Místní vesnické noviny
vydává Městys Protivanov
Číslo: 3,4

vychází 5x ročně, vyšlo v Protivanově dne 30.4.2015

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
… konaného 28. 1. 2015
Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚ OK), Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní
ochrany informuje o skutečnosti, že všechny obecní úřady jsou dle zákona povinny vypracovat standardy
kvality sociálně - právní ochrany dětí a při výkonu své činnosti se jimi řídit.
KÚ OK, Odbor životního prostředí a zemědělství zaslal rozhodnutí o udělení souhlasu firmě SITA
CZ a. s. k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů pro provozovnu Středisko sběrných odpadů
Protivanov a souhlas s provozním řádem tohoto zařízení.
KÚ OK, Oddělení krizového řízení informuje o pravidlech pro poskytnutí příspěvků na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH v obcích Olomouckého
kraje pro rok 2015. Pravidla byla předána naší JSDH, aby vypracovala návrh žádosti na čerpání příspěvků.
KÚ OK, Odbor dopravy a silničního hospodářství informuje o zveřejnění pravidel pro poskytnutí
příspěvků na výstavby a opravy cyklistických stezek, příspěvky v oblasti zvyšování bezpečnosti
na pozemních komunikacích, příspěvky na vybudování přechodů pro chodce, atd. pro rok 2015.
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotace na vybudování přechodu pro chodce přes silnici II/150.
Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy zaslal našemu městysi kolaudační souhlas s užíváním
stavby „Průtah obcí Protivanov silnice II/150“ a s užíváním stavby „Chodník pro chodce a cyklisty podél
silnice II/150 v Protivanově“.
Zastupitelé se dále na zasedání zabývali návrhem smlouvy na provozování sběrného dvoru firmou
SITA CZ, a.s. (smlouva, ceník, provozní řád).
Následně byl projednán a schválen „Jednací řád zastupitelstva městyse“ a „Volební řád školské
rady“.

Firma MIS spol. s r.o. žádá naše zastupitele o pronájem části pozemku parc. 725/1 o výměře 2500 m 2.
Pozemek by byl využíván jako stavební dvůr pro uskladnění stavebních materiálů. Žádosti bylo vyhověno.
MIS spol. s r.o., jako provozovatel vodovodu a kanalizace, informuje o stanovení ceny vodného
na rok 2015 ve výši 50,71 Kč/m³ vč. DPH a ceny stočného na rok 2015 ve výši 28,63 Kč/m³ vč. DPH.
Zastupitelstvu byly předloženy plány finančního a kontrolního výboru na rok 2015. Oba plány byly
schváleny.
Následným bodem jednání byla akce „Komplexní revitalizace veřejného prostranství“. Zastupitelé
obdrželi položkový rozpočet na tento projekt v současných cenách. Tato cena je 2x vyšší než původní,
se kterou byla podána žádost. Pokud by obec tuto akci zrealizovala, na dlouhou dobu by to velmi zatížilo
rozpočet obce a bylo by velmi obtížné provádět další akce, jako jsou opravy místních komunikací,
zateplení veřejných budov a další. Na základě uvedených skutečností se zastupitelé rozhodli od této akce
ustoupit.
Svaz tělesně postižených Prostějov děkuje za poskytnutí finančního příspěvku v roce 2014,
který byl použit na provoz půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Poděkování za finanční
dary za rok 2014 vyjádřil našemu městysi i Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce a také firma STATIM
za příspěvek na výměnu babyboxu ve Fakultní nemocnici Olomouc.
… konaného dne 5. 3. 2015
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zaslalo našemu
městysi rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace ve výši 2,5 mil Kč na rok 2015 v rámci reprodukce požární
techniky pro jednotky požární ochrany, a to konkrétně na pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky.
Zastupitelé na svém zasedání projednávali a následně pak schválili výsledky hospodaření a účetní
uzávěrky základní školy a mateřské školy. Dále projednávali návrhy rozpočtů obou škol. Byla schválena
provozní dotace ZŠ na rok 2015 ve výši 1.662.000,- Kč a provozní dotace MŠ na rok 2015 ve výši 600.000,Kč.
Následně byl projednán a schválen návrh rozpočtu městyse Protivanov na rok 2015, který byl
sestaven ve spolupráci s finančním výborem. Součástí rozpočtu je i rozpočet sociálního fondu.
V příjmové části činí 14.893.200,- Kč, ve výdajové části 14.655.900,- Kč a v části financování činí 237.300,Kč.
Římskokatolická farnost Protivanov podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku 300.000,- Kč
na opravu fasády fary. Tato oprava by měla proběhnout v letošním roce. Žádosti bylo vyhověno.
TJ Sokol Protivanov žádá o dotaci ve výši 287.000,- Kč na autobusovou dopravu mužstev
na fotbalová utkání, úhradu splátek na závlahu hřiště, solární ohřev a na provozní náklady. Žádosti bylo
také vyhověno.
Zastupitelstvo se dále zabývalo různými majetkoprávními záležitostmi naší obce a odprodeji
pozemků pro jednotlivé občany.
Zastupitelé obdrželi podklady na zateplení a výměnu tepelného zdroje v ZŠ a na zateplení MŠ. Bylo
jednohlasně schváleno podat žádost o dotaci na zateplení obou škol v rámci Operačního programu
Státního fondu životního prostředí.
Dále byla projednána záležitost organizování 14. ročníku závodu horských kol „Pohár Drahanské
vrchoviny“. Závod se bude v našem městysi konat 6. 6. 2015.
Svaz tělesně postižených Prostějov žádá zastupitelstvo o finanční příspěvek na činnost organizace.
Byla schválena finanční výpomoc ve výši 500,-.

starostka

*** Protivanov v datech ***
Rok 2015 v sobě skrývá několik významných jubileí pro náš městys. Nabízíme vám jejich malý
přehled:
Rok

Co se událo

Výročí

1505

první písemná zmínka o obci Protivanov

510 let

1585

vybudován v obci mlýn

430 let

1885

založen hasičský sbor v Protivanově

130 let

1920

narodil se protivanovský kněz P. Vítězslav Grmela

95 let

1960

obec od tohoto roku patřila pod okres Prostějov

55 let

1970

začátek budování základní školy

45 let

1980

založen taneční soubor Skalák v takové podobě,
jak ho známe dnes

35 let

1995

vybudován meteoradar Skalky

20 let

2000

současné symboly městyse – znak a prapor

15 let

2010

založení mateřského centra Protivánek

5 let

*** Pověz mi pověst ***
V našem cyklu bájí a pověstí Protivanova a okolí vás dnes zavedeme do nedalekých Okluk. I tato
malá vesnička má svoji pověst.
(čerpáno z knihy: Báje a pověsti Prostějovska, kol. autorů MěK Prostějov, vyd. Olomouc 2003)

Devětkrát les, třikrát ves
Za časů roboty měli lidé u nás těžký chleba! Ve dne dělali na poli a v noci zase vyháněli koně na
pastvu za mlynářův rybník v Oklukách.
Jednou na podzim, když už začaly první mrazy, rozdělali si oheň a lehli si k němu pod jednu houni.
Ten jeden pasák vystrčil ve spánku nohu ven. V noci se probudil zimou – a tuze se ulekl. K dohasínajícímu
ohni se belhal nějaký stařeček na berlách, obešel je dokola, zastavil se, zavrtěl hlavou a povídá pomalu:
„Devětkrát les, třikrát ves,
a nebelo takovyho zvířete jako dnes,
co má dvanáct hlav a jednu nohu.
Včel pudu a zeptám se svýho prastařečka, co to je.“
Těch pasáků u ohně leželo právě dvanáct. Ten, co byl vzhůru, ani nedýchal, jen
mu mráz běhal po zádech. Zůstal potichu a čekal. Když se stařeček sebral a
odbelhal se zpátky do lesa, pak vzbudil ostatní a vykládal jim, co zažil.
Pasáci se ulekli a běželi spočítat koně, jestli jim nějaký nechybí.
Nechyběl žádný. Ale už tam nezůstali a nečekali, až se stařeček vrátí se svým
prastařečkem. Honem zadupali oheň, sehnali koně dohromady a titam!
Tenkrát se děly všelijaké věci.

*** Římskokatolická farnost Protivanov***
Mše svatá ke cti svatého Floriána
Tak jako každý rok, stejně i letos první neděli v měsíci Panny Marie (3.5.)
bude ve farním kostele v Protivanově sloužena mše svatá jako dík a zároveň
prosba pro ochranu a pomoc hasičů z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy. Mše svatá začne
v mimořádném čase, a to v 10:30 hodin. Těsně přede mší vyjde průvod hasičů od zbrojnice.
Farní pouť do Zlatých Hor
Jako cíl letošní farní pouti (8.5.) bylo zvoleno poutní místo Zlaté Hory v Jeseníkách. Toto poutní
místo je zasvěceno Panně Marii Pomocné, Ochránkyni života (Maria Hilf). Poutní kostel v hlubokých
lesích u Zlatých Hor je nejen tradičním poutním místem, ale i dnes chce připomínat lidem na celém světě,
že nemohou být šťastni a nebudou žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život, a to od
početí až do přirozené smrti. S úctou k životu souvisí i ochrana přírody, kterou Tvůrce daroval člověku, aby
ji zušlechťoval. Na tomto poutním místě se také konají modlitby za sblížení národů, za život v míru a ve
vzájemném porozumění. Kostel byl vybudován na začátku minulého století k poctě Panny Marie. Za
totalitního režimu byl srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky modlitbám, činům a darům věřících - od nás
i ze zahraničí - znovu opět vybudován a probuzen k životu. Pojďte načerpat milosti k Panně Marii
Pomocné! Vždyť kdo z nás může říct, že žádnou nepotřebuje.
Na zpáteční cestě se krátce zastavíme na kávu s procházkou po kolonádě v lázních Karlova
Studánka. Karlova Studánka - horské lázně se nacházejí v malebném prostředí Jeseníků na úpatí nejvyšší
hory Moravy - Pradědu. Jsou to taky nejvýše položené lázně v ČR s nejčistším vzduchem v České
republice, který je srovnatelný s alpským prostředím.
První svaté přijímání
Tak jako loni, i letos bude první svaté přijímání velmi brzy. Mše svatá za prvokomunikanty bude
sloužena v neděli 10. května v mimořádném čase, a to v 9:30 hodin. Letos poprvé přistoupí k prvnímu
sv. přijímání devět dětí: z Protivanova Petr Kolář, Nikola Lintnerová a Veronika Ubrbanová, z Bukové pak
Petr Lachman, Tereza Lachmanová a Jakub Pernica, z Malého Hradiska Lenka Nejedlá, z Otinovsi Jakub
Sychra a z Lipové Zdeněk Grmela. Srdečně vás na tuto slavnost zvou nejen oni, ale i pan farář.
Noc kostelů
Letošním rokem se přepíše historie kaple svatého Josefa v Bukové. Čím?
Poslední pátek v květnu se totiž v Bukové uskuteční vůbec první Noc kostelů. Pokud
máte nějaký nápad, jak obohatit její program, přijďte a věřím, že společnou silou vše
bude k větší cti a slávě Boží. AMDG!!
7. farní den
V neděli 14. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den.
Modleme se, aby se nám vydařilo nejen počasí, ale všechno, co s farním dnem vždy
souvisí. Začneme, jak jinak, než mší svatou ve 13:00 hodin. Při této mši svaté je vyhlášena mimořádná a
velká sbírka na letošní opravy fary. Je naplánována nová fasáda na východní, jižní a západní straně farní
budovy. Tuto mši svatou bude celebrovat novokněz Tomáš Šíma. V současnosti slouží jako kaplan v našem
děkanství, přesně v Letovicích, mém jáhenském působišti před deseti lety. Takže i letos se můžeme těšit
na novokněžské požehnání. Těšit se také můžeme na odpoledne plné zábavy a her pro děti. Heslo
dovedností pro děti je: PO STOPÁCH VELKÉHO NÁČELNÍKA. Součástí programu pro děti budou i
tvořivé dílny s velkým překvapením!!! Totálně vybít svou energii si budou moci naši nejmenší na skákacích
hradech, které budou opět na zahradě. Na dvoře pak bude probíhat hlavní program farního dne. Vystoupí
děti z mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska, zatančí nám Skaláček, zazpívá a zahraje LŠU
Protivanov, možná přijedou i ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní.
Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití, také ovocné koktejly od Lojzíka Koláře. Samozřejmostí už
jsou i míchané nápoje. Také se těšme na TamDemáky. Znovu budeme moci poškádlit i štěstěnu
v tombole. Tentokrát bude mimořádně bohatá!!! Na památku si můžete zakoupit už známé farní předměty

či oplatky v mnoha příchutích. I o letošním farním dnu je možné zadoptovat farní dlaždici, která bude
v multifunkčním sále. A pozor, celá akce „Adopce farní dlaždice“ končí letošním silvestrem, takže už je
nejvyšší čas, pokud někdo je v rozhodování a farní dlaždici ještě zadoptovanou nemá.
Z dalšího kalendáře farnosti
Neděle 7. června slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží tělo. Za příznivého počasí bude po mši svaté,
která začíná v 9:30 hodin tradiční eucharistický průvod.
Od 18.7 do 25.7. se uskuteční farní tábor ve Vysočanech.
Neděle 26. července pěší pouť do Sloupa.
Neděle 2. srpna pěší pouť do Jednova.
Sobota 29. srpna pěší pouť do Repech.
Protivanovská pouť letos bude už v neděli 6. září.
P. Zdeněk Fučík, farář

*** Knihovna a ICT ***
Tvořivá dílna pro děti
Milé děti,
naše maminky a babičky oslaví v květnu svůj svátek. Zkusíme jim společně vyrobit nějaký pěkný
dárek, co říkáte? Zvu vás tedy v pondělí 4. května 2015 ve 14:00 hodin do knihovny na tvořivou dílnu.
Těším se na vás....
Pohádková stezka
Knihovna ve spolupráci s rodiči a dobrovolníky připravila ku příležitosti Dni dětí pohádkovou
stezku, která se uskuteční v pátek 5. června 2015. Na trase vás bude čekat spousta pohádkových bytostí.
Bát se ale rozhodně nemusíte, s těmi nejmenšími mohou jít i rodiče a ti větší to určitě zvládnou. S sebou
si můžete vzít baterky a také buřtík na opékání. Sledujte portál knihovny Protivanov a plakáty na
vývěskách, kde se včas dozvíte bližší informace.
Dětský maškarní karneval
Zveme všechny děti, jejich rodiče a příbuzné na dětský maškarní karneval, který se uskuteční
v neděli 21. června 2015 ve 14:00 hodin na hřišti TJ Sokol Protivanov. Těšit se můžete na spoustu her,
soutěží a písniček, dobré občerstvení, o které se postarají naši hasiči, a bohatou tombolu. Program bude
zajišťovat MELODY Mostkovice a doprovodný program RC Rebels – klub
pilotů rádiem řízených modelů.
Přijďte s námi strávit příjemné pohádkové odpoledne.
Co plánujeme
Ráda bych v knihovně uspořádala výstavu starých svatebních
fotografií a svatebních oznámení. Proto vás žádám tímto o jejich laskavé
zapůjčení, aby se výstava mohla uskutečnit. Fotografie se budou
shromažďovat v knihovně nebo na úřadě městyse. Děkuji předem za vaši
spolupráci.
knihovnice

*** Informace pro občany ***
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
ZUŠ Konice, pobočka Protivanov bude během měsíce června pořádat závěrečný
koncert žáků. Tradičně se uskuteční v tělocvičně ZŠ Protivanov a o jeho přesném
termínu budete všas informováni. Naše mladé muzikanty a zpěváky jistě potěší, když se na
jejich vystoupení přijdete podívat. Jste srdečně zváni.

Cyklozávody
V našem městysi bude v sobotu 6. 6. 2015 pořádán závod horských
kol v rámci akce „Pohár Drahanské vrchoviny 2015.“
Jedná se o v pořadí 14. závod obcí Drahanské vrchoviny, do níž jsou kromě našeho městyse
zapojeny obce Buková, Valchov, Okrouhlá, Žďárná, Spešov, Velenov, Repechy, Benešov, Kořenec, Bořitov,
Boskovice a Letovice.
Zveme na tuto akci všechny malé i velké závodníky.
Úhrada poplatků
Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu za
I. pololetí roku 2015 a poplatek za psy, aby tak učinili na našem úřadě městyse.
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětem z MŠ, ZUŠ a družiny při ZŠ za jejich krásná
vystoupení při příležitosti přátelského setkání starších a dříve narozených, které se konalo v našem
městysi v neděli 19. 4. 2015. Poděkování patří i všem učitelkám a vychovatelkám za přípravu dětí na tato
vystoupení a také všem muzikantům, kteří se na kulturním programu podíleli.
Doufáme, že jsme společnými silami zpříjemnili nedělní odpoledne všem pozvaným hostům.

*** Společenská kronika***
Děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary všem známým, přátelům a protivanovským občanům,
kteří se spolu s námi rozloučili s naším drahým zesnulým
panem Janem Pavlů, Protivanov 70.
sourozenci

*** Inzerce ***
* Koupíme dům v Protivanově, do 10 km, opravy nevadí. Tel.: 773 513 220.
* Hledám chatu k odpočinku v okolí Protivanova. Nejlépe u lesa. Tel.: 792 284 168
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