech
zpravodaje, se nachází vesnička Němčice.
Také Němčice jsou opředeny několika pověstmi, například O ohnivé kouli; O vysvobozené
dušičce; O šesti mládencích; O němčické hájence nebo O Šelířovi. A právě u této pověsti
dnes zůstaneme.

O Šelířovi
Kdysi žil v Němčicích bohatý sedlák jménem
Šelíř. Byl to nenasytný chamtivec. Večer co večer počítal, kolik peněz mu přibylo v železné
truhlici. Říkalo se o něm, že by si za krejcar dal
provrtat koleno a za zlaťák by hnal veš po strnisku do Vídně.
U Šelířů sloužila chudobná děvečka, jmenovala se Bětuška. Pilně pracovala od časného rána
až do pozdní noci. Měla na starosti velké stádo
dojnic v rozlehlém chlévě.
Ve zdi, v malé trhlině, se tam usadil had – hospodáříček. Vylézal pozdě večer a brzy ráno,
když Bětuška přicházela do chléva podojit

krávy. Byl celý bílý jako sníh a jeho lesklé černé
oči na ni prosebně pohlížely. Ona si vždy dobrosrdečně pomyslela: "Já vím, co ty máš rád,"
a nalila mu do hliněné misky trochu mléka. On
je vysrkal s velkou chutí a pak rychle vklouzl
do svého úkrytu. Od té doby, co se k Šelířům
nastěhoval, byly krávy zdravé a dávaly větší
užitek, protože had – hospodáříček přinášel
do domu štěstí.
Tak tomu bylo po dlouhý čas, až se jednoho
večera ve stáji objevil lakomec Šelíř. Velmi se
rozhněval nad tím, že Bětuška dala hospodáříčkovi trochu mléka a bez meškání vyhnal
to ubohé děvče z domu. Plačíc odcházela již
brzo ráno s malým uzlíčkem do světa hledat
jinou službu. Pro slzy ani cestu neviděla.
Za krátký čas, když už se vlaštovičky chystaly
k odletu, projížděli Němčicemi cikáni. Vraceli
se do své teplejší vlasti v Maďarsku. Vytrvalí
drobní koně táhli naložené fůry. Kolem nich
poskakovala rozčepýřená cikáňata a za nimi
kráčeli ti, co se na vozy nevešli.
Když míjeli Šelířův výstavný dům, zamířila
k němu mladá cikánka. V náručí držela sla-

bounké bledé děťátko. Zatloukla na dubová
těžká vrata a v nich se objevil Šelíř. Přímo se
rozběsnil, když uslyšel její prosbu o trochu
mléka pro její nemocné dítě. Začal jí vyhrožovat, že na ni poštve psy. Ona se až zhrozila nad
jeho bezcitností a dala se na útěk. Pak zahrozila zaťatou pěstí a pronesla jakési prokletí.
Tenkrát se Šelíř ještě smál, ale ten smích ho
brzy přešel. Nikdo neví, proč Šelířovy krávy najednou začaly chřadnout. Už nedávaly
spoustu mléka, ba přestaly dojit úplně. Pak
přišla další pohroma: celé stádo ovcí zahubil
mor. Příštího léta vládlo neslýchané sucho
a tak lány polí nedaly úrodu. Nastala velká drahota, hlad a mor. Povídalo se, že sami Šelířovi
museli žebrat, aby neumřeli hladem.
Staré přísloví říká, že nouze láme železo. Bída
a nedostatek zlomili tvrdost Šelířova srdce.
Když skončily ty zlé časy, už nikdo neodcházel
bez almužny, proto se k nim opět vrátilo štěstí
a Boží požehnání.
(Zdroj: O šesti mládencích, autor: Soňa Paroulková, vyd. Regionální noviny Boskovice 1999)
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Krátce
Upozorňujeme majitele psů, že v případě, že zanikne poplatková povinnost vůči
městysi (pes uhynul, pes byl darován, pes
byl prodán, ztratil se nebo majitel psa se odstěhoval), je nutné tuto změnu neprodleně
ohlásit na úřadě městyse Protivanov. V případě, že tak majitel neučiní, místní poplatky ze
psů bude muset i nadále hradit.
V naší obci proběhne ve dnech 21. 4.
a 22. 4. hromadná kontrola kotlů na tuhá
paliva. Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle
zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky (kontrolám provedeným
2019 končí tento rok platnost). Bližší informace naleznete na www.protivanov.com/
aktuality.

V sobotu 26.3. bude od 20:30 do 21:30
hodin vypnuto veřejné osvětlení v obci. Je
to z důvodu každoročního připojení se našeho městyse do projektu Hodina Země. Hodina Země je mezinárodní akce, jejímž cílem je
atraktivním způsobem upozornit na změnu
klimatu. Připojit se můžete i vy, vážení občané, tím, že ve výše uvedenou dobu zhasnete
i svoje domácí osvětlení a spotřebiče.
Zdobení velikonočního stromu na náměstí se stalo již tradiční akcí, do které se zapojují děti z mateřské a základní školy i ty nejmenší, které ještě školní zařízení nenavštěvují. I letos
v této tradici budeme pokračovat. Vymalovaná
papírová vajíčka přinesou děti do knihovny do
1. dubna k zalaminování a ve středu 6. dubna

pak v dopoledních hodinách budeme velikonoční strom s dětmi na náměstí zdobit. Zveme
na tuto akci i maminky s malými dětmi.
V loňském roce jsme poprvé a úspěšně uskutečnili v době velikonoční STEZKU
VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Proto jsme se
rozhodli v této akci pokračovat i letos. Stezka se uskuteční v neděli 24. dubna od 10:00
do 18:00 hodin. Na samoobslužných stanovištích rozmístěných v obci budou děti plnit úkoly velikonočního zajíčka. Hrací karta
a plán trasy bude připraven v den akce před
knihovnou. Za každou vyplněnou hrací kartu
a všechny splněné úkoly dostanou děti odměny. Bližší informace jsou zveřejněny na
plakátech a také v den akce na hrací kartě.

SpOLEČENSKÁ KRONIKA
Upřímně děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary
všem známým, přátelům a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě našeho
tatínka, pana Lubomíra Kejíka. Zvláštní poděkování patří
také panu faráři, všem hasičům i hudebníkům.
Rodina Kejíkova a Starova.

Děkujeme vám všem, naši přátelé a spoluobčané,
za slova útěchy, za projevenou soustrast, květinové dary
a společné poslední rozloučení s naší drahou maminkou,
paní Věrou Barákovou.
Rodina Barákova a Abrlova.

Březen 2022
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Zamyšlení před Dnem učitelů
K tomuto zamyšlení mě přivedla současná
diskuse odborné i laické veřejnosti k problematice vzdělání a vzdělanosti. Většina odborníků se domnívá, že je správné, aby žáci, kteří
opouštějí základní, střední a vysoké školy,
disponovali určitým kvantem všeobecných
znalostí. Úroveň těchto znalostí prý individuálně i společensky klesá. Musím jim dát
za pravdu. Vyplývá to i z bohaté internetové
diskuse k tématu. S příspěvky v této diskusi
můžeme a nemusíme souhlasit. Mohou nás
aspoň, spolu s našimi osobními poznatky
a zkušenostmi, inspirovat k posouzení pozitiv a negativ českého školství. Některé z nich
jsem vybral i do svého článku. Jako první
uvádím diskusní příspěvek profesora gymnázia v důchodu: „Minulý režim provozoval
kvalitní školství a poskytl nám dobré základy
matematiky a logiky. Režim chtěl, aby lidé
dobře pracovali v továrnách (nejen u pásů,
ale i v konstrukcích) a aby byli technicky na
úrovni, tak jim musel dát odpovídající vzdělání i za cenu rizika, že budou až příliš chytří
a nebudou mu věřit.“ Vysokoškolský učitel
píše: „Obě moje děti jsou vysokoškoláci, ale
některé věci pro mě normální (pravopis, historie, literatura) jim dělají potíže. No a vnoučata bez tabletu nejsou schopna vyřešit vůbec nic.“ Kritikou na internetu, kromě jiných,
nešetří také učitelka ze základní školy. Zde
jsou její slova: „Ode zdi ke zdi, stálé úpravy,
a výsledky nikde! Je zřetelně vidět, že si nevíme s ničím, natož se školstvím, rady! Dříve ve
třídě 5 žáků, kteří učivo nezvládli, dalších 20
v pohodě, nyní 20 co neví, která bije, přibližně 5 jakžtakž.“
Kde se udělala chyba, že se vše převrátilo?
Myslím, že by se našlo pár důvodů. Proč jsme
vlastně hledali vzory v jiných zemích, které
neměly školství na tak vysoké úrovni jako
my? Proč jsme ve školství likvidovali všechno
to, co se za léta osvědčilo? Proč se rušily jednotné učební osnovy závazné pro všechny
školy? Proč jsme dopustili, aby nám ze škol
vycházeli jen „filozofové s maturitou“, genderoví, migrační a klimatologičtí teoretici, ale
žádný kominík, zedník, instalatér, zámečník,
tesař? Proč…? Odpovědi ponechávám na
čtenářích.
Je zřejmé, že nové generaci ideologů se postupně podařilo ovládnout akademický svět,
média a zejména školství. Jak si jinak vysvětlit některé návrhy a rozhodnutí ministerstva školství, nad nimiž zůstává rozum stát.
Například v časech pandemie ministerstvo
připravilo novou verzi vzdělávacích programů pro školy, vedenou záměrem omezit memorování (učení se nazpaměť) a nahradit jej,
mimo jiné, větším rozvojem „digitálních dovedností“. Proč to? Myslím si, že digitální gramotnost žáků je dostačující. Copak je možno
mladé vidět při nějaké jiné činnosti a někde
jinde než u mobilů, tabletů a počítačů. Na

internetu si sice můžeme vyhledat prakticky
všechno, je však směšné si myslet, že internet
je základem pro vzdělanost společnosti. Ministerstvo také upravilo učební plán ZŠ. V učivu
se, ve většině předmětů, bude škrtat. Vyškrtnutá látka prý byla pro žáky „příliš náročná“.
Musím namítnout, že dříve se děti tuto „příliš
náročnou látku“ učit mohly, a teď už nikoliv?
Žáci druhého stupně tak například už nebudou muset ve fyzice umět využívat Newtonovy zákony aj. Jinde se naopak v osnovách
přidávalo, důraz má být kladen třeba na „nekonfliktní život v multikulturní společnosti“
nebo na „odpovědnost a přispění každého
jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám“ či „aktivní
spolupodílení se podle svých možností na
přetváření společnosti“. Myslím si, že takové
politické školení do škol nepatří. Nebudou-li
mít děti základní znalosti přírodních zákonů,
výrazně snížíme jejich schopnost analyzovat
a klást si otázky. To asi cílem není. Cílem je
vychovat si poslušného evropského občana.
Proto se také genderová, migrační, klimatická, rasová a etnická témata budou prosazovat ve školách mnohem agresivněji.
Taktéž v dějepise a zeměpise má být kromě
„příliš náročného učiva“ vyřazen obsah „založený na encyklopedických znalostech“. Myslím si, že některé encyklopedické znalosti
jsou pro základní všeobecné vzdělání jedince potřebné. Jinak bychom si mohli udělat
ostudu jako loni jeden z možných kandidátů
na předsedu budoucí české vlády, který na
položenou otázku odpověděl, že nejvyšší horou ČR je „Smrk“. Možná, že pro kariéru stačí
být digitálně (IT) gramotný a umět angličtinu, ale je to strašné ochuzení.
Nový ministr školství pan Petr Gazdík by pak
chtěl do škol prosadit více ekologické výchovy. Děti prý se musí důkladně učit o klimatické změně. Politické neziskovky se už
hlásí, že se na této výchově chtějí ve školách
podílet. Budou prostě žákům vymývat mozky absurdními nesmysly a přesvědčovat je
o správnosti „Zeleného údělu“ (Green Deal)
a dalších „zhovadilostí“. K tomu nový ministr
také souhlasí s omezováním výuky matematiky a fyziky. Zdá se rovněž, že za jeho vedení bude pokračovat devastace maturit. Kde
jsou ty doby, kdy mít maturitu opravdu něco
znamenalo!
Řada vědeckých pracovníků, učitelů a rodičů
nápady a návrhy ministerstva školství kritizuje a požaduje k tomu otevřít skutečnou diskusi, v níž bude popřáno sluchu i méně pokrokovým a konzervativním lidem, kteří ctí
tradiční hodnoty. Předseda spolku „Za naše
děti“ se k tomu vyjádřil následovně: „Jsme
demokratická země – budoucnost dětí je věcí
nás všech. I těch, kteří nesouhlasí s výchovou
k multikulturalismu, s inkluzí, s distanční
výukou, s přepisováním dějin nebo se škrty

v učivu některých předmětů. Nelze podřizovat přání většiny názorům několika aktivistů.“
Jaké to všechno zakládá vyhlídky pro budoucnost národa? Asi je cílem udělat z nás
jen pracovité poskoky vyspělejších zemí.
Znamená to také, že ze škol budou vycházet
žáci, kteří toho budou méně vědět, ale zato
budou „správně vychovaní“? Bude velmi důležité, jak se k novotám postaví jednotlivé
školy a jejich učitelé. „Tento způsob budoucnosti našeho školství se zdá být mimořádně
nešťastný.“
Opusťme toto téma a vraťme se k těm, kteří
si poděkování od společnosti zasluhují, k učitelům. Blíží se 28. březen – Den učitelů. Co
k tomuto svátku vzkázat pedagogům naší
protivanovské základní školy?
„Jsem sice už 18 let v důchodu, ale stále se zajímám o školskou problematiku, tedy i o Vaši
práci. Když Jan Amos Komenský formuloval
zásady moderní pedagogiky, tak učitelům
přisuzoval ve vzdělání a výchově roli nad jiné
významnou. Pokud je ve škole bezpečí a řád
a učitel je spravedlivý, zralý člověk, který má
svou práci rád, má to obrovsky pozitivní sílu
pro výchovu. Ve škole je důležitá spolupráce
a důvěra. Ke spokojenosti pedagogů je důležitý přístup vedení školy, přátelský a soudržný kolektiv všech zaměstnanců, dobrá spolupráce s rodiči a celkově příjemné klima školy.
Dnes by Komenský jistě ocenil Vaši nezastupitelnou úlohu, úlohu kvalifikovaného pedagoga, tedy člověka odborně způsobilého
a schopného být žákům dobrým průvodcem.
Domnívám se, že 28. března máte oprávněný
nárok na oslavu. Vyjadřuji Vám upřímné poděkování a respekt k Vaší práci. Zasloužíte si
poděkování i za to, jak jste zvládli distanční
výuku v době pandemie koronaviru, a hlavně
si zasloužíte silnější pravomoci pro posílení
své autority, podporu a společenské uznání
za to, co vše budete muset vykonat v nejbližší budoucnosti. Nebudete to mít lehké. Přeji
Vám, aby se dařila kvalitní výuka podporující
sebedůvěru žáků, abyste byli u svých žáků
úspěšní nejen ve vzdělávání, ale také v tom,
aby pochopili, že slušnost, poctivost, pravdomluvnost, skromnost a vlastenectví nemusí
považovat za slabost. Věřím, že si budete nadále vědomi svého nezastupitelného poslání
a najdete si tu svoji správnou cestu, která povede k výchově vzdělaných a logicky smýšlejících dětí, které budou umět nad okolním
světem a s ním spojenými problémy a věcmi uvažovat a rozumět jim. Ať se Vám práce
v naší krásné škole a pod vedením pana ředitele Mgr. Jaroslava Vašíčka daří a jste sami se
sebou spokojeni. Ze všeho nejvíce však přeji
všem pedagogům a jejím nejbližším, a také
ostatním zaměstnancům školy, pevné zdraví,
´slunce v duši´, osobní, rodinnou a pracovní
pohodu.“
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v.v.

12

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

FOTOGALERIE

Inzerce
Hledám chatu/chalupu i mimo okres.
Děkuji.
Mobil: 605 541 452

Nabídněte RD se zahradou.
Ke koupi – do 30 km.
Mobil: 731 078 958

Rádi bychom si pořídili dům.
Může být i pozemek.
Mobil: 739 940 808
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