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Vážení občané,
když jsem se dívala na své podzimní úvodníky ve zpravodajích v posledních třech letech, neboť jsem nevěděla, o čem v úvodníku tentokrát psát, vždy se týkaly nějakých
voleb. V roce 2018 to byly volby senátní
a komunální, v roce 2017 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v roce
2016 volby do Zastupitelstva Olomouckého
kraje. Pak se mi dostal do rukou příspěvek
do tohoto zpravodaje od bývalého ředitele
naší základní školy, PhDr. Ladislava Kejíka

ČÍSLO 5

(viz stránky dále), a nějak se mi to spojilo. V letošním roce si připomeneme 30. let
od sametové revoluce. Československo se
v listopadu 1989 zbavilo totalitního režimu
a vrátilo se mezi svobodné demokratické
země. Pan Kejík se ve svém článku zamýšlí
nad úskalími i výhodami jednotlivých etap
samostatné existence naší země. Zmiňuje, v jak složitém období se momentálně
nacházíme. Musela jsem se nad tím sama
zamyslet. A je to tak. Společenská nálada
v naší zemi není úplně nejlepší. Vypadá to,

ROČNÍK 10

listopad 2014

že ne všichni si váží toho, že žijí ve svobodné zemi. Demokratické principy jsou stále
častěji zpochybňovány. Važme si toho, co
máme. Můžeme v podstatě dělat cokoliv,
vyjadřovat se jakkoliv, studovat, cestovat,
volit. Využívejme možností, které nám žití
ve svobodné zemi nabízí. Nechtějme se vrátit zpátky. To jak se budeme mít dobře, a to
jak naše země bude fungovat, záleží jen na
nás samotných. O tom ta demokracie a svoboda jsou. Přeji všem dobrou náladu a krásný podzim! 		
starostka

Jednání zastupitelstva 27. 6. 2019
Na červnovém jednání zastupitelstva městyse Protivanov zastupitelé schválili Smlouvu č. 1030048283/003 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Městysem
Protivanov a E. ON Distribucí, a.s., na stavbu

přípojky nízkého napětí. Distribuční síť nízkého napětí bude umístěna na pozemcích
parc. č. 1660/20, 1660/22, 1660/23 v k. ú.
Protivanov - parcely ve vlastnictví obce.
Bylo schváleno i poskytnutí každoročního

finančního daru sdružení Moravec Team,
z. s., IČ: 02308231, ve výši 4.000,- Kč na
úhradu nákladů spojených s konáním akce
Pohár Drahanské vrchoviny. Závod se uskutečnil v městysi Protivanov dne 13. 7. 2019.

Jednání zastupitelstva 25. 7. 2019
Starostka informovala zastupitele o obdržení
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu
Podpora bydlení na akci 10 TI Protivanov ve
výši 640.000,- Kč. Dotace byla použita na
stavbu II. etapy komunikace ul. Panská.
Na jednání zastupitelé schválili:
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 56/6,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 150 m², k. ú. Protivanov.
• rozpočtové opatření č. 9/2019. Příjmy
708.455,- Kč, výdaje 743.000,- Kč, financování 34.545,- Kč. Jedná se o schválení přijetí peněžního plnění za prodej pozemků
ul. Panská (prodeje schvalovány na dub-

novém jednání zastupitelstva) a zahrnutí
případné koupě pozemků v rámci dalšího
územního rozvoje obce.
• provedení změny v dosud platném územním plánu: plochu VP (veřejné prostranství)
parc. č. 261/6, k. ú. Protivanov převést na
plochu SV (plochy smíšené obytné – venkovské).
V souvislosti s pracovní schůzkou zastupitelstva týkající se možnosti zahájení
pozemkových úprav v obci konané dne
13. 6. 2019, které se zúčastnil Mgr. Jiří Koudelka, odborný rada a vedoucí pobočky
Prostějov spadající pod Státní pozemkový
úřad (Krajský pozemkový úřad Olomouc),

zastupitelé diskutovali tuto problematiku
a shodli se, že by komplexní pozemkové
úpravy byly pro naši obec přínosné. Pozemkové úpravy řeší celé katastrální území
vyjma zastavěných nebo zastavitelných
částí obce a větších lesních celků. Cíle komplexních pozemkových úprav: uspořádání
vlastnických vztahů k pozemkům a s nimi
souvisejících věcných břemen; zpřístupnění pozemků vlastníkům; scelení a změna
tvaru pozemku; odstranění nesouladů mezi
evidovaným vlastnictvím půdy v katastru
nemovitostí a skutečným stavem v terénu; narovnání vztahů mezi vlastníky a nájemci půdy; zlepšení hospodaření s vodou
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v krajině (protierozní a vodohospodářská
opatření) – návrh opatření sloužících ke kapacitnímu zadržení vody v krajině; k ochraně
území před záplavami; k omezení zrychleného odtoku vody z území; zlepšení retence
vody v krajině pro potlačení dlouhodobého
sucha; řešení širších vztahů v krajině v návaznosti na ukončené pozemkové úpravy
v okolních katastrálních územích (návaznost
polních cest, propojení prvků ÚSES, atd.);
zkvalitnění podmínek pro zlepšení životní-

ho prostředí; ochrana a zúrodnění půdního
fondu; racionalizace zemědělské výroby.
K zahájení pozemkových úprav je třeba podání žádosti ze strany obce nebo vlastníka
pozemků. S pozemkovými úpravami musí
souhlasit vlastníci 60 % výměry katastru (rozhoduje většina), většinou se procento souhlasu pohybuje kolem 98%. Vlastníci v průběhu řízení mohou klást požadavky, kterým
v převážné většině bývá vyhověno. Je třeba,
aby se zahájením pozemkových úprav sou-

hlasili zejména uživatelé pozemků. Bez jejich
spolupráce a bez jejich předběžného souhlasu nemá smysl o pozemkové úpravy žádat.
Zpracování pozemkového návrhu trvá cca
4 roky. Projekty a navrhovaná opatření jsou
hrazeny ze státních prostředků nebo zdrojů
EU, stejně tak realizace navržených opatření,
které se stávají majetkem vlastníka pozemku. Celý proces realizace je dlouhodobá záležitost realizovaná v průběhu několika volebních období (20-30 let).

Jednání zastupitelstva 29. 8. 2019
Starostka informovala zastupitele, že pro
Městys Protivanov bylo příslušnými orgány
vydáno:
• Rozhodnutí – společné povolení stavebního záměru na stavbu: přístavba a stavební
úpravy pro změnu v užívání části stávající kotelny u mateřské školky na zázemí
obecních služeb (pozemek parc. č. st. 339
a parc. č. 816/1 v k. ú. Protivanov). Snahou
městyse je oddělení budovy bývalé kotelny od areálu MŠ a lepší využití této budovy
pro potřeby obce.
• Územní rozhodnutí o změně využití území – změna druhu pozemku parc. č. 30/1,
30/4, 30/6, 885/1, 885/27, 908/2 k. ú. Protivanov (ulice Pod Sokolovnou, Nová). Záměr
změny využití území napravuje stav užívání
evidovaný v katastru nemovitostí se stavem
skutečného využití těchto pozemků.
• Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na akci Novostavba sociálních bytů na parc. č. 789/2 ve výši
19.528.12,80 Kč. Po obdržení této informace bylo zadáno zpracování realizační
projektové dokumentace. Jakmile bude
dokumentace hotova, bude spuštěno výběrové řízení. Předpoklad zahájení stavby: jaro 2020.

Zastupitelé na jednání schválili:
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1106/1, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 57 m².
• poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,Kč spolku Tina Horses, z.s., IČ 05789036, se
sídlem Panská 425, 798 48 Protivanov za
účelem vytváření lepších podmínek pro
účely spolku a nábor nových členů. Spolek působí v oblasti jezdectví.
Dále byly diskutovány tyto záležitosti:
• Nákup sypače (přídavného zařízení) pro
zimní údržbu. Zastupitelé se shodli na pořízení sypače STR4 za malotraktor John Deer,
který se díky své šířce vejde na chodníky,
má jiný systém dávkování a nabírání posypového materiálu oproti stávajícímu stroji
ve vlastnictví obce.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení. Místostarosta seznámil zastupitele s výstupy
projektu vypracovaného Ing. Miroslavem
Kozumplíkem, který řeší výměnu holých
vodičů za závěsné kabelové vodiče na
betonových sloupech E-ON (výpadky při
silnějším větru), výměnu starých lamp za
nové, parametry nových lamp s ohledem
na typ komunikace, možnost spojení
okruhu „Střed“ a „Dolního“ s vyřazením
starého rozvaděče v křižovatce ulic Na

Křivdě a Na Bardóně bez dodatečného
posílení rozvaděče ve střední části obce.
Současný stav: celkový počet světelných
bodů 171 ks, vyměněno 47 ks lamp za LED,
k výměně zbývá 99 ks + 25 lamp k diskusi
(ulice Nová, areál ZŠ, Náměstí, dva zpomalovací ostrůvky před výjezdem z obce,
Skelná Huť). Rozpočet na celou akci – cca
700 tis. Kč + dodávka lamp. Zastupitelé
vnímají potřebu celkové rekonstrukce VO
v naší obci, akce se bude pravděpodobně
realizovat v příštím roce.
• Odpadové hospodářství. Starostka informovala zastupitele o dosavadním postupu v rámci podání žádosti z "Operačního
programu Životní prostředí" na zavedení
systému door-to-door v naší obci. O dotaci se bude žádat prostřednictvím DSO
Malá Haná. Svazek již 2x o dotaci úspěšně
žádal, v několika obcích již systém plně
funguje. Je doporučeno objednat pro kaž
dou domácnost 3 nádoby o objemu 240 l
(1x biodpad, 1 x papír, 1 x plast), je možné
objednat i nádoby 1100 l v případě bytových domů nebo jako výměnu kontejnerů
na sběrných místech. Nádoby dostanou
všechny budovy v naší obci s trvale žijícími osobami. Předpokládaný termín realizace akce je rok 2021.
starostka

30 let od převratu - 30 let kapitalismu
Blíží se 17. listopad 2019, třicet let od převratu a přechodu ke kapitalismu, kdy skončila
vláda jedné strany. Tuto změnu přijala většina národa s nadšením a vírou, že to konečně
bude už jen lepší.
O prázdninách jsem měl možnost mluvit
a diskutovat s celou řadou lidí, kteří se k danému výročí a následným třiceti letům vyjadřovali. A nebylo to jenom v hospodách nebo
v domově důchodců. A byla řeč o tom, co
z těch 30-ti let bychom si měli připomínat jako
to dobré a co jako to horší. K tomu čtu noviny
(i mezi řádky), dívám se na televizi a internet,
poslouchám rozhlas. Protože jsem obyčejný
člověk a venkovan, tak poslouchám vzdělané
osobnosti, politology, sociology a ekonomy,
abych se v tom trochu vyznal. Přestože většina
médií nás ze všech sil přesvědčuje, že se máme
skvěle, nejlépe v historii, lidé tomu moc nevěří

a říkají, že realita je výrazně jiná. Nejhorší je, že
mnoho z nich má strach říci svůj osobní názor. Bojí se o zaměstnání, bojí se šikany, mají
obavy, že nebudou pochopeni nejen svým
okolím, ale i nejbližšími, dojde ke zbytečným
konfliktům apod. Ve společnosti se šíří strach,
že za vyjádření „nesprávného názoru“ budou
mít lidé opletačky. Raději mlčí a myslí si svoje.
Já se nebojím a někteří, se kterými jsem hovořil, také ne. Ochotně mi sdělili svůj názor. Píši
jen, co slyším, čtu a vidím kolem sebe. Jako
laik jsem s některými názory mohl souhlasit,
ale s některými zase ne. Většinou jsem však
souhlasil. Možná, že celá řada čtenářů si řekne,
proč do Zpravodaje píši něco, co je všeobecně
známé. Ano, jsou to známé skutečnosti a já je
chci k danému výročí jen připomenout.
Je mnoho otázek a odpovědí, které by bylo
třeba doplnit. Myslím si, že srovnání před a po

roce 89 nemůže udělat každý. Mladší generace těžko může porovnávat a snadno se jí
vtloukají do hlavy i nepravdy. Jsme svědky
různých názorů mezi generacemi. Vidíme to
téměř ve všech rodinách. Mladí lidé jsou nabádáni k tomu, aby odsoudili a pohaněli životy
svých otců, dědů a pradědů, kteří obnovovali
poválečné Československo a věřili v ideály rovnosti a spravedlnosti. Vždyť tito lidé desítky let
budovali vše, co dnes máme. Školy, zdravotní
střediska, kulturáky, nemocnice, hřiště, obchody, hospody, vodovody, kanalizace, zemědělská družstva, sídliště pro lidi („králíkárny“),
továrny, silnice, přehrady, elektrárny, zkrátka
všechno. Za co se jim mají mladí vysmívat
a odsuzovat je? Za to, že v této době žili, tvrdě
pracovali a věřili v ideály socialismu?
Předesílám, že jsem si vědom toho, kolik
zklamání, neštěstí a utrpení přinesl jedincům

ČERVEN 2019
i celým rodinám komunistický režim po únoru 1948, zejména 50. léta a období normalizace po roce 1969. Politické vraždy, věznění
nevinných, pronásledování a internace kněží, hrůzné praktiky STB, tzv. „rozkulačování“
rolníků na vesnicích a jejich násilné přesídlování, zabavování majetků, stálé kádrování,
nálepkování a diskriminování lidí, pronásledování a šikanování politických oponentů aj.
Přesto si myslím, že ne všechno bylo před rokem 1989 odsouzeníhodné. Byl zde rozvinutý průmysl, zemědělství a potravinová soběstačnost. Lidé měli sociální jistoty, bezplatné
školství od mateřské školy po školu vysokou,
bezplatnou zdravotní péči pro všechny. Byly
levné ceny potravin, dopravy, služeb, topení,
plynu, elektřiny, vody, byla plná zaměstnanost a pracovat museli i nepřizpůsobiví, existovala podpora mladých manželství s dětmi,
jistota bydlení, nenávratné půjčky rodinám
na stavbu a zařízení rodinných domů, bydlení v levných nájemních bytech atd. Jako příklad uvedu, že nájemné za 3+kk bylo 300 Kč
(dnes se za nájem 1+kk platí 12 tisíc), byt 2+1
ve velkém městě stál něco kolem 20 000 Kč.
Na tento byt mohla rodina našetřit za krátkou dobu, nebo ho zájemce dostal zadarmo,
když podepsal na 10 let pracovní smlouvu
se svým zaměstnavatelem. Tento 40 let starý
byt se dnes prodává za 3 miliony a mladí se
zadluží na 30 let. Všichni si rovněž pochvalovali levné tuzemské rekreace, přijatelnou
dobu odchodu do důchodu, nebáli se chodit
v noci po městech a vesnicích, cítili se bezpečně aj.
A co se stalo po roce 1989? Lidé kritizují, že
se rozprodaly strategické podniky a největší výrobní kapacity. Skončily podniky jako
Poldovka, Zbrojovka, Svit, Hedva, Kras, OP
Prostějov aj. Zavřely se továrny a místo nich
se objevily montovny. Vše jsme prodali a teď
nám nepatří skoro už nic. Nepatří nám už
ani voda (vodárny). Nyní jsme překladiště
a montovna Evropy. Štěstí, že máme aspoň
nějaké šikovné živnostníky a podnikatele.
Šlo by pokračovat, co zemědělství? Patřilo
k nejlepšímu v Evropě, byli jsme soběstační.
A v současnosti? Prázdné kravíny, vepříny, na
polích žádná cukrovka a málo brambor, dovážíme zkažené maso, nekvalitní potraviny,
ovoce a zeleninu. Na tisících hektarech úrodné půdy stojí obrovské velkosklady a solární
elektrárny. Zlikvidovala se soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.
Z některých vesnic mizí život. Odcházejí
obyvatelé, lékaři, zavírají se školy, obchody,
pošty, hospody. Ještě štěstí, že se to netýká
Protivanova. V naší vesnici, a doufám, že i ve
všech okolních obcích, pracují starostové
a zastupitelstva pro zvelebení obcí a dělají
všechno ku prospěchu jejich obyvatel.
A co kultura, školství a zdravotnictví? Podívejte se na programy televizí. „Krmí nás americkými psychopatickými krváky a škváry,
různými amorálními reality-show. A k tomu
slovník plný sprostoty a oplzlosti.“ Zde si berou vzory někteří „náctiletí“ pro svoje chová-
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ní a jednání, pro surové rvačky, které si natáčejí na videa, a připadají si jako hrdinové.
Možná si před tím dají „čouda mariánky.“ Kde
se poděla krása spisovné češtiny? Ta se cizími
slovy nahradit nemůže. Zmizel cit pro rodný
jazyk. V televizi slyšíme mnoho lží, které popírají pravdu a vymazávají historické kořeny
a paměť českého národa, a to přesně podle
citátu: „Chcete-li zničit národ, odřízněte jej
od jeho kořenů.“
Ve školství se snížila úroveň vzdělanosti žáků
na základních i středních školách. Děti školou
povinné už dokonce svoje učitele i „fackují.“
Čeští žáci mají podle statistik nejméně rádi
školu ze všech vyspělých zemí světa. Málo
komunikují, jsou stále jen zahleděni do svých
mobilů a počítačů. Nic proti technologiím,
ale bojím se toho, že přichází doba, o které
mluvil už Albert Einstein. Cituji: „Obávám se
dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné
lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idiotů.“ Zlikvidovali jsme učňovské školství a nejsou řemeslníci. Všichni chtějí maturitu. Co mi pomůže tesař s maturitou, když
mi nedokáže udělat krov na střechu. Nejde
nám o kvalitu, ale pouze o dobrou statistiku.
Stejné to je na klasických univerzitách, které
zřizují řadu pochybných a nikomu nic neříkajících studijních oborů. Za témata diplomových prací studentů těchto oborů by se
nemusel stydět ani Jára Cimrman. Hlavně, že
statistiku vylepší další bakaláři a magistři. Vysokoškolský pedagog docent Michael Kroh
říká: „Úroveň všeobecných znalostí (nehodnotím znalosti jednotlivých specializovaných
předmětů) mezi současnými vysokoškolskými studenty je často i pod úrovní starších, ale
čtenářsky gramotných občanů.“
Ve zdravotnictví se zlikvidovala preventivní
dětská lékařská péče, zejména zubní. Nejsou
pediatři, zubní ani ostatní lékaři, chybí zdravotní sestry. Zavřela se celá řada poliklinik
a nemocnic nebo aspoň některá jejich perfektně vybavená oddělení. Zdravotní péče
se začíná stávat méně dostupnou, zejména
pro obyvatele vesnic, které jsou vzdálenější
od center.
A co politici? Proč jsou lidé v politice? Proč
se do ní „cpou“ a chtějí se v ní udržet co nejdéle a za každou cenu? „Pouze naivní hlupák
může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom
se my, obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam
kvůli tomu, protože touží po bohatství, po
moci. Jejich jediným cílem je udržet se co
nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.“
Když člověk poslouchá, jak se naučenými
frázemi předvádějí a vzájemně osočují v parlamentu, v televizi, v novinách, na internetu,
tak si říká: “ Proč se pořád hádají, nadávají
si a nedělají něco pořádného pro náš stát
a jeho obyvatele? Proto jsme je přece volili.“ Lidé jsou často jejich chováním otráveni
a k dalším volbám už nejdou. Ukazuje to na
krizi důvěry v politiky a politiku.
Musíme však také vyzvednout pozitiva po
roce 89. Protože je nechci všechny vyjmenovávat, dovolím si uvést pouze ta nejdůležitěj-

ší. Konečně můžeme cestovat. Máte-li peníze
a nemáte strach z terorismu, můžete libovolně cestovat po celém světě. Škoda, že čtvrtina Čechů nemá dost peněz ani na dovolenou
v tuzemsku.
Jsme členy NATO a EU. Rozdílnost názorů lidí
však vidíme i v oblasti naší zahraniční politiky. Některá nařízení a směrnice Evropské
unie omezují naši suverenitu. Proč jsme ve
vojenských misích? Za čí zájmy umírají naši
vojáci? My jsme přece nerozpoutali válku
v Afganistánu, Iráku, Libyi nebo v Sýrii. „Války
ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím USA a států NATO. O žádná lidská práva a demokracii nejde. Jde jen o strategické
zájmy, moc a ovládnutí nerostných zdrojů.“
Zase se nám určil nepřítel. Před rokem 1989
USA a NATO, dnes Rusko. Dříve byl přítelem
„Ivan“, dnes je to „strýček Sam.“ Strýček má
vždycky pravdu, co přikáže, musí se udělat.
Komentátor Petr Štěpánek 21. května 2019
napsal: „Co kdybychom jednou i my nevzhlíželi k žádným obzorům, ani těm východním,
ani těm západním. Co kdybychom nevykřikovali, kam patříme či nepatříme, protože
od vždycky jsme tam, kde jsme, a jinde nikdy
nebudeme. Co kdybychom prostě dělali věci
po svém, sebevědomě a efektivně. Opravdu
je to nemožné? S hlavou zabořenou v řiti,
ať už se nachází na jakékoli straně světa, to
ovšem nejde.“
Máme svobodu a demokracii. Můžeme si
říkat a dělat, co chceme. Můžeme demonstrovat, házet rajčata na svoje neoblíbence,
můžeme klidně hanobit hlavu státu, kydat na
něj špínu a jeho osobu přirovnávat ke všem
domácím zvířatům. Nic se nám nestane. Na
jedno si však musíme dávat pozor. Abychom
náhodou v hospodě pod vlivem dvou fernetů neřekli něco hanlivého na cikány, pardon,
na naše protěžované nepřizpůsobivé, nebo
na migranty. Za to by nám mohl hrozit kriminál a mohli by nás označit za rasisty, xenofoby, extrémisty, nácky (fašisty) a bůhví
ještě za co. Na to tedy velký pozor. Svoboda
samo o sobě nestačí. Ke svobodě a demokracii také patří sociální jistoty, jistá materiální
úroveň a pocit bezpečí. „Svoboda nejsou jen
kecy, ale práce, vzdělání, bydlení, důstojný
důchod, právní stát a zdravotní péče.“ Bylo
dosaženo toho, že občané nevěří ve spravedlnost, nevěří v právní stát, nevěří, že se
dovolají svého práva. „Myslí si, že soudy jsou
zkorumpované. Je to skvělé, když gauneři
mají svá práva a jejich oběti nemají práva
žádná. Zloději si žijí v klidu, přepychu a blahobytu.“
Lidé, co se to kolem nás děje? Proč je všude
tolik lži, násilí, surovosti, vražd, zbabělosti,
zákeřnosti, pokrytectví, arogance, závisti,
zloby, nenávisti, falešné morálky a sprostoty
a proč se to všechno legalizuje jako normální stav demokracie? Kam se poděla pravda,
tolerance, slušnost, ohleduplnost, solidarita, vlastenectví? Proč je zde zase třídní boj
a třídní nepřítel, proč máme být za své odlišné názory zase kádrováni (už jen schází, aby
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zase vznikly nějaké „uliční výbory“), dehonestováni a nálepkováni jako nositelé špatných
a nepohodlných názorů? Proč jsme denně
oblbováni a obelháváni některými sdělovacími prostředky? Proč stále narážíme na informování „systémem polopravd, pololží a lží
s politicky korektní přísadou pravdy?“ Proč je
nám vnucovaná zase jediná pravda, ten jediný a nejsprávnější světový názor a všechno
ostatní je označováno za nebezpečný extremismus, dílo ruských agentů a podobně? Proč
jsou zde zase noví hlasatelé opravdové pravdy a morálky? Na adresu médií se před časem
kriticky vyjádřila také manželka někdejšího ředitele Národní galerie Marie Knížáková, která
mimo jiné uvedla: „Média si s námi dělají, co
chtějí, a my jsme, jak je vidět, bezmocní. Kde
hledat pravdu? Patrně ji nepotřebujeme. Kam
jsme se dostali? Kdo šlape po všech lidských
ctnostech? Ve lži jsme žili dost dlouho za komunistické totality a jak to vidím, tak zdárně
navazujeme a ještě si tleskáme.“
Lidé, co se to s námi děje? Proč stále opakujeme stejné chyby? Copak jsme tak nepoučitelní? Copak nejsme schopni se poučit
z chyb v minulosti? Dávám za pravdu slovům
ekonomky Hany Lipovské, která na svém
facebookovém profilu napsala: „Už zase jsme
si zvykli čekat na příkazy odjinud. Už zase
se v nejzákladnějších momentech lidského
života vzdáváme vlastního rozumu a citu
a přijímáme tupé, ubohé nehodnoty, které
jdou proti přirozenosti. Už zase se učíme lhát
a přetvařovat, už zase mluvíme jinak, než myslíme, už zase ‚myslíme nahlas‘ jen v souladu
s tím, ‚co se může‘. Už zase si křivíme páteř
v předklonu před poradci, kteří nám dovážejí
úředně prefabrikovaná moudra. Už zase se

učíme ideologii a jediný správný světonázor.
Už zase upřednostňujeme zájmy cizích mocností před našimi národními zájmy.“
Bude se tedy 17. listopadu slavit? Jak už to
tak v každé společnosti bývá, jedni si myslí,
že je co slavit, a ti druzí zase, že není co. Já
si toto výročí budu připomínat v dobrém.
Jsem spokojený, ještě žiju a nic mi neschází.
K tomu mám velké štěstí, že jsem většinu svého života prožil mezi svými v rodné obci, kde
se skoro všichni dobře známe, kde je klid, pohoda a přátelská atmosféra. Protože se mám
dobře, tak beru s nadhledem, že v důsledku
své blbosti jsem z privatizace nic neměl, protože jsem všechno vložil do CS Fondů, které
byly „vytunelovány“, že máme zlikvidovaný
průmysl a zemědělství, že jsme montovnou,
smetištěm a popelnicí Evropy, že vzrostl
státní dluh, že vzrostla zadluženost českých
domácností, že se zdražují potraviny a léky,
že mě odírají banky lichvářskými hypotečními úroky, že rostou ceny energií, benzínu,
vodného a stočného, že mladí lidé nemají
bydlení, že se začíná horšit úroveň vzdělání,
kultury a zdravotní péče, že lidé nevěří v nezávislou justici a právní stát, že jsou plné věznice (ne politických vězňů), že „jsme masivně
ovládáni pod heslem liberální demokracie
a lidských práv“, že lež byla povýšena na společenskou normu, že i u nás už máme gender
a multi-kulti šílenství, že musím být svědkem
neustálých štvavých a nenávistných kampaní jedněch proti druhým, že demonstruje
samozvaná elita proti občanům a chce změnit výsledky svobodných a demokratických
voleb, že poctivě pracujícím se smějí ti, kteří
nechodí do práce a vše jim platí stát, že se
zvyšuje počet lidí pod hranicí chudoby a po-

čet bezdomovců, že se denně z mainstreamových médií valí polopravdy, lži a zloba, že
za 30 let ještě nezvítězila pravda a láska nad
lží a nenávistí aj.
To přece vůbec nevadí a vůbec to není důležité. Nejdůležitější je, že máme svobodu
a demokracii, můžeme bez obav demonstrovat a házet na představitele státu vajíčka,
jsme členy NATO a EU, můžeme volně jezdit
po světě a hlavně nám nevládnou komunisté
a máme banány.
Závěr je následující. Pokud chcete mít peníze, mít se dobře, nebýt okraden, žít ve svém
domku nebo bytě, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si ho užít, právo na to
máte, ale musíte si to zajistit sám, nikdo jiný
Vám nepomůže.
Tak to musím jít oslavit za štamgasty. Za
pobrukování známých písní „Teď už máme,
co jsme chtěli…“ a „Až nás půjdou miliony,
všichni proti větru…,“ jdu na dobré „točené.“
Při pivečku si jistě popovídáme o něžném
pohlaví, o nemocech, o zajímavostech a novinkách z Protivanova, o tom, co by měla starostka a zastupitelstvo ještě pro obec a lidi
udělat, něco a někoho pomluvíme, budeme
nadávat na to, že nám hospodský zase, už po
několikáté, zdražil pivo a vykašlem se na politiku. Po cestě do hospody ještě trochu pro
sebe v duchu mudruji a říkám si, že možná
bude líp…A jestli ještě někomu náhodou
zůstaly od něčeho nějaké klíče, může si zazvonit.
Váš názor Vám neberu, svůj a těch, se kterými jsem diskutoval a mnohé jiné citoval, Vám
nevnucuji!!!
PhDr. Ladislav Kejík,
ředitel školy v.v.

Vzpomínka na protivanovského rodáka
Před 120 lety – 6. prosince 1899 se narodil
v Protivanově, v rodině hostinského Luňáčka,
malíř a pedagog Josef Václav Luňáček. Mezi
léty 1919-1925 studoval na Karlově univerzitě
v Praze (filozofie, pedagogika), na Českém vysokém učení technickém v Praze ( deskriptiva
a matematika) a na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Vlaho Bukovace, Vratislava
Nechleby, Josefa Jindřicha Loukoty a Max
miliána Pirnera. Po studiích nastoupil jako
profesor na reálné gymnázium do Místku,
kde působil až do svého důchodového věku.
Žil v Metylovicích, kde ve svém podkrovním
ateliéru maloval. Měl rád přírodu - jako zdroj
inspirace mu byla nezastupitelnou.
Napsal knihu „Uvědomělé pozorování a zobrazování“, která byla shrnutím zkušeností, jak
vyučovat kreslení podle skutečnosti. Zvládnutím sedmi úkonů v této knize podmiňuje
naučit se kreslit podle názoru. Je to metoda
poměřování, přenášení směrů, zjednodušování, pozorování přimhouřeným okem…
V malbě preferoval schopnost vyjádřit se
malířským kontrastem. Patřil mezi lidi, kteří
ví, že něco umí. Měl proto dar vrozené au-

tokritiky. Tvořil impresionisticky. Vystavoval
na výstavách v Místku, Frenštátě, Valašském
Meziříčí a Moravské Ostravě. Maloval podobizny, krajiny, interiéry a zátiší. Jeho vyučovací metoda se setkávala ale i s kritikou.
Vytýkali mu jednostrannou preferenci kresebné dovednosti.
Zajímavé bylo pozorovat prof. Luňáčka při
práci. Byl zaujat, vnitřní napětí a neklid se
projevoval v míchání barev na paletě, přimhouřením očí, odstupováním od plátna
i soustředěným pozorováním. Byl precizní, ne
vždy byl s výsledkem několikahodinové práce
spokojen. Měl rád květinová zátiší – mečíky
či gladioly, které maloval pro jejich barevnou
i tvarovou bohatost. Byly to především barevné a tvarové symfonie. Vytvořil plakety pro
automobilové závody ostravského okruhu
a dvojpomník s plaketami v Palkovicích.
V podstatě byl hluboce nábožensky založený. Měl rád život a pokud vím, tuto lásku si
dovedl dochovat až do konce svého života.
Zemřel 4. dubna 1991 v Metylovicích. Po
smrti byl podle svého přání pochován na
místním hřbitově ve stráni tak, aby se mohl

„dívat“ do kopců kraje, které svou paletou
obdivoval a kde ho lidé měli rádi.
napsal Josef Dolívka
Štafeta – kulturní časopis Prostějovska,
ročník XXXXI, číslo 3 (119), vyšlo 2011
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Římskokatolická farnost Protivanov
Rozvrh hodin
náboženství
Tak jsme slavnostně zahájili 2.9. nový školní
rok a s radostí jdeme do výuky. Letos se nám
malince změnila výuka. Takže naše nejmladší
děti, tedy první třída bude mít výuku v pátek
5. hodinu. Moc se na vás těším!!! Druháci 5. hodinu, ale ve středu. Ve třetí třídě se děti budou
připravovat na první svaté přijímání. Hodinu
náboženství budou mít ve středu šestou hodinu. Čtvrťáci a páťáci budou i letos spojeni.
Jejich hodina bude v pátek šestá vyučovací.
Poslední skupinou, nejmenší a zároveň nejrozmanitější (6. - 9. třída), bude v pátek sedmá
hodina. Začali jsme už ve středu 11. 9. 2019.

Oprava kříže
u kostela
Naše farnost na začátku letošního roku požádala o dotaci na restaurování kříže u kostela.
Dotaci jsme získali a proto může začít oprava
tohoto kříže. Získaný dotační program ale vyžaduje naši spoluúčast. Proto každou poslední neděli v měsíci až do konce letošního roku
bude na všech bohoslužbách sbírka právě
na opravu tohoto kříže. Jsou to tyto neděle:
29.9., 27.10., 24.11. a 29.12. Upřímný Pán Bůh
zaplať za vaši finanční podporu a modlitby!!

Cyklistický výlet 28.9.
I letos se uskuteční cyklovýlet, a to nejen pro
děti. Sraz na Náměstí v 9:00 hodin. Sebou
svačinku a pití. Cílem bude …. (nechte se
překvapit).

Pěší pouť do Okluk
První sobotu v říjnu završíme pěší farní poutě putováním do Okluk. Sraz ve 14:00 hodin
u kaple v Malém Hradisku. Na začátku Okluk
se setkáme a spojíme s nekonečným proudem poutníků z Prostějova, Stínavy, Ptení
a přilehlých galaxií. Mše svatá u kapličky na
konci Okluk bude v 15:00 hodin. Po poutní
mši svaté se bude prodávat „Protivanovské
Vašik“ - naše farní pivo.

Císařské hody
Třetí neděli v říjnu (20.10.) budou císařské
hody, při kterých poděkujeme Pánu Bohu za
letošní úrodu. Bude pouze jedna mše svatá,
a to v 9:00 hodin. Odpoledne pak ve 14:00 hodin Te Deum a svátostné požehnání a po něm
se můžete těšit na tradiční burčákový košt
v multifunkčním sále fary. Své výpěstky pro
dožínkovou výzdobu doneste nejpozději v pátek 18. 10. po dětské mši svaté (18:00 hodin).

Velká nabídka
nejen pro děti na
světýlkový růženec
V pouťovém farním časopisu pro děti „Vánečku“ jste se mohli dozvědět o světýlkovém růženci. Ze srdce vás všechny (nejen děti, ale
i dospělé) na toto společenství zvu. Bude to
v sobotu 26.10. v 16:00 hodin na faře v multifunkčním sále.

Říjnové mariánské
pobožnosti
Nejen květen, ale i říjen můžeme prožívat
s Pannou Marii. Každé úterý tak od 17:30 hodin budou tradiční mariánské pobožnosti.

Zapisování mešních
úmyslů na příští rok
a prodej kalendářů
I letos první říjnové úterý začnu zapisovat
vaše mešní úmysly na příští rok. Pak samozřejmě i každé další úterý. Zároveň si můžete
v sakristii pořídit stolní kalendáře na nový kalendářní rok 2020.

Dušičkové
pobožnosti na
našich hřbitovech

Misijní neděle

V neděli 3.11. se na hřbitovech v naší farnosti uskuteční pobožnosti za zemřelé. Časový
rozvrh bude upřesněn v ohláškovém programu farnosti.

Misijní neděle bude v naší farnosti opět v mimořádném termínu, a to druhou neděli v říjnu (13.10.). V animovaném obětním průvodu
si připomeneme misijní území na celém světě. Při bohoslužbě se uskuteční sbírka, která
poputuje do misií.

Adorace před
vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
V den památky svaté Lucie (13.12.) bude
v naší farnosti „Adorační den“. Nejsvětěj-

ší svátost vystavím v 9:00 hodin v sále fary.
Poté můžete v kteroukoliv dobu přijít, pomodlit se a pozdravit Pána Ježíše. Adorace
bude ukončena slavením dětské mše svaté,
a to mimořádně na faře v multifunkčním sále
v 17:00 hodin.

Adventní snídaně
pro děti
Každou sobotu v době adventní srdečně zvu
děti na faru k již tradiční společné snídani.
Určitě přijďte i na rorátní mši svatou v 7:00
hodin. Jako každý rok v šeru kostela za zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet
světlo v lampičkách k oltáři.

Duchovní obnova
Na letošní advent naše farnost plánuje duchovní obnovu. Datum a čas bude upřesněn.
Jisté je pouze místo: multifunkční sál naší fary.
Snad si můžu dovolit vám přislíbit, že ji povede otec Roman Frič z Židlochovic, který přijal
kněžské svěcení v kartuziánském klášteře
v Marienau a následně tam strávil několik let.

Adventní koncert
Druhou neděli adventní 8.12. se uskuteční
v 15:00 hodin v našem kostele koncert skupiny BaczBand. Výtěžek koncertu bude věnován na pokrytí nákladů s restaurováním kříže
vedle kostela. Srdečně vás všechny jménem
farnosti zvu.

11. farní ples
V sobotu 11.1. v KD Malé Hradisko se uskuteční „už“ 11. farní ples. Datum i pořadové
číslo plesu skrývá samou jedničku, tak už se
těším, že i letos se nám podaří vše připravit
na jedničku a zase za námi přijdete a svou
účastí podpoříte farnost. Předprodej vstupenek se otevře v pondělí (9.12.2019) ráno
v ICT - knihovně.

Ze srdce vám všem žehnám
o. Zdeněk Fučík
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ICT – knihovna Protivanov
Tvořivá dílna
pro dospělé

Tvořivá dílna
pro děti

Uspávání broučků
a lampionový průvod

Knihovna bude v pondělí 14.10.2019 pořádat tvořivou dílnu pro dospělé ČERNÉ DRÁTOVÁNÍ – SVÍCEN. Lektorem bude pan Petr
Lukáš. Jak už název napovídá, vyrobíme si
velmi pěkný svícen na vysokou svíčku, který
jistě zkrášlí Váš dům.
Zájemci o tvořivou dílnu se nahlásí nejpozději do 4. října v knihovně (tel: 725 253 021,
email: knihovna@protivanov.com).

Zvu všechny děti na tvořivou dílnu a jako
každoročně na podzim budeme i letos tvořit
dekorace z přírodních materiálů. Tvořivá dílna proběhne začátkem měsíce října, o přesném datu budete včas informování. Už nyní
se na všechny tvořivé děti moc těším.

Listí žloutne, opadává a broučci a berušky se
začínají pomalu ukládat k zimnímu spánku.
Pojďme jim společně posvítit na cestu a zazpívat ukolébavku na dobrou noc.
Lampionový průvod a uspávání broučků se
uskuteční v sobotu 19. října v 18:30 hodin
a sraz bude před místní sokolovnou.
knihovnice

Pověz mi pověst
Podzimní dny a prodlužující se večery přímo vybízí k uvaření teplého čaje nebo kávy a k přečtení dalšího našeho příběhu z cyklu bájí a pověstí.
Minule jsme se ve vyprávění dostali do Pavlova. Zkusme tu ještě chvíli pobýt a prožít příběh jedné chudé vdovy z Pavlova.

O lese zvaném Hrad
Za Kořencem, směrem k Pohoře, je zalesněný kopec a ten se jmenuje Hrad. Možná tam
za dávných časů opravdu stával hrad, nebo
jen hrádek, nebo třeba jenom tvrz. Kdo ví, co
všechno se na tom místě odehrálo v minulých staletích.
V tom kopci prý jsou rozsáhlé chodby a ty jej
spojují s pavlovským dvorem. Odtud přicháze-

li preláti a v tom podzemí ve velké kapli sloužívali mši. Jejich chorály i hlas varhan bývalo daleko slyšet, zvláště v noci. Měli tam velké sály,
jídelnu i kuchyň a zásoby potravin i drahého
vína. Všechny podlahy tam byly z mramoru.
Preláti byli navyklí na dobré jídlo. Vynikající kuchaři pro ně připravovali přepychové hostiny.
Všechno nádobí bylo ze stříbra a ze zlata.

V tom zalesněném kopci sbírala roští jedna
chudá vdova z Pavlova. Najednou se jí před
očima v mechu něco zablýsklo. Byla to těžká
zlatá lžíce. Vdova celá šťastná běžela domů
a radovala se, že v chaloupce bude konec bídy.
Její radost však dlouho netrvala. Sotva se
setmělo, objevil se tajemný mnich v černém
klášterním kabátu. Zaklepal třikrát na okén-

ZÁŘÍ 2019
ko a ustrašené ženě přísně poručil: „Vrať, co Ti
nepatří!“ Ona s pláčem položila tu zlatou lžíci
na práh domu a to zjevení zmizelo, ztratilo se
ve tmě.
Ubohá žena hořce oplakávala ztracené naděje. Sotva se rozednilo, vydala se znova do
toho lesa a se zoufalou umíněností začala
hledat. Nahlížela pod borůvčí i trávu, pod
kopečky mechu a suché listí, rozhrnovala
maliní a ostružiní, ale všechno její úsilí bylo
marné. Již z blízké vesničky uslyšela poledne
a oči se jí znovu naplnily hořkými slzami.
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Najednou měla pocit, že se na ni někdo dívá.
Prudce se otočila a spatřila v přítmí lesa vysokou postavu v bělostném rouchu, protkávaném stříbrnými nitkami. Nevěděla, zdali je
to skutečnost nebo jen hra světel a stínu, co
viděla přes slzy pod hustými větvemi starých
stromů. Vtom se to zjevení začalo ztrácet
a rozplývat se, jen sněhobílá ruka ukázala na
velký balvan zarostlý mechem.
Sotva se ho ta žena dotkla, odkutálel se, jako
by byl z papíru. Pod ním se zablýskaly zlaťáky
a stříbrňáky. Nebylo jich mnoho, ale pro tu

chudou rodinu to byl učiněný poklad. V tom
rodu navždy zůstala vděčnost k tomu neznámému člověku, který tam při útěku z vlasti
uložil své skromné jmění v marné naději, že
se jednou vrátí.

(podle vyprávění M.H. z Pavlova.
Zdroj: O šesti mládencích,
autor: Paroulková Soňa
vyd. Regionální noviny Boskovice 1999)

Co plánujeme
v listopadu
a prosinci?
• Poslední neděli v listopadu, tj. 24. 11.
2019 k nám přijede Divadlo plyšového medvídka s divadelním představením pro děti „Pravidla neslušného chování“. Představení se odehraje v místní
sokolovně a to v 15:00 hodin odpoledne. Zveme všechny děti i jejich rodiče.
• V prostorách knihovny plánujeme
v době adventní tradiční vánoční prodej knih, zejména dětské literatury.
Přijďte dětem koupit pěkný dárek k Vánocům. O přesném termínu budeme
veřejnost informovat formou plakátů
a informacemi na webových stránkách.
• Hasiči Protivanov budou pořádat v adventní době v prostorách sokolovny
prodejní vánoční výstavu. O přesném
termínu budete včas informováni.
• ICT - knihovna a Městys Protivanov vás
už nyní zvou na tradiční rozsvěcování
vánočního stromu na Náměstí, které
se uskuteční na první adventní neděli
1. 12. 2019. Těšit se můžete na bohatý program, vánoční ohňovou show
a překvapení pro děti.

Inzerce
Hledám ke koupi dům v Protivanově a jeho okolí. Ideálně se zahrádkou, nebo alespoň dvorek. Tel. 732 307 348.
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