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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
první číslo zpravodaje roku 2020 se vám do
rukou dostává tentokrát trochu později, než
bývalo dříve zvykem. Zkoušíme upravit formát a zúžit četnost vydávání, a to tak, abyste každé čtvrtletí našli ve vašich schránkách
jedno číslo zpravodaje. Protivanovský zpravodaj se tak stává čtvrtletníkem. Věřím, že
ochuzeni o nic nebudete a na tuto skutečnost si brzy zvyknete.
V prvním letošním čísle zpravodaje se
ohlédneme za starým rokem i prvním čtvrtletím roku nového a přečteme si zajímavé
články. Ráda bych také napsala, že se dozvíme, na jaké akce se můžeme v nejbližší
době těšit. To ale nemůžu. Městys měl pro
vás připraveno několik akcí, ale vzhledem ke
složité době, ve které se momentálně naše
země, potažmo celý svět právě nachází, není
vhodné, dokonce i možné je zrealizovat. Tou
největší zrušenou akcí je bezesporu Setkání
starších a dříve narozených, které bylo plá-
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nováno na 19. 4. 2020, v měsíci březnu byla
také zrušena cestopisná přednáška s ochutnávkou thajského čaje i akce knihovny pro
děti Noc s Andersenem nebo jarní tvoření.
Důvod zrušení je pro všechny akce společný – je to nový typ koronaviru označovaný
SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19. Právě kvůli tomuto rychle se šířícímu viru byl omezen společenský i kulturní
život v naší zemi. Ale nebojte se, akce nejsou
zrušeny zcela, ale přesunuty na dobu, kdy
se situace ustálí, a kdy nebude hrozit žádné velké riziko nákazy tímto virem. Setkání
seniorů a přednáška se pravděpodobně
uskuteční na podzim tohoto roku, Noc s Andersenem je prozatím odložena na květen.
Věřím, že všichni tuto situaci chápete.
Přeji vám všem pevné zdraví a ať se vám
daří! A samozřejmě také krásné jaro!
starostka
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jednání zastupitelstva 30. 1. 2020
V rámci majetkoprávních záležitostí zastupitelé:
• souhlasili se snížením nájemného v nebytovém prostoru umístěném v přízemí budovy č. p. 375 umístěné na pozemku parc.
č. st. 82/2, k. ú. Protivanov v období od 1. 3.
2020 – 31. 8. 2020 na 450 Kč/měsíčně.
• schválili zvýšení nájemného v bytových

prostorách obce o přírůstek průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen proti
roku předcházejícímu (CPI - Consumer Price Index), dle údajů zveřejněných Českým
statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok tzn. o 2,8 %.
• schválili záměr prodeje části pozemku parc.
č. 853/10, druh pozemku ostatní plocha,

ostatní komunikace, o výměře cca 40 m².
Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov pro katastrální území Protivanov
na listu vlastnictví č. 1.
• stanovili cenu obecních pozemků v intravilánu obce (vyjma stavebních) na výši 80
Kč/m² (případně + DPH, záleží na druhu
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pozemku). Cena stavebních pozemků zůstává ve výši 250 Kč/m² + DPH.
Zastupitelé vydali Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Vyhláška byla uvedena do souladu s novým zněním zákona
o místních poplatcích, byly upraveny sazby
poplatků s ohledem na zkušenosti s výběrem
poplatků.
Zastupitelé projednali několik žádostí o finanční podporu a následně schválili:
• žádost o dotaci ve výši 53.000,- Kč podanou spolkem TJ Sokol Protivanov, z. s., IČ
16367880, se sídlem Sokolská 198, 798 48
Protivanov a Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městysem Protivanov a TJ Sokol Protivanov, z.s. Dotace bude použita na úhradu
energií (vodné, stočné, plyn, elektrika), pojištění majetku (10 tis. Kč ročně) a vybavení
kuchyně (nádobí – talíře, hrnky apod., malé
spotřebiče).
• žádost o dotaci ve výši 200.000,- Kč podanou spolkem SK Protivanov, z. s., IČ:
03872017, se sídlem č. ev. 120, 798 48 Proti-

vanov a Smlouvu o poskytnutí dotace mezi
městysem Protivanov a SK Protivanov, z. s.
Dotace bude použita na úhradu dopravy na
fotbalová utkání, platby energií (plyn, elektrika, voda), platby FAČR, nákup sportovního vybavení, odvoz komunálního odpadu,
pronájem sportovišť na přípravná utkání,
údržbu hřiště (benzin do sekačky, hnojiva,
vápno), opravy majetku, čistící a prací prostředky, náklady na úklid, platby ČUS (zpracování účetnictví).
• poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,Kč „Klubu seniorů Protivanov“ na jeho činnost v roce 2020, zejména pak úhradu autobusové dopravy při pořádání seniorských
zájezdů.
V návaznosti na novelu nařízení č. 318/2017
Sb. zastupitelstvo stanovilo svým neuvolněným členům za výkon funkce nové odměny
za měsíc a to tak, jako předcházející odměny ve výši 50% maxima odměn stanovených
vládou ČR (zaokrouhlené na desetikoruny).
Jedná se o následující částky: místostarosta

16.250,- Kč, předseda výboru 1.810,- Kč, člen
výboru 1.510,- Kč, člen zastupitelstva bez
dalších funkcí 900,- Kč. Při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny se poskytují od 1. 2. 2020. V případě
nastoupení náhradníka na uvolněný mandát
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení
do příslušné funkce. Tímto usnesením se také
ruší dosud platné usnesení č. 9/2018/4.1. ze
dne 1. 11. 2018.
V rámci plánované výměny všech starých svítidel za nové zastupitelé schválili nákup 103
ks lamp firmy SNAGGI Lighting s.r.o. (lampy
od této firmy jsou instalovány v horní části
obce). Nové lampy budou instalovány v první polovině roku 2020.

jednání zastupitelstva 27. 2. 2020
Na únorovém jednání se zastupitelé věnovali
zřizovaným příspěvkovým organizacím. Projednali a schválili účetní závěrku Mateřské
školy Protivanov, příspěvkové organizace, za
rok 2019 i účetní závěrku Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace, za rok 2019.
Ředitel Základní školy Protivanov seznámil zastupitele s dvěma projekty, které by
v základní škole rád realizoval. Jedná se o
rekonstrukci cvičné kuchyně a rekonstrukci
prostoru šaten (odstranění drátěných kójí,
instalace šatních skříní pro každého žáka a

celková úprava prostoru šaten). Zastupitelé
s těmito investičními záměry souhlasili. Souhlasili také s podáním žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva financí ČR Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, v rámci které je možné
na oba projekty žádat o dotaci ve výši 90% z
uznatelných nákladů.
Zastupitelé schválili každoroční poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000,- Kč Fondu pro
opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ
27019195, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov.

Co se týká pozemků městyse, zastupitelé
schválili uzavření smlouvy č. 1030054984/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městysem Protivanov a E.ON Distribucí, a.s., IČ 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. Jedná
se o stavbu přípojky NN pro rodinný dům.
V rámci stavby by mělo v nezbytně nutném
rozsahu dojít i k dotčení nemovitosti ve vlastnictví obce parc. č. 853/10 k. ú. Protivanov.

Rozpočet městyse k 31. 12. 2019
Jak hospodařila naše obec v roce 2019, můžete vidět v tabulce níže, která ve zkrácené
verzi rekapituluje jak příjmy rozpočtu, tak
i jeho výdaje. Plná verze plnění rozpočtu je
k dispozici na webových stránkách městyse
Poskytovatel dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra, GŘ HZSOL

Protivanov v sekci Obecní úřad/Rozpočet/
Městys Protivanov (jedná se o Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu). Rozpočet byl
schvalován jako schodkový, v konečné fázi
však skončil přebytkem. V příjmové části

jsme při schvalování rozpočtu byli opatrní
v predikci daňových příjmů. Taktéž nebyly
do rozpočtu zahrnuty transfery ze státního
a krajského rozpočtu (dotace), které městys
v roce 2019 získal:

Účel dotace

Výše dotace

Stavba II. etapy komunikace ul. Panská

640.000,- Kč

Zajištění akceschopnosti JSDH Protivanov

214.200,- Kč

Olomoucký kraj

Revitalizace č. p. 16 (Náměstí)

500.000,- Kč

Olomoucký kraj

Ochranné prostředky JSDH Protivanov

16.400,- Kč

Olomoucký kraj

Zajištění voleb do Evropského parlamentu

29.000,- Kč

Ohlédnutí za výdaji jsme provedli již v minulém čísle zpravodaje. Jen připomenu, že co se
týká výdajů, proběhly v městysi v roce 2019

dvě velké investiční akce – Stavba II. etapy
komunikace ul. Panská a Revitalizace domu
č. p. 16, na Náměstí. Významnou položku

tvoří také výdaje na odpadové hospodářství
a výdaje spojené s údržbou a opravami bytů
ve vlastnictví obce.

BŘEZEN 2020
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příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitých věcí
Daň z hazardních her
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Další poplatky
Transfery ze státního rozpočtu - výkon st. správy
Transfery (dotace) ze státního rozpočtu
Transfery (dotace) z krajského úřadu
Příjem - větrné elektrárny
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
Příjmy z lesního hospodářství
Příjmy z nájmu - zdravotní středisko
Příjmy z poskytování služeb - zdravotní střed.
Příjmy z nájmu - bytové prostory
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory
Příjmy z nájmu - nebytové prostory
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory
Poplatky z hrobů
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z pronájmu pozemků
Přijaté náhrady - JSDH Protivanov
Příjmy za využívání a zneškodňování odpadů
Ostatní nedaňové příjmy - činnosti místní správy
Převody z rozpočtových účtů, vlastních fondů
Sankční platby, náhrady
Ostatní příjmy
Celkem

Čerpání rozpočtu rok 2019 - zkrácená verze
Kč VÝDAJE
4 794 725,86 Opravy, stavby místních komunikací
3 639 497,09 Ost. záležitosti pozemních komunikací, silnic
665 000,00 Zajištění dopravní obslužnosti
8 191 332,32 Záležitosti pitné vody (vodovod)
739 121,42 Odvádění a čištění odpad. vod (kanalizace)
98 178,86 Mateřská škola (přís. obce na provoz 500 tis. Kč)
3 476,00 Základní škola (přís. obce na provoz 1,6 mil. Kč)
6 083,00 Průtokové transfery ZŠ (dotace stát. rozpočtu)
10 600,00 Knihovna a ICT centrum
553 136,00 Ost. záležitosti kultury (dary, služby,...)
22 234,00 Transfery církvím
32 520,00 Rozhlas
3 768,43 Sport (z toho neinvestiční transf. spolkům 299 tis. Kč)
393 500,00 Využití volného času dětí, úprava a údržba hřišť
6 209 935,13 Zdravotní středisko
558 169,00 Bytové hospodářství
256 198,28 Nebytové hospodářství
15 000,00 Veřejné osvětlení
147 785,01 Pohřebnictví
119 908,00 Výstavba a údržba inženýrských sítí
126 535,29 Územní rozvoj
329 338,00 Komunální služby a místní hospodářství
9 962,00 Sběr a svoz odpadů, provoz SSO
262 149,00 Péče o veřejnou zeleň
39 414,00 Dary obecně prospěšným organizacím
31 920,00 Požární ochrana
731 585,00 Odměny zastupitelů
50 549,00 Volby do Evropského parlamentu
84 000,00 Činnost místní správy (obecní úřad)
160 653,00 Platby daní a poplatků
49 770,00 Daň z příjmu právnických osob za obce
1 012 705,00 Mikroregion Protivanovsko
75 000,00 Převody vlast. ropočtovým účtům, vlast. fondům
28 262,40 Ostatní náklady
29 452 011,19 Celkem

Kč
5 083 699,18
73 031,00
70 210,00
25 863,70
24 158,60
522 082,00
1 643 566,00
5 361 730,13
474 909,60
402 596,00
50 000,00
30 743,40
344 438,00
6 052,00
331 780,95
6 394 363,06
54 436,26
593 361,10
10 000,00
259 249,45
29 000,00
924 088,95
1 190 721,19
77 420,00
12 500,00
508 751,22
1 232 336,00
20 252,00
1 623 133,61
177 717,00
665 000,00
6 000,00
1 012 705,00
2 095,00
29 237 990,40

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k 31. 12. 2019
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Příjmy celkem po konsolidaci
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování

18 759 672,98 Kč
1 771 444,08 Kč
746 585,00 Kč
8 174 309,13 Kč
29 452 011,19 Kč
28 439 306,19 Kč
13 015 430,30 Kč
16 222 560,10 Kč
29 237 990,40 Kč
28 225 285,40 Kč
214 020,79 Kč
-214 020,79 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Během měsíců dubna a května budou v naší
obci probíhat práce spojené s rekonstrukcí
veřejného osvětlení, ke kterým dochází především z důvodu častých výpadků při silnějším větru a z důvodu nevyhovujícího stavu
svítidel, která jsou většinou daleko za hranicí
životnosti a jejich účinnost je již nevyhovující.
V rámci montážních prací, které bude provádět firma EMKO Prostějov, dojde k výměně
starých holých vodičů zavěšených na betonových sloupech za samonosný izolovaný kabel
a zároveň budou osazena nová LED svítidla,
která dodá firma Snaggi Žďár nad Sázavou.

Jedná se o 2. generaci svítidel, která jsou na
několika ulicích naší obce v současné době
instalována. Výběru svítidel předcházelo testování na několika vytipovaných místech a
zastupitelé a dotčení obyvatelé měli možnost
porovnat lampy od více dodavatelů a s různými světelně optickými vlastnostmi. Při výběru
vítězného typu byla zohledněna vlastní 5-ti
letá zkušenost s těmito svítidly a podstatně
delší uváděná životnost oproti ostatním nabízeným lampám. Nové lampy budou osazeny
led diodami s chromatičností 4000 K (teplá
bílá) a jejich výkon se bude měnit v závislos-

ti na noční době (do 23:00 hod bude výkon
lamp 100 %, od 23:00 do 4:00 klesne jejich výkon na 50% a od 4:00 do vypnutí lamp bude
výkon opět 100%).
Upozorňujeme naše občany, že během prací
s použitím vysokozdvižné plošiny bude částečně omezena průjezdnost místních komunikací a při pracích v těsné blízkosti vodičů
NN bude v několika případech nutné úsekové přerušení dodávky el. energie. Jednotlivá
přerušení budou vždy včas oznámena místním rozhlasem.
místostarosta
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Matriční údaje
Matriční údaj
Narození
Úmrtí
Přihlášení k trvalému pobytu
Odhlášení z trvalého pobytu
Oddáno (počet snoubeneckých párů)
Celkem občanů (stav k 31.12.2019)

muži
6
6
15
7

ženy
9
2
18
18

511

525

celkem
15
8
33
25
5
1036

meteorologickÁ stanice Protivanov
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
rok 2019 celkem
Nejvyšší průměrná denní teplota
Nejnižší průměrná denní teplota
Nejvyšší denní srážka

Průměrná teplota (°C)
-3,6
1,2
4,4
8,4
9,6
19,4
17,5
18,4
12,6
9,0
4,7
0,4
8,5

Srážky (mm)
51,1
30,3
47,7
27,1
91,7
96,6
86,4
94,9
59,1
46,9
42,4
44,2
718,4

Sluneční svit (hod.)
44,0
117,6
151,8
221,7
142,7
294,1
242,2
223,4
192,7
157,9
42,8
45,0
1875,9

23,7 °C
-8,6 °C
47,0 mm

Počet bouřek

1

9
9
11
2

32

30. 06. 2019
21. 01. 2019
20. 06. 2019

co se událo
Divadlo
V sobotu 8.2.2020 sehrál ochotnický divadelní spolek VOKO z Okrouhlé v místní sokolovně představení DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU. Divadelní hra Cimrmana, Svěráka a Smoljaka v podání okrouhleckých
ochotníků pobavila cca 130 diváků a zpříjemnila tak všem sobotní podvečer.

Masopustní pochod
V neděli 16. 2. 2020 Protivanovem procházel, jako již každoročně, masopustní průvod. A i když bylo
velmi nepříznivé počasí, pršelo a rtuť teploměru se pohybovala něco málo nad nulou, 30 masek z řad
místních hasičů, dobrovolníků a dětí za hudebního doprovodu kapely rozveselovaly všechny ulice
našeho městyse a všude byly mile a vřele přijaty. Poděkování patří všem, kteří se na této tradici podíleli a nepřízeň počasí je absolutně neodradila.

Orkán Sabina
Dne 10. 2. 2020 se Českem prohnal orkán Sabina a nevyhnul se ani našemu městysi, i když vítr nebyl tak prudký a silný, jako na jiných místech
ČR. Ale i tak v okolí Protivanova vítr vyvracel stromy z kořenů a místní hasiči měli plné ruce práce. Při zásahu dne 10. 2. 2020 ve 14:21 hodin,
kdy hasiči vyjeli k „obyčejnému“ odklízení stromu spadlého přes silnici za Protivanovem směr na Žďárnou, se zvedl silný poryv větru a na
místo, kde hasiči o pár chvil dříve pracovali, popadalo dalších několik stromů, další se zřítily kolem. Vše zachytila palubní kamera v hasičském
autě. Video, které hasiči následně zveřejnili na facebooku, vzbudilo veliký ohlas. Člověk si ani neuvědomuje, jak je malý vůči síle přírody a přírodním živlům. A hasičům? Těm je nutné velmi poděkovat za to, že při každém svém zásahu, byť je to „banální a obyčejné“ odklízení stromu z
vozovky, nasazují své životy proto, aby chránili životy nás všech. Kluci, upřímně vám děkujeme!!!
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Výstava
Začátkem března byla zahájena výstava obrazů s názvem Pohlazení. Autorkou je prostějovská rodačka Helena Pirohová, kterou jistě budete znát i od vidění. Jezdí do našeho městyse na chalupu č.p. 33. Po skončení stavu nouze, kdy
byly nařízením vlády ČR uzavřeny všechny veřejné knihovny, můžete výstavu zhlédnout v prostorách ICT - knihovny.

Nový úřad
V posledních týdnech jste si jistě všimli omezení v prostorách obecního úřadu z důvodu rekonstrukce budovy. Staré prostory byly nevyhovující a zastaralé. Rekonstrukce byla víceméně dokončena a obecní úřad Vás uvítá v nově zrekonstruovaných kancelářích úřadu.

Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ
Městys Protivanov vyhlásil konkurzní řízení na pozici ředitele/ ředitelky Mateřské školky Protivanov, příspěvkové organizace s termínem podání přihlášek 23. 3. 2020.

Přednášky v březnu
V březnu byly naplánovány dvě přednášky. První se uskutečnila 10. března v prostorách multifunkčního sálu na faře. Vedl ji Josef Kánský a jejím tématem byla Arménie – země pod Araratem. Zúčastnilo se jí cca 30 posluchačů. O týden později se měla uskutečnit v zasedací místnosti
úřadu městyse druhá přednáška a to o Thajsku s ochutnávkou thajského čaje. Tato přednáška byla z důvodu virové epidemie odložena na
podzim a o přesném datu budete včas informováni.

Březen – měsíc čtenářů
V rámci BMČ uspořádala knihovna pro děti z MŠ Protivanov dne 10.3.2020 soutěžní dopoledne s pohádkovými
knížkami. Děti soutěžily v motání pavučinek jako pavoučci v knížce O krtečkovi, věsily prádlo jako v knížce O
pejskovi a kočičce, přenášely vajíčka jako v knížce Ferda Mravenec a mnoho dalšího.

Hodina Země
Hodina Země je každoroční mezinárodní klimatická akce založená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), která se pořádá většinou
poslední sobotu v březnu. Domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky při ní po dobu jedné hodiny, vždy
od 20.30 do 21.30 místní času, vypínají své osvětlení a elektrické spotřebiče, na podporu zvýšení informovanosti o změnách klimatu. Městys
Protivanov byl k této akci v sobotu 28. 3. také připojen.

Poradna lékaře
INFORMACE PRO OBČANY O KORONAVIRU
V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění. Není nutné se onemocnění obávat.
Je třeba se zodpovědně chovat a chránit sebe i své okolí.
Příznaky onemocnění:

Jak snížit riziko nákazy:

V případě, že pociťujete některý z příznaků, volejte svého lékaře, popř. 112.
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Zaslouží si naši vzpomínku, vděčnost a úctu
Motto:
„Válka - válka šílená a tisíckrát prokletá hrdly
matek, prokletá statisíci mrzáků, kteří zůstávají
v její špinavé a krví zborcené stopě, mrzáků bez
očí, rukou, nohou nebo smyslů. Čí válka? Pro
koho?“ (kapitán Richard Tesařík)
Před 75 lety, 8. května 1945, skončil nejkrvavější konflikt v lidských dějinách, 2. světová
válka. V tomto konfliktu zahynulo přes 60 milionů lidí. Hrůzy, které napáchal fašismus ve
světě, nemají obdoby. Kdo zná jméno Babij
Jar (Babiččina rokle u ukrajinského města Kyjeva, kde jen 29.-30. září 1941 došlo k masové vraždě 33 771 Židů), kdo navštívil bývalý
koncentrační tábor v Osvětimi, památníky
v Lidicích, Ležácích, Javoříčku, na Dukle,
kdo byl na Piskarevském hřbitově, kde jsou
pohřbeny oběti blokády Leningradu (Petrohrad), kdo viděl autentické snímky zničené
a rozbořené Varšavy nebo Stalingradu (Volgograd), kdo byl na americkém hřbitově
v Ardenách nebo navštívil Normandii, tak ví,
o čem mluvím.
V květnu 1945 skončilo 6 válečných let plných těžkých bojů, útrap, násilí a zabíjení civilního obyvatelstva. Definitivnímu osvobození naší vlasti předcházela koncem dubna
a začátkem května 1945 ještě celá řada bitev
na frontách, potyček a půtek mezi skupinami
odboje a ustupujícími fašisty. Němci se při
ústupu tvrdě bránili a bojovalo se i ve dnech
8.-12. května 1945. Málokdo ví, že poslední tanková bitva v Evropě se odehrála 7.- 8.
května na Hané, jižně od Prostějova, které se
účastnily i čs. jednotky pod velením generála
Karla Klapálka. Poslední velká bitva 2. světové války proběhla u nás v Čechách v oblasti Slivice, Milína a Čimelic ve dnech 11.-12.
května 1945. Teprve úder sovětských vojsk,
12. května, znamenal opravdový konec války
v Evropě. Kromě 8. května vzpomínají občané na konec války také podle toho, kdy byla
jejich obec nebo město osvobozeno. Například 26. dubna 1945 bylo osvobozeno Brno,
30. dubna Ostrava, 6. května Plzeň, 9. května
po sedmé hodině ráno Prostějov a po desáté
večer Boskovice.
Podle pamětníků byla v Protivanově nejhorší
situace 8. a 9. května 1945. Ozývala se střelba
a výbuchy munice, kterou Němci likvidovali.
Zapalovali nepojízdná auta, tanky a obrněné
transportéry. Všude hořely ohně. Byl zastřelen protivanovský občan František Luňáček.
Němci v panice utíkali a útočila na ně sovětská letadla. Od kulometných dávek z letadla
jsme měli poškozenou omítku na štítu u našeho domu. Němci se před jedním z náletů
schovávali pod nákladními auty, která byla
zaparkovaná na předzahrádce. Jeden z nich
se chtěl ukrýt u nás, ale otec před ním zamkl
vchodové dveře. My všichni ostatní jsme byli
ve sklepě. Otec vlastnil pistoli a chránil přístup ke sklepu, kdyby se náhodou dobývající

Němec dostal dovnitř. Naštěstí se tak nestalo.
Na moji pozdější otázku, zda by střílel, vždy
říkal, že ano. Kolem obydlí se povalovalo
mnoho beden s granáty a v každém nákladním autě bylo několik pancéřových pěstí. To
vše bylo odstraněno až příchozími českými
a ruskými vojáky. Když Němci 9. května postupně utíkali, lidé si z nákladních aut začali brát všechno, co se hodilo - mouku, cukr,
konzervy aj. U našeho domu stála dvě taková
auta, která byla plná potravin a dalších užitečných produktů. Táta nám z nich přinesl
opravdu „potřebné věci“ - kazetu s holením,
šachy, psací stroj a brusle. Jako kluk jsem na
nich dlouhá léta na dolním rybníku bruslil
a hrál hokej. Musel jsem si je na boty přišroubovávat klíčkem.
9. května 1945 v odpoledních hodinách přijely od Prostějova do Protivanova jako první
průzkumné jednotky 1. čs. armádního sboru
v obrněných vozidlech. Hned první tank byl
na kraji obce zasažen a poškozen. Němci
se však na větší odpor již nezmohli. Za průzkumníky přijeli sovětští vojáci. Na Panském
dvoře (u domu č.16) prý byli shromažďováni
zajatci. O jejich osudu asi není pochyb. Nemohu ze sebe dělat pamětníka, protože jsem
byl malý kluk a většinu znám z vyprávění rodičů. Jako dítě jsem tomu moc nerozuměl
a moje vzpomínky jsou pouze útržkovité.
A co mi utkvělo v paměti? Pouze některé
momenty a zážitky, pro dítě zajímavé. Každý
večer byla zatemněná okna, svítilo se svíčkami a lampou. Němci, kteří u nás bydleli, mi
dávali čokoládu, schovávali jsme se ve sklepě
a báli se, nad domem přelétávala letadla, na
předzahrádce byla zaparkovaná dvě nákladní auta, na zahradě u sousedů (u Pavlů) ležel
mrtvý voják (prý Vlasovec), na poli za domem
hořely ohně, nějaký člověk prohlížel bedny s vajíčky (granáty), přinesl jsem si domů
polní lopatku a pouzdro s plynovou maskou.
Mám ji dodnes uschovanou. Bylo na něm napsáno jméno německého vojáka. Jaký byl asi
jeho osud po útěku z Protivanova?
V následujících měsících roku 1945, a také
v následujících letech, jsme prozkoumávali německou válečnou techniku, hráli si na
vojáky a využívali k tomu vypálené vraky
tanků a obrněných transportérů (říkali jsme
jim housenky), které zůstaly pod Barákovou
horkou (Velká horka) ještě několik roků. Nacházeli jsme zápalné tyčinky, světlice (rakety)
a různé náboje. Vše jsme museli odevzdávat
starším kamarádům, kteří nás potom přizvali
k dobrodružství. Ze světlic vyndávali barevné válečky, které pak pomocí zápalných tyčinek zapalovali večer za humny. Byla z nich
různobarevná záře a tím hezká podívaná.
Jindy zase házeli náboje do ohně a my jsme
pozorovali jejich výbuchy z bezpečné vzdálenosti. Se zájmem jsme také sledovali, jak
naši otcové zkouší střílet z nalezených zbraní. Jen u nás doma jsme měli pistoli, rus-

ký bubínkový samopal, německou pušku
s příslušnými náboji a raketnici (pistoli pro
odpalování světlic). Všechny zbraně se pak
musely do určitého termínu odevzdat. Nelze
také zapomenout na naše dětské hrátky na
Kořeléně, kde měla vést německá dálnice,
a na Babyloně, kde byla za války postavena
dřevěná rozhledna, která Němcům sloužila
jako pozorovatelna. Když jsme po žebříku
vylezli až nahoru, byl z ní vynikající pohled
do dalekého okolí. Všechno tehdy bylo pro
nás kluky zajímavé a zábavné. To už ale bylo
po té strašné válce… Na památku osvobození obce byl dlouhá léta na náměstí, vedle
pomníku padlých, vystaven tank, který jako
první přijel 9. května 1945 do Protivanova.
Dodnes nevím, proč byl odstraněn.
Podle vojenských historiků zahynulo při
osvobozování Československa 144 tisíc Sovětů, 33 tisíc vojáků rumunské armády (jen
10 504 z nich je pohřbeno ve Zvolenu a 1 501
na ústředním hřbitově v Brně), 1 302 Poláků
a 120 Američanů, kteří osvobodili západní a jihozápadní Čechy, včetně Plzně (Plzeň
byla osvobozena 6. května 1945 jednotkami
3. americké armády, kterým velel generál
George S. Patton).
Když jsem v letech 1959-60 pracoval v Ostravě jako brigádník na dole Hlubina, fárali se
mnou tři bývalí důstojníci československé
armády, kteří se zúčastnili bojů na západní
frontě. Jeden při obléhání libyjského přístavního města Tobruku (11.4 - 10.12.1941)
a dva pak bitvy v severní Francii u města
Dunkerque (7.10.1944-9.5.1945). S velkým
zájmem jsem poslouchal jejich poutavá vyprávění, neradostné zážitky a příběhy z války a leopoldovského vězení, příběhy smrti,
hrdinství a velkého poválečného zklamání.
Dlouho jsem nemohl pochopit, proč tihle
hrdinové, nositelé mnoha našich i zahraničních vyznamenání, byli po roce 1948 souzeni
a uvězněni. A místo, aby jim patřila velitelská
místa v armádě, byli degradováni a musí pracovat na šachtě. Když se hovoří o perzekuci
důstojnického sboru čs. armády po únoru
1948, vybaví se každému většinou osudy našich letců RAF v Anglii (např. Františka Fajtla,
Františka Peřiny, Václava Cukra, Otmara Kučery, Josefa Stehlíka, Leopolda Šroma, Miloslava Jana Mansfelda aj.) a dalších příslušníků
západní fronty. Se stejnou brutalitou a nenávistí bylo však také postupováno i proti příslušníkům naší armády, kteří pod velením
generála Ludvíka Svobody bojovali za svobodu Československa na východní frontě a
vyznamenali se v bojích u Sokolova, Kyjeva,
Bílé Cerekve a na Dukle. Někteří padli v boji
(např. Otakar Jaroš, Jaroslav Sázavský, Štěpán
Vajda, Ján Nálepka/strýc zpěvačky a herečky
Světlany Nálepkové/ aj.) a ti, co přežili, byli
po roce 1948 pronásledováni, šikanováni,
někteří uvězněni, degradováni a propuštěni
z armády (např. Antonín Sochor, Josef Buršík,
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Karel Klapálek, Richard Tesařík /otec zpěváků
Richarda a Vladimíra/, Ludvík Svoboda, pozdější prezident naší republiky, a další).
Všichni výše uvedení jsou významnými osobnostmi našeho odboje proti fašistickému Německu. Právem byla většina z nich později
rehabilitována a byly jim uděleny generálské
hodnosti a vysoká vyznamenání, některým
in memoriam. Všichni Čechoslováci, kteří se
postavili okupační moci nacistického Německa, od mnichovské dohody v roce 1938
až do konce války 1945, si zaslouží naši úctu.
Jsou symbolem vlastenectví, nepoddajnosti
a hrdinství českého a slovenského národa.
Během války zahynulo celkem 365 tisíc Čechoslováků (25 tisíc vojáků, zbytek civilní
obyvatelé, včetně židovského holocaustu).
Je smutné, že dnešní mladá generace nezná
jména ani příběhy těchto hrdinů, kteří bojovali a padli v zájmu záchrany Československé
republiky. Nemám jim to za zlé. Je to pro ně
velmi vzdálená historie. Ve škole se o tom ne-

učí, od rodičů se to nedozví. K tomu ještě dochází k překrucování dějin, k nové interpretaci historie druhé světové války. V posledních
desetiletích se kyvadlo zájmu nějak zhouplo
na druhou stranu. Východní fronta jako by
přestala existovat. Miliony padlých příslušníků Rudé armády, Poláci a Rumuni pomalu
upadli v zapomenutí. Před 75 lety byl Sovětský svaz nejvýznamnějším spojencem Západu v boji proti nacismu a měl rozhodující
podíl na konečném vítězství. Prakticky každá
ruská rodina má své mrtvé z Velké vlastenecké války. Svědčí o tom 23 milionů mrtvých
Sovětů. Nebýt ruských vojáků, tak my Slované bychom všichni skončili v plynových komorách. Myslím si, že i historické události třeba posuzovat v kontextu doby, ve které k nim
došlo, a neposuzovat je nynějším pohledem.
Každoročně se zastavuji u některého z památníků padlých. Rád navštěvuji malý hřbitůvek v obci Mladočov (u Litomyšle), abych
uctil památku jednoho z hrdinů 2. světové

války. Jsou na něm totiž uloženy ostatky
pana Bedřicha Dvořáka (18. 2. 1912 - 29. 8.
1973), vojáka západní fronty, letce, plukovníka in memoriam, který byl pilotem 312. československé stíhací perutě RAF v Anglii. Po
roce 1948 byl degradován z majora na vojína
a propuštěn z armády. Měli bychom vzpomínat na všechny oběti války, na všechny, kteří
bojovali a umírali za naši svobodu v letech
1939-1945, ať už na východní nebo západní
frontě nebo v řadách domácího odboje. Patří
jim naše vzpomínka, úcta, vděčnost, uznání,
obdiv a poděkování. Mějme v úctě historii
našeho národa.
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v. v.
P.S. V Protivanově žije dost pamětníků, kteří
by mohli do Zpravodaje napsat svoje vzpomínky na události z konce války v naší obci.

zprávy z farnosti
Všechny následující akce se uskuteční jen
tehdy, bude-li to možné kvůli šíření koronaviru, který páchá neskutečné škody!!
Květná neděle
Při liturgii Květné neděle budou jako každý
rok tradičně požehnány kočičkové ratolesti.
Ty nám mají připomenout Kristův slavný
vjezd do Jeruzaléma. Odpoledne ve 14:00

hodin bude v kostele pobožnost křížové
cesty. Po ní půjdeme na krátkou vycházku,
při které bude požehnáno polím. Pak, zhruba v 15:00 hodin bude na faře odpolední
kafíčko a pro náš duchovní růst film, třeba
„Otec Pio“.
Velikonoční svatá zpověď
V úterý 7. 4. bude v naší farnosti velikonoč-

ní svatá zpověď. Zpovídat se bude v kostele a k výpomoci přijede otec Vincenc
Svák z Drahan. Mše svatá bude mimořádně v 17:00 hodin. Po ní pojedeme na hrané pašije do Žďáru nad Sázavou (zájemci
o pašije se mohou nyní hlásit na telefoně
o. Zdeňka).

Bohoslužby Květné neděle, o velikonočním triduu a na Velikonoce
Datum a název svátku

Hodina liturgie

Místo slavení

5. 4. Květná neděle

8:00 hodin
11:00 hodin

Protivanov
Protivanov

9. 4. Zelený čtvrtek

18:30 hodin

Protivanov

10. 4. Velký pátek

17:30 hodin (křížová cesta po Protivanově)
18:30 hodin

Protivanov

11. 4. Bílá sobota

3:30 hodin (neděle) - velikonoční vigilie

Protivanov

12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
(Boží hod velikonoční)

Osmá mše svatá z důvodu ranní vigilie nebude
Protivanov
11:00 hodin

13. 4. Velikonoční pondělí

8:00 hodin
11:00 hodin

Protivanov
Buková

Na Bílou sobotu bude k tiché soukromé adoraci farní kostel otevřen od 9:00 do 18:00 hodin.
Květen - měsíc Panny Marie
Tak, jako každý rok, stejně i letos bude nejkrásnější, nejrozkvetlejší a nejvoňavnější
měsíc v roce zasvěcen Panně Marii. Tradiční májové pobožnosti k Matce Boží budou
vždy půl hodiny před úterní bohoslužbou,
tedy v 17:30 hodin.

První neděle v květnu
Ani letos tomu snad nebude jinak. První
neděli v květnu (3.5) přijde do našeho kostela celý hasičský sbor okrsku vzývat svatého Floriána. Oběť mše svaté bude za živé
i zemřelé hasiče, jako dík a zároveň prosba
pro ochranu a pomoc při zásazích našich
hasičů. Přijďte i vy poděkovat za tuto velmi
potřebnou službu našich spolubratří a vyprosme jim společně pomoc a přímluvu

u jejich patrona. Mše svatá bude v 10:30
hodin. Ranní mše svatá nebude!!
Farní pouť
8. května, v den nezávazné památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí pojedeme na farní pouť. Tentokrát navštívíme
trošku zapomenuté, ale dneska již obnovené poutní místo Neratov. Místní kostel
má neskutečnou a opravdovou raritu, a to
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prosklenou střechu. Máme jedinečnou příležitost tuto úžasnost spatřit na vlastní oči.
Také můžeme poznat veškeré aktivity, které
tam Sdružení Neratov pořádá. Místní zahradnictví, pivovar a dílny zaměstnávají kolem 250 lidí, z toho asi 180 s mentálním či
zdravotním handicapem. Na zpáteční cestě
v Klášterci nad Orlicí navštívíme hrob Anny
Bohuslavy Tomanové, vizionářky žijící v minulém století a obdarované stigmaty Kristových ran. V obou případech se můžeme
osobně na tuto pouť připravit. O Neratovu
byla napsána kniha „Zázrak v Neratově“, o vizionářce Aničce „Chudobka z hor“. Obě knihy
rád zájemcům půjčím. Odjezd a cena poutě
budou upřesněny v ohláškách, návrat domů
mezi 18-20 hodinou.
První svaté přijímání našich třeťáčků
První svaté přijímání bude v neděli 10. 5. při
mši svaté, která začne v 9:15 hodin samozřejmě v kostele Narození Panny Marie. První
svatá zpověď pak bude v sobotu 9. května
odpoledne, pravděpodobně v 15:00 hodin.
Oslava „padesátky“
V neděli 24. 5. při mši svaté ve 13:00 hodin
chci společně s vámi poděkovat Pánu Bohu

za všechna dobrodiní, kterými mě Pán za
padesát let života obdařil a zároveň poprosit
o další a stálou Boží ochranu, pomoc a požehnání. Po této mši svaté vás všechny zvu
k oslavě na farní dvůr a zahradu.

Mše svatá na Repechách
V sobotu 11. 7. v 17:00 hodin se uskuteční
v Repechách u Honzíkova kříže mše svatá za
všechny, kteří při záchraně druhých nabídli
Pánu svůj život.

7. června - neuvěřitelný už 12. farní den
Samozřejmě i letos se uskuteční farní den,
věřte nebo ne, už dvanáctý. Mše svatá bude
ve 13:00 hodin. Po ní začne na dvoře kulturní program s velmi chutným občerstvením
a s širokou nabídkou nápojů. Na zahradě
bude výtvarná dílna, skákací hrad a někde
v areálu dvora či zahrady mobilní planetárium, takže se připravte i na vzdělávací program. Snad i tombola bude jako každý rok
bohatá. V sále fary bude výstava obrazů křížové cesty od Betany Boskovice.

Farní tábor
Letos, po krátké roční pauze opět organizujeme farní tábor, a to v Hustopečích, okres
Břeclav. Termín je od soboty 11. 7. do soboty
18.7. Bližší informace obdrží rodiče na schůzce dne 19.6. Přihlášky budou vzadu v kostele
na stolečku a vyplněné je předejte o. Zdeňkovi do farního dne.

Boží Tělo
Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo,
bude v neděli 14.6. Po mši svaté, která bude
v 9:00 hodin uskutečníme eucharistický průvod s Nejsvětější svátostí oltářní k připraveným oltářům. Za nepříznivého počasí se
uskuteční malý průvod v kostele.

Z dalšího kalendáře farnosti
19. 7. tradiční pouť ke svaté Anně do Sloupa
2. 8. porcinkulová pouť ke kapli do Jednova
22. 8. pouť k Panně Marii Královně do Repech
6. 9. pouť v Protivanově
12. 9. nejdelší pěší pouť naší farnosti na Vranov u Brna
28. 9. cyklovýlet pro děti a nejen pro ně
				
o. Zdeněk Fučík

ICT – knihovna Protivanov
Velikonoční strom
Každoročně v době postní zdobíme s dětmi
na Náměstí velikonoční strom. Chtěli bychom i letos tuto akci uskutečnit, i když nám
v tom trochu brání nařízení vlády o zákazu
shromažďování osob a uzavření veřejných
knihoven. Proto letošní zdobení proběhne
takto:

Šablony na papírová vajíčka najdete na
www.protivanov.com/knihovna.
Pomozte dětem šablony doma vytisknout
nebo obrys namalovat a děti je pak oboustranně vymalují pastelkami, voskovkami
nebo fixem. Nejpozději do 3.4.2020 přineste
vymalovaná vajíčka před dveře knihovny,
kde je pro tyto účely připravena krabička.
Papírová vajíčka pak sami zalaminujeme

v knihovně a zavěsíme na velikonoční strom.
Samozřejmě, že se zdobení velikonočního
stromu můžete zúčastnit i soukromě a na
strom, který bude od 6.4.2020 připraven na
obvyklém místě na Náměstí, zavěsit svoje
výtvory.
Pomozte nám a vlastně i všem obyvatelům
Protivanova udělat kousek velikonoční radosti.

jarní novinky v naší knihovně
Jan Bauer - Kdo zradil krále
Historická detektivka se soudcem Melicharem a jeho pomocníkem Božetěchem, odehrávající se za vlády Jana Lucemburského.
Po návratu z tažení do Uher je zatčen jeden z předních velmožů království Jindřich z Lipé a uvězněn na hradě Týřově. Král Jan
Lucemburský ho obviňuje ze zrady a požaduje jeho smrt. Tím, kdo má vynést rozsudek, je královský soudce Melichar z Roupova.
Jenže ten si je vědom, že Jindřichova poprava by vyvolala vzpouru rodu Ronovců a krvavou domácí válku. Proto usilovně hledá
důkazy, které by zpochybnily údajnou Jindřichovu zradu krále a vedly k jeho osvobození. Času je málo, a proto využije i nabídky,
se kterou přijde obávaný lapka a vládce pražského podsvětí Šilhavý Otmar. Jenže tím uzavře smlouvu s ďáblem, na kterou málem
doplatí. Zachrání ho jeho pomocník Božetěch nebo sama královna Eliška Přemyslovna? Neskončí nakonec soudce na popravišti?

Barbara Cartland - Paprsek slunce
Vikomt Frome se zamiloval a chce si svou lásku, Claribel Stamfordovou, okamžitě vzít za ženu. Jediný problém ovšem je, že musí
získat svolení svého strýce, vévody z Alverstode. Vévoda, zkušený člověk znalý dívčích úkladů, nakonec navrhne, aby Claribel
navštívili v domě jejího otce, sira Jarvise. V jejich nádherném paláci se oba mají jako v bavlnce, vévoda se přesto nemůže zbavit
pocitu, že něco není v pořádku. Skutečnost však předčí jeho očekávání…
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C. J. Tudor - Kříďák
Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale ona si nás najdou. A některé hry končí vždycky stejně… Hororový psychothriller roku je tu – a nedá se před ním utéct. Cítíte to v lese, ve škole i na hřišti, cítíte to v domech a v lunaparku. Cítíte to na většině míst v malém městečku Anderbury… strach, že vás někdo nebo něco sleduje. Začalo to na
pouti roku 1986, kdy se stala ta nehoda. Toho dne potkal dvanáctiletý Eddie pana Hallorana – pana Křídu. Ten přivedl
Eddieho na myšlenku nevinné hry pro něj a partu jeho přátel: za pomoci křídových kreseb si mohli nechávat vzkazy.
Byla to docela zábava – dokud je křídoví panáčci nedovedli k tělu. Mrtvému dívčímu tělu, rozřezanému na kousky.
Tahle událost se jim nesmazatelně vryla do nočních můr. A třicet let poté najdou v dopisních schránkách záhadnou
obálku – s panáčkem a kusem křídy. Strašáci z dětských let totiž možná stále dokážou zabíjet.

Kateřina Šardická - Zmizení Sáry Lindertové
Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára Lindertová do metra a víckrát ji nikdo neviděl.
Hlavní vyšetřovatel Richard Ehler spojuje Sářino zmizení se starým případem, který mu ani po letech nedá spát. Po
dívce pátrá i její sestra Klaudie a Sářin přítel Oliver. Oni i policie vědí, že neodešla dobrovolně. A není jediná. V metru
totiž začíná mizet stále více lidí. Klaudie je přesvědčená, že hluboko pod městem žije neviditelné zlo...

Bernard Minier - Na okraji propasti
Mladá Francouzka Moira pracuje v oblasti nových technologií. Když se kvůli vývoji nového softwaru ocitne v hongkongském digitálním gigantu Ming, má pocit, že ji někdo stále sleduje. Mezi zaměstnanci firmy rychle narůstá počet
násilných úmrtí a Moira zjišťuje, že svoboda pod taktovkou algoritmů je pouze krutá iluze. Znepokojující thriller o
zneužívání moderních technologií ukazuje nejtemnější stránky digitálního světa. Není to dystopie – už se to děje.

Dále válečné romány, např. Zrazená armáda – autor Heinrich Gerlach; Bojoval jsem u Kyjeva – autor Helmuth Nowak; Charkov: Pochod smrti
– autor Leo Kessler; atd.
knihovnice

pověz mi pověst
Každá pověst v sobě skrývá něco pohádkového. A není tomu jinak ani u následující pověsti z Vratíkova.

O vratíkovské rusalce

Za dávných dobrých časů, když ještě pod
Vratíkovem stával mlýn, lidé občas zahlédli
v té největší z vratíkovských slují mrzutého
nemluvného hastrmana. Někdy se z podzemí ploužil namodralý dým, když si na ohníčku opékal ryby.
Vratíkovská mládež se scházívala za letních večerů na návsi při zpěvu a družné
zábavě. V chladných měsících podzimu
a zimy se občas ozvala z hospody harmonika nebo vesnická kapela. Tu se tam hned
všichni rozběhli a dlouho do noci se vese-

lili. Občas mezi ně přicházívala krasavice
s hlubokýma uhrančivýma očima. Prameny černých vlasů jí splývaly až po pás
a štíhlá byla jako vrbový proutek. Nikdo ji
neznal, a přece ji měli všichni rádi, nejvíce Jeník, jediný syn bohatého hostinského. Když ji při tanci sevřel v náručí, myslel
si, že je nejšťastnější z lidí na zemi. Rmoutilo ho jen to, že se vždy půlnocí ztratila
a nikdo nevěděl, kam odešla. Jednou ji tajně sledoval a skryt v křovinách čekal, kam
zamíří. Ona se rozběhla rovnou k rybníku
a tiše zmizela pod jeho hladinou. Ještě se
za ní voda ani nezavřela, když on bez váhání skočil do té hlubiny. K svému nesmírnému překvapení se ocitl v mramorovém
sále. Zajásal, když tam spatřil svou nejmilejší, ale ona se z jeho příchodu neradovala. S pláčem ho prosila, aby rychle ute-

kl, než se vrátí její otec, zlý hastrman. Byla
to totiž rusalka – vodníkova dcera. Mávla
kouzelným proutkem, vody se rozestoupily
a Jeník běžel podzemní chodbou, zdobenou krystaly a krápníky. Šťastně se dostal až
na břeh rybníka. Vtom se za ním vyvalily divoké kalné vlny, ale už ho nedostihly. Unikl
z dosahu hastrmanovy zlé moci.
Ani rána se nemohl dočkat. Sotva se rozednilo, chvátal k rybníku a prosil rusalku, aby se
mu zjevila. Volal ji nejsladšímu jmény, křičel
a plakal, nebem i peklem se zaříkal, ale nebylo to nic platné. Ubohá vodní víla zůstala už
navždy uvězněná v kouzelné podzemní říši.
(zdroj: O šesti mládencích, autor: Paroulková
Soňa, vyd. Regionální noviny Boskovice 1999)
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ZUŠ OPEN 2020
Dne 13. 5. 2020 zveme všechny děti, rodiče,
občany, maminky a seniory do místní sokolovny, kde se uskuteční akce pod názvem ZUŠ
OPEN. Jedná se o mimořádný týden pro ZUŠ
v celé ČR, kdy tyto umělecké školy prezentují svou činnost co nejširší veřejnosti, třeba i
netradičním způsobem. Cílem zakladatelky
a patronky ZUŠ OPEN, operní pěvkyně paní
Magdaleny Kožené, je ukázat a podtrhnout
smysl v oblasti uměleckého vzdělávání, ob-

zvláště v dnešní přetechnizované době, i potřebu zachovat „život zuškám“ v co největším
počtu v naší republice.
Dopoledne (v 9:30 hodin) budou pořádat žáci
ZUŠ ve spolupráci s žáky ZŠ Protivanov výchovný koncert pro první stupeň ZŠ a MŠ. Po skončení proběhne hudební tvoření pro naše nejmenší děti z MŠ a maminky s malými dětmi na
mateřské dovolené a v odpoledním čase (13:00
hodin) pak tvoření pro všechny děti školního

věku. O tvoření se postará naše paní knihovnice Kateřina Trundová. Součástí této akce bude
možné shlédnout výstavu prací žáků ZŠ. Průběh celého dne pak bude doprovázen hudebními čísly žáků, mladých muzikantů ZUŠ z pobočky Protivanov. Akce potrvá do 17:00 hodin.
Moc nás potěší, když se přijdete podívat, poslechnout naše muzikanty či si s dětmi něco
vyrobit.
Lenka Holubová
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KRÁTCE...
Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) ) informuje, že s platností od 1. 3. 2020
dochází k drobným změnám v jízdních řádech:
780432 Prostějov – Protivanov – Boskovice
• spoj 45 – odjezd z Prostějova 15:15 hod., doplněna poznámka o čekání na linku 780400 spoj 28 nejvýše 5 minut.
• spoj 49 – odjezd z Prostějova v 6:00 hod., upraven dojezd do Boskovic na 7:22 hod. a upravena jízdní doba v průběhu spoje
• spoj 51 – odjezd z Prostějova v 11:50 hod., uspíšen o 5 minut na odjezd 11:45 a upravena jízdní doba v průběhu spoje
• spoj 205 – odjezd z Prostějova 14:35 hod. o víkendu, doplněna zastávka Plumlov, Přehrada
• spoje 210 – doplněna zastávka Mostkovice, pomník
780434 Prostějov – Buková – Protivanov
• úprava tarifních kilometrů u lichých spojů
Více informací a změn v jízdních řádech na https://www.idsok.cz/jizdni-rady/zmeny-jizdnich-radu/.

Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje informuje o mimořádných opatřeních v souvislosti s šířením koronaviru, která dočasně omezí provoz autobusových linek. Ty od pátku 13. 3. 2020 přejdou do režimu jarních prázdnin –
nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět. Omezení se týkají pouze autobusových linek, vlaková doprava zůstává
beze změn. Žádáme také občany, aby sami sledovali stránky www.idsok.cz, kde jsou průběžně zveřejňovány informace týkající se dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.

Připomínáme občanům, že je nutné na úřadě městyse zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu za I. pololetí roku 2020. Platbu
mohou občané provést v hotovosti v úřední dobu na úřadě městyse nebo je možné provést úhradu převodem na bankovní účet městyse
Protivanov vedený u KB: 1922701/0100, variabilní symbol 1340xxx (xxx značí číslo popisné domu trvalého bydliště případně nemovitosti,
za kterou je platba prováděna). Pozn. výše poplatku pro rok 2020 je 580 Kč/osobu příp. nemovitost.

Termín Noci s Andersenem, celorepublikové akce pro děti, která měla proběhnout v měsíci březnu, byl z důvodu virové epidemie
přesunut na pátek 15. 5. 2020. Rodiče přihlášených dětí budou informováni prostřednictvím webových stránek a facebooku ICT - knihovny
Protivanov.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Konice, pobočky Protivanov se uskuteční ve středu 27. května 2020 v 16:30 hodin v tělocvičně Základní školy Protivanov. Žáci a jejich učitelé srdečně zvou širokou veřejnost.

Maškarní karneval se uskuteční v neděli 21. června 2020 na místním hřišti. Pro děti je připraven bohatý program v podání Atrakce
Pohoda, větší děti se mohou těšit na Paintball pod vedením Michala Komára a malé děti zase na skákací hrad. Zveme všechny malé i velké!

CD „Holóbkova mozeka podruhé“, které bylo vloni na podzim pokřtěno, stále lze zakoupit v ICT – knihovně Protivanov. Najdete na
něm známé lidové skladby, moravskou a valašskou směs a zejména pak směs horáckou. Cena jednoho CD je 220,- Kč.

inzerce
Koupím staré

FILMOVÉ PLAKÁTY
(ale i další: hudební, divadelní, reklamní...).
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět),
případně sms nebo email. 704404825,
strapec1@email.cz
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Masopustní pochod městysem

Dobytí severního pólu v podání ochotnického divadla VOKO

Protivanovský zpravodaj roč. LXII. /2020/, číslo 1, vyšlo dne 25. 3. 2020 v počtu výtisků 450, periodický tisk územního samosprávného celku městyse
Protivanov. Vydává městys Protivanov ve spolupráci ICT - knihovnou. Adresa: Protivanov 32, 798 48 Protivanov. IČO 00288675. Foto Miloslav Kitner,
hasiči Protivanov a archív městyse. Vychází 4x ročně. Evidence MK ČR: E-10962. Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

