Místní vesnické noviny
vydává Městys Protivanov
Číslo: 1,2

vychází 5x ročně, vyšlo v Protivanově dne 25.2.2015

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 16.12.2014
Zastupitelé se na svém zasedání zabývali informacemi Krajského úřadu Olomouckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, který oznamuje zahájení správního řízení ve věci udělení
souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – provozovna Sběrné středisko odpadů
Protivanov. Současně byl Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje vydán souhlas s provozním
řádem tohoto sběrného střediska.
Krajský úřad, odbor tajemníka hejtmana zaslal našemu městysi upozornění na architektonickou
soutěž Stavba roku 2014 Olomouckého kraje.
Magistrát města Prostějova stanovil místní úpravu provozu. Jedná se o osazení tří míst u silnic
II/150 ( u kostela) a III/37357 (u Kocandy a č.p. 1) dopravním zařízením – zrcadly. U kostela je zrcadlo již
nainstalováno, další dvě jsou objednána.
Městský úřad Plumlov, stavební odbor oznamuje našim zastupitelům zahájení kolaudačních řízení
pro jednotlivé novostavby.
Zastupitelé se dále na svém zasedání zabývali žádostmi jednotlivých občanů o odkupu pozemků.
Klub seniorů žádá náš městys o finanční příspěvek na provoz pro rok 2015 ve výši 10 000,- Kč
a o využívání prostor úřadu městyse pro společná setkání. Žádostem bylo vyhověno.
Fakultní nemocnice Olomouc žádá o finanční příspěvek na výměnu starého babyboxu. Zastupitelé
schválili částku 1000,- Kč.
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5., kde došlo k úpravám v příjmové
i výdajové části. Po projednání jednotlivých položek bylo rozpočtové opatření č.5 schváleno. V závěru roku
bylo také nutné provést konečnou úpravu rozpočtu, kterou zastupitelstvo pověřilo starostku,
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místostarostu a předsedu finančního výboru. Do schválení nového rozpočtu pro rok 2015 se náš městys
bude řídit pravidly rozpočtového provizoria.
Zastupitelé se následně zabývali peticí - vyjádření nesouhlasu se záměrem výstavby šicí dílny
Kinetic na pozemku p.č. 789/2. Petice se stala bezpředmětná, protože pan Hlahůlek, který šicí dílnu
provozuje, o toto místo ztratil zájem.
Městská správa sociálních služeb Boskovice vyjadřuje našemu městysi poděkování za finanční
podporu a pomoc, kterou jsme formou darovací smlouvy poskytli jejich organizaci.
Organizační výbor 19. akademického mistrovství světa v orientačním běhu zaslal poděkování za
podporu při přípravě a provedení této akce, která se uskutečnila 12.- 16. srpna 2014.

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 14.1.2015
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi o průběhu výběrového řízení na akci „Zateplení ZŠ
Protivanov“. Hodnotící komise zasedala 22.12.2014 a proběhlo otevírání obálek, kontrola úplnosti nabídek
a poté posouzení a hodnocení. Výběrového řízení ze zúčastnilo 11 firem. Žádná z těchto firem však
nedodala požadované náležitosti stanovené zadávací dokumentací, a proto bylo rozhodnuto o zaslání
výzvy k doplnění nabídek všem uchazečům. Vzhledem k nedodržení zákonných lhůt pro dodání
kompletních podkladů pro vydání rozhodnutí na poskytnutí dotace a vzhledem k rozporům v projektové
dokumentaci zastupitelé rozhodli, že projekt „Zateplení ZŠ Protivanov“ nebude realizován. Starostka také
navrhla, že v rámci předběžných výzev Operačního programu životního prostředí pro rok 2015 by bylo
vhodné žádat o dotaci v rámci „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení obnovitelných
zdrojů energie“ a tím vyřešit problémy s topením na ZŠ. Zastupitelstvo rozhodlo o přípravě podkladů pro
žádost o tuto dotaci.
TJ Sokol Protivanov chce žádat opětovně o dotaci na opravu sokolovny (projekt „Rekonstrukce
stropu, podhledu a venkovního schodiště sokolovny“). V případě této dotace požaduje spoluúčast našeho
městyse ve výši 30% předpokládané částky a garancí prostředků na tuto akci představující 3 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že TJ Sokol poskytl zastupitelstvu neúplné informace těsně před podáním projektu,
rozhodlo zastupitelstvo o zamítnutí spoluúčasti na této akci.
Zastupitelé se následně zabývali žádostí o vyjádření k záměru výstavby multifunkčního hřiště na
stávajícím „štěrkovém“ hřišti. Zastupitelé rozhodli, že tuto akci a záměr TJ Sokola nepodpoří. Výstavba
multifunkčního hřiště s umělým povrchem patří mezi priority městyse, které souvisí s dalším rozvojem
základní školy, a proto podpoří jeho výstavbu v těsné blízkosti ZŠ.
Zastupitelé se dále zabývali otázkou nutnosti oprav místních komunikací, zejména pak v dolní části
obce - v ulicích Na Křivdě, Na Dolině a Na Bařině.
starostka
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*** Čerpání rozpočtu 2014 ***
PŘÍJMY
Výnosy daní FÚ Prostějov

Kč

VÝDAJE

11 501 829,-

Správní poplatky

36 630,-

Hřbitovní poplatky
Místní poplatky – psi, veřejné prostranství

3 600,38 117,-

Poplatky za svoz komunálního odpadu

519 060,-

Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky rekreační a z ubytovací kapacity
Příjmy z provozu výherního automatu
Neinvestiční dotace: ze SR
Neinvest. dotace: volby do Parlamentu EU
Neinvest. dotace: VPP z úřadu práce
Neinvestiční dotace: volby do
zastupitelstva městyse
Neinvest. dotace: JPO II. – vybavení
jednotky + odměny
Invest. dotace – Sběrný dvůr
Ivest. dotace - Cyklostezka
Neinvestiční dotace - Cyklostezka
Příjmy z prodeje nemovitého majetku

5 550,57 609,59 491,359 200,24 000,177 057,-

Prodej turistických známek a pohledů
Nájem: lesní pozemky
Nájem: zdravotní středisko + poskytování
služeb
Nájem: byty + poskytování služeb
Nájem: nebytové prostory + poskytování
služeb
Prodej stavebních pozemků
Příjmy z větrných elektráren
Nájem pozemků
Ostatní nedaňové příjmy
Prodej ostatních pozemků
Využití a zneškod.odpadů-EKO-KOM
Příjmy z prodeje zboží - popelnice
Příjmy z prodeje zboží – těžba dříví
Vnitřní správa – ostatní nedaň. příjmy
Příjmy z úroků
Čs. spořitelna - dividendy
Železný šrot - sběr
Pojistné náklady – zásahy JPO II.
Náhrada škody
Přefakturace kanaliz. šachty – M.I.S.
Tvorba soc. fondu

Celkem

24 000,-

Dopravní obslužnost
Dotace DSO Drahan.
vrchoviny
Cyklostezka
Opravy – kanalizace, ČOV
Místní komunik. – opravy,
údržba, chodníky na ul.
Boskovická
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna - ICT
Záležitosti kultury SPOZ
Sociální fond
Veřejná zeleň
Poradenství, přeložka plynu Cyklostezka

Kč
129 386,665 000,6 210 283,19 789,2 149 533,643 510,2 138 483,483 007,24 290,30 000,6 292,88 785,-

189 800,-

Mateřské centrum Protivánek

9 072,-

3 492 784,3 172 003,41 140,125 000,-

443 816,271 998,382 818,84 868,-

83 644,-

SDH, včetně dotací
TJ Sokol, včetně dotací
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství - opravy
Nebytové hospodářství
-opravy, zálohy energií
Vnitřní správa

1 553 465,-

372 118,-

Zastupitelstvo

1 069 244,-

332 804,-

Finanční vypořádání r. 2013

9 414,-

355 042,-

Příspěvek nezisk. organizacím

7 800,-

147 600,208 380,26 596,36 286,5 160,74 890,6 823,20 088,28 596,6 480,141 266,6 120,11 200,20 000,11 971,30 000,-

Místní hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální odpad
Nebezpečný odpad
Odvoz skla
Sběrný dvůr
Kanalizace na ul. Panská
Silniční zrcadla
Mikroregion Protivanovsko
Svazek obcí Drahansko a okolí
Dotace -Povodí Moravy
MAS Moravský kras - dar
Odvod DPH
Volby do zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu EU
Poplatky – Přestupková komise

734 721,279 928,630 196,25 047,5 663,4 930 423,4 144 504,18 583,6 000,10 000,31 914,18 600,1 077 706,10 362,19 493,3 000,-

FINANCOVÁNÍ

- 6 676 715,-

1 242,-

21 753 176,3.

Celkem

62 898,-

21 753 176,-

*** Návrh rozpočtu na rok 2015 ***
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze
samostatné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
z kapitálových výnosů

Kč

VÝDAJE

2 000 000,-

15 000,20 000,25 000,-

Ostatní záležitosti pozemních
komunikací
Provoz veřejné silniční
dopravy, dopravní obslužnost
Svazek obcí Drahanské
vrchoviny - investiční a
neinvestiční dotace
Svazek Drahansko a okolí
neinvestiční dotace
MŠ Protivanov
ZŠ Protivanov
Dotace – oprava fary

500 000,-

Vodovodní přípojky

50 000,200 000,-

Daň z příjmu právnických osob

2 132 000,-

Daň z přidané hodnoty

5 000 000,-

Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za rekreační pobyt
Správní poplatky
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu
Prodej popelnic
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Příjem - větrné elektrárny
Záležitost kultury - nedaňové příjmy
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Územní rozvoj – prodej stav. pozemků
Činnost místní správy
Příjmy z nájmu - zdravotní středisko
Příjmy z nájmů bytů
Příjmy z nájmu nebytových prostor
Příjmy z poskytování služeb- zdravotní
středisko
Příjmy z poskytování služeb - byty
Příjmy z poskytování služeb – nebytové
prostory
Poplatky z hrobů

3 000,18 000,15 000,210 000,1 500,700 000,349 800,150 000,30 000,162 000,335 200,284 500,200 000,-

Finanční vypořádání 2014
Odvod DPH
Sbor pro občanské záležitosti
a ostatní kultura
Péče o veřejnou zeleň
Knihovna - ICT
Místní rozhlas
Zdravotní středisko
Nebytové hospodářství
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní rozvoj
Komun. služby a místní
hospodářství

50 000,1 500 000,71 000,665 000,10 000,620 000,2 140 000,300 000,15 000,18 100,500 000,22 000,30 000,435 000,8 000,372 900,137 000,73 500,260 000,19 000,440 000,-

Tělovýchovná činnost

310 000,-

15 000,-

Sběr a svoz komun. odpadů

650 000,-

60 000,-

Sběrný dvůr

235 600,-

2 400,-

Požární ochrana
Výdaje obecně prospěšným
organizacím
Mikroregion Protivanovsko
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Opravy a údržba kanalizace,
kanalizace ul. Panská
Ostatní převody vlastním
fondům
FINANCOVÁNÍ – splátky

301 000,-

Příjmy z nájmu pozemků

34 000,-

Místní hospodářství - nedaňové příjmy
Příjem z prodeje ostatních pozemků
Příjem z pojistných náhrad JPO II.
Sběr a svoz komunálních odpadů, třídění
odpadů EKO-KOM

22 000,5 000,11 200,-

Ostatní převody z vlastních účtů – SF

30 000,-

Příjmy z úroků
Příjmy z výnosu hracích automatů
Pěstební činnost - pronájem pozemků
SMLD – nahodilý příjem
Vratka DPH – Sběrný dvůr
Platba dotací - Cyklostezka

10 000,60 000,70 000,108 600,666 100,1 345 900,-

Celkem příjmy

Silnice - zimní údržba

Kč

52 000,-

14 893 200,4.

Celkem výdaje

7 000,6 000,816 000,1 593 800,2 020 000,30 000,1 237 300,-

14 893 200,-

*** Matriční údaje – rok 2014 ***
Narodilo se 12 dětí – 8 děvčat a 4 chlapci
Julie Marková, č.p. 149
Adam Havelka, č.p. 338
Radek Ošlejšek, č.p. 351
Tomáš Pikula, č.p. 95
Natálie Zahálková, č.p. 148
Beata Kolářová, č.p. 274

Karolína Kitnerová, č.p. 278
Ivo Král, č.p. 247
Stela Slaná, č.p. 225
Elen Přibylová, č.p. 204
Nina Škrhová, č.p. 200
Amálie Havelková, č.p. 326

Oddáno bylo 12 párů
Oldřich Ešner (Křemenec) & Kateřina Nejedlá (Protivanov)
Jan Servus (Borohrádek) & Jana Škrabalová (Brno)
Zdeněk Keprt (Žďár) & Dana Bedáňová (Niva)
Jiří Kopecký (Protivanov) & Edita Racková (Prostějov)
Jiří Vybíhal (Protivanov) & Simona Krönerová (Protivanov)
Martin Daňo (Drahany) & Veronika Nejedlá (Protivanov)
Josef Pospíšil (Protivanov) & Věra Zapletalová (Protivanov)
Josef Vybíhal (Ludíkov) & Veronika Starová (Protivanov)
Radek Hrubý (Lipová – Seč) & Lenka Joniaková (Lipová – Seč)
Petr Hruda (Protivanov) & Markéta Bičanová (Prostějov)
Lukáš Koláček (Prostějov) & Hana Beníšková (Lipová)
Pavel Svoboda (Protivanov) & Libuše Wagnerová (Prostějov)
Přistěhovalo se 7 občanů
Edita Kopecká, č.p. 247
Zuzana Peschlová, č.p. 225
Ludmila Plháková, č.p. 112
Radomír Jaroslav Mrázek, č.p. 71

Jana Poňuchálková, č.p. 395
Markéta Hrudová, č.p. 358
Jiří Paděra, č.p. 394

Odstěhovalo se 12 občanů
Jiří Koudelka, č.p. 341
Michal Majtán, č.p. 280
Kateřina Majtánová, č.p. 280
Jana Slepánková, č.p. 324
Klára Sedláčková, č.p. 254
Irena Jonštová, č.p. 37
Zemřelo 10 občanů –5 žen a 5 mužů
Karel Ondroušek, č.p. 302
Josef Trnečka, č.p. 258
Josef Trnečka, č.p. 84
Alexander Kolísek, č.p. 41
Jaroslav Marek, č.p. 144

Vlasta Kopecká, č.p. 245
Karel Kadlec, č.p. 179
Světlana Kadlecová, č.p. 179
Žaneta Janečková, č.p. 340
Alena Jančíková, č.p. 329
Elena Hradská, č.p. 329
Ludmila Marková, č.p. 144
Marie Starová, č.p. 176
Zdena Ondroušková, č.p. 116
Věra Kopecká, č.p. 206
Marie Trnečková, č.p. 288

Celkový počet obyvatel ke dni 31.12.2014 je 1016.
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*** Klimatologické údaje za rok 2014 – Meteostanice Protivanov ***

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
rok 2014

Průměrná
teplota [°C]
-1,1
0,9
5,8
8,9
11,1
15,2
18,1
15,0
13,3
8,9
4,7
-0,3
8,4°C

Srážky[mm]

Sluneční svit [hod.]

20,4
7,9
16,3
26,5
51,4
43,2
134,8
83,8
132,8
44,4
24,8
29,4
615,7 mm

46,4
75,7
182,9
156,6
180,9
221,4
216,5
151,9
134
66,7
10,3
32,5
1475,8 hod.

Počet bouřek

4
11
2
11
8
1

V roce 2014 jsme na METEOSTANICI Protivanov naměřili následující údaje:
Průměrná denní teplota v roce 2014 činila 8,4°C
Nejvyšší průměrná denní teplota: 24,4°C (9/6/2014)
Nejvyšší maximální denní teplota: 30,4°C (10/6/2014)
Nejnižší průměrná denní teplota: -11,7 (26/1/2014)
Nejnižší minimální teplota: -15,9°C (26/1/2014)
Nejvyšší denní srážka: 46,3 mm (11/9/2014)

*** Knihovna a ICT ***
Výstava
Zveme všechny občany na VÝSTAVU RETRO HRAČEK, která jistě zaujme a také připomene,
s čím jsme si hráli, když jsme byli ještě dětmi. Tato výstava bude probíhat od 2. března do 13. března
v prostorách knihovny. Těším se na vaši návštěvu.
Prodej velikonočního sortimentu
V ICT- knihovně, tak jako každý rok, budete mít možnost zakoupit si různé velikonoční
dekorativní předměty, věnečky, zápichy, vajíčka, jarní aranžmá aj. Tato akce se uskuteční v týdnu
od 16. března do 20. března 2015, vždy v provozní době knihovny.
Noc s Andersenem
Rok se s rokem sešel a vy, milé děti, můžete opět prožít noc mimo svoje postýlky,
noc plnou her a soutěží, pohádkového čtení a tvoření, noc se svými kamarády
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v knihovně - Noc s Andersenem. Tato se uskuteční v naší knihovně v pátek 20. března 2015. Tématem
letošního nocování jsou pohádky Jana Drdy a tak o zábavu s draky, čerty, princeznami a hloupými Honzy
nebude nouze.
Děti přihlašují na tuto akci rodiče a to příslušným formulářem, který obdrží v knihovně spolu
s dalšími informacemi. Počet míst je omezen.
Těším se na všechny spáče!
Velikonoční tvořivá dílna pro děti
Knihovna bude v pondělí 23. března ve 14:00 hodin pořádat tvořivou dílnu pro děti. Budou se
blížit Velikonoce a tak tvoření bude ryze velikonoční. Děti si na tvoření přinesou nůžky (!) a 20,- Kč.
Zvu na tuto akci nejen děti školou povinné, ale i malé děti s maminkami.
Čtenářsko- výtvarná soutěž
Knihovna Protivanov vyhlašuje v rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů 2015
čtenářsko – výtvarnou soutěž pro děti. Úkolem je přečíst (sám nebo třeba s rodiči) knížku
Dášenka, čili život štěněte od Karla Čapka (letos uplynulo 125 let od jeho narození)
a namalovat nebo jakkoliv výtvarně zpracovat, co jste se v knížce dozvěděli. Svoje výtvory
doneste do knihovny nejpozději do 31.3.2015. Pro výherce jsou připraveny pěkné ceny.
knihovnice

*** Pověz mi pověst***
Pro dobrou pohodu, k šálku čaje nebo kávy a se Zpravodajem v ruce jsme pro vás připravili další
příběh z cyklu „Pověz mi pověst“. Příběh je vskutku „Zamotaný“, objevuje se v něm také postava ženy z
Protivanova a tato pověst je ochutnávkou z knížky Josefa Julínka a
Milana Švihálka „Pověsti z Drahanské vrchoviny“. Knihu si můžete
zakoupit i v naší knihovně.
Zamotaný příběh
Některé příběhy jsou tak jednoduché, že když se do nich
zaposloucháte, za chvíli vám nezůstane v mysli ani špetka dějové
linky. Skončí dříve, než začnou. Některé příběhy jsou však tak
složité a zamotané, že se v nich pořádně nevyzná ani ten, kdo je
prožil. Takový příběh se týká luk a polí u Drahan, které kdysi
koupil chalupnický synek Vojtěch Král. Koupil je v dobách, kdy
bylo ještě v kraji kolem Bousína hodně lesů a kdy se cena nevelkého
kousku luk a polí rovnala ceně vesnické chalupy nebo několika dobytčat.
Za bousínského pudmistra Žáčka, který byl vdovcem, se provdala mladá děvečka Filoména. Byla to
milá osůbka s příjemnou tvářičkou a krásnýma, jako uhel černýma očima. Hlavně to byla dívka pracovitá,
pilná a pečlivá. Původně sloužila u pudmistra se svým bratrem Vojtěchem. To ještě žila Žáčkova první
žena, s níž měl pudmistr dva syny. Ti budou v závěru našeho příběhu hrát důležitou roli. Zatím jsou ale
ještě příliš malí, než aby si mohl kdokoliv myslet, že právě oni rozuzlí zamotaný příběh.
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Žáčkova první žena pocházela z Protivanova. Pudmistr ji před lety pojal za manželku jako vdovu.
Zřejmě věděl, proč to dělá. Byla totiž velmi bohatá, aniž to kdo tušil. Její původní muž sloužil jako dragoun
v císařském vojsku a po jedné vítězné bitvě v Uhrách, kdy byla erární pokladna naplněná stříbrňáky
naloupenými od chudých lidí, pokladnu ukradl. Dragoun byl pronásledován hlídkou, ale podařilo se mu
peníze zakopat. Dal si záležet, aby se nikdo nedověděl, kde se pokladna nalézá. Jenom své ženě stačil
poslat do Protivanova dopis s tajným vzkazem, kam se má vypravit a poklad vykopat. Stříbrňáky jsou prý
ukryté u kamenného křížku na soutoku dvou potoků a na křižovatce dvou polních cest. Rostou tam tři
vysoké lípy. I slepý by takové místo našel, kdyby ovšem věděl, že je tam v zemi zakopán poklad.
Aby se náš příběh pořádně zamotal, je třeba vysvětlit, že zlodějského dragouna krátce po hanebném
činu chytila vojenská hlídka, a protože se usoudilo, že právě on erární pokladnu ukradl, byl dragoun celou
noc tvrdě vyslýchán. Důstojníci s mučením pospíchali, protože vojáci nemohou zůstat bez žoldu. Přestože
důkazy byly nezvratitelné, loupež nebyla prokázána. Vojenská spravedlnost je však nelítostná. Narychlo
byl svolán polní soud a obviněný byl popraven. A protože mrtvý nic neprozradí, nikdo se nedozvěděl, kam
poklad zmizel.
Vojsko odtáhlo a příštího léta se vdova po dragounovi vypravila z Protivanova do Uher. Na
označeném místě u tří lip truhlici s penězi vykopala. Uvnitř bylo tolik stříbrňáků, že by to stačilo na
zakoupení půlky vesnice. Vdova byla ještě mladá a pohledná a teď byla navíc i bohatá. Nikdo to ale
nevěděl, ani nejbližší příbuzní. A protože vdova byla i chytrá, políčila si na nejmocnějšího muže v Bousíně,
pudmistra Žáčka, a po nějakém čase se za něj provdala. Poklad svého prvního muže přinesla pudmistrovi
jako věno. Po čase mu porodila dva syny. My už víme, že až vyrostou do dospělého věku, zamotaný příběh
dospěje ke svému konci.
Uplynulo už několik let, Žáčkova žena dostala horkou nemoc a umřela. Sousedé pudmistra litovali:
statek a dva nedospělí synové na krku, jak si vdovec s takovým břemenem poradí? Litovala ho i černooká
děvečka Filoména, o níž už byla řeč, a také její bratr, čeledín Vojtěch Král. Nikdo nemohl tušit, že má
pudmistr v komoře schovanou truhlici s pokladem. Koho by to napadlo, že se v bousínské chalupě skrývají
peníze, které kdysi v Uhrách naloupili císařští vojáci?
Žáček byl velice šetrný, v šenku darmo nevysedával a peníze neutrácel. Byl to člověk pracovitý a
pilný, a tak se sousedé domnívali, že dosáhl svého postavení a bohatství díky těmto cnostným vlastnostem.
Není divu, že Žáčkovy přednosti okouzlily i černookou Filoménu. Náklonnost se časem stala
oboustrannou a pudmistr pojal chudou děvečku za manželku. Tak už to někdy na vesnicích chodívalo.
Vojtěch Král se stal jeho švagem.
Možná se vám zdá, že svateb je už v našem zamotaném příběhu až moc. Aby však byl příběh ještě
zamotanější, dodejme, že ani úmrtí v něm nebylo málo. Ale takový už je život, žít se může, umřít musí. Po
loupeživém dragounovi a jeho ženě odešel totiž ze světa i šetrný pudmistr.
Vdova Filoména si s ním co do šetrnosti nezadala. Z drobných náznaků vytušila už před
manželovou smrtí, že se v komoře skrývá veliké bohatství. A opravdu, na smrtelném loži jí pudmistr
prozradil historii ukradené erární pokladny.
A tady se už náš příběh začíná rozmotávat. Když byl Žáček pochován, odnesla opatrná hospodyně
peníze do úschovy svému bratru Vojtěchovi. Chudého čeledína lesk stříbrňáků oslnil. Za peníze koupil
louku a pole u Drahan. Předem o tom neřekl ani sestře Filoméně, ani nikomu jinému. Po zaplacení
polností nezůstalo z celé svěřené částky zhola nic. Není se co divit, že synové pudmistra Žáčka, kteří
mezitím dospěli, se velice rozzlobili a nemohli nevlastnímu strýci nepoctivost zapomenout.
Spravedlnost však přece jen došla naplnění, do Vojtěcha Krále udeřil blesk a na místě ho zabil. Stalo
se to jednou v létě o polednách a nikdo z bousínských sousedů si nedovedl vysvětlit, proč se blesk spouští
z čistého nebe za bílého dne. Kdoví, možná to byl trest za někdejší dragounův zločin, ale možná i za to, že
stříbrňáky, které celá léta zamotaně putovaly z Uher až na bousínská luka, kdysi císařské vojsko uloupilo
chudým lidem.
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*** Informace pro občany ***
SBĚRNÝ DVŮR PROTIVANOV – UVEDENÍ DO PROVOZU
Ve středu 4. 3. 2015 bude uveden do provozu nový sběrný dvůr v Protivanově, který bude sloužit
především pro uložení odpadů, kterých se není možné zbavit při klasickém svozu komunálního odpadu
a zároveň bude sloužit jako místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Uložení
odpadů je po prokázání trvalého bydliště na území obcí Protivanov, Malé Hradisko, Buková, Niva
a případně jiných smluvně zavázaných obcí pro domácnosti zdarma, právnické a podnikající fyzické osoby
uhradí poplatek za uložení dle druhu odpadu a platného ceníku.
Sběrný dvůr se nachází na ulici Boskovická mezi areály firmy VPO a SÚS a jeho provoz bude
doplňující službou k již zavedenému systému třídění odpadů prostřednictvím kontejnerů na plasty, papír,
sklo a bioodpad rozmístěných na území městyse.
Hlavním cílem sběrného dvora je vytřídit maximální množství odpadů, které je možno předat
k recyklaci a dále zlepšení životního prostředí v souvislosti s vymizením černých skládek v okolí
Protivanova.
Otevírací doba sběrného dvora:
- středa 16:00 – 18:00 hod.
- sobota 9:00 – 12:00 hod.
Co lze ve sběrném dvoře odevzdat:
- nebezpečný odpad – motorové oleje, filtry, rozpouštědla, barvy, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, olověné akumulátory, niklkadmiové baterie
- objemný odpad – starý nábytek, koberce, linoleum apod. (z důvodu maximálního využití kapacity
kontejneru je nutné nábytek před uložením rozebrat na jednotlivé desky)
- v yřazené elektrické a elektronické zařízení - lednice, pračky, sporáky, televize, rádia, PC, monitory,
mobilní telefony, elektronářadí aj. (elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. nesmí chybět jejich
části např. barevné kovy, elektromotory, kompresory apod. V takovém případě je obsluha
oprávněna spotřebič odmítnout)
- pneumatiky - pneumatiky z osobních aut, motocyklů, kol (bez disků)
- obaly – papírové, plastové, dřevěné, kovové a skleněné
- papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, oděvy a textilní materiály, biologicky rozložitelný odpad (tráva,
listí apod.), osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky apod.), baterie (monočlánky, tužkové baterie)
Ve sběrném dvoře je možnost odevzdat také drobný stavební odpad (z malých domovních oprav)
 beton, cihly, tašky, keramické výrobky a jejich směsi.
Uložení tohoto stavebního odpadu je možné za následujících podmínek:
Zdarma je možno uložit max. 500 kg stavební suti na domácnost a měsíc - platí pouze pro občany
Protivanova (toto množství odpovídá cca 1 běžnému přívěsu za osobní automobil). Obyvatelé ostatních
spádových obcí hradí poplatek 200 Kč/t stavební suti.
- poplatek 200 Kč/t uhradí taktéž obyvatelé Protivanova za množství uložené suti převyšující 500 kg
za měsíc
- maximální povolené jednorázové množství stavební suti je 7 tun na domácnost (traktorová vlečka)
- uložení většího množství suti než 7 tun je možné pouze se souhlasem Úřadu městyse Protivanov
a v tomto případě bude účtován poplatek dle platného ceníku provozovatele sběrného dvora,
společnosti SITA
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stavební suť s obsahem dřeva, lepenky, stavebních plastů, skla apod. je před uložením nutno
vytřídit (nevytříděný odpad je obsluha oprávněna nepřijmout)
- nelze odevzdat odpady s obsahem azbestu – azbestocementové desky a trubky, eternitovou krytinu
apod.
Ve sběrném dvoře je nutné se řídit pokyny obsluhy.
Prodej pozemků – Protivanov, ulice Panská
Městys Protivanov informuje o záměru prodeje šesti pozemků v ulici Panská o výměrách od 895 m2
do 900m2.. Pozemky v letošním roce ještě nepodléhají DPH, od roku 2016 DPH podléhat budou. Bližší
informace o prodeji pozemků získáte na Úřadě městyse Protivanov.
Upozornění na zákaz parkování na cyklostezce
Pohyb chodců a cyklistů na cyklostezce upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (silniční zákon), kterým jsou
povinni se řídit všichni účastníci silničního provozu.
Městys Protivanov z výše uvedených důvodů upozorňuje naše občany na
zákaz parkování všech vozidel na nově vybudované pochůzné cyklostezce v naší
obci.
Upozornění na zákaz parkování – zimní období
Upozorňujeme naše občany, že stále trvá zákaz parkování aut na místních komunikacích
v zimních měsících z důvodu odhrnování sněhu z cest. Pokud zákaz nebude dodržován, nebudou v těchto
úsecích komunikace udržovány.

*** Společenská kronika ***
Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě našeho drahého zesnulého,
pana Aloise Koláře, Protivanov 285.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Synové a dcery s rodinami.
Vyjadřujeme poděkování za projevy soustrasti všem přátelům, známým, protivanovským občanům
a všem hasičům, kteří se přišli společně s námi rozloučit s našim drahým zesnulým,
panem Františkem Pospíšilem, Protivanov 124.
Děti s rodinami.
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