
Vážení spoluobčané, rodiče či prarodiče našich žáků, 

náhodou se mi dostal do ruky dopis, urážející a dehonestující současné vedení našeho městyse. Bojovat 
s anonymy je zbytečné a nedává smysl, chce-li kdokoliv cokoliv sdělit a řešit, musí se v první řadě podepsat. 
Má reakce tedy není odpovědí na zmíněný dopis, ale stručným zhodnocením spolupráce představitelů 
městyse se školou. 
 Jako ředitel zdejší školy pracuji 30 let a v jejich průběhu jsem z pohledu zřizovatele ne vždy měl „na 
růžích ustláno“. Občas jsem se cítil ukřivděn, nedoceněn, řadu připomínek však zpětně považuji za 
relevantní. Určitě tedy nemohu být podezírán, že bych vedení městyse nějak nadržoval a navíc, jsem na 
konci své profesní kariéry, tedy „šplhnout“ si už fakt nepotřebuji.    
 Ani já jsem přesně nevěděl, co od změny na postu starosty, a tím i místostarosty, očekávat. Jsou to 
osoby, s nimiž jsem prakticky v každodenním kontaktu. Záhy jsem však zjistil, že nová dvojice (Šulc – 
Vostálová) je pro další rozvoj školy mimořádně prospěšná. Nově byly zavedeny nejen schůzky s ředitelem, 
ale i s učitelským sborem. Společně jsme v posledním roce vygenerovali celkem 18 projektů na další rozvoj 
a zvelebování školy. V žádosti o granty, ale nejen tam, postupujeme společně, v souladu a systematicky. 
Nikdy se nestalo, že by školu nechali „ve štychu“. 
Vedení městyse letos prosadilo financování rekonstrukce vzorové učebny, posvěcené architektem, od níž se 
může škola odrazit k dalším důležitým inovacím. Po tom, co se povedlo minulému vedení, kde byl ostatně 
současný starosta velmi důležitou osobou (výstavba sportovní haly a generální rekonstrukce školy), je 
předpoklad, že naše škola má solidně nakročeno k modernímu vzdělávacímu centru. 
 A chcete-li si třeba odpočinout v příjemném prostředí, navštivte kdykoliv naší krásnou školní zahradu. I to 
je z velké části dílo vedení městyse. 
 Ve své práci trávím ve školním roce 10 – 11 hod. denně a dělám, co mohu. Administrativní činnosti 
a elektronická agenda jsou mimořádně náročné, navíc zvenčí neviditelné. Na úřadě městyse je to velmi 
podobné – granty, úvěry, plánování, nové zákony, vyhlášky, dotazníky, kontroly a navíc požadavky občanů, 
které se samozřejmě dle věku, povahy a osobnostního založení jednotlivce různí. Přání a představy 
veřejnosti stojí zkrátka velmi často proti sobě a zavděčit se všem nelze. Proto je řízení městyse mimořádně 
náročná a velmi často nevděčná činnost, v níž se samozřejmě mohou občas vyskytnout i chybné kroky, no 
řekněte, kdo je nedělá?  
Zásadní je ale směřování, pracovní nasazení a vize do budoucna. Hodnotím-li přínos současného vedení 
městyse z pohledu školy, je profit pro vaše děti a vnuky neoddiskutovatelný a zřejmý. Za svou osobu, a 
věřím, že i za celý učitelský sbor, prohlašuji, že si práce současného vedení městyse vážíme a těšíme se na 
další spolupráci. 
 
     Všechny zdraví 
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