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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
je tu jaro. Jaro roku 2021 začalo 20. března
krátce po půl jedenácté dopoledne a potrvá do 21. června. Astronomové považují za
počátek jara okamžik, kdy střed slunečního
kotouče překročí nebeský rovník. Datum
jarní rovnodennosti nejčastěji vychází na
20. března. Dříve to často bývalo 21. března, ale v 21. století se tak stalo naposledy
v roce 2011 a znovu bude tento den uveden
jako začátek jara až v roce 2102. Meteorologické jaro začíná už 1. března. Proč to píšu?
Protože i přes to, že už přes rok žijeme dost
nestandardně s různými omezeními, se strachem z neznámého, s tím, že nemůžeme
vykonávat to, co bylo dříve normální např.
chodit do škol, navštěvovat divadla, kina,
nakupovat osobně i něco jiného než potraviny a drogerii, sportovat v tělocvičnách,
cestovat, tak světe div se! Země se pořád
točí, roční období se střídají, život běží dál.

Chápu, že na každého člověka dopadá tíha
současné celospolečenské situace jinak. Ale
je potřeba se s tím vyrovnat. Neupadat do
smutku a depresí, snažit se radovat z maličkostí. Když se ohlédneme za rokem 2020
v naší obci, musím říct, že se nám celkem dařilo. Nejenom z pohledu realizovaných akcí,
které snad budou přínosem pro všechny občany, ale také co se týká pohybu obyvatelstva.
Narodilo se nám 14 nových občánků. Také 7
obyvatelů zemřelo (více matričních údajů
naleznete na dalších stránkách Zpravodaje),
což je nám velice líto, ale co tím chci říct. Je
třeba vnímat více ty pozitivní informace a negativní odsouvat trošku stranou. Snažme se
překonat tuto zvláštní dobu. Ačkoliv se může
zdát, že „světlo na konci tunelu“ je stále v nedohlednu, věřme, že tomu tak není a brzy se
vše v dobré obrátí. Buďme optimisté, těšme
se z hezkých dní a užijme si jaro!
			
starostka
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PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

jednání zastupitelstva 28. 1. 2021
V rámci majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili:
• směnu části pozemku parc. č. 1106/1,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m² za část
pozemku parc. č. st. 109, druh pozemku zastavěná plocha, nádvoří, o výměře
9 m². Pozemek parc. č. 1106/1 je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
pro katastrální území Protivanov na listu
vlastnictví č. 1. Pozemek parc. č. st. 109
je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro katastrální území Protivanov na
listu vlastnictví č. 16. Rozdíl ve výměrách
bude ohodnocen cenou 80,- Kč/m² a doplacen.
• prodej části pozemku parc. č. 789/2, druh
pozemku ovocný sad, o výměře 3 m². Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov pro katastrální území Protivanov
na listu vlastnictví č. 1. Cena 1.000,- Kč.
• směnu části pozemku parc. č. 1116/1,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m², za část
pozemku parc. č. 58, druh pozemku zahrada, o výměře 18 m², za část pozemku
parc. č. 1727, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m² a za část
pozemku parc. č. 646/1, druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře 29 m². Pozemek parc. č. 1116/1 je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov pro katastrální území Protivanov na listu vlastnictví č. 1. Pozemky parc. č. 58, 1727, 646/1
jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro

Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov pro katastrální území Protivanov na listu vlastnictví č. 300. Rozdíl
ve výměrách bude ohodnocen cenou
80,- Kč/m² a doplacen.
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1106/1, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 12 m². Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov pro katastrální území Protivanov
na listu vlastnictví č. 1.
Co se týká poskytnutí finančních prostředků,
zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• žádost o dotaci ve výši 200.000,- Kč podanou spolkem SK Protivanov, z. s., IČ:
03872017, se sídlem č. ev. 120, 798 48 Protivanov, a Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městysem Protivanov a SK Protivanov, z. s., dle přílohy. Účelem poskytnutí
dotace je částečná úhrada výdajů na činnost SK Protivanov, z. s.
• žádost o dotaci ve výši 60.000,- 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., dle přílohy. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů
spojených s údržbou a opravou budovy
sokolovny č. p. 198, Protivanov.
• poskytnutí finančního daru ve výši
7.000,- Kč spolku Tina Horses, z. s., IČ
05789036, za účelem vytváření lepších
podmínek pro účely spolku např. nákup výstroje pro koně a jezdce, sportovního materiálu – skokové bariéry, stojany, hrazení
apod. Spolek působí v oblasti jezdectví.

Na základě toho, že dne 1. 1. 2021 nabyl
účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým
mimo jiné došlo k dílčí novelizaci zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy
dochází k úpravě osvobození od místního
poplatku, zastupitelé vydali novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu. Obecně závazná vyhláška je zveřejněna na webových stránkách
obce v sekci Obecní úřad/ Vyhlášky, zákony
a usnesení zastupitelstva.
Zastupitelé na lednovém jednání dále
schválili:
• s platností od března 2021 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 3,2 %
s výjimkou 4 bytů v č. p. 286, ulice U Hřiště
a v bytě č. 1 v č. p. 293 ul. Na Balkáně, kde
dojde s ohledem na provedené opravy ke
zvýšení nájemného o 300,- Kč/měsíčně.
• plány finančního výboru a kontrolního
výboru na rok 2021. Plán výboru pro školství, kulturu a sport na rok 2021 zastupitelstvem schvalován nebyl. Aktivity budou
plánovány průběžně během roku s ohledem na aktuální epidemiologická nařízení.
• podání výpovědi Smlouvy o provozování
sběrného střediska odpadů uzavřené mezi
SITA CZ a.s., IČ 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha Vinohrady
(nově SUEZ) a městysem Protivanov dne
5. 2. 2015. Provozovatelem sběrného střediska odpadů bude od května 2021 společnost Technické služby Malá Haná, s.r.o.

jednání zastupitelstva 25. 2. 2021
Na únorovém jednání zastupitelstva zastupitelé schválili:
• prodej části pozemku parc. č. 1106/1, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m² do vlastnictví žadatelů. Pozemek je zapsaný u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov pro katastrální území
Protivanov na listu vlastnictví č. 1. Cena
80,- Kč/m².

• koupi části pozemku parc. č. 908/6 o výměře 2 m², druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, do vlastnictví městyse Protivanov. Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov, pro katastrální území Protivanov, na listu vlastnictví
č. 839. Cena 80,- Kč/m².
• účetní závěrku Mateřské školy Protivanov,
příspěvkové organizace, za rok 2020 a převod zisku z hlavní a doplňkové činnosti za

rok 2020 ve výši 85,80,- Kč do rezervního
fondu.
• účetní závěrku Základní školy Protivanov,
příspěvkové organizace, za rok 2020 a převod zisku z hlavní a doplňkové činnosti za
rok 2020 ve výši 177.966,91,- Kč do rezervního fondu.
• revokaci (zrušení) usnesení č. 7/2018/3.1
ze dne 30. 8. 2018 týkající se prodeje části
pozemku parc. č. 1106/1 o výměře 23 m².

březen 2021
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Rozpočet městyse k 31. 12. 2020
Jak hospodařila naše obec v roce 2020, 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
Protivanov v sekci Obecní úřad/Rozpočet/

Městys Protivanov (jedná se o Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12). Ohlédnutí za výdaji jsme provedli již v minulém čísle Zpravodaje, jen připomenu, že v roce 2020
proběhly v městysi tyto velké investiční akce:
Stavba technické infrastruktury pro 7 rodin-

ných domů, stavba místní komunikace –
propoje ulic Panská a Nová, rekonstrukce
veřejného osvětlení, rekonstrukce splaškové
kanalizace ZŠ, rekonstrukce šaten a cvičné
kuchyně v budově ZŠ. Také byla započata
novostavba bytů pro sociální bydlení.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2020
Par

Pol

0

11XX

7 922 034,38

Daně z příjmů fyzických i právnických osob

0

12XX

8 145 924,55

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)

0

13XX

806 995,94

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

0

1511

754 352,24

Majetkové daně

0

41XX

2 336 573,00

Neinvestiční přijaté transfery

0

42XX

3 944 883,00

Investiční přijaté transfery

8115

1 668 045,27

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (financování)
Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky (financování)

1032

Příjmy/MÁ DÁTI

8123

8 137 736,15

8124

-1 026 789,53

8901

366 857,37
400,00

Výdaje / DAL

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků (financování)
Opravné položky k peněžním operacím (financování) - vyrovnání přenesené daň.pov.
8 168,00

2212

8 449 439,73

2219

12 100,00

2292

152 100,00

2310

2 420,00

15 287,70

2321

16 940,00

122 911,20

3111

500 000,00

3113

6 994 978,49

3314

531 978,61

3319

1 711,00

Účelové označení

99 932,38

Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřské školy (příspěvek na provoz 500.000,- Kč)
Základní školy (z toho: příspěvek na provoz 1.600.000,- Kč, investice 4.847.613,88 Kč)
Činnosti knihovnické (knihovna a ICT centrum)
Ostatní záležitosti kultury (dary, služby,kulturní programy, ..)

3341

3 884,10

3399

16 864,00

3419

333 588,00

3421

4 400,00

Využití volného času dětí a mládeže

3429

5 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3519

250 226,23

288 400,53

3612

364 631,91

8 998 529,56

3613

288 738,60

45 290,09

3631
3632

1 918 681,08
48 080,00

11 200,00

Rozhlas a televize
Ostatní záležitost kult., církví a sděl. prostředků (věcné dary, dary obyvatelstvu, ..)
Ostatní sportovní činnost (dotace spolkům)

Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství (z toho investice 8.959.292,65 Kč)
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

3633

105 927,00

3636

1 089 945,00

987 897,07

Územní rozvoj (např. nákup a prodej stavebních pozemků,…)

3639

360 618,39

852 696,67

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

663 535,26

Sběr a svoz komunálních odpadů

410 729,46

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

3722
3723

19 445,00

3724
3725

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

9 224,90
142 438,50

10 140,00

3745

2 553,00

4319

12 000,00

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje související se sociálním poradenstvím (dary obecně prosp. společnostem)
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5512

81 625,00

516 111,51

6112

1 345 705,45

6115

25 755,50

6171

38 558,64

6310

649,61

6330

9 468 268,84

2 078 782,43

Zastupitelstva obcí
Voby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

9 468 268,84

6399

500 987,00

6402

Požární ochrana - dobrovolná část

93 868,47

27 984,00

45 431 104,56

45 431 104,56

6409

6 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené (příspěvek Mikroregion Protivanovsko)
Celkem

Co se týká příjmové části, městys Protivanov obdržel v roce 2020 následující dotace:
Poskytovatel dotace

Účel dotace

Výše dotace

Ministerstvo financí

Kompenzační příspěvek za výpadek daňových příjmů

1.285.000,- Kč

Ministerstvo financí

Rekonstrukce šaten v budově ZŠ Protivanov

2.232.873,- Kč

Ministerstvo financí

Rekonstrukce cvičné kuchyně v budově ZŠ Protivanov

641.145,- Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj

Novostavba sociálních bytů na parc. 789/2

Ministerstvo zemědělství

Zmírnění kůrovcové kalamity

1.153.665,- Kč

Ministerstvo vnitra, GŘ HZSOL

Zajištění akceschopnosti JSDH Protivanov

Olomoucký kraj

Pořízení prostředků pro vyprošťování (JSDH)

17.400,- Kč

Olomoucký kraj

Řidičský průkaz sk. C, kurz bezpečné jízdy (JDSH)

14.000,- Kč

49.776,- Kč
214.200,- Kč

Olomoucký kraj

Zajištění voleb do Zastupitelstva Ol. kraje

31.000,- Kč

Nadace ČEZ

Pořízení vybavení pro JSDH Protivanov

45.000,- Kč

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE K 31.12.2020
Daňové příjmy

17 629 307,11 Kč

Nedaňové příjmy

1 946 726,35 Kč

Kapitálové příjmy

959 497,00 Kč

Přijaté transfery

15 749 724,84 Kč

Příjmy celkem

36 285 255,30 Kč

Příjmy celkem po konsolidaci

26 816 986,46 Kč

Běžné výdaje

20 499 554,32 Kč

Kapitálové výdaje

24 931 550,24 Kč

Výdaje celkem

45 431 104,56 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci

35 962 835,72 Kč

Saldo příjmů a výdají po konsolidaci

-9 145 849,26 Kč

Financování

9 145 849,26 Kč

matrika
MATRIČNÍ ÚDAJ

MUŽI

ŽENY

CELKEM

Narození

6

8

14

Úmrtí

7

2

9

Přihlášení k trvalému pobytu

6

11

17

Odhlášení z trvalého pobytu

7

14

21

Oddáno snoubeneckých párů

4

Celkem občanů – stav k 31. 12. 2020

1037

Průměrný věk obyvatelstva

40,48

březen 2021
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METEOROLOGICKÁ STANICE
Klimatologické údaje za rok 2020
MĚSÍC

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA (°C)

SLUNEČNÍ SVIT (HOD.)

SRÁŽKY (MM)

leden

-1,5

58,6

15,2

POČET BOUŘEK

únor

1,9

66,5

67,1

březen

3,1

179,0

34,2

duben

9,0

297,2

4,1

květen

9,8

209,5

76,2

2

červen

15,2

158,3

174,3

8

červenec

16,4

224,7

69,5

8

srpen

18,2

231,9

102,0

2

září

13,6

196,8

72,5

1

říjen

7,7

85,7

133,9

1

listopad

2,8

64,8

19,4

prosinec

0,1

19,5

42,3

celkem

průměr 8,0 °C

1792,5 hod.

810,7 mm

22 bouřek

Nejnižší průměr. teplota

21. 1. 2020

– 5°C

Nejvyšší průměr. teplota

9. 8. 2020

24,1 °C

Nejnižší naměřená teplota

22. 1. 2020

– 9°C

Nejvyšší naměřená teplota

7. 8. 2020

27,9 °C

Nejvyšší denní srážka

13. 10. 2020

41,3 mm
Zpracoval Josef Sedláček

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021

Zákonná povinnost:
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále
jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března
2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online,
tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
nebo které byl na území České republiky

udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt
(i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na
cizince, kteří jsou v České republice na dobu
kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho
přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění
výsledků zabezpečuje Český statistický úřad.
Průběh sčítání:
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti

s Českou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká:
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
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území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.
Kontaktní místa:
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat:
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání :
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo
plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy,
podnikatelské záměry i směřování výzkumných či
vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

co se událo
REKONSTRUKCE RESP. STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY BÝVALÉ KOTELNY MŠ PROTIVANOV VE VLASTNICTVÍ OBCE.
Budova bývalé kotelny MŠ v současné době
plní funkci skladu komunální techniky a denního zázemí pro obecní pracovníky. Stav je
však nevyhovující. Cílem je zlepšit jak zázemí

pro obecní pracovníky, zabezpečení dostatečných prostor pro skladování komunální
techniky, tak i oddělení tohoto zázemí od
areálu MŠ Protivanov kvůli bezpečnosti dětí

navštěvujících MŠ. V poslední době docházelo často ke křížení dětí a techniky na prostranství před MŠ.
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DRUHÁ KNIHOBUDKA
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NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PARC. Č. 789/2

V prostorách čekárny obvodního lékaře
na našem zdravotním středisku byla nainstalována v pořadí druhá knihobudka.
Ta první se nachází před vchodem do
knihovny.
Knihobudky slouží jako zdroj odložených knih. Knihu si zde může čtenář zapůjčit a pak buď vrátit, nebo si ji ponechat nebo vyměnit za jinou.
Na větší množství knih, které chcete
do knihobudky umístit, je nutné upozornit předem paní knihovnici.

VELIKONOČNÍ STROM
Díky všem dětem, které se zapojily do tradičního malování velikonočních vajíček
a díky spolupráci základní a mateřské ško-

ly jsme mohli i letos nazdobit velikonoční
strom na Náměstí. Až půjdete na vycházku,
nezapomeňte se pokochat jarní výzdobou.

Dětem se to zase krásně povedlo!! Díky
i Marťovi, žáku 8. třídy ZŠ Protivanov za
krásné dřevěné zajíčky!!
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Holóbkova mozeka v televizi
V neděli 21. 3. 2021 měla naše kapela premiéru v pořadu „Muzikanti hrajte“ na TV
NOE. Tento článek píšu ještě před odvysíláním pořadu a vůbec netuším jaké reakce
vzbudí u vás diváků. Pořad „Muzikanti hrajte“ představuje dechové kapely z různých
částí naší republiky, dokonce i ze Slovenska. Proto jsme moc rádi, že jsme vůbec dostali tu možnost v pořadu vystoupit. Snažili

jsme se nejen o prezentaci kapely, ale také
o zviditelnění našeho regionu odkud pocházíme.
Potěšující informací pro naše příznivce bude
určitě fakt, že díky natočení zmíněného pořadu mohl vzniknout i náš první DVD nosič
nazvaný „Holóbkova mozeka v obraze“. Po
drobných technických úpravách bude hotov
v průběhu měsíce dubna.

Rád bych touto cestou poděkoval všem našim
sponzorům, partnerům a mecenášům, kteří
Holóbkovo mozeko podporují. Děkuji všem
muzikantům a zpěvákům, kteří se na natáčení
podíleli. Závěrem snad ještě vzkaz všem divákům, kteří pořad viděli. Těm, kterým se pořad
líbil: „Všude nás chvalte…“ a těm, kterým se
nelíbil: „Nikomu to neříkejte…“.
S pozdravem a úctou Jiří Holub

Babi, dědo, dnes je jiná doba (1. část)
„Mladá generace má pocit, že s ní přichází
lepší svět, a stará garda má pocit, že s ní ten
lepší svět odchází.“
Karel Čapek
Když občas něco vyprávíme našim vnoučatům nebo je o něčem poučujeme, pak od nich
často slýcháme jejich: „Dnes je jiná doba.“ Ano,
mají pravdu. Pokrok, vědecký a společenský
vývoj se nedají zastavit. Narodili jsme se v jiné
době před 80 lety. Při našich setkáních si rádi
zavzpomínáme na naše dětství. A o některé
vzpomínky se s Vámi, my osmdesátníci, chceme v tomto článku podělit.
Narodili jsme se před televizí, kopírkou, mobily, kontaktními čočkami, antikoncepčními pilulkami. Naše maminky nás porodily
doma, a to za asistence porodní báby paní
Kolářové nebo Menšíkové. Všichni jsme měli
tátu a mámu. Nic nebylo digitální a domácí
spotřebiče neměly světelné displeje. Neexistovaly digitální ani barevné fotografie,
jenom černobílé. Člověk nebyl na Měsíci,
neexistovala trysková letadla. Muži ještě nenosili náušnice a tráva byla něčím, co jsme
kosili a sušili, ale nekouřili! Neznali jsme
heavy metal (druh hudby)! Nebyly policejní
radary, nesledovaly nás na různých místech
bezpečnostní kamery. O naši bezpečnost se

starali četníci (vrchní strážmistr pan Oldřich
Klimek) a příslušníci SNB (pánové Slavík, Kovář a Dvořáček). V obci byla četnická stanice
a později stanice SNB (Sbor národní bezpečnosti). Nebyly kreditní karty ani laserové paprsky. Neměli jsme elektronické psací stroje,
počítače, notebooky. Nebyly ani bankomaty,
mikrovlnné trouby, nemluvě o videorekordérech, videokamerách apod…
Vzpomínáme na konec války, první poválečnou potravinovou pomoc UNRRA (nechutnal
nám rybí tuk, ale čokoláda ano), na „černé
hodinky,“ při kterých nám naše babičky vyprávěly pohádky a strašidelné příběhy o bludičkách, světluškách, lesních vílách a občas
přicházejících prapodivných osobách, které
měly nadpřirozenou moc a dokázaly „uhranout“ krávy, aby nedojily, a lidi, aby dělali to,
co si přejí, dokázaly přivolat bouři s hromy
a blesky, přivodit nemoci aj. (babičky tomu
věřily). Vzpomínáme na hrozivé sucho v roce
1947, na pouťové atrakce-střelnici, houpačky a malý kolotoč pana Šimka (je pohřben na
místním hřbitově), na jednoho z nejlepších
světových fotbalistů Josefa Bicana a vynikajícího brankáře Františka Pláničku, na kreslený
seriál Jaroslava Foglara „Rychlé šípy“ v časopise Vpřed (1946-1948), na první tituly mistrů
světa v hokeji (1947,1949), na hráče-hokejisty

Bohuslava (Boži) Modrého (brankáře), Ladislava Trojáka (prvního Slováka v reprezentačním výběru Československa, který společně
s dalšími zahynul v roce 1948 při letecké
havárii československých hokejistů nad Lamanšským průlivem) a na fenomenální útok
hokejových mistrů Roziňák – V. Zábrodský –
Konopásek. Vzpomínáme na převrat v roce
1948 a politické procesy 50. let, na závody
F1 v Brně s tehdejším legendárním jezdcem
Louisem Chironem (1949), na fantastická
olympijská vítězství našeho idolu Emila Zátopka v Londýně (1948) a Helsinkách (1952),
na vojenský pohřeb leteckého důstojníka
Aloise Vičara z Bukové, který se zřítil se svým
strojem u Olomouce (1949). Vzpomínáme
na to, jak jsme několik let hledali „amerického brouka,“ mandelinku bramborovou,
v rámci tzv. „hledací služby školní mládeže,“
na odhalení pamětní desky na vystaveném
tanku u pomníku padlých (1949), který nám
připomínal osvobození Protivanova, na tradiční květnové „Běhy vítězství“ (běhalo se od
pomníku padlých ke Smrku u pily a zpět), na
slavnostní otevření nové sokolovny (1949),
na Sokolské slavnosti v roce 1949, kterých se
zúčastnila tehdejší předsedkyně Národního
shromáždění Anežka Hodinová-Spurná, a na
pana kaplana Františka Staňka z Kunštátu,
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který nějakou dobu zastupoval nemocného
P. Josefa Klíče (1950). Vzpomínáme, jak jsme
ve 4. třídě psali svým maminkám dopis o důležitosti zvýšení dodávek vajec (1951), na
otevření družstevní prádelny v obci (1951),
na válku v Koreji (1950-1953), na strach, který
jsme zažívali, když se u školy objevila pojízdná zubní ambulance.
Vzpomínáme na školu, závěrečné písemné
a ústní zkoušky, na spolužáky, učitele, hodné
školnice Marii Sedlákovou a Marii Kopeckou,
na školní výlety do Babiččina údolí a Krkonoš
(1953,1954), na veřejná vystoupení členů Sokola a Orla, školní brigády na Státním statku
v Oboře (len, brambory) a výpomoc při podzimním vybírání brambor (motykou) doma,
u sousedů a příbuzných (ve škole jsme byli
automaticky omlouváni). Vzpomínáme na
měnovou reformu (1953), někteří na letní
rekreační tábory ve slovenské Gelnici (1953)
a v Ivančicích u Brna (1954), na prázdninové
výdělečné brigády při ručním kopání (krumpáčem) obecní kanalizace (1954), na chmelovou brigádu na Žatecku (1954), na tradiční
společenské a kulturní akce v obci, na první
úspěchy našeho nejlepšího motocyklového
závodníka Františka Šťastného na Velké ceně
v Brně (1954), na první celostátní spartakiádu v Praze na Strahově, které se někteří z nás
osobně zúčastnili jako cvičenci (I.CS 1955)
a na mnoho dalších osobností, událostí a zajímavých příběhů v našem dětství…
Narodili jsme se v roce 1941 v moravské
vesnici, která měla svou tradici, pýchu a hrdost, kde většina lidí pracovala v zemědělství
a kde staré selské rody předávaly svá hospodářství další generaci. Kromě toho bylo
v obci početné zastoupení domácích krejčí
(pracovali pro oděvní firmy v Boskovicích
a Prostějově), dělníků na místní pile (majitel
pan František Vašíček), a pak zde byli další
drobní řemeslníci, pracovníci a podnikatelé
ve sféře služeb, a to státních i soukromých.
Dopravu do Boskovic a Prostějova zajišťoval domácím krejčím a ostatním zájemcům
dobrosrdečný a svérázný autodopravce pan
Karel Ondroušek a také pan Vincenc Kopecký
(jejich služby převzala následně ČSAD). Byla
zde asi tři osobní auta a jeden motocykl Jawa
250. Teprve po válce přibyly značky typu
Norton, Indián, BMW, Matchless, Triumph,
Walter, Manet, Jawa-pérák, Čezeta aj.
Většina z nás vyrostla a žila ve skromných
podmínkách. Bydleli jsme většinou v rodinných domcích, kde byla předsíň s chodbou,
kuchyně (tam spaly děti, případně prarodiče
a v řadě domácností sloužila i jako krejčovská
dílna), ložnice (v „seknici“ spali rodiče a novorozenci), komora (většinou na potraviny), kůlna se suchým WC, kurníkem a malými chlívky
pro menší domácí zvířata. U sedláků a větších zemědělců bývala součástí domu také
maštal pro koně a chlévy pro hovězí dobytek. A u velkých sedláků ještě vejmínek. Přistavěná stodola sloužila k uskladňování zemědělské techniky. Domy byly podsklepeny
a studené sklepy se tak mohly využít na skla-
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dování zeleniny, ovoce, brambor aj. Na půdách a ve stodolách bylo plno sena a slámy.
Pánem domu u sedláků byl vždy hospodář.
Při návštěvách jsme často slyšeli napomínání
hospodyně: „Nezaviré, te dveře votevřele tatinek.“ Doma jsme zamykali jen na noc, jinak
byly dveře neustále otevřené pro nás i pro
sousedy, kdyby něco potřebovali.
Nebylo ústřední topení, plynové ani elektrické přímotopy, topilo se pouze v kuchyni,a to
dřevem ve sporáku nebo „kachlácích“ (kachlová kamna) a vyhřívaly se tak i ostatní místnosti. V zimním období někteří topili na noc
v „piliňácích“ (kamna přizpůsobená na topení pilinami). Neměli jsme klimatizaci, pračky ani sušičky. Oblečení a prádlo se vypralo
v neckách na valše a pověsilo se na čerstvý
vzduch, aby uschlo.
Nebyl vodovod, dobře na tom byli ti, co měli
vlastní studny. Ostatní museli vodu pro vaření, praní, umývání a pro domácí hospodářská
zvířata donášet z veřejných i soukromých
studní, někdy z velké vzdálenosti. Dřevěná
vědra (putny) se nosila pomocí tzv. „vážek“
zavěšených na rameni. Nebyla koupelna ani
sprchový kout, koupali jsme se vždy v sobotu v podvečer, voda se ohřívala na kamnech
a v malé dřevěné nebo plechové vaně se
v jedné vodě vykoupala celá rodina. Nejdříve děti, pak rodiče a nakonec prarodiče. Za
deště nebo při bouřce jsme stáli pod okapy
a sprchovali se.
Neslyšeli jsme o „pizze,“ McDonaldu nebo
o instantní kávě. Nechodilo se na jídlo do
hospod a restaurací, vařilo se doma. Maso
k obědu bylo pouze v neděli a o velkých
svátcích. V sobotu, po vykoupání, měli někteří z nás k večeři uzeninu s chlebem (velký krajíc chleba a kousek kabanosu). Během
týdne se vařily různé omáčky bez masa a jídla z mouky a brambor (např. koprovka, cibulačka, švestková a houbová omáčka, buchty,
koláče, zemlbába, kočičí tanec-brambory se
zelím, koblížky, svitky, lívance s malými třešněmi-ptačkami, bramborové placky, šulánky s mákem, bramborové knedlíky, kynuté
knedlíky, různé druhy polévek aj.) Na snídani
byla k výběru bílá káva, mléko, melta (cikorka) a k tomu suchý chleba nebo buchty. Teplé večeře se nedělaly. Ovoce, zeleninu, brambory, vajíčka, kozí a kravské mléko, máslo,
králičí a drůbeží maso jsme měli doma hned
na dvoře a za humny. Z domácí „zabíjačky“
pak byly jitrnice, jelita, tlačenka, “sulc“, škvarky, klobásy, polévka („prdelnice“), dostatek
sádla a vepřového masa. Odborníky na zabíjačky byli páni Oldřich Grmela a Emil Sedlák.
Protože nebyly ledničky, maso se zavařovalo a také udilo. Když se nám nedostávalo
nějakých potravin, šli jsme je nakoupit do
protivanovských obchodů. Maso prodával
hostinský a řezník pan Jaroslav Havelka, později pan Oldřich Grmela a pan Antonín Krátký. Byla zde vyhlášená pekárna pana Josefa
Lukáše. Chleba a rohlíky k němu jezdili kupovat lidé z širokého okolí. Jeho loupáčky byly
pro nás opravdovou pochoutkou. Základní

potraviny jsme kupovali v obchodě u Ševčíků nebo u pana Mazáče (v Katolickém domě
v přízemí) a pak v malých obchůdcích u Cibulků a Marků (u dolního rybníka), kde nás
obsloužili i v neděli. Všechny potraviny byly
české. Neexistovalo, aby na nějakém zboží
bylo napsáno: „Vyrobeno v Polsku,“ „Země
původu Španělsko,“ „Made in USA,“ nebo
„Made in China.“ V obchodě bylo možné koupit něco za 25 až 50 haléřů. Při nákupu nás
obchodníci vždy obdarovali nějakým pamlskem. Zelenina se kupovala u pana Cyrila Vybíhala, látky v Oděvech pana Jaroslava Lukáše. Dále zde byla opravna a prodej obuvi, kde
kromě vedoucího pana Aloise Novotného
pracovali ještě dva obuvníci (pánové František Marek a Tomáš Dvořák). Rovněž stolárna
pana Aloise Sedláka, kovárna pana Ignáce
Trundy a průmyslová prodejna, zřízená v obchodě po panu Mazáčovi (vedoucí pan Josef
Sehnal), sloužily pro potřeby obyvatel. Košťata z vrbového proutí vyráběl a prodával pan
Trunda. Na náměstí bylo holičství a kadeřnictví pana Ladislava Cápala a po něm pana
Lobodáše, papírnictví pana Josefa Sehnala
(místo papírnictví zde později byla mlékárna paní Mazáčové), pošta (poštmistrem byl
pan František Marek), záložna, kde úřadoval
pan Jan Vybíhal, ordinace místního lékaře
MUDr. Jaroslava Matouška (od roku 1948)
a před ním státních obvodních lékařů Kamila Sklenského a Isidora Maršálka a ordinace
dentisty pana Josefa Matušky (od roku 1950).
V předcházejících letech o naše zuby pečovala MUDr. Marešová, MUDr. Zdeněk Šrámek
a lékaři pojízdné zubní ambulance. Pod Grmelovými stála nad potokem malá dřevěná
prodejna novin, cigaret, tabáku a opravna
kol a duší (naproti Kocandě). Pro štamgasty
zde byly tři hospody. Na náměstí u Luňáčků
(u Havelků, hostinský pan Jaroslav Havelka),
v Katolickém domě (hostinský pan Jan Ševčík),u Sommerů–Na Kocandě (hostinský pan
Ferdinand Sommer).
Neposlouchali jsme stereo, kazety, nahrávky
na CD, DVD, ale pouze obyčejné rádio a hudbu naší vesnické kapely pod taktovkou pana
Josefa Koláře („Starosty“) a také jeho bratra
Vojtěcha, významného učitele hudby. Vždy
jsme se těšili na vystoupení dechovky při
různých příležitostech (odvody na vojnu,
vyhrávání po celé obci na svátek Josefa, kácení máje, masopustní průvod, lampionové
průvody, veřejná vystoupení Sokola a Orla,
církevní a státní svátky aj).
V obci nebylo kino, různé němé filmy s Chaplinem, s Lauerem a Hardym i úzké zvukové
filmy s historickou, zeměpisnou a přírodovědnou tématikou nám učitelé promítali ve
škole. Také nám hráli loutková divadla, stejně jako pan František Pavlů (na Bardóně).
Ten svými loutkami, které vyprávěly pohádky a různé vymyšlené příběhy, bavil dětské
publikum. V Protivanově bylo později kino
zřízeno v Katolickém domě. To už jsme byli
o něco starší, když jsme s třídní učitelkou
paní Annou Liškovou nacvičovali a hráli dět-
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ská divadla, vystupovali na různých kulturně-společenských a politických akcích a zpívali
v dětském pěveckém sboru. Byli jsme vedení
ke zpěvu horáckých písní a k uměleckému
přednesu. Dokonce jsme do brněnského
rozhlasu nazpívali píseň „Moravo spanilá, ty
jsi má domovina“, kterou nás naučila rovněž
naše třídní. Paní učitelka Věra Sedláková zase
vedla velmi úspěšný dětský soubor horáckých tanců. V obci se těšilo dobré pověsti
také ochotnické divadlo. Divadelní soubor
Orla vystupoval v Katolickém domě a jeho
úspěšným režisérem byl pan Alois Kopecký.
Divadelní ochotníky měla i tělovýchovná organizace Sokol, které režíroval pan Antonín
Drahovzal. O naše kulturní vyžití tak bylo postaráno.
(Konec 1. části, pokračování v příštím čísle).

Na své dětství si zavzpomínali někteří letošní osmdesátníci: Draha Nejedlá (Kopecká),
Božka Kopecká (Dvořáková), Marie Kamená (Kopecká), Kája Kopecký a Laďa Kejík.
P. S. Všem spolužákům, kteří se v tomto roce
dožívají tohoto významného životného jubilea, přejeme do dalších let mnoho štěstí,
žádné nemoci, pohodu, optimismus, lásku
a péči nejbližších a radost ze svých vnoučat
a pravnoučat. Spoluobčanům pak přejeme,
aby ve zdraví překonali současnou pandemii
koronaviru a mohli se vrátit k normálnímu
aktivnímu způsobu života.
Abychom si připomenuli naše spolužáky,
dovolíme si uvést jejich jména a vzpomínáme i na ty, kteří už nejsou mezi námi:

Josef Augustin-MH; +Karel Beníšek-B; +Zdeněk Černý-P; +Miroslav Dokoupil- MH; +Antonín Drahovzal-P; +Alois Dvořák-P; Ladislav
Kejík-P; Karel Kopecký-P; +Tomáš Kopecký-P;
+Pavel Marek-P; Josef Nejedlý-P; František
Pavlů-P; +Antonín Sekanina-B; +Jindřich Sekanina-B; +Josef Sekanina-B; Jindřich Slavík-P;
+Jaroslav Stara-P; Alois Šustr-P; +Jiří Šustr-P;
+František Trunda-P; Josef Veselý-MH; +Zdeněk Vybíhal-P; Milada Cetkovská-MH; +Marie
Dobiášová-B; Božena Dvořáková-P; +Jarmila
Feďová-MH; Žofie Hloušková-P; Marie Kejíková-P; Marie Klíčová-B; Alena Kolářová-P; +Marie Kolářová-P; +Aloisie Kopecká-P; Daniela
Kopecká-P; Drahomíra Kopecká-P; Marie Kopecká-P; Věra Kopecká-P; +Anna Kovářová-P;
+Jaroslava Lukášová-P; +Marie Milarová-MH;
+Marie Novotná-MH; +Jiřina Sedláková-P;
Alena Vítková-P; Libuše Vybíhalová-P.
(P-Protivanov, MH-Malé Hradisko, B-Buková).

ICT – knihovna Protivanov
Knihovny v ČR jsou v současné době z důvodu epidemie uzavřeny, ale mohou vydávat formou výdejních okének předem objednané knihy.
Knihy u nás si můžete rezervovat po tel. domluvě nebo objednávkou přes email.

Knižní novinky u nás
Malá vesnice v srdci Pyrenejí je po sesuvu
půdy naprosto odříznutá od okolního světa a zdejší obyvatele navíc děsí sériový vrah,
který za sebou nechává znetvořené oběti. Kriminalista Martin Servaz čelí disciplinárnímu
řízení, přesto se do případu pouští. Nemůže
jinak – v izolovaném údolí uvízla i jeho bývalá
partnerka Marianne. Dokáže vyšetřovatel najít
pachatele dřív, než dojde k dalšímu neštěstí?
Letošní novinka známého autora thrillerů
a detektivních románů.
Příznivce historických románů z prostředí naší vlasti
potěší letošní únorová novinka Vlastimila Vondrušky.
Poblíž Benešova u Ploučnice buduje pro panovníka
bratranec Marka z Vartemberka hrad Ostrý. Od počátku stavbu provázejí potíže, a proto Marek požádá
o pomoc svého švagra Oldřicha z Chlumu. Jenže dříve,
než se může svých povinností ujmout, je v Benešově
zavražděn v noci rychtář a podle jeho ženy to udělali tři
bratři a jejich sestra, kteří byli obviněni z lupičství a večer předtím byli oběšeni v Děčíně. Jenže těla oběšenců
zmizela…
Na podzim jsem vás informovala
o prvním dílu románové kroniky
ztraceného města na Ostravsku – o bestselleru Šikmý kostel,
který získal ocenění Kniha roku
2020. Letos, na začátku ledna
2021, vyšlo jeho volné pokračování, které jsme pro vás také zakoupili a nabízím ho ve volném
výběru naší knihovny.

Detektivní český román. V zapadlé jihočeské
vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco,
o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit.
Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události
pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá
žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se
starým nevyřešeným případem nakonec přivede na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní
před ním tají temnou minulost i vlastní skříně
plné kostlivců.
Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její
vůli provdali za saského vévodu, ve kterém
později nalezne velkou oporu. To by mezi
ně ovšem nesměly vstoupit boje o další
území, které se Sidonii, na rozdíl od manžela, velmi příčí. Vzepřít se manželovi je ovšem v období středověku pro ženu téměř
nemyslitelné.
Další z čtivých knih o historických událostech Čech a Moravy od autorky Hany
Whitton.

Jako „oddychovku“ – zamilovaný román pro
ženy vám nabízím dva díly Kavárny u Anděla
od autorky, kterou dobře známe z bestsellerů
Panský dům a Venkovské sídlo. Strhující příběh jedné kavárenské dynastie na přelomu
20. století Wiesbaden, 1945 Mladá Hilda sotva dokáže uvěřit svému štěstí. Válka skončila
a kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem
ušetřena. Přes všechny překážky chce tento
rodinný podnik s bohatou tradicí opět učinit
skvělým místem setkávání významných osobností, čímž byl proslulý dříve.
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pověz mi pověst
Letos, vážení čtenáři, začínáme již devátý
ročník cyklu Pověz mi pověst. Devět let se
na těchto stránkách Zpravodaje věnujeme
pověstem a bájím Protivanova a jeho okolí
a máme tak s povídačkami „procestováno“
notný kus území. Ale zdaleka nekončíme…
Minule jsme zavítali do Valchova a tam i pro
tentokráte zůstaneme. V jedné pověsti se mluví o tamní krásné dívce Jůlince a jejím utrpení.
O bílém světýlku
Již uplynulo víc než sto padesát let od té doby,
co ve Valchově žila švadlenka a té říkali krásná Jůlie. Zalíbila se velkému pánovi. Často
za ní přijíždíval v kočáře, taženém bujnými
vraníky. Marně ji zkušení lidé varovali, marně
jí připomínali přísloví „Panská láska po zaječích skáče“. Domnívala se, že jí všichni závidí
její veliké štěstí. Pak nastal smutný čas, kdy to
ubohé děvče marně vyhlíželo panský kočár
a v zoufalství si rvalo vlasy. V tu dobu už ten
záletník jezdil přes Valchov do Boskovic za je-

dinou dcerou z největšího domu na rynku. Nikdy se už nezastavil u okénka té zrazené milé,
ani když se dozvěděl, že se jí narodilo mrtvé
děťátko. Jůlie prosila svoji kamarádku Toničku, aby to nekřtěňátko uložila do posvěcené
půdy. Statečná Tonička prosbě vyhověla.
Pozdě večer, když už bylo po práci na statku,
zabalila to chuďátko do bílého plátna a vydala
se přes les na hřbitov do Žďárné. Byla překrásná letní noc. Měsíc byl v úplňku a nebe plné
hvězd. Na svatém poli mezi železnými kříži
poletovaly svatojánské mušky. Tonička vykopala malý hrobeček u hřbitovní zdi, vložila do
něho ten žalostný uzlíček a pečlivě zahrnula
hlínou. V tu chvíli se obloha zatáhla těžkými
mraky a za nimi zmizely i hvězdy a měsíc. Po
parném žňovém dni nastávala bouře. Tonička
se rozběhla lesní pěšinou k domovu. Setmělo
se, už nebylo vidět ani na krok a tak se začala bát. Tu se před ní objevilo náhle malé bílé
světýlko. Podobalo se motýlkovi nebo ptáčkovi a vedlo Toničku zcela bezpečně hlubokou

tmou. Byla prý to dušička toho robátka. Světýlko zmizelo, teprve když bez dechu Tonička přiběhla k valchovským chalupám. Náhle
těžké krůpěje začaly bičovat vyprahlou zemi
a rozpoutala se taková bouře, jakou nikdo ani
nepamatoval. Jůlie se nesmírně soužila a tak
se stalo, že ji brzy pochovali blízko jejího nemluvňátka. Proradný pán pak už nikdy neměl
štěstí. Zvykl si hrát různé hazardní hry a tak
groše, co mu přinesla jeho boskovická paní
věnem, se brzy rozkutálely. Jedné noci prohrál
velký kus svého panství. A když už mu dluhy
začaly přerůstat přes hlavu, ukončil svůj neutěšený život ranou z pistole.
(Zdroj: O šesti mládencích: Paroulková Soňa,
vyd. Reg. noviny Boskovice 1999)
Pověsti se nám většinou zdají morbidní,
strašidelné, se smutným koncem, ale tak si
to naši předkové vyprávěli. Příště se z obce
Valchov posuneme s povídačkami zase kousíček dál…

Jaké štěstí, že máme Zpravodaj!
Čtu si Protivanovský zpravodaj, dívám se na
zveřejněné fotografie (mělo by jich tam být
více) a jsem v pohodě. Moc se mi líbí úvodníky
paní starostky, které jsou vždy na úrovni a mají
myšlenku. Dozvídám se, co se událo a děje
v obci, o čem jednalo zastupitelstvo, co pro
děti a dospělé udělalo a připravuje ICT, o akcích
a aktivitách místních hasičů, co pro občany plánuje pan farář a nezapomínám si také přečíst
společenskou kroniku a další zajímavosti.
Pak si vezmu denní tisk, pustím si televizi, zapnu rádio, otevřu internet a mám po náladě.
A důvod? Proč se nedozvídám něco jiného,
než kdo byl kde píchnut, kdo onemocněl, kolik je v nemocnici volných lůžek, co ta anglická,
jihoafrická a brazilská mutace, co ten koronavirus ...? Chtějí mě asi šokovat, vyděsit, postrašit a sami vydělat, zvýšit náklad a sledovanost.
Proč jsem prakticky pořád médii veden
k tomu, abych se změnil? Proč mě chtějí
převychovat? Proč chtějí, aby se ze mě stalo
univerzální monstrum bez rozlišení pohlaví,
bez rodiny, bez národa, milujícího všechny
národy a kultury bez rozlišení? Proč chtějí,
abych s nimi ve všem jednoznačně souhlasil
a nepřemýšlel? A říkal slovy klasika: „Tak je
to správně, a tak to má být!“ Asi trpím stařeckým syndromem, ale začínám mít pocit,
že tu všechno už jednou bylo. Dokonce se
obávám zavedení povinnosti „souhlasit a jásat.“ Doufám, že v ČR stále platí a bude platit
Voltairův výrok (francouzský filozof ): „Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste
svůj názor mohl zastávat.“
Proč jsem dnes a denně bombardován, kromě
„hrůz“ kovidu, tak „zásadními informacemi“,

jako že Aňe Geislerové chybí ústřice v Savoji,
co provádí Felix Slováček, že ňadra Simony
Krainové jsou opravdu jen dílem přírody a herečka Jana Stryková má krásné laní oči, že eurokomisařka Věra Jourová má měsíční plat 542
tisíc korun, jak moc se daří Lucii Borhyové najít životního partnera, co zase vyvádí strýc Kim
Čong Una a Donald Trump, jak Navalnyj zázračně přežil otravu ruským novičokem nebo
jak v rámci genderové korektnosti nesmíme
omezovat a diskriminovat jedince, kteří se
někdy cítí jako muž a někdy zase jako žena?
Nezajímá mne vůbec, s kým má Olga Menzelová další dítě! Ani mne nezajímá, s kým zase
chodí Agáta Hanychová! Vůbec nechci vědět,
jestli Bartoška přestal nebo zase začal kouřit!
A dokonce bych ani nechtěl vědět, kolik bere
Václav Moravec v ČT! Připomínám, že nemám
nic proti těm, které to zajímá.
Mě však eminentně zajímá něco jiného: Kdy
nám EU zajistí dostatek vakcín pro zájemce
na proočkování proti kovidu, třeba i ruskou
vakcínu Sputnik? Kdy budeme mít platy a důchody ve stejné výši jako v západní Evropě?
Kdy budou výrobky a potraviny odtamtud
stejné kvality jako u nich a nebude to nějaký
jejich odpad? Kdy se začnou vyrábět kvalitní
elektrospotřebiče, které by vydržely „fungovat“ déle, než je záruční doba? Kdy většina
našich poslanců v Evropské unii pochopí, že
tam nejsou pro ten krásný plat, ale proto, aby
hájili zájmy svojí vlasti? Kdy pustí do televize
lidi s jinými názory, než mají moderátoři? Kdy
se žáci na středních a vysokých školách budou učit myslet? Nikoliv, aby se tam naučili, co
si mají myslet! Proč 65 soukromých vysokých

škol u nás, z nichž žádná nemá technické či
přírodovědné zaměření, „chrlí“ každoročně na
tři stovky politologů? Kdy stát přestane dotovat neziskovky částkou 57 000 000 000 korun
ročně? Kdy přestane odliv stovek miliard korun do zahraničí, které tam jdou od nadnárodních korporací? (Jsou to tak obrovské peníze,
že by každý důchodce mohl dostávat o deset
tisíc měsíčně více!). Kdy se zlepší dostupnost
bydlení pro mladé páry? Kdy se budu moci
spolehnout na nestranné soudy, které měří
každému stejně? Atd...
Dlouho na takovéto zprávy čekám, ale dostává se mi jich s lety čím dál méně! Smířil jsem
se s tím, že z našich veřejnoprávních médií se
nic takového nedozvím.
Proto raději znovu otevírám náš Zpravodaj
a pokračuji v jeho pročítání. A nejsem sám.
Vím, že jeho čtvrtletníky očekávají a vítají
nejen občané Protivanova, ale rovněž rodáci,
bývalí občané a jiní, kteří žijí v různých částech republiky nebo v zahraničí. Je to pro ně
citová záležitost a určité pohlazení po duši,
když se prostřednictvím Zpravodaje mohou
obeznámit s děním ve svém rodišti nebo
bývalém působišti. V tomto ohledu si proto
velmi cením práce ICT, paní starostky a celé
redakce. Přiznávám, že se rád vracím i k předcházejícím a starším ročníkům Zpravodaje.
Až se divím a jsem hrdý na to, co všechno vedení, zastupitelé a občané naší obce dokázali
v minulosti i současnosti naplánovat a zrealizovat. U nás v Protivanově se prostě žije „fajn“.
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v.v.
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KRÁTCE...
Důrazně upozorňujeme občany na zákaz vjezdu automobilů do areálu místního hřbitova.
Poškozuje se tím travnatá plocha, cesta na hřbitově a majetek lidí vlastnících hroby.
Děkujeme za respektování tohoto zákazu.

Sběrné středisko odpadů Protivanov informuje, že do 06.04.2021 je uzavřeno.
Sběrný dvůr bude otevřen od středy 07.04.2021, a to v obvyklou dobu:
každou středu od 16:30 do 18:30 hodin a každou sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
V souvislosti s odpady připomínáme občanům, jak s nimi nakládat v případě, že se v domácnosti vyskytne onemocnění Covid-19.
Všechny informace jsou zveřejněny na webových stánkách městyse v sekci Aktuality.

V dubnu uplyne 30 let od úmrtí P. Oldřicha Burdy – duchovního správce farnosti Protivanov v letech 1968–1991.
Jeho prostý, skromný a naplněný život duchovního
i radostná setkání lidí s ním ho učinily nezapomenutelným knězem.
(*30. června 1923 v Moravském Krumlově + 23. dubna 1991 v Protivanově)

Mobilní hospic Strom života

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně
nemocné v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už
se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno
naruby a mění se ze dne na den, organizace
Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký
standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům
s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu,
u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti
léčby, a jejich blízkým.

Inzerce
Koupím rodinný dům nebo parcelu
k výstavbě nového domu.
Mobil: 605 541 452
S přítelem sháním ke koupi
chatu, chalupu.
Mobil: 731 078 958

Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které je
prioritou péče o pacienty s Covid-19. Ostatní
neakutní péče je značně omezována. V péči
o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice
naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do
posledního vydechnutí v rodinném kruhu,
doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální
ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich
rodinných příslušníků. Je připraven postarat
se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné Covid-19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je
nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným
zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu,
nebudete na to sami!

Více informací o službách a možnostech, jak
Mobilní hospic Strom života kontaktovat,
naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na
telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá,
protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků
Mobilního hospice Strom života

Společenská kronika
Děkujeme všem přátelům, známým a protivanovským občanům za slova útěchy,
vyjádření soustrasti i za květinové dary při posledním rozloučení
s našim drahým zesnulým panem Vladimírem Pavlů, č.p. 183.
Syn Libor a sestra Radomila s rodinou.
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