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Informace ze 7. zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 12. 12. 2007 v 18 hodin v restauraci na Borové. Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 21 občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího
zasedání zastupitelstva obce
- navržený program jednání doplněný o
bod týkající se realizace záměru převodu
obecního vodovodu
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Sajdl, Petr Satinský, Emanuel Novák
- ověřovatele zápisu: p. Aloise Ramíka a
p. Kamila Kurečku
- zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- úpravu rozpočtu č. 4/2007
- rozpočet na rok 2008
- rozpočtový výhled 2008-2015
- Obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích v obci Malenovice č. 1/2007
- Obecně závaznou vyhlášku obce Malenovice č. 2/2007 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- smlouvu na zajištění odvozu a uložení
TKO s firmou AVE CZ
- záměr převodu památníku Ivančina

- smlouvu o zřízení věcného břemene s
ČEZ Distribuce, a.s.
- přijetí neinvestiční účelové dotace určené na uznatelné výdaje spojené s činností
jednotky SDH poskytnuté Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
- odměny členům výborů a komisí
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti finančního výboru
- zprávu o činnosti kontrolního výboru
- informaci o zajištění zimní údržby
komunikací
- informaci ve věci realizace záměru převodu obecního vodovodu
- jmenování paní Mgr. Lenky Gurecké do
funkce předsedkyně kulturní komise
Zastupitelstvo uložilo :
- pracovní skupině ve složení: předseda
– Ing. Herec, členové: p. Novák a p. Satinský prověřit nabytí vlastnictví vodovodního
řadu do majetku obce Malenovice
- finančnímu výboru provést opakovanou
kontrolu vykazování rekreačních a ubytovacích poplatků, a to u subjektu A-Hotel
Rajská bouda, s.r.o.
- finančnímu výboru provést škodní řízení
ve věci uložení pokuty Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže
JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce

V pátek 3. 11. 2007 proběhla v restauraci na Borové Výroční valná hromada SDH
v Malenovicích. Jedním z bodů programu
bylo vyhodnocení velmi úspěšného roku
2007. Nezapomněli jsme ani naplánovat
činnost sboru v příštím roce, kdy nás čeká
oslava 70. výročí založení sboru.
Ve výboru našeho SDH došlo ke změnám.
Na vlastní žádost z funkce velitele odstoupil
Rudolf Zlý. Na jeho místo byl zvolen dosavadní zástupce velitele Ing. Miroslav Kubalák,
funkci zástupce velitele bude vykonávat Alexandr Gola. Ostatní posty zůstaly beze změn.
Výbor bude tedy pracovat ve složení:
starosta SDH – Ramík Alois, náměstek sta-

rosty – Pyško Stanislav, velitel – Kubalák
Miroslav, zástupce velitele – Gola Alexandr, hospodář – Ručková Jarmila, jednatel
– Zlá Daniela, preventisté – Sajdl Miroslav
a Kubalák Miroslav, strojníci – Koribanič
Petr, Zlý Rudolf, Ramík Martin, kulturní
komise – Ramíková Jarmila, Ramíková Jana
a Pyšková Markéta. Děkuji všem členům i
milým hostům, kteří se VVH zúčastnili.
Alois Ramík, starosta hasičů

Valná hromada hasičů

Přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví
a pracovních i osobních úspěchů v
roce 2008! Hasiči z Malenovic

Zpráva sportovní komise

V neděli 16. prosince proběhl již popáté
turnaj v badmintonu. Hrálo se ve Frýdlantě n. O. v tělocvičně u fotbalového hřiště.
Sešlo se 10 účastníků, což je nejnižší účast
ze všech ročníků. Vítěz byl znám po čtyřhodinovém maratonu a stal se jím Ing. Lumír
Herec, který obhájil minulé vítězství.
Celkové pořadí:
skóre
1. Ing. Herec
18:0

2. T. Karásek
3. R. Viej
4. K. Fiedor
5. V. Tomisová
6. J. Tomis
7. M. Sajdl
8. M. Kubalák
9-10. R. Kubaláková
9-10. J. Karásek

15:3
13:5
13:5
7:11
7:11
5:13
4:14
2:16
2:16

krátce z obce
Hasičský ples
SDH Malenovice zve srdečně všechny
spoluobčany na tradiční hasičský ples, který
se uskuteční dne 2. února 2008 od 19 hodin
v restauraci na Borové. Přijďte si zakřepčit a
strávit příjemný večer s hudbou a tancem!

Dětský maškarní bál
Obecní úřad Malenovice svolává všechny šikovné děti, kterým se nechce sedět
doma, aby provětraly, poupravily, případně
vyrobily kostýmy rozličných postav, barev
a tvarů a slétly se v sobotu 26. 1. 2008 v 15
hodin do restaurace na Borové na maškarní
bál se vším všudy.

zpráva, že tajemné postavy se blíží, a opravdu! Andělé přilétli hned dva, čertovi krásně
svítily rohy a Mikuláš si přinesl dokonalý
seznam hodných i zlobivých dětí. Většina
dětí byla zřejmě opravdu hodná, dárky totiž
byly tak těžké, že s nimi musel pomoct krásný koník-poník. Děti byly velmi statečné,
většina z nich našla odvahu zazpívat nebo
říct básničku. Mikuláš byl s výsledkem
nadílky velmi spokojen a slíbil, že příští rok
si udělá znovu čas, proto buďme stále hodní,
mějme se rádi, pomáhejme si a těšme se...

Malenovice + Bílá

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – ROK 1930

Letošní zima byla velmi rozmarná.V měsíci lednu místo sněhu a ledu kvetly kočičky a fialky – létali
motýli. Zvláště v 1. polovici ledna bylo velmi teplo
jako na jaře. Také krtci nespali letos svým obvyklým
zimním spánkem, nýbrž ryli jako na jaře. Teprve v
únoru napadlo dosti sněhu, ale mrazy oproti loňsku
byly mírné. Teplota klesla nejníže na -10°C. Jarní práce u nás započaly 24. března. Květen byl dosti studený
a vlhký – skoro denně pršelo, takže prvního sena bylo
dostatek a 1q se prodával za 40-45 Kč. V měsíci červnu nastala však tropická vedra a uhodilo hrozné sucho.
Denní teplota dosáhla na slunci 38-41°C.
Rži, které slibovaly z jara dobrou sklizeň, předčasně doschly, takže již dne 16. července počaly
se zde sekati, o plné dva týdny dříve jak v letech
normálních. Ovsy jsou krátké a mnohé vůbec nemetaly. Jetele a louky byly sluncem do rezava úplně
sežehnuté, takže není žádné naděje na otavy. Pro
nedostatek pastvy musel se dobytek zavřít do chlévů a krmiti senem.
Všude se hlásí velký nedostatek pitné vody
a mnozí byli nuceni bráti užitkovou vodu z řek a
potoků. Mnoho ryb leklo. Ovocné stromy, zvláště
nově vysázené na místě stromů zmrzlých, opatřené
za drahé peníze, zašly.
Od 3. června do 12. července řádně nepopršelo. Teprve v druhé polovici měsíce července dostavily se hojnější
a vydatnější deště – bohužel již poněkud pozdě.
Při letošních jarních odvodech odvedeno bylo z Malenovic dne 14. března 13 mladíků ze 27 branců, a sice:
Kocian Oldřich čp. 88, Mohyla Isidor čp. 46,
Škapa Miroslav čp. 13, Červenka Karel, Štěpán
Bohuslav čp. 19, Ručka František čp. 56, Hrtoň
Bohumír čp. 17, Kuliha Jan čp. 68, Chalupka Ervín
čp. 99, Petroš Ludvík čp. 29, Mohyla František čp.
46, Sternal Josef čp. 88 a Velička Jan čp. 47.
Na základě vyhlášky předsedy vlády ze dne 23.
ledna 1930, č. 12 Sb., provedlo se podle stavu ze
dne 27. května 1930 sčítání závodů zemědělských
spojené se sčítáním ploch kultur. osevu a hospodářského zvířectva a sčítání závodů živnostenských.
Sčítání provedl Státní úřad statistický prostřednictvím okresních a obecních úřadů a za jejich dohledu
pomocí sčítacích komisařů.
Pro obec Malenovice jmenován byl sčítacím
komisařem František Novák, řídící učitel, který provedl oboje sčítání v době od 20. května do 5. června.
Dne 5. a 6. července (sobota a neděle) podnikl
pan president republiky první oficiální zájezd na
Těšínsko. V sobotu před 6. hodinou odpolední projel zvláštním vlakem Frýdlantem do Frýdku, kde
se zdržel půl hodiny. Nejen veškeré obyvatelstvo
Frýdku a Místku přišlo pozdraviti pana presidenta
Masaryka, ale celé okolí se sešlo, aby vzdalo hold
vznešenému představiteli státu. Všechny stanice a
obce, kterými na Těšínsku projížděl, byly vyzdobeny
prapory a zelení. Z Frýdku odjel autem do Hnojníku, kde na zámečku Jiřího Verse přenocoval. Příštího
dne navštívil význačnější místa na Těšínsku (Třinec,
Č. Těšín, Fryštát, Karviná, Orlová, Bohumín). Z
Bohumína odjel vlakem do Lán v Čechách.
Dne 17. července ráno vyhořelo dřevěné obytné stavení Aloise Veličky číslo 65. Z vnitřního zařízení mno-

jubilea
V měsíci lednu 2008 oslaví jubileum:
Paní Vlasta Burkertová – 70 let
Pan Antonín Čtvrtníček – 40 let
Paní Gabriela Snašelová – 30 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Občané Malenovic mají stále možnost
zdarma využít internet v budově obecního
úřadu!

Svoz TKO
Obecní úřad Malenovice oznamuje občanům, že na zasedání zastupitelstva obce dne
12. 12. 2007 byl schválen návrh, aby od ledna 2008 probíhal svoz TKO celoročně 1x za
14 dní. Výše poplatku zůstává stejná, tedy
450 Kč na trvale žijícího občana, pro majitele rekreačních chat 500 Kč za objekt a rok.
Od ledna do března 2008 si budou občané
moci zakoupit na OÚ samolepící známky
na popelnice na rok 2008. Popelnice, která
nebude řádně označena, nebude vyvezena.

Mikulášská nadílka 2007
Páteční odpoledne 7. 12. 2007, blížila se
16. hodina a restaurace na Borové se začala
plnit nedočkavými dětmi a jejich rodinnými
příslušníky. Krátce po čtvrté přišla shůry

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Na schůzi obecního zastupitelstva konané dne
7. září provedena byla doplňovací volba starosty a
náměstka s tímto výsledkem: starostou zvolen 14 hlasy – Ferdinand Novák (chalupník čp. 9) a náměstkem
starosty zvolen 12 hlasy František Kubánek (stolař
čp. 59). Složení obecní rady zůstalo nezměněné.
Jména starostů asi od roku 1860 – Josef Drabina - ? do roku 1860; Martin Tkač 1870-1877; Jan
Karásek 1877-1891; Matouš Žídek 1891-1903; Jan
Drabina 1903-1919; Čeněk Velička 1919-1930 a
Ferdinand Novák 1930-1933.
Dne 25. listopadu pronajata byla ve veřejné dražbě obecní honitba ve výměře 484 ha na dobu 8 let,
tj. od 1. ledna 1931 do 31. prosince 1938. O honitbu
jevil se tentokráte značný zájem. Nejvyšší podání
učinil Jan Fuciman, hostinský z Nové Vsi, kterému
byla také obecní honitba pronajata za roční nájemné
5.110 Kč, tedy o 2.310 Kč více, než v roce 1923.
Dne 2. prosince provedeno bylo v naší republice
československé druhé sčítání lidu. Pro zdejší obec
ustanoven byl sčítacím komisařem František Novák,
řídící učitel. Sčítání, které provedeno dům od domu,
trvalo v Malenovicích 6 dní s následujícím výsledkem: napočteno 586 osob. Z celkového počtu 586
osob připadá 257 na osoby mužské a 329 na osoby
ženské, které bydlí ve 102 domech a 146 bytech. Dle
náboženství napočteno: 531 římských katolíků, 54
českobratrských evangelíků a 1 bez vyznání. Ani číst
a psát neumí 18 osob, jen čísti umí 12, jen psáti umí 3
osoby, hluchoněmých napočteno 8 osob, tělesné vady
(bez ruky, nohy, oka) 5 osob. Z výsledků 2 posledních sčítání jest zřejmo, že naše obec se vylidňuje,
neboť od r. 1910 ubylo zdejší obci asi 15% obyvatelstva. Jest všeobecným zjevem, že venkovské obce
založením čistě zemědělské a horské se vylidňují,
kdežto obce a města v průmyslových krajích vzrůstají rychlým tempem. Důkazem toho jest například
Moravská Ostrava, která od posledního sčítání lidu
stává se 3. největším městem republiky.
V roce 1930 přijati byli obecním zastupitelstvem
do svazku obce Malenovic tito občané: dne 16. února – Kurečka Kamil (obuvník v Malenovicích čp.
57 se třemi dětmi); dne 6. dubna Poledník Rudolf
(horník v Malenovicích čp. 101 se dvěma dětmi);
dne 7. září Večeřa Jindřich (pasekář v Malenovicích
čp. 97 se dvěma dětmi).
V obci Malenovicích v roce 1930 narodilo se 15
dětí (8 chlapců a 7 děvčat), zemřelo 8 osob (3 muži
a 5 žen), sňatků bylo uzavřeno 6.
Spořitelní a záložní zádruha změnila na valné
hromadě dne 30. března 1930 svou firmu a nyní zní
– Spořitelní a záloženský kampeličky spolek v Malenovicích, zapsané společenstvo s neobmezeným
ručením. K lednu 1931 čítá 271 členů s 274 podíly.
534 vkladatelů má uloženo 1.028.320,75 Kč.
Od 1. ledna 1931 převzal funkci obecního
pokladníka František Tkač, malorolník v Malenovicích čp. 6, ježto dosavadní obecní pokladník Josef
Velička své funkce se vzdal.
Ke dni 31. prosince 1930 napočteno ve zdejší
obci celkem 20 radio-přijímačů. Jest naděje, že počet
radioaparátů se příštím rokem opět zvýší. V příštím
vydání se dozvíme, co se událo v roce 1931.

noví občánci
Natálku Michalčíkovou
narozenou dne 15. 11. 2007
Malé čiperce přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a radosti ze života.

Pro inzerci volejte
603 249 743
Bílá

Učitelé jsou samostatný stav

Učitelstvo je souhrn těch, kdo životním
povoláním a veřejným postavením věnují se
výchově a vyučování mládeže ve školách a
tvoří samostatný stav. V přítomné době uplatňuje se oprávněná snaha, aby učitelstvo tvořilo jednotný, samostatný stav, aby poslání učitelovo na všech druzích a stupních škol bylo
pokládáno za rovnocenné s povoláním kněze,
právníka, lékaře, technika, a tak stav učitelský
i co do vzdělání i co do platu a vážnosti byl
povýšen. Tolik Ottův slovník naučný.
Všeobecná vzdělanost, jejíž základ je tvořen
systémem škol a školských zařízení, je pro svébytnost, kulturnost a rozvoj duševní nezbytná.
Atributy, jejichž platnost je nezpochybnitelná
a v obecné rovině vnímána veřejností jako
normativ, který tady je, funguje a určitě fungovat bude. Funkčnost každého organizmu
je poměřována jeho výkonnosti a konečnými
výsledky. Výjimku z tohoto technokratického
pojmu tvoří člověk, kterého nemůžeme postavit na roveň neživého organismu, ale musíme
jej vnímat jako cosi jedinečného, neopakovatelného, co je však nutné rozvíjet, kultivovat,
vzdělávat. Učitelský stav má vedle rodiny

Poplatky ze psů
Internet pro veřejnost

ho se nezachránilo, jelikož nebylo z domácích nikoho
doma. K ohni se dostavily hasičské sbory z Janovic a
Ostravice, kterým se podařilo zachrániti aspoň chlív a
stodolu. Dle veřejného mínění měl býti oheň někým
založen. Škoda jest kryta požární pojistkou.
Dne 16. srpna 1930 zemřel starosta obce Vincenc Velička ve věku 55 let, raněn mrtvicí. Byl
uvědomělým hospodářem a obětavým družstevním
pracovníkem. Od roku 1911 byl nepřetržitě členem
představenstva spořitelního a záloženského spolku.
Rovněž byl dlouhá léta členem výboru hospodářského spolku, v němž se přičiňoval o zvelebení
a rozkvět tohoto na venkově velmi potřebného
družstva. Vedle toho byl místopředsedou místní
školní rady, předsedou místní osvětové komise, místopředsedou odboru Slezské Matice Osvěty Lidové,
členem výboru salašnického družstva a předsedou
školního výboru lidové školy hospodářské v Malenovicích. Ačkoliv trpěl již dlouho těžkou srdeční
chorobou, přece nedopřál si klidu, ale veškeré funkce v družstvech i spolcích kulturních svědomitě a
nezištně zastával a pracoval obětavě ku prospěchu
svých spoluobčanů. Obec ztratila v něm poctivého
a dobrého člověka a místní spolky a družstva zase
přičinlivého pracovníka. Že byl ctěn a vážen, dokázala veřejnost velikou účastí na jeho poslední cestě
na hřbitov borovský. Zesnulého zachováme vždy
ve vděčné paměti. Měsíc srpen byl krajně nepříznivý pro zemědělce. Od 5. do 18. srpna trvaly deště,
jimiž sklizeň obilí ve vyšších polohách byla těžce
poškozena. Kdo nechal ječmen a oves ležeti na řádcích nebo hrstích, nemusel mnohde ani sklízet, vše
vzrostlo, ač se každý den obracelo. V tomto měsíci
nad celou Evropou zuřily strašlivé bouře a sněhové
vánice. V Krkonoších okolo 10. srpna klesl teploměr na nulu. Sněžilo. Následkem ochlazení vzduchu začal padati i v Tatrách sníh a místy napadlo jej
na několik centimetrů.
Úroda obilí byla celkem podprůměrná. Bramborů
a zelí urodilo se dosti hojně, avšak následkem stálých
dešťů začaly hníti brambory a také zelí bylo velmi
vodnaté a hnilo. Úroda ovoce byla u nás velmi špatná
– skoro žádná. Jedině něco švestek se urodilo.
Ke dni 20. září konalo se sčítání ovocných stromů
a keřů a zároveň zjištění škod způsobených na ovocných stromech mrazovou pohromou v roce 1929. Toto
sčítání bylo doplňkem sčítání zemědělských závodů,
které bylo provedeno v květnu t.r. Sčítacím komisařem pro zdejší obec byl jmenován František Novák
– řídící učitel. Všichni pěstitelé ovocných stromů byli
povinni podati pro toto sčítání pravdivé údaje sčítacímu komisaři. Mrazem podle úředního sčítání zničeno v celé republice asi 9 milionů ovocných stromů v
ceně 2,5 miliardy Kč. Roční škoda činí asi 600 mil.
Kč. Z výše uvedené statistiky jest vidno, jak katastrofální mrazy vykonaly u nás opravdové dílo zkázy. Na
základě tohoto sčítání je nyní možno akce směřující ku
zvelebení našeho ovocnictví. Aby naše peníze nešly za
hranice za cizí ovoce, je povinností všech veřejných
činitelů pracovat na obnově našich prořídlých sadů. V
první řadě stát a země měly by se postarati o hmotnou podporu našeho ovocnictví, neboť ono má veliký
význam pro celý národ.

Od ledna 2008 je možno uhradit poplatek
ze psů na Obecním úřadě v Bílé.
Poplatek za každého psa činí ročně:
a) za prvního psa 50 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 75 Kč.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Poplatek je držitel psa povinen uhradit do
31. 3. 2008.

BÍLANSKÝ BÁL
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční
obecní ples „Bílanský bál“ pořádaný
v sobotu 2. února 2008 v prostorách
SOU lesnického v Bílé.
Začátek ve 20.00 hodin.
Hudba, občerstvení, tombola!
Předprodej vstupenek s místenkou
bude od 21. ledna 2008 na Obecním
úřadě v Bílé.
Těšíme se na Vaši účast!

mandát daný společností, podílet se od útlého
věku na formování člověka, jeho vzdělávání a
jeho kultivaci. Nese na svých bedrech obrovskou zodpovědnost, kterou nedocení jen ten,
jenž ve své jedinečnosti zůstal netknut snahám pedagogů. Společnost, kterou tvoří lidé,
vnímá pedagoga jako člověka, jenž vykonává
nějakou pracovní činnost, za kterou je zaplacen
(a podle mínění mnoha lidí dobře zaplacen) a
má nadstandardní podmínky pro relaxaci ve
formě prázdnin. Mnozí lidé si ale neuvědomují, že učitel nemůže jako kdokoli jiný vypnout
stroj, zamknout kancelář, odstavit vozidlo a jít
s vědomím, že zmetek se zítra opraví, chybu
v účetnictví můžu hledat zítra, nabourané auto
vyklepu.. Odchází ze školy s vědomím, že zítra
bude pokračovat v dlouhodobé, nekončící práci s člověkem, jehož připravuje pro další život,
který se bude odvíjet s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti získané ve školní lavici. Práce pedagoga na rozdíl od jiných profesí je jiná,
specifická, a kdo ji nedělal, nepochopí, jaká
úskalí musí překonávat, počínaje přirozeným
odporem žactva ke vzdělávání, přes všeobecně
rozšířený názor rodičů, že škola je od toho, aby
jako jediná vychovávala, po nedostatek prostředků na modernizaci vybavení školy. Musí
se neustále vzdělávat, zvláště v oborech, jejichž
vývoj jde rychle kupředu. A k tomu ještě vlast-

krátce z obce
Vodné a stočné
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. informovaly o změně ceny
vodného a stočného od 1. 1. 2008.
Voda pitná (vodné ) 25,88 Kč vč. DPH
Voda odvedená (stočné) 23,44 Kč vč. DPH
Bílé sklo
Na stanoviště kontejnerů určených k třídění
odpadu na parkovišti u obchodu a u zámečku
jsou přistaveny kontejnery na „BÍLÉ SKLO“.

jubilea
60 let

Ján Šamaj 1. 1.
55 let

František Štefko 16. 1.
Srdečně blahopřejeme
k Vašemu životnímu jubileu!

ní rodina se všemi radostmi a starostmi. A aby
toho nebylo málo, tak mnoho učitelů vykonává funkce v rámci obce, třeba jako knihovník,
nebo dokonce starosta. Sečteno, podtrženo.
Statistiky uvádějí k povolání učitelů data, která
mnozí občané neznají. Vzhledem k permanentnímu vystavení stresu se v průměru dožívají 65
let, jsou nejohroženější skupinou pracujících z
hlediska zatížení hlukem, nespatříte učitelku
mateřské školky s chrániči sluchu, to ji spíše
potkáte u internisty s problémy hypertenze či
kardiovaskulárního onemocnění.
Proč jsem si vybral toto téma. Z jednoho
prostého důvodu, informovat ty, kteří buďto
z neznalosti nebo přirozeného kverulantství
házeli blátem po učitelích, kteří se brali za svá
legitimní práva a zvolili pro prosazení těchto
práv stávku. I když všichni bez rozdílu přišli
do styku s učitelem, přinejmenším v základní
škole, nedocenili obrovskou roli, kterou učitel v životě každého sehrál, a nemyslím si, že
to byla role bezvýznamná. Před několika lety
proběhly oslavy 50 let založení Lesnické školy na Bílé. Přijeli pamětníci i mladší absolventi a všichni bez rozdílu vzdali hold učitelům a
mistrům, kteří je nešetřili, pro které neměli v
době studia slušný výraz, ale kteří je připravili pro život. Jsem přesvědčen, že tito lidé
pochopili význam vzdělání a s učiteli v jejich
protestu souhlasili. Na druhé straně potkávám
poměrně mladé lidi, pro které je výraz učitel
synonymem nadávky, neschopnosti, příživníka. Pro vysokoškolsky vzdělaného učitele,
šiřitele vzdělanosti, kultury, hodnot mravních
a etických, bych volil příměr příhodnější.
Co říci závěrem. Učitelé tady byli, jsou
a budou. Jaké jim společnost vytvoří podmínky, taková bude i budoucnost naší
vzdělanosti. Jsme Komenského národ, z
příkladů našeho školství si brala ponaučení
celá Evropa, navíc jsme stále vnímáni jako
národ kultivovaný a vzdělaný. Pokud tento
stav chceme udržet, musí nám býti nápomocni všichni, rodiči počínaje a všemi, kdo
to se školstvím myslí dobře, konče.
Současně přeji všem hodně zdraví v Novém
roce, poděkování patří OÚ na Bílé, který mi
laskavě dovolil na svých stránkách publikovat
články, vztahující se k různým problémům,
včetně událostí v krásné obci Bílá.
Ing. Miroslav Gromnica

