Místní vesnické noviny
vydává Městys Protivanov
Číslo:5,6

vychází 5x ročně, vyšlo v Protivanově dne 30.6.2015

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
… konaného dne 29.4.2015
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Prostějov zaslal našemu městysi oznámení
o vystavení katastrálního operátu obnoveného přepracováním do digitální formy, jehož platnost je
vyhlášena dnem 30.6.2015 a který je k nahlédnutí na www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Krajský úřad Olomouckého kraje informuje zastupitele o přesunu vojáků Armády ČR přes
katastr naší obce, který se uskuteční v rámci kurzu SERE (Survital, Evasion, Resitance, Extracion)
ve dnech 29.6. až 2.7. a ve dnech 14.9. až 17.9. 2015.
Výše uvedený úřad dále sděluje, že na webových stránkách Olomouckého kraje mohou občané
průběžně nalézt aktualizované informace o uzavírkách silnic našeho kraje, včetně objízdných tras.
Veřejná ochránkyně práv – Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. informuje naše občany o spuštění
nového evidenčního systému ESO na www.obrance.cz, který umožňuje vyhledávat zprávy
a stanoviska k případům ochrany práv, připomínky k zákonům a další dokumenty.
Na jednání zastupitelé následně schválili dvě smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
pro Římskokatolickou farnost Protivanov a TJ Sokol Protivanov, jejichž žádosti byly kladně vyřízeny
usnesením zastupitelstva 3/2015 ze dne 5.3.2015.
Zastupitelstvo dále projednávalo a následně schválilo závěrečný účet a účetní závěrky městyse
Protivanov za rok 2014. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje
o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Patří do něj také vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí aj. Nedílnou součástí závěrečného účtu je i zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse, které proběhlo ve dnech 1.4. a 2. 4. 2015.

Závěrečný účet a všechny podklady pro schválení účetní závěrky byly řádně vyvěšeny na elektronické
úřední desce městyse Protivanov.
Obce jsou povinny, na základě § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovit obecně
závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Tato obecně závazná vyhláška byla
zpracována, prošla připomínkovým řízením na MV ČR, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
a zastupitelé ji na svém zasedání schválili. Občané jsou o jejím znění informováni na webových
stránkách městyse.
Na jednání zastupitelstva městyse byly dále projednávány záměry prodeje pozemků pro
jednotlivé občany.
Ředitelství základní školy žádá o umístění dopravní značky „zákaz vjezdu motorových vozidel
mimo zaměstnance školy“ na příjezdovou komunikaci vedoucí k hlavnímu vchlodu ZŠ z důvodu
bezpečnosti dětí při příchodu do školy a nepřehledné dopravní situaci, která tam v ranních hodinách
vzniká. Žádost byla odeslána k vyjádření na Magistrát města Prostějova, Oddělení dopravy
a komunikací a na Policii ČR, Oddělení dopravního inspektorátu.
Zastupitelstvo se dále zabývalo opravou komunikací ulic Na Bařině, Na Křivdě a Na Dolině.
Byly zaslány výzvy k podání nabídek třem firmám a dle nejnižší podané finanční nabídky těchto firem
bude celou akci realizovat DEAS spol. s.r.o. Boskovice.
Na zasedání byly dále projednávány záležitosti ohledně žádostí o dotaci v rámci zateplení ZŠ
a modernizace MŠ Protivanov a byly schváleny hodnotící komise pro tyto akce.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. Klub Radost zaslalo žádost
o finanční příspěvek na své aktivity. Jedná se o organizaci zabývající se aktivitami pro těžce postižené
děti a jejich rodiny. Jejich služby využívá i místní občanka. Zastupitelé schválili poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 2000,- Kč.
SDH žádá o finanční spoluúčast na akci Pálení čarodějnic 2015, které se uskutečnilo 30.4.2015
na místním hřišti. Zastupitelé schválili příspěvek do 1000,- Kč pro tuto akci.
Následným bodem jednání byla příprava na cyklozávody „O pohár Drahanské vrchoviny 2015“.
Zastupitelé diskutovali o vytvoření pořadí a možnosti ocenění závodníků z naší obce.
Na závěr byl přečten dopis – poděkování seniorek za uspořádání „Přátelského setkání starších
a dříve narozených“, které se uskutečnilo 19.4.2015.

… konaného dne 26.5.2015
Olomoucký kraj, Odbor kanceláře ředitele zaslal oznámení o poskytnutí dotace z rozpočtu OK
v rámci dotačního titulu „Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na
rok 2015“ - investiční dotace na pořízení CAS. Znění veřejnoprávní smlouvy (smlouvy o poskytnutí
dotace) bylo schváleno a bylo rozhodnuto o spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových
nákladů.
Státní fond životního prostředí ČR zaslal akceptování žádosti o podporu na projekt „Zateplení
základní školy Protivanov“. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje vydala kolaudační souhlas
pro stavbu „Rekonstrukce střechy a snížení stropu v jídelně MŠ Protivanov“.
Zastupitelstvo se dále zabývalo odprodejem pozemků pro jednotlivé občany a firmy a žádostí
o povolení zřízení věcného břemene pro firmu Gredos-Trans, s.r.o.
Zastupitelstvo při své ustavující schůzi dne 3.11.2014 zřídilo komise – „Komisi kultury a školství“
a „Přestupkovou komisi“. Podle § 117 zákona 128/200 Sb., o obcích je tato terminologie nevhodná.
Je nutné předcházet možným nedorozuměním a nesprávným (nepřesným) označením a proto bylo
nyní na jednání zastupitelstva rozhodnuto o změně usnesení č.7/2014 s účinností od 1.6.2015 s tím, že
„Komise pro kulturu a školství“ byla přejmenována na „Výbor pro kulturu a školství“ a „Přestupková
komise“ byla zrušena úplně.

Dále byly projednávány akce „Zateplení ZŠ Protivanov“ a „Modernizace MŠ Protivanov“. Byly
odeslány žádosti o cenovou nabídku na realizaci výběrových řízení na dodatatele stavebních prací
těchto dvou projektů a osloveny tímto 3 firmy. Na základě nejnižší cenové nabídky byla pro spolupráci
oslovena firma WebSport&Consulting service s.r.o..
Ředitelství ZŠ Protivanov na základě projednávání organizace školního roku 2015/2016 na
Magistrátu města Prostějova, Odboru školství žádá o schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne
24.2.2011 v platném znění. Jedná se o vyjmutí součásti ZŠ jídelna – výdejna při MŠ Protivanov, výdejna
se od 1.9.2015 stane součástí mateřské školky. Této žádosti bylo vyhověno. Zastupitelé následně byli
seznámeni s návrhem úprav zahrady MŠ vytvořeným ředitelkou a učitelkami mateřské školky.
Zastupitelé se následně zabývali schválením pravidel pro prodej obecního majetku. Tato
pravidla jsou pro občany zveřejněny na www. stránkách městyse.
Na závěr bylo zastupitelstvo seznámeno s konzultací Úřadu práce v Prostějově ohledně
uzavření pracovního poměru na VPP.
starostka

*** Pověz mi pověst ***
Náš cyklus, ve kterém se věnujeme pověstem z našeho blízkého okolí, pokračuje a dnes se
podíváme do Otinovsi. Její známá pověst se jmenuje „O Héjovi“.
Pověst „O Héjovi“
Je tomu už dávno, co Héj strašíval ve zdejších lesích. Za živa prý
býval správcem panských lesů. Byl moc přísný na chudý lid. Neměl lásky
k poddaným. Ti museli v jeho lesích jen otročit, ale běda, kdyby si někdo
odnesl z lesa suchár! Ba ani suché roští v lese rozházené nesměly ženské
sbírat a na zádech v nůši domů odnášet.
Žádný ho neměl rád. Chudobní lidé ho proklínali. Když
onemocněl, měli radost, že jim v chaloupce bude v zimě tepleji.
A když nelidský správce zemřel, byl krutě potrestán. Za to, že neměl za
života soucitu k chudákům, musel po smrti pykat. V hrobě neměl pokoje
a v noci létal po drahanských lesích a křičel: „Héj, héj!“ Podle jeho skřeků
ho nazvali Héjem.
Bylo ho slyšet v lesích u Otinovsi, u Drahan, u Hartmanic, ba dokonce až u Lipovce
a Krásenska. Nejčastěji ho slyšeli v lese u Hartmanic. Proto starší nazvali les k Holštejnu Héjovým.
Lidé se v noci báli lesem jít. A kdo Héje v dálce uslyšel, již nešel dál. Zůstal na místě, kde byl. Skočil na
strom, nebo ulehl do trávy, anebo se narychlo ukryl v houštině, aby ho Héj nespatřil, až poletí kolem
po cestě.
Jak Héj vypadal, nikdo neví. Lidé ho neviděli, jen slyšeli jeho strašidelné: „Héj, héj!“ Kdosi,
když šel pozdě večer z Baldovce do Otinovsi, prý se Héje tak polekal, že ho u cesty našli mrtvého.
Postavili tam kříž a říkali tam „U Héjova kříže“.
(čerpáno z knihy: Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech)

*** Knihovna a ICT ***
Poděkování

V pátek 5. června se uskutečnila v našem městysi Pohádková večerní stezka. Ráda bych tímto
poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se převlékli za pohádkové bytosti a udělali pro děti a jejich
rodiče zábavu a legraci a také všem dobrovolníkům, kteří jakkoliv s touto akcí vypomohli. Vážím si
vaší pomoci a ochoty.

V neděli 28. června proběhl na místním hřišti „Dětský maškarní karneval“. Program zajišťovala
MELODY Mostkovice a RC-Rebels – piloti rádiem řízených modelů letadel. Dominantou na hřišti byl
obrovský skákací hrad, jehož sponzorem bylo VPO Protivanov, a.s.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům, bez kterých by se karneval pro děti
nemohl uskutečnit. Jsou jimi: Městys Protivanov – sponzor programu, VPO Protivanov, a.s. – sponzor
skákacího hradu, DŘEVO – MÁLEK, s.r.o. Protivanov, DEAS, spol. s r.o. Boskovice, M.I.S. spol. s r.o.
Protivanov, TAURUS, družstvo Protivanov, Římskokatolická farnost Protivanov, Autodoprava Zdeněk
Hrubý s.r.o. Protivanov, Pohostinství ALFA Protivanov, Kinetic s.r.o. Protivanov, Autodoprava Kopecký
s.r.o., COOP Protivanov, Mlékárna Otinoves s.r.o., Hasiči Protivanov, Lékárna Protivanov, Kadeřnické
a kosmetické studio Protivanov, Průmyslová prodejna Jiří Barák Protivanov.
Poděkování patří také hasičům, kteří se postarali o dobré občerstvení, dále TJ Sokolu za
zapůjčení prostoru hřiště a všem dobrovolníkům, kteří mně po celý maškarní karneval pro naše
nejmenší pomáhali.
Prázdninová soutěž
ICT – knihovna ve spolupráci s Městysem Protivanov vyhlašuje čtvrtý ročník
prázdninové soutěže pro naše občany „Nejkrásnější květinové okno“.
Pravidla soutěže jsou: vyfotografovat Vaše rozkvetlé okno, balkon, terasu či
předzahrádku, na zadní stranu fotky napsat své jméno, adresu a telefon
a nejpozději do 31.8.2015 (tj. do konce prázdnin) přinést foto do knihovny,
popř. na úřad městyse. Soutěž platí pro všechny občany bez rozdílu věku
a podmínkou je, že vybrané okno bude z našeho městyse.
Všechny soutěžní fotografie předáme odborníkům v oblasti zahradnictví
a květinářstí na vyhodnocení. Výherci pak obdrží finanční odměny:
1. místo – 1000,-Kč
2. místo – 800,- Kč
3. místo – 600,- Kč

Prázdninové setkání v knihovně
Milé děti, i v období prázdnin knihovna pro vás připravila program. Čeká nás čtení ve voňavé trávě,
dobrá zmrzlina a samozřejmě tvořivá dílna.
Sledujte www.protivanov.com/knihovna a také plakáty na obecní vývěsce, kde budete včas
informováni, kdy se naše „Prázdninové setkání“ uskuteční. Už teď se na vás moc těším.
Výstava svatebních fotografií a svatebních oznámení
Již avizovaná výstava svatebních fotografií a oznámení se uskuteční začátkem září – přesněji od
1.9. do 11.9.2015 v prostorách knihovny a už nyní vás na ni srdečně zvu. V případě, že se chcete ještě
podílet na této výstavě svými fotografiemi, kontaktujte ICT a knihovnu (tel: 725 253 021).

Nabídka kurzu
Metodica, institut pro další vzdělávání Brno nabízí našim občanům tyto kurzy:
 minikurz pro zájemce o podnikání
 spotřebitelská gramotnost
 právní minimum
 finanční gramotnost
 počítačové dovednosti
Kurzy jsou bezplatné a uskutečnily by se v našem městysi a to v období prázdnin. Počty hodin kurzu
jsou individuální a dle domluvy s vyučujícím a zájemci.
Máte-li zájem o některý z těchto kurzů, je nutné se přihlásit v ICT-knihovně Protivanov a to
nejpozději do 10.7.2015.
knihovnice

*** Poděkování SK Protivanov ***
Skončila fotbalová sezóna 2014-2015. Naše mužstva odehrála ve dvou okresních a dvou
krajských soutěžích celkem úctyhodných 94 mistrovských zápasů. Takto rozsáhlou činnost můžeme
vykonávat díky podpoře Městyse Protivanov a všech ostatních sponzorů.
Děkujeme vám tímto za dlouhodobou pomoc. Těšíme se na další sezónu a další spolupráci
s námi a ujišťujeme vás, že váš vztah ke sportu a podpora naší činnosti je velice příznivě vnímána celou
sportovní veřejností jak v rámci okresu, tak i kraje. Ještě jednou velké díky!
Sportovní klub Protivanov

*** Informace pro občany ***
Cyklozávody
V našem městysi se v sobotu 6.6.2015 uskutečnily závody horských kol „Pohár Drahanské
vrchoviny 2015“. Děkujeme tímto TJ Sokolu Protivanov za zajištění občerstvení na celé akci. Závodníků
na kolech se zúčastnilo mnoho, bohužel jen málo z našeho městyse a tak bychom vás všechny rádi
vyzvali, aby příští rok, kdy se u nás opět cyklozávody budou konat, jste se na nich aktivně podíleli.
Rádi vás uvidíme na stupních vítězů a předávání cen.
Upozornění
Důrazně upozorňujeme naše občany, aby do toalet v domácnostech nevhazovali
jakékoliv potřeby osobní hygieny a úklidové potřeby, které jsou z jiného než papírového
materiálu. Jedná se například o vlhčené ubrousky, kosmetické utěrky, dámské hygienické
potřeby, textilní hadry na mytí podlah a oken, apod. Tyto předměty mohou zablokovat
čerpadla v jímkách tlakové kanalizace a na čističce odpadních vod Protivanov (ČOV).
Dochází tím ke zvyšování provozních nákladů ČOV a kanalizace.
Náklady spojené s následnými opravami čerpadel v jímkách budou rozúčtovány na domácnosti,
jejichž odpady do nich ústí, popřípadě dojde ke zvýšení poplatků za stočné.

Oznámení obyvatelům ulic Na Dolině, Na Křivdě a Na Bařině
Dne 7.7.2015 budou zahájeny stavební práce na opravě místních komunikací, které se budou
v první fázi týkat ulic Na Dolině a Na Křivdě a následně (cca po 14 dnech) ulice Na Bařině
a komunikace k č.p. 395.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde ke značnému omezení používání komunikací pro
automobilovou dopravu. Upozorňujeme obyvatele uvedených ulic na nutnost respektovat dopravní
značení, zejména zákazy vjezdu do vyznačených úseků. Po celou dobu oprav bude nutné parkovat
svoje vozy mimo opravované úseky a v žádném případě nepřejíždět a jinak zatěžovat nově osazené
obrubníky až do pokládky finální vrstvy asfaltobetonu a konečných stavebních a terénních úprav.
V termínu pokládky finální vrstvy asfaltobetonu bude doprava v dotčeném úseku zcela
vyloučena. Přesné datum pokládky finálního povrchu bude občanům včas oznámeno letáky
a vyhlášeno místním rozhlasem.
Dokončení veškerých prací se předpokládá do 31.7.2015. Děkujeme za Vaši spolupráci
a trpělivost v průběhu rekonstrukce komunikací. V případě dotazů ohledně oprav se obracejte
na uvedené osoby: Jiří Vybíhal – 606 702 538
Ing. Bronislava Krénarová – 582 399 135
Změna telefonního čísla v gynekologické ordinaci Protivanov
Gynekologická ordinace Protivanov upozorňuje naše občany na změnu telefonního čísla
(z důvodu odpojení pevné linky). Telefonovat můžete nově na mobil 604 85 26 47
v době od 8:00 do 13:00 denně nebo v ordinační dobu gynekologické ordinace
na našem zdravotním středisku.
Ordinační hodiny lékařů během prázdnin
Zubní ordinace: čerpání řádné dovolené od 7.7. do 17.7.2015
Ordinace praktického lékaře: dovolená od 24.8. do 28.8.2015
Ordinace dětského lékaře: čerpání řádné dovolené od 27.7. do 7.8.2015
Gynekologická ordinace: ve dnech 1.7., 22.7. a 12.8.2015 bude ordinace otevřena od 15:00 do 17:00
hodin. Ve dnech 16.7., 23.7., 30.7. a 13.8.2015 bude pan doktor ordinovat od 9:00 do 11:30 hodin.
Lékárna Protivanov: čerpání dovolené od 3.8. do 7.8.2015 a od 24.8. do 28.8.2015

*** Společenská kronika ***
Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě našeho drahého zesnulého,
pana Františka Marka, Protivanov 188.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Dcery a sestra.
Vyjadřujeme poděkování za projevy soustrasti všem přátelům, známým a protivanovským občanům
kteří se přišli společně s námi rozloučit s našim drahým zesnulým,
panem Bedřichem Kopeckým, Protivanov 48.
Rodina Kopecká, Nejedlá a Kejíková.

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary všem známým, přátelům
a protivanovským občanům, kteří se společně s námi přišli rozloučit s našim drahým zesnulým,
panem Jaroslavem Janečkem, Protivanov 99.
Manželka a dcery s rodinami.
Naše poděkování patří všem přátelům, známým a protivanovským občanům,
kteří doprovodili na poslední cestě naši drahou zesnulou,
paní Annu Kolářovou, Protivanov 140.
Děkujeme také za projevy soustrasti a květinové dary.
Dcery a syn s rodinami.
Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě naši drahou zesnulou,
paní Bohumilu Vinklerovou, Protivanov 202.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Synové a dcera s rodinami.
Za slova útěchy, květinové dary a společné poslední rozloučení s naší drahou zesnulou,
paní Marií Nejedlou, Protivanov 95
děkujeme všem přátelům i protivanovským občanům.
Rodina Hanákova a Vališova.

Starostka a zastupitelstvo městyse Protivanov
přeje všem občanům a zvláště dětem
krásné prožití prázdninových dnů
a léto plné sluníčka a odpočinku.
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