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vychází 5x, ročně, vyšlo v Protivanově dne 25.9.2013

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
Zastupitelé se na svém zasedání v měsíci červnu zabývali informacemi krajského úřadu, odboru
školství o provedené kontrole čerpání státních finančních prostředků v naší mateřské škole. V zápise
z krajského úřadu bylo konstatováno, že byla provedena kontrola všech účetních dokladů za rok 2012 a že
finanční prostředky byly použity v souladu s účelem poskytnutí. Odbor školství současně vyhověl naší žádosti
o navýšení počtu žáků v družině při ZŠ Protivanov a to na počet 90 dětí.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí oznamuje zastavení řízení ve věci odstranění
nedostatků hospodaření v lese (18 souší, které byly vytěženy), dále vydává souhlas s odnětím ze
Zemědělského půdního fondu pro stavbu “Průtah silnicí 150” v naší obci o celkové výměře 567 m2 pro Správu
silnic Olomouckého kraje.
Odbor dopravy vydal stavební povolení pro realizaci akce “Chodník a stezka pro cyklisty podél silnice
II/150 v Protivanově”. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 18.6.2013.
Stavební úřad Plumlov oznamuje prodloužení stavebního povolení na sýrárnu pro TAURUS družstvo a
to do 21.6.2015. Také vydal územní souhlas pro E-ON Protivanov na přípojku NN pro sběrný dvůr. Stavební
úřad dále zaslal našim zastupitelům kolaudační rozhodnutí, vyjádření ke stavbě, k určení účelů staveb a
územní a stavební souhlasy pro jednotlivé občany našeho městyse.
Katastrální úřad, pracoviště Vyškov, zaslalo informaci o změně hranic našeho katastru ve spojitosti
s Vojenským újezdem Březina. Dojde k úpravě hranic v našem katastru, lokalitě Repech – Lachmanova louka.
Regionální operační program Olomouckého kraje zaslal sdělení, že projekt “Stezka pro chodce a
cyklisty podél silnice 150 v Protivanově” byl vybrán na poskytnutí dotace a byla mu přidělena dotace max.
85% v předpokládané výši. Starosta informoval zastupitele o vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní
moci na tuto akci. Následně bude tento dokument společně s projektovou dokumentací tvořit požadovanou
přílohu k sepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Dalším krokem bude vyhlášení výběrového řízení. Bude jej
provádět firma BM asistent, která celý projekt administruje. S vítěznou firmou dojde k sepsání smlouvy a od
dubna příštího roku by se měl projekt realizovat. V této souvislosti jednal i starosta městyse se Správou silnic
Olomouckého kraje, která by ve stejném termínu prováděla opravu vozovky – průtah naší obcí.
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Státní fond životního prostředí (SFŽP)zaslal rozhodnutí o přidělení dotace na projekt “Revitalizace
zeleně v Protivanově”. Starosta seznámil zastupitele s náklady na tento projekt. Bylo rozhodnuto, že
vzhledem k finančním prostředkům, které bude třeba v letošním roce vynaložit na dokončení výstavby
kanalizace v nové stavební lokalitě a dále na doplatky na akci “Pochůzná cyklostezka” a “Sběrný dvůr”, bude
přidělená dotace vrácena s výše uvedeným odůvodněním na SFŽP.
Zastupitelé na zasedání také projednali a následně schválili návrh rozpočtového opatření č. 2., kde
dochází k úpravě jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu a v části financování. K projednání byl
předložen i závěrečný účet hospodaření městyse za rok 2012, účetní uzávěrka za loňský rok pro náš městys a
také účetní uzávěrky příspěvkových organizací základní a mateřské školy.
Zastupitelstvo se zabývalo jednotlivými žádostmi na odprodej pozemků pro stavební účely a současně
rozhodlo, že na www. stránkách obce bude zveřejněn plán stavební lokality, kde budou vyznačeny již
prodané pozemky a dále lokalita pro nově vytyčované pozemky s tím, že bude uveden jejich počet a výměra.
Zastupitelé byli informováni o výsledcích výběrového řízení na vybudování kanalizace v nové lokalitě
pro výstavbu rodinných domků. Bylo obesláno celkem 5 firem a výběrové řízení vyhrála firma MIS s.r.o.
Stavební práce byly zahájeny v červenci a termín dokončení bude v listopadu 2013.
Dalším bodem jednání byla akce “Komplexní revitalizace veřejného prostranství v Protivanově”.
Regionální operační program Olomouckého kraje sdělil, že tato akce byla vybrána k dalšímu dopracování.
Bude nutné ještě vyřešit majetkové otázky, uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích s vlastníky dotčených
pozemků, doložit smlouvy o díle s projektantem… Celou akci také administruje firma BM asistent Olomouc a
předpokládaná realizace této akce je podzim 2014 a polovina roku 2015.
Starosta také informoval zastupitele o konání valné hromady Svazku obcí Drahanské vrchoviny, která
se konala 6.6.2013 v Nivě.
Dále se jednalo o připravované výměně oken v ordinaci zubního lékaře na našem zdravotním
středisku. Současně s výměnou oken bylo provedeno vymalování celé ordinace.
Na jednání byla schválena smlouva o vypůjčce mezi městysem a společností EKO-KOM a.s. ohledně
zapůjčení sběrných kontejnerů – 1ks na papír, 7ks na plast, 5 ks na barevné sklo a 1ks na bílé sklo.
V sobotu 13.7.2013 se v našem městysi konalo místní kolo cyklozávodů „O pohár Drahanské
vrchoviny“. Zastupitelé se domluvili na zabezpečení této akce ve spolupráci s TJ Sokol Protivanov.
Následně starosta informoval přítomné o sbírce na povodně, kterou vyhlásil městys na pomoc
potřebným občanům postižených letošními povodněmi. Naši občané darovali prostředky a různé pomůcky
k odstraňování následků povodní. Tyto byly za pomocí našich hasičů převezeny na Charitu Prostějov a odtud
následně do povodněmi postižených Litoměřic a okolí. Finanční dary od občanů, Českého zahrádkářského
svazu a z účtu městyse Protivanov byly odeslány po dohodě s tamní starostkou do obce Vojkovice, okr.
Mělník.
Další sdělení se týkala možného konání mistrovství světa v orientačním běhu v roce 2014, které by
probíhalo v prostorách protivanovského tábora a rybníka. Tratě povedou po lesích v majetku MP Lesy. Bližší
informace budou průběžně sděleny.
Zastupitelé také kladně vyřídili žádosti pořádat letní tábory v naší lokalitě. Jednalo se o žádosti od
Svazu skautů a skautek ČR – Junák Prostějov, středisko 02 a Selesiánského hnutí mládeže z Újezdu u Brna.
Svaz tělesně postižených Prostějov zaslal děkovný dopis za poskytnutí finanční částky na provoz
půjčovny rehabilitačních pomůcek.

starosta
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*** Důchodová reforma – aneb dokážu se o důchod postarat sám? ***
Část VI.
8. Úspory jako investice
Někdy je mnohem výhodnější se nesoustředit jen na zhodnocování peněz jejich investováním do
produktů, které Vám přinesou (možná) zisk v podobě dalších přímých peněz, ale vhodně peníze utratit.
Typickým příkladem je investice do úspory energie v jakékoliv podobě.
Proč právě energie? Protože jsou nezbytně nutné pro naši existenci a jejich cena s největší
pravděpodobností dlouhodobě poroste.
Zde je několik tipů:
• úsporné zdroje světla – LED. Tady bych se trochu zastavil. Už nyní se dají koupit za slušnou cenu
LED „žárovky“, které jsou ve srovnání s „kompaktními zářivkami“ téměř věčné. Na rozdíl od zářivek, které
málokdy přežijí 3 roky provozu, a tedy jsou (v průměru) z hlediska úspory domácnosti téměř nepodstatné,
je to s LED zásadně jinak. Autorova zkušenost z praxe potvrzuje bezproblémovou životnost LED 7 roků.
Dá se předpokládat, že životnost bude kolem 10 let. Tady už jde opravdu o úsporu. Navíc žádná rtuť,
okamžitý náběh svícení, téměř neomezený počet zapnutí a vypnutí. Jestliže někde opravdu denně svítíte
delší dobu, neváhejte. Tuto investici v řádově stokorunách si může pořídit opravdu každý.
• náhrada staršího spotřebiče novějším (chladnička, mražák)
• přestavba auta na LPG – pokud najedete ročně kolem 15 000 km, je to investice, která se vrátí během
necelých 2 let, ještě i 12 000 km lze zvažovat. Další podmínkou je rozumné stáří auta. Úspora na 1 km je při
průměrné spotřebě vozu 6,5 l na 100 km cca 1,10 Kč.
• úspory při vytápění - změna způsobu vytápění, zateplení domu, solární systémy pro ohřev vody i
jako zdroje vlastní elektrické energie jsou už sice finančně náročné, ale například při stavbě nového domu
či větší rekonstrukci jsou to „dobře utracené“ peníze
Obecně vzato nemusí jít jen o energie, někdy je to o netradičním úhlu pohledu na věc!! Např. investice
do internetu se Vám může výrazně zhodnotit levnějšími nákupy přes internet!

9. Jiné – zpravidla nepřímé investice
I když třeba na první pohled jako investice nevypadají, ve skutečnosti jsou to investice se skrytým, ale
o to mnohdy větším významem!
- rodina – dobře fungující a stabilní rodina je podle mého názoru zdaleka nejlepší investice, jakou můžete
mít. Sebevětší úspory ani konta Vám NIKDY nenahradí dobré rodinné zázemí, zejména v době problémů
jakéhokoliv charakteru. Zamyslete se nad tím….
- vzdělání obecně, v dnešní době bych obzvláště zdůraznil vzdělání jazykové
- půda
- vlastní firma
Není bohužel prostor na rozebírání výše zmiňovaných bodů, hloubavější však zajisté pochopí a těm,
kteří se nad svou budoucností příliš nezamýšlí, těm to stejně jen těžko vysvětlíte…

Co napsat na závěr?
Kdo sledoval všechny „důchodové“ články a trochu se u toho zamyslel, nutně musel dojít k závěru, že
zajistit se sám na období „důchodu“ je téměř nemožné. Při sebevětší snaze, která navíc předpokládá
slušný příjem v „předdůchodovém“ období, je jednotlivec v područí mnoha okolností, které on sám
naprosto nemůže ovlivnit! Pokud se stát rozhodne přenést zodpovědnost za zajištění prostředků pro
dožití v důchodu (třeba i jen částečně) na nás samotné, čekají nás zřejmě nelehké doby. Z čeho spořit a jak
spořit bude otázka mnohdy neřešitelná. Navíc, Vaše oficiálně naspořené prostředky jsou pro stát snadno
dostupnou a hlavně lákavou příležitostí! Potom Vás stát, v případě svých finančních problémů, o tyto
peníze ze dne na den může připravit. To se již stalo v Maďarsku, na Slovensku a před pár týdny v Polsku.
Veřejnost o tom téměř neví, protože media v těchto případech jaksi „zapomínají“ občany informovat.
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Univerzální rada, jak se k řešení otázky „zajištění v důchodu“ zachovat, evidentně neexistuje. Snažte
se proto zkombinovat více možností, které se nabízejí. I k tomu by Vám mohl posloužit dosavadní
„důchodový“ seriál Protivanovského zpravodaje.
Rozhodně ale neriskujte jen produkty, jejichž výsledkem jsou nakonec zase jen ty barevné papírky,
zvané peníze! Ty totiž mohou ze dne na den mít skutečně jenom hodnotu papíru, na kterém jsou
natištěny.
Pokud tedy někdo čekal konkrétní návod, jak na to, bude zřejmě zklamán, ale současná realita je
prostě taková! Ale přesto věřím, že alespoň pro některé z Vás byly moje informace přínosem, nebo
alespoň podnětem k zamyšlení nad tím, co můžeme do budoucna očekávat.
RNDr. Josef Barák
j.barak.blansko@seznam.cz

*** 40 let od otevření Základní školy Protivanov ***
Tak tady máme zase jedno
výročí. Lidé je slaví často velmi
okázale, bývá označováno jako
důležitý mezník v životě každého
jednotlivce. Čtyřicet let… A právě
tolik je naší základní škole. Před 40
lety, 1. září 1973, se její dveře pro
širokou veřejnost otevřely poprvé a
v pondělí 3. září se chodby poprvé
rozezvučely veselými hlasy školáků.
Těm, kteří tehdy usedli do lavic v
9. třídě a kteří jsou vlastně prvními
absolventy dnešní jubilantky, je dnes 54 let. Možná mají ve škole svá vnoučata.
Sluší se, abychom se v souvislosti s letošním výročím vrátili do historie a připomněli si některá fakta
v životě protivanovské školy.
Kdy v Protivanově škola vznikla, přesně nevíme. Můžeme však oprávněně soudit, že tu byla snad už
v 16. století. Tenkrát vznikaly školy při kostelích, vyučovalo se v budově fary. V kupní smlouvě o panství
boskovickém z r. 1547 se mluví o kostelním podacím v Protivanově. Soudíme tedy o existenci školy. Děti se
v těchto školách učili číst a psát, důraz byl kladen na vnitřní zbožnost a mravnost. Po Bílé hoře zanikla
v Protivanově r. 1622 farní správa a spolu s ní i škola. Její obnovení se datuje do konce 17. století. Nepřímo to
potvrzuje záznam ve farní matrice z r. 1691, v níž je uvedeno jméno Jan Strnisko, učitel (rektor) v Protivanově.
Při farách se zřizovaly triviální školy. V nich se učilo náboženství a triviu, tj. třem předmětům – psaní, čtení a
počítání. Zvláštní důraz se kladl na znalost církevních písní. Návštěva školy byla povinná pro děti od šesti do
dvanácti let. Denní výuka probíhala v rozmezí dvou či tří hodin. Od docházky mohli být žáci osvobozeni
v letní době z důvodů zemědělských prací, stejně tak v zimě ve dnech silných mrazů a nepříznivých
povětrnostních podmínek.
O školních prostorách určených k vyučování toho moc nevíme. První informaci o výuce v obecním
domku č. 36 máme až z roku 1754. Od roku 1781 se učilo v obecním domku č. 32, který už byl nazýván školou.
Tento domek však pro výuku nebyl vyhovující, proto byl r. 1807 demolován a postavena zde nová školní
budova. Byla jednotřídní i s bytem pro učitele. Označení „školní budova“ zní nadneseně. Byla to chalupa
z pálených cihel a vepřovic, pokrytá šindelem a došky. Protože byla značně omšelá a hrozila sesutím, byla r.
1857 z důvodu havarijního stavu uzavřena a prozatímně se vyučovalo v najaté světnici v domě č. 25. Majitel
však trvale usiloval o vystěhování třídy. Proto se obec rozhodla postavit školu novou. Stalo se tak v letech 1861
– 1863. Budova měla č. 32, byla jednoposchoďová, v přízemí byl dvoupokojový byt pro nadučitele a
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jednopokojový pro mladšího učitele, v poschodí pak dvě třídy. V roce 1909 byla zřízena pobočka při II. třídě
obecné školy, ta byla umístěna v tzv. chudobinci Na Nivě. Obecnou školu v Protivanově navštěvovalo v 20.
letech minulého století 190 až 200 školou povinných dětí.
V té době se začaly velmi usilovně uplatňovat snahy o zřízení Újezdní měšťanské školy. Říjen 1925
můžeme považovat za historický průlom v protivanovském školství. Moravská zemská rada povolila zřízení
této školy a přidělila k ní obce Hartmanice, Repechy, Malé Hradisko a Bukovou. Škola vznikla adaptací
bývalého panského dvora. V říjnu 1926 byla nová měšťanská škola, první na Drahanské vrchovině, vysvěcena
a otevřena. Správou byla spojena s místní obecnou školou. Měšťanská škola byla za války změněna na školu
hlavní, pak od roku 1945 opět měšťanskou, od r. 1948 na střední, roku 1953 na osmiletou střední a od 1.1.1961
byla rozšířena docházka do školy o jeden rok. Tak vznikla základní devítiletá škola, jež trvá dodnes. Již
v červnu 1945 přijímá tehdejší MNV usnesení, aby byla v nejbližší možné době postavena nová budova pro
školu měšťanskou, obecnou, učňovskou, lidovou a mateřskou. V roce nato dochází k výběru vhodného místa
pro stavbu a k rozhodnutí zadat vypracování projekčních plánů. Další léta pak byla svědkem toho, že smělý
plán na stavbu nové školy nebyl realizován, i když představitelé obecní samosprávy spolu s ředitelem školy o
to cílevědomě v příhodné době usilovali. Po mnohaletých snahách se památným dnem protivanovského
školství stalo 23. září 1970, kdy byly zahájeny stavební práce na nové školní budově o 13 třídách ve třech
pavilonech a s obytnou budovou. K slavnostnímu otevření nové školy došlo 1. září 1973.
V současné době navštěvuje školu 185 žáků, z toho 104 na prvním stupni a 81 na druhém stupni. O
výchovu a vzdělávání žáků se stará 15 pedagogických pracovníků a 10 provozních a správních zaměstnanců.
Škola se orientuje do oblasti výuky cizích jazyků a výpočetní techniky a je zapojena do celé řady projektů
dotovaných penězi EU. V závěru je projekt „V naší škole moderně a interaktivně“, ve kterém jsme získali
1 066 000,- Kč, za které jsme nakoupili moderní interaktivní didaktickou techniku. Vyučující vytvořili velké
množství digitálních učebních materiálů. Vyučovací hodiny se staly pestřejšími a zajímavějšími. Na 1. stupni
probíhá projekt „Ovoce do škol“ dotovaný finančními prostředky EU. Škola získala z MAS Moravský kras
dotaci na výměnu oken v tělocvičně školy. Z finančních prostředků získaných z vedlejší hospodářské činnosti
jsme provedli rekonstrukci podlahy v tělocvičně školy. Postupně vybavujeme novou výpočetní a interaktivní
technikou jednotlivé třídy a kabinety. Obdobně probíhá výměna školního nábytku v jednotlivých třídách. Na
doporučení hygienické stanice jsme postupně vyměnili osvětlovací tělesa ve třídách. Vzhledem k tomu, že
zřizovatel vynakládá značné finanční náklady na energie, máme zájem o zateplení školy. K zrealizování
projetu na zateplení jednotlivých pavilonů však chybí peníze. Přejeme si a děláme vše pro to, aby se
v budoucnu opláštění budov provedlo. Snad se nám to spojenými silami podaří.
Čtyřicet let. Je to hodně, nebo málo? Pro člověka dost, pro školu jenom okamžik. Vždyť vrásky a
šediny přibývají jen těm, kteří kdysi byli v jejích lavicích a nebo za katedrou. Škola každým rokem mládne
příchodem nových tváří. Tak vlastně ani nemůže zestárnout, jenom stále znovu rozkvétá a krásní.
Přejme jí hodně úspěchů, štěstí a charakterově dobrých lidí.
Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy

*** 80 let protivanovské kopané ***
Osmdesátiletá historie naší kopané znamená osmdesát roků práce s většími či
menšími úspěchy, osmdesát roků obětavosti a píle, které bylo zapotřebí k tomu,
aby oddíl mohl existovat.
Neorganizované počátky kopané se v Protivanově datují od roku 1923, kdy
se tehdejší mládež učila poznávat kouzlo fotbalového míče (pokud byl
k dosažení, jinak se kopalo do všeho, co se mu podobalo), a to na Korcových
lukách. K propagaci této hry přispěli zejména studenti Vincenc Kopecký, Jiří
Veselý, Bedřich Havelka, kteří navštěvovali školy ve městech a v prvních
improvizovaných trénincích učili mládež hrát kopanou. Mnohému se mladí
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přiučili u Oborského rybníka od hráčů z Prostějova (Cetkovský, Tilínek, Michálek), kteří zde trávili volný čas
a předváděli své fotbalové umění.
Rekreační kopaná se v těchto letech úspěšně rozvíjela a v roce 1929 existovala již dvě neorganizovaná
mužstva, která kromě vzájemného měření sil zajížděla k přátelským utkáním. Vlastní fotbalový stánek nebyl,
neboť tehdejší vedení obce na něj nechtělo dát pozemek.
Žádné těžkosti však milovníky kopané neodradily. Roku 1933 dochází ke spojení obou mužstev a
vzniká oddíl SK Protivanov. Duší oddílu byl František Trunda, velký organizátor, obětavý pracovník, vedoucí,
kapitán i trenér, který kolem sebe shromáždil další nadšence a společně se pak snažili překonat počáteční
obtíže.
Většinou se hrávalo v soutěži STAK (soutěž tělovýchovných
amatérských klubů) nebo přátelské utkání s těmito kluby: Buková, Malé
Hradisko, Suchý, Knínice, Otinoves, Drahany, Sloup, Ostrov, Studnice,
Lipová, Žďárná, Valchov, Velenov, Vícov, Ptení, Jaroměřice, Odrůvky,
Otinoves, Okrouhá.
O tom, jak velké bylo nadšení, svědčí následující událost:
První přátelské utkání v Protivanově s SK Suchý se nemělo kde hrát,
protože oddíl nevlastnil hřiště. Dvě hodiny před utkáním nastoupily desítky
příznivců a hráčů s potřebným nářadím, aby na hřiště upravili tehdejší
pastvinu na Padělkách. Obětavost a pracovní nadšení přítomných bylo
takové, že již půl hodiny před stanoveným začátkem bylo hřiště připraveno
a hráči se mohli příznivcům předvést i na domácí půdě.
První dva roky se všechna utkání i tréninky konaly na Padělkách. V roce 1934 se podařilo získat
pozemek na hřiště za Sokolovnou, které sloužilo až do roku 1939. Oddíl měl dvě družstva dospělých a svým
výkonem a výsledky si postupně získával respekt a uznání soupeřů. Jeho popularita byla taková, že si v něm
rádi pohostinsky zahráli i někteří hráči Prostějova.
Hráči SK Protivanov:
Josef Trnečka, František Marek, Karel Kopecký, Karel Trnečka, Josef Trnečka, Vincenc Kolář ze Seči, Cyril
Vybíhal st., Vojtěch Vybíhal, Josef Dlábek, Josef Lukáš, Josef Trunda, František Trunda, Josef Nejedlý, Josef
Kolář, Jaroslav Kolář, František Kolář, Alois Trnečka, Alois Marek, Rudolf Soldán z Nivy, Hoger z Okluk, Jan
Vávra z Lipové, Leopold Růžička z Lipové, Miloš Burget ze Seči, Bohuslav Šimek ze Seči, Alois Nevrlý
z Duban, Jindřich Vičar z Bukové, František Procházka z Malého Hradiska, Ferdinand Grulich z Malého
Hradiska, Alois Kejík, Alois Trnečka, Josef Trnečka a Josef Pavlů.
Po několika letech v okresním přeboru A začátek nebyl špatný. Po podzimním kole jsme byli na 2.
místě s 18 body. Na jaře jsme si vytvořili dostatečný náskok a se ziskem 32 bodů a skóre 57:33 postoupili do I.B
třídy.
Vstup do I.B třídy se nám vydařil, po podzimní části soutěže jsme skončili se 17 body na druhém
místě. Dlouhou dobu jsme dokonce bojovali o postup do I.A třídy, ale nakonec s 24 body jsme skončili na
šestém místě.
Důležitou událostí v průběhu soutěže bylo otevření nového hřiště. Toto hřiště bylo vybudováno brigádnickou
prací, na které se také podílel celý kádr mužstva. První zápas na novém hřišti se hrál 4.října 1970 se Sokolem
Němčice na Hané, nad kterým jsme zvítězili 6:0.
I.B třída krajské soutěže. Sezóna byla pro naše barvy neobyčejně nepříznivá. Mužstvu se přes veškerou snahu
vůbec nedařilo a se ziskem 21 bodů a skórem 41:46 skončilo na třináctém předposledním místě. Po tříletém
působení v I.B třídě sestupujeme do okresního přeboru. V této sezóně bylo aspoň malou náplastí za sestup
umístění našeho dorostu, který se stal vítězem skupiny a stal se přeborníkem okresu.
Okresní přebor. Vrcholí snaha našich hráčů, kteří od začátku sezóny jdou cílevědomě za svým cílem, za
postupem. Mužstvo tvoří stmelený a dobře si rozumějící kolektiv, který v každém zápase hraje naplno a jeho
snaha nese „kýžené ovoce“.
Postupujeme do I.B třídy krajské soutěže. Bohužel se nám nedaří tak, jak si před zahájením představovali
samotní hráči i funkcionáři. Malý kádr mužstva, řešení generačního problému, dlouhodobá stagnace ve
výkonnosti, to vše je příčinou toho, že nás opět čeká sestup do okresního přeboru.
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V následujících sezónách až do soutěžního ročníku 92-93 hrajeme okresní přebor. V těchto letech
máme velmi dobrou práci s žáky v mladší i starší kategorii, kteří nás velmi dobře reprezentují v krajské
soutěži Jihomoravského kraje. V tomto ročníku se našim mužům nepodařilo opět postoupit, i když
převážnou část soutěže figurovali na druhém postupovém místě.
Měsíc před zahájením nového soutěžního ročníku, poznamenaného reorganizací soutěží na všech
stupních, se náhle naskýtá příležitost hrát I.A třídu za odstupující oddíl TJ OP Prostějov. Této příležitosti
využívá i s ohledem na tehdy širokou hráčskou základnu protivanovský rodák a následně náš dlouholetý
sponzor p. Ing. Zdeněk Ondroušek se svojí firmou SOFIZO a soutěž od TJ OP Prostějov odkupuje. Od
15.8.1993 hrál tedy náš oddíl v I.A třídě Hanácké župy pod názvem TJ SOFIZO Protivanov. Vede si velmi
dobře a jarní sezónu končí na 4. místě tabulky, po podzimní části se posunul dokonce na místo 2. V dalším
ročníku 94-95 končí opět druzí za rivalem z Lipové s 12-ti bodovým odstupem na třetího v pořadí mužstvo
Opatovic. Tehdy se do nového soutěžního ročníku okresního přeboru přihlašuje i „B“ mužstvo.
Náš „A“ tým hraje další roky stále na vrcholu soutěže Hanácké župy a hráči jdou cílevědomě a usilovně za
postupem. Ten získávají v soutěžním ročníku 98-99 a postupují do krajského přeboru Hanácké župy
Olomouckého kraje. V následujících ročnících se našemu mužstvu „A“ daří velmi dobře a v sezóně 06-07
přebor vyhrávají a postupují do Divize sk. D, která je čtvrtou nejvyšší soutěží v České republice. Tuto soutěž
hrajeme až do sezóny 09-10, kdy v jarní části odstupuje náš hlavní sponzor firma SOFIZO v čele s panem
Ing. Zdeňkem Ondrouškem. Tehdy „B“ mužstvo hraje v okresním přeboru, který se mu podařilo vyhrát a
postupuje do I.B třídy. V divizní soutěži tedy Protivanov nakonec strávil 3,5 roku. Pád do nižších soutěží se
podařilo zastavit až vítězstvím v okresní soutěži v roce 2011-12. Nyní se soutěž v 1.B třídě nepodařilo udržet a
opět sestupujeme do Okresního přeboru. V klubu pravidelně působí mládežnické oddíly žáků a dorostenců.
Při této příležitosti chceme poděkovat všem hráčům, kteří úspěšně naši kopanou reprezentovali, všem
kteří svůj život zasvětili aktivní sportovní a funkcionářské činnosti v našem oddíle, všem kteří nám zůstali
věrni v dobách slávy i v dobách výkonnostních poklesů.
S vděčností vzpomínáme na všechny funkcionáře, kteří neúnavně pracovali a věnovali svůj volný čas
rozvoji této sportovní hry v naší obci, na všechny ty „skalní“ příznivce a jejich podporu, přízeň a sympatie a
na všechny hráče, kteří za naše mužstvo hrávali.
Těm, kteří již nejsou mezi námi, patří naše tichá vzpomínka …
členové TJ Sokol Protivanov

*** Malá vzpomínka na velkého člověka ***
„Podivé se, senko: Bůh je! A s tém nic nenaděláš…“
Jistě každý z vás pozná, komu tento výrok patří a na koho v těchto pár
řádcích chceme vzpomenout. Je to náš významný rodák, katolický kněz
z řádu dominikánů, profesor teologie, archeolog a člověk se srdcem na
pravém místě ( jak jsme ho mohli mnozí z nás poznat) - Jiří Maria Veselý
O.P.
Narodil se 15. listopadu 1908 v malém domku u protivanovského
mlýna, v hluboce věřící rodině Jana Veselého a Marianny, roz. Kolískové.
Jmenoval se Leopold. Začal chodit do obecné školy v Protivanově, roku 1922
nastoupil na gymnázium v Boskovicích a o dva roky později přestoupil na
I. České státní gymnázium do Brna. Po maturitě roku 1930 vstoupil do řádu
Bratří kazatelů sv. Dominika v Olomouci a přijal tam svoje řeholní jméno Jiří
Maria. V letech 1933-1936 studoval v Římě na dominikánské teologické fakultě
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/Angelicum/ filozofii a teologii a v roce 1937 byl vysvěcen na kněze. O rok později dosáhl ve Walberbergu
(Bonn - Köln) hodnosti lektora – profesora teologie. Byl poslán do Milána, aby tam v letech 1940-1941 složil
doktorát a to z klasické filozofie. Po doktorátu přednášel na milánské univerzitě jako docent slovanské
vzdělanosti a to až do roku 1944. Ke konci 2. sv. války působil u vládního vojska v Itálii a zapojil se tam do
československého odboje, byl však křivě obviněn z kolaborace s Němci a trestu smrti zastřelením unikl jen
tak, tak. Po válce se vrátil do rodné vlasti a tehdejší ministr obrany a pozdější prezident republiky Ludvík
Svoboda si jej zvolil jako sekretáře na ministerstvu obrany. Později nato se otec Jiří stal převorem kláštera u
sv. Jiří v Praze.
Přišel však další životní zlom a to v dubnu 1950, kdy byl Jiří Maria spolu s 200 kněžími a 300 řeholníky
z 29 různých řádů převezen komunistickou mocí do internačního střediska premonstrátského kláštera
v Želivě v jihovýchodních Čechách na tzv. „převýchovu“. Tam těžce onemocněl, ale na přímluvu
blahoslaveného Hyacintha Marie Cormiera, jehož sám v roce 1934 pohřbíval a na jehož přímluvu se často
modlil, se zázračně uzdravil. Později byla celá událost podrobena důkladnému zkoumání a v roce 1993
mimořádné shromáždění kongregace pro svatořečení ve Vatikánu označilo toto uzdravení oficiálně za
zázrak. Po pěti letech ve vězení v Želivě byli kněží, potažmo i Jiří Maria Veselý, propuštěni na svobodu. P. Jiří
se vrátil na krátkou dobu do Protivanova a odtud odešel v roce 1957 na Velehrad a pracoval na
archeologických vykopávkách Velkomoravské říše. V roce 1963 se objevila zpráva, že archeologický tým,
v němž Jiří Maria Veselý pracoval, objevil hrob arcibiskupa sv. Metoděje. Toto se nelíbilo tehdejší moci a
vykopávky byly zničeny. Ve vypjaté politické době v srpnu 1968 emigroval otec Jiří do Říma, kde byl přijat
jako erudovaný archeolog a byl pověřen vedením vykopávek v Makedonii a Řecku. A nastal rok 1978,
papežem byl zvolen Jan Pavel II., který jako student skládal u našeho otce Jiřího v minulosti doktorát
z teologie. Papež Jan Pavel II. jej pověřil archeologickým výzkumem kolem hrobu sv. Petra v Římě. V roce
1999 se vrátil Jiří Maria Veselý zpět domů.
Závěrečná léta svého života věnoval pak literární činnosti a psaním vzpomínek. V dominikánském
klášteře v Olomouci ve věku 96 let dne 31. srpna 2004, obklopen svými žáky a řádovými bratry, za zpěvu Salve
Regina, zemřel. Pohřeb se konal 8. září, na svátek Narození Panny Marie, v klášterním kostele dominikánů
v Olomouci a jeho tělo bylo uloženo na místním hřbitově.
Byl čestným knězem, vysokoškolským učitelem v Miláně, německým kapitánem duchovní služby,
majorem americké armády, pomáhal italským partyzánům, ocitl se před popravčí četou, objevoval minulost
Velké Moravy, přednášel o slovanské vzdělanosti a miloval svůj rodný Protivanov. Na jeho smutečním
oznámení je napsán úryvek z promluvy bl. Hyacinta Maria Cormiera: „Nuže, drahý bratře, nemyslete tolik
nikdy na oběť, již Vy jste přinesl, ale na Toho, komu jste ji přinesl. Vždyť předně to, co Bohu obětujete, Mu
vlastně již náleží, a potom: On bude odplata Vaše velmi veliká…“
V listopadu si připomeneme 105. výročí narození „našeho“ Jiřího Maria Veselého O.P.

(čerpáno z dokumentů v archívu městyse)

knihovnice

*** Pověz mi pověst ***
… pokračujeme v cyklu pověstí a bájí z Protivanova a blízkého okolí. V tomto čísle Zpravodaje si
můžete přečíst pověst našich sousedů z obce Buková. Jmenuje se Vlci.
Vlci
Napřed tu bývalo moc vlků. Za Bukovou jsou dvě louky, kde se říká Vlčně; tam prý bývaly vlčí jámy. To
na stezce vykopali hlubokou díru, přikryli ji chvojím a nahoru položili vnadidlo. Vlk na to šel, propadl se a
ráno ho tam hajný zastřelil. Však se taky s vlky přihodily všelijaké věci!
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Starý Šiftrák z Benešova hrával na housle
s muzikanty. Jednou byl na muzice ve Štěpánově.
Zdržel se tam až do tvrdé tmy a přes les se vracel domů.
Šel po paměti, protože nebylo ani na krok vidět a
k tomu si strašně pískal a zpíval, jako to prý dělají
všichni, kdo se bojí. Měl půl cesty šťastně za sebou, ale
tu šlápl a už cítil, že kamsi padá. „ A sakva“ zanaříkal
jenom, jak dopadl dolů. Hned ho napadlo, co se stalo.
Šlápl na vlčí jámu. Sahal si na ruce i nohy, jestli je má
zdravé. Byly. Rozhlížel se, jak by se z té díry dostal ven.
Byla v ní ještě větší tma než v lese a ucítil, že naproti
němu se něco pohnulo a že se na něj dívají žluté oči.
Najednou se ozvalo strašné zavrčení.
„To je vlk!“ pomyslil si Šiftrák. „Teď po mně skočí a
roztrhá mě!“ Po těle ho zamrazilo a málem se dal do pláče. Vlk zavrčel ještě hrozněji a Šiftrákovi se zdálo, že
se k němu přibližuje. Odtáhl se co nejvíc mohl do kouta a jak hmatal okolo sebe, našel na zemi ležet své
housličky. Vzal je s třesoucíma se rukama a začal jezdit po strunách. Vlk přestal vrčet, posadil se a vypadalo
to, že poslouchá. Muzikantovi svitla naděje. Začal hrát z celé své síly všecky kousky od muziky, špacírku,
polky i valčíky. Pokud hrál, zvíře sedělo, ale jak si chtěl oddechnout nebo utřít pot z čela, vlk hned stoupl na
nohy a zhluboka vrčel. Tak muzikant hrál, až strhal jednu strunu za druhou a jenom na poslední brnkal.
Ráno šel hajný Kucr na obchůzku a najedou slyší něco moc podivného. Brnká to někdo v lese na
housle nebo ne? Jde po hlase a vidí: starý Šiftrák sedí v jámě a hraje a hraje a proti němu vlk a cení na něho
žluté zuby. Hajný pak vlka odstřelil a Šiftrákovi pomohl z jámy ven.
Taky strýce Havla z Kořence jednou vlci pořádně u Bukové prohnali. Bylo to v zimě, všude sněhu po
pás, venku zamrzlé a strýc vezl na saních pytel chleba. V lese se kůň najednou zastavil, frká a ne a ne se
hnout z místa. Strýc se rozhlédl a hrozně se polekal: k cestě se ploužili vlci, celá smečka a upřeně na něho
hleděli. Švihl do koně a ujížděl pryč. Vlci se pustili za ním a za chvíli ho doháněli. Havel shodil pytel z vozu
na zem a jak se ohlédl, viděl, že vlci na pytel skočili, trhají jej a žerou chleba. Ale za malou chvíli se hnali za
saněmi dál. „Se saněmi jim neujedu“ pomyslil si strýc. Přeřízl postraňky, vyskočil na koně a ujížděl na něm co
nejrychleji. Přijel na Kořenec a slezl z koně bledý jako plátno. Ohlédl se za sebe a považte, jeho kůň za sebou
vlekl vlka, který se mu cestou zakousl do ocasu.
(zdroj: Báje a pověsti Prostějovska, autoři: E. Kiliánová a O. Sirovátka)

*** Římskokatolická farnost Protivanov ***
Jubilejní 10. pouť do Okluk
Na letošní rok připadá desáté výročí obnovení poutí v Oklukách. A tak opět po svátku Panny Marie
Růžencové se uskuteční v Oklukách pouť. Bude to v sobotu 12.10.2013. Od kaple v Malém Hradisku
odcházíme přesně ve 14:00 hodin. Na začátku Okluk se setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy a dalších farností.
Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na slavení bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u
kapličky. Po mši svaté se můžete těšit nejen na poutní oplatky (máme nové dvě příchutě: vaječný koňak a
tiramisu), ale třeba taky na nějaké pouťové hopsání pro děti.
Pouť do Repech
O týden později, v sobotu 18.10., ukončíme celou pěší poutní sezónu poutním výšlapem do Repech. I
zde bude mše svatá v 15:00 hodin u kapličky. Před kostelem Narození Panny Marie v Protivanově se také
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sejdeme ve 14:00 hodin. I zde vám budou k dispozici farní oplatky. A protože v Repechách je kaplička
zasvěcena Panně Marii Královně, kterou nám církevní liturgický kalendář připomíná 22.8., pouť se v příštím
roce s největší pravděpodobností uskuteční hned po tomto svátku, tedy v sobotu 23.8.2014.
Misijní neděle
Tradičně si každý říjen v církvi připomínáme „Misijní neděli“. Letos to bude u nás ve farnosti v neděli
13.10. Tento den máme v kostelích a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na
misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás seznámí
otec Jiří Šlégr, ředitel Papežských misijních děl v České republice, s novými projekty podporovanými ze
sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve
všech kontinentech celého světa. Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin.
Císařské hody
I letos třetí neděli v říjnu (20.10.)
poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu.
Tento den bude v našem kostele sloužena
jenom jedna mše svatá, a to v 9:00 hodin.

Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a
zahrádek donést do kostela na tradiční výzdobu.
Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné
požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa farní
burčákový košt.

P. Zdeněk Fučík

*** Knihovna a ICT ***
Výsledky soutěže „ Nejkrásnější okno 2013“
Během letních měsíců proběhl druhý ročník soutěže „Nejkrásnější okno roku 2013“. V září pracovníci
v oboru zahradnictví z firmy Josef Janků Boskovice vyhodnotili soutěžní fotografie vašich rozkvetlých oken,
balkonů, teras a předzahrádek a tady jsou výsledky.
Rodina Koledova
Bukovská 294
Protivanov
Rodina Markova
Bukovská 2
Protivanov

Rodina Kitnerova
Boskovická 278
Protivanov

Výhercům gratulujeme a všem
soutěžícím děkujeme za účast.
Tvořivá dílna pro děti
Zveme všechny šikulky na tvořivou dílnu, která proběhne v pondělí 30. září ve 14:30 hodin
v knihovně. Na tvoření si s sebou přineste 3 - 4 ruličky od toaletního papíru a nůžky. Vyrobíme si veselý
zvířátkový stojánek na školní potřeby. Na tvoření jsou zvány i maminky s malými dětmi. Těším se na vás…
Tvořivá dílna pro dospělé
ICT – knihovna bude pořádat v pondělí 7. října v 17:30 hodin tvořivou dílnu pro dospělé. Tentokráte
si s lektorkou paní Blankou Matuškovou vyrobíme závěs a dekorační předměty z černého taženého drátu
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zdobené skleněnými korálkami. Na tuto akci je třeba se předem objednat v knihovně (tel: 725 253 021) a to
nejpozději do 30.9.2013.
S lektorkou Blankou Matuškovou bude probíhat i tvořivá dílna v listopadu, kdy budeme tvořit betlém
z ovčího rouna. Termín této dílny bude včas zveřejněn na plakátech a www.protivanov.com/knihovna.
Na obě tvoření vás srdečně zvu.
Drakiáda
Je čas podzimních větrných dnů a tím pádem i nejvhodnější doba k vypuštění všech létajících draků.
Příležitost věnovat se tomuto „sportu“ budete mít v sobotu 5. října na hřišti v Protivanově.
Start do oblohy je ve 14:00 hodin.
Vezměte s sebou:
- děti dospělé/dospělí děti
- termosku s čajem/rum
- čepici/ušanku
- buřtík na opékání a chleba
A konec konců se vám bude určitě hodit i jakýkoliv létající drak. 
Za nepříznivých povětrnostních podmínek se drakiáda odkládá na vhodnější den.
LETU ZDAR!!
Pojďte s námi do divadla
Knihovna zve všechny občany v neděli 3. listopadu 2013 na zájezd do Městského divadla v Brně na
světoznámý muzikál BÍDNÍCI (muzikál podle románu Viktora Huga, v originálu
Les Misérables). Cena vstupenky je 580,- Kč , studenti a senioři – 389,- Kč.
Zájemci se nahlásí nejpozději do 11. října 2013 v ICT – knihovně Protivanov.

Podzimní soutěž pro děti
Cupy duby u chalupy, dva ježci se honí.
Třetí čeká na jablíčko, sedí pod jabloní.
… už víte, milé děti, jaké bude téma letošní
výtvarné podzimní soutěže? Správně!
Téma je „ježek“. Úkolem je tedy
namalovat nebo vyrobit jakoukoliv

výtvarnou technikou toto malé zvířátko a
do konce měsíce října ho donést do
knihovny. Na ty nejkrásnější výrobky
nebo obrázky budou čekat prima odměny.

Cvičení
Od měsíce října budou probíhat v tělocvičně ZŠ cvičení, na která srdečně zveme všechny občany. Jsou to:
- od 7. října každé pondělí v 19:00 hodin cvičení s paní Eliškou Vašíčkovou
- od 16. října každou středu v 18:30 hodin cvičení s Věrou Procházkovou
Co plánujeme?
Rádi bychom v nejbližší době uspořádali výstavu s názvem „I u nás žijí šikovní lidé“. Tato výstava se
bude týkat vašich koníčků a hobby, kterým se věnujete (malování, vyšívání, pletení různé tvoření,
modelářství, vyřezávání ze dřeva, keramika…). Prosíme tedy všechny, kteří by svoje tvoření chtěli na výstavě
ukázat, aby se přihlásili v knihovně.
knihovnice
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*** Informace pro občany ***
Úhrada poplatků
Připomínáme našim občanům, aby na úřadě městyse uhradili poplatek za odvoz komunálního
odpadu na II. pololetí roku 2013.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Společnost E-ON oznamuje z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušení
dodávky elektrické energie a to ve dnech 14. října a 17. října 2013. (bližší info na www.protivanov.com)
- pondělí 14.10.2013 od 7:30 – 15:00 hod. - vypnutá část obce od č. 239, 367, 110, 46, 82, 107, 44, 96 po konec obce
směrem na Bukovou
- čtvrtek 17.10.2013 od 7:30 – 16:30 hod – vypnutá část obce od č. 46, 82, 107, 44, 96 po konec ulice Na Bařině.

*** Společenská kronika ***
Děkujeme za soustrast a květinové dary všem známým, přátelům a protivanovským občanům,
kteří se spolu s námi rozloučili s naší drahou zesnulou,
paní Jenovéfou Komárovou, Protivanov 188.
František Marek a Marie Fleková.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary všem přátelům, známým a
protivanovským občanům, kteří se přišli rozloučit s naší drahou zesnulou,
paní Květoslavou Sedlákovou, Protivanov 83.
Rodina Konečná a Sedlákova.
Vyjadřujeme poděkování za projevy soustrasti a květinové dary všem
známým a protivanovským občanům, kteří se s námi přišli rozloučit s naší
drahou zesnulou, paní Boženou Kopeckou, Protivanov 48.
Rodina Kopecká , Nejedlá a Kejíkova.
Děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary všem známým, přátelům
a protivanovským občanům, kteří se spolu s námi rozloučili s našim drahým zesnulým,
panem Tomášem Trnečkou, Protivanov 118.
Manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům, kteří se společně s námi přišli rozloučit
s naší drahou zesnulou, paní Zdenkou Sychrovou, Protivanov 52.
Děkujeme za projevy soustrasti i květinové dary.
Rodina Trundova a Sychrova.
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