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Vážení spoluobčané,
dva měsíce utekly jako voda a máme tu
další vydání „Protivanovského zpravodaje“.
V něm se dozvíte, co se v obci v poslední době
událo, co se v nejbližší době uskuteční, a naleznete spoustu dalších zajímavých informací.
První část roku 2016 byla bohatá zejména na
společenské akce. Přivítali jsme nové občánky, uspořádali další, v pořadí již druhé, setkání
protivanovských seniorů, knihovna připravila
zajímavé akce pro děti. Jsme rádi, že se tyto
akce setkávají s úspěchem a spousta z vás se
jich účastní. Také nás těší, že vám není lhostejné, co se ve vaší obci děje, jak vaše obec vypadá a snažíte pomoci, ať už úklidem v katastru
obce - zapojením se do akce „Ukliďme Česko“,
či vyjádřením svého názoru v anketě týkající
se větrných elektráren, za což vám vyslovuji
velké díky. Následující stránky budou také patřit dalším společenským událostem, které se
v naší obci konaly, seznámíte se s naší novou
cisternovou automobilovou stříkačkou, která
bude slavnostně posvěcena při příležitosti
dne sv. Floriana, patrona hasičů 1. 5. 2016. Připomeneme si také jednu významnou událost
- 50-ti leté výročí Českého zahrádkářského
svazu v Protivanově. V poslední době různá
zájmová sdružení a spolky spíše zanikají. Lidé
žijí v uspěchané době, mladí lidé nemají čas
ani chuť se sdružovat, starší nemají již dostatek sil, těmto aktivitám nepomáhá ani legislativa. Blahopřeji tedy Českému zahrádkářskému svazu Protivanov k jeho výročí, k bohaté
historii a přeji mu, aby jeho fungování nebylo ničím ohroženo, a zůstal součástí života
v obci ještě spoustu let. Vám ostatním přeji
krásné jaro a pěkné počtení.
starostka
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Na jednání zastupitelstva obce konaného
dne 10. 3. 2016 rozhodli zastupitelé o opětovné zažádání příspěvku na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání. Na výkon
veřejně prospěšných prací by v květnu měli
nastoupit dva pracovníci, kteří byli vybráni ve
výběrovém řízení pořádaném městysem Protivanov za účasti pracovníka Úřadu práce ČR.
Co se týká majetkoprávních záležitostí, zastupitelé schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a městysem
Protivanov, která se týká projektu rozšíření
sítě elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
Konkrétně se jedná o optickou přípojku
sítě elektronických komunikací (SEK) pro
základnovou stanici BTS umístěnou na vysílači v areálu družstva Taurus. Dále se projednávaly záměry odprodeje pozemků parc.
č. 261/1 (byl schválen), 745/1, 745/2 (nebyly
schváleny) a žádosti o zpětvzetí pozemků parc.
č. 853/72, 853/71. Vše jsou to pozemky z katastrálního území Protivanov.
Na základě uskutečněného jednání zastupitelů se zástupci TJ Sokol Protivanov z.s, které se konalo 18. 2. 2016, zastupitelé schválili
žádost o dotaci spolku TJ Sokol Protivanov na

úhradu energií v budově sokolovny a její nutnou údržbu ve výši 45.000,- Kč a to za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o bezúplatném převodu budovy sokolovny
(parc. st. 41/3) na městys Protivanov. Městys
si uvědomuje problém chybějícího zařízení
pro kulturní, sportovní a jiné aktivity a tímto se snaží pojistit, aby budova sokolovny
v budoucnu sloužila občanům a potřebám
obce tak, jak tomu bylo ještě do nedávna.
Také byla schválena veřejnoprávní smlouva městyse Protivanov s SK Protivanov z.s.,
která upřesňuje podmínky použití dotace
ve výši 250.000,- Kč na činnost tohoto spolku. Žádost o tuto dotaci zastupitelé schválili
na únorovém jednání zastupitelstva. (Pozn.
v roce 2015 došlo k rozdělení spolku TJ Sokol
Protivanov na dvě „odnože“. První – SK Protivanov z.s., jehož hlavní činností je sportovní
činnost – fotbal a má v majetku hřiště se všemi součástmi a TJ Sokol Protivanov z.s., který
má ve vlastnictví budovu sokolovny a zabývá
se činností vztahující se k této budově.)
Dalšími body bylo schvalování výsledků
hospodaření a závěrek příspěvkových organizací zřízených městysem Protivanov, a to
Základní školy, Mateřské školy a poté jejich
rozpočty. ZŠ bude v roce 2016 hospodařit
s rozpočtem ve výši 1.750.000,- Kč, MŠ s roz-

počtem 500.000,- Kč s tím, že mimo tyto provozní rozpočty hodlá městys v tomto roce
ještě investovat nemalé finanční prostředky do oprav těchto budov (vnitřní rozvody
vody, tepla, odvody odpadních vod).
Po schválení rozpočtů příspěvkových organizací přišel na řadu rozpočet městyse
Protivanov. Rozpočet byl zpracován ve spolupráci s účetní a finančním výborem. Před
samotným schvalováním byl po dobu 15 dnů
vyvěšen na úřední desce městyse a ve zkrácené formě zveřejněn v posledním vydání
místního zpravodaje. Po tuto dobu se kdokoliv z občanů mohl k tomuto návrhu vyjádřit.
Rozpočet byl schválen v následující výši: příjmy 19.685.400,- Kč, výdaje 17.906.600,- Kč,
financování -1.778.800,- Kč. Velký vliv na výši
rozpočtu měla investiční akce – nákup nové
CAS SCANIA.
Zastupitelé také schválili žádost o příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR, okresní
organizaci Prostějov ve výši 1.000,- Kč a prodej auta CAS LIAZ na základě znaleckého posudku za 605.000,- Kč. Na závěr se dohodli, že
jednání zastupitelstva se budou konat vždy
poslední čtvrtek v měsíci.
Výpisy ze zápisů jednání městyse Protivanov jsou pravidelně umísťovány na úřední
desku městyse Protivanov.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
V měsíci březnu probíhala mezi občany anketa na téma větrných elektráren. Bylo distribuováno 806 anketních lístků (anketní lístky
obdrželi do svých schránek občané starší

18 let, kteří měli k datu distribuce anketních
lístků hlášený trvalý pobyt v obci Protivanov)
a zpět se jich vrátilo 430 vyplněných, což
znamená, že se této ankety zúčastnilo 53 %

Tab. č. 1: Věk hlasujícího
Věk
hlasujícího

počet
distribuovaných
lístků v ks

Počet
počet
počet
hlasujících
hlasujících hlasujících
v dané
v ks
v%
kateg.

do 30

152

76

18%

50%

31-50

292

152

35%

52%

51-70

272

146

34%

54%

nad 70

90

48

11%

53%

8

2%

430

100%

neuveden
celkem

806

počet hlasů v ks

počet hlasů v %

ano

77

18%

spíše ano

17

4%

spíše ne

58

13%

278

65%

ne

Tab. č. 3: Odpověď na otázku „Máte obavy z případného vlivu na
vaše zdraví?“
Varianta

počet hlasů v ks

počet hlasů v %

ano

66

15%

spíše ano

21

5%

spíše ne

78

18%

265

62%

ne

Tab. č. 4: Odpověď na otázku „Ke které variantě se do budoucna
přikláníte?“
Varianta

Tab. č. 2: Odpověď na otázku „Vadí Vám nějakým způsobem větrné elektrárny?“
Varianta

obyvatel. Svůj názor vyjádřily všechny věkové
skupiny, u všech skupin byla návratnost nad
50 %. Jak občané odpovídali na jednotlivé anketní otázky je zřejmé z následujících tabulek.

počet
hlasů v ks

počet
hlasů v %

varianta 1 - odstranění

91

21%

varianta 2 - rozšíření

203

47%

varianta 3 - obnova 2 ve větší velikosti

66

15%

varianta 4 - obnova 2 ve stejné velikosti

67

16%

3

1%

neuvedeno

DUBEN 2016
varianta 1 - odstranění elektráren po skončení
životnosti
varianta 2 - rozšíření větrného parku o dalších
5 větrných elektráren
varianta 3 - obnova stávajících elektráren ve
stejném počtu, ale větší velikosti
varianta 4 - obnova stávajících elektráren ve
stejném počtu a stejné velikosti
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Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že většina občanů Protivanova se k větrným elektrárnám nestaví negativně, nevadí jim a ani se
neobávají jejich případného negativního vlivu
na svoje zdraví. Téměř polovina respondentů
je navíc pro rozšíření větrného parku v Protivanově. Která z výše uvedených variant se

však v průběhu několika let stane skutečností,
bude záležet ještě na mnoha faktorech. V tuto
chvíli však můžu slíbit, že zastupitelstvo městyse Protivanov bude v této záležitosti dále
jednat v souladu s výsledky tohoto šetření.
Děkujeme za vaše vyjádření v této anketě.
starostka

NOVÁ HASIČSKÁ CISTERNA V PROTIVANOVĚ
Na začátku roku 2014 podal městys Protivanov žádost o dotaci na pořízení nové
automobilové stříkačky. Důvodem bylo stáří
stávající prvovýjezdové cisterny Liaz. Ta byla
vyrobena roku 1986, byla na hranici své životnosti, nosná konstrukce prorezivělá, stále
častěji se vyskytovaly technické problémy.
Cisterna byla technologicky na úrovni 80.
let. Od té doby se ale rapidně změnila skladba výjezdů hasičských jednotek i taktika zásahů. Cisterna přestávala vyhovovat nejen
současným nárokům na zařazení jednotky,
ale i na bezpečnost osádky vozu a ostatních
účastníků silničního provozu. Jízdní vlastnosti, aktivní či pasivní prvky bezpečnosti,
spolehlivost obsluhy, to vše odpovídalo
stáří vozu. Vybavení se sice obnovovalo, ale
technologicky bylo vozidlo nevyhovující.
Pro srovnání, jako by k Vám dnes na pomoc
místo moderní sanitky přijela lépe vybavená
sanitka Škoda 1203 

CAS. Po jednání s Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje, stanice Prostějov dotaci přijalo a vypsalo výběrové řízení.
Nová cisterna se nepořizuje každý den, je
to složitý proces. Nelze si vybrat, od jakého
výrobce a jaké vozidlo chceme. Mohou se
jen definovat vlastnosti vozidla a odůvodnit
se; žádný z výrobců nesmí být znevýhodněn
či naopak. Některé požadavky jsou striktně
dané Generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR, které také finální podobu individuálně schvaluje. Jeden z našich
zásadních požadavků byla maximální cena
vozidla do 5,5 mil a také výška vozidla, s ohledem na stávající garáž.
Z výběrového řízení vzešla jako vítězná firma WISS CZECH s.r.o., která nám vyrobila vozidlo přímo na míru. Dne 12. února bylo vše
hotovo a výrobce předal vozidlo do vlastnictví našeho městyse. Vozidlo bylo zařazeno na
výjezd a nahradilo dosavadní cisternu Liaz.

4000 litrů vody, 240 litrů pěnidla a kompletní
vybavení. Maximální hmotnost vozu je 18 tun.
V přední části vozidla je lanový naviják Dragon
s tažnou silou 5,5 tuny, za kabinou je umístěn
výsuvný osvětlovací stožár se 4 LED světlomety. Nástavba vozu je vyrobena z hliníkových
profilů potažených hliníkovým plechem za
současného využití polyesterových částí.
V nástavbě je umístěno vyhřívané, dvouplášťové bronzové čerpadlo Ruberg o maximálním výkonu 3000 litrů za minutu, schopné
provozu ve vysokotlakém i nízkotlakém režimu. Čerpadlo má několik zajímavostí, mj. jím
bezpečně projdou nečistoty do velikosti až
3 cm, má automatický režim provozu nebo
bezpečnostní systém zabraňující přehřátí či
poškození čerpadla. Zvláštnost našeho vozidla je tak trochu barva. Je vyrobeno v bílé
barvě a potaženo fólií s odstínem 3024 - zářivě červená. Tato technologie zaručuje mnohem lepší viditelnost a to nejen v mlze, dešti
nebo sněhu.

K financování vozu:

Městys Protivanov se sice dostal na pořadník, ale výhled na přidělení dotace byl rok
2017, pokud vůbec. Liaz byla ale v havarijním
stavu, proto se přistoupilo k započetí oprav
nástavby. S rokem 2015 bylo však do dotačního programu uvolněno více financí a nám
byla schválena dotace už pro rok 2015.
Zastupitelstvo mělo před sebou těžké rozhodnutí, přijmout dotaci a nákup dofinancovat, nebo nepřijmout a zajišťovat ochranu svých obyvatel v budoucnu se stávající

K technickým vlastnostem:

Vozidlo CAS 20 4000/240 S2Z je vyrobeno
na podvozku Scania P 440 CB4x4 CrewCab
28 se čtyřdveřovou jednoprostorovou kabinou pro 6 hasičů. Motor o výkonu 323 kW,
splňující emisní normu Euro 5, pohání vozidlo pomocí mechanické převodovky se 12
stupni vpřed a 2 vzad, a je schopen provozu
bez omezení výkonu i bez činidla AdBlue.
Pohon je 4x4 s připojitelným předním náhonem, brzdový systém je s ABS. Vozidlo veze

Vysoutěžená cena je 5 496 909,- Kč. Na
vozidlo byla čerpána dotace 2,5 mil. z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
prostřednictvím Ministerstva vnitra. Částkou
120 tis přispěl i Olomoucký kraj, v letošním
roce žádáme Olomoucký kraj opět o příspěvek 120 tis. Část financí na novou CAS získá
městys zpět prodejem CAS LIAZ, a to 605 tisíc. Očekává se, že částka, kterou bude muset
městys dofinancovat navíc ze svého rozpočtu, se ještě sníží, neboť jsou na dodavateli
uplatňovány sankce, plynoucí ze smlouvy,
a to z důvodu pozdního dodání vozu. Jednání ještě nejsou uzavřena, ale výsledná suma,
potřebná k dofinancování nového vozidla
z rozpočtu městyse, by se pak v ideálním
případě mohla snížit až na částku kolem půl
milionu korun.

Městys teď vlastní úplně novou, nejmodernější hasičskou cisternu odpovídající
nejnáročnějším požadavkům dnešní doby.
Přepokládaná životnost je 20 let. Určitě se
Vám naskýtá otázka: „A není to zbytečné?“ Je
hrozně těžké hodnotit potřebnost investice,
jedná-li se o míru bezpečnosti. Je zbytečné
kupovat si osobní auto s airbagem, poutat
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se bezpečnostními pásy nebo přezouvat na
zimní pneu? Chci snad bourat, když vyjíždím
na silnici? Je zbytečné dělat si cestovní pojištění do zahraničí? Plánuji se na dovolené
snad zranit? Pro některé z nás to zbytečné je,
možná ani nikdy v životě pomoc hasičů potřebovat nebudeme. To pak budeme všude
kolem prezentovat, že máme v Protivanově

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ
novou hasičskou cisternu a úplně k ničemu.
Co když ji ale jednou potřebovat budeme?
Pak nás napadne: „Od toho to tady přece je,
aspoň k něčemu to bylo“. Míra bezpečí je
relativní pojem. Nikdy její výši nedokážeme
ocenit do chvíle, než ji sami potřebujeme.
Pozdě pak si vyčítat, proč jen jsem manželce
neřekl, ať se připoutá…

Přeji Vám, ať nikdy nemusíte na vlastní kůži
zažít tu chvíli, kdy budete novou hasičskou
cisternu opravdu osobně potřebovat. I kdyby
pomohla k záchraně 1 života, nebo zmírnila
dopady požáru 1 domu, stojí to za to.
Alois Kolář ml.

50. VÝROČÍ VZNIKU ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU V PROTIVANOVĚ
V letošním dubnu oslavili protivanovští zahrádkáři 50 let od založení své zahrádkářské
organizace. Domníváme se, že naše činnost
a konání bylo pro naše občany přínosem. Proto při této příležitosti 50-ti letého jubilea chceme krátce připomenout akce a události, které
jsme za tato léta naší existence uskutečnili.
Než začneme hodnotit naši práci, musíme
se vrátit o padesát roků nazpět.
Byl duben 1966, když tehdy přišel s myšlenkou založit v Protivanově zahrádkářský svaz
nadšený zahrádkář Josef Trnečka. Svůj nápad
začal iniciovat tím, že přemluvil několik našich
občanů, většinou z řad protivanovských včelařů, kteří měli k zahrádkaření velmi blízko. Podařilo se mu získat 10 zájemců, což bylo kvórum nutné pro založení organizace. Ustavující
schůze se konala koncem dubna, na které byl
zvolen výbor ve složení: předseda Josef Trnečka, jednatel paní Ševčíková, pokladník Karel
Sýkora a hospodář Vojtěch Krejčíř.
Výbor této nové organizace zahrádkářů se
pustil až s anormní vervou do práce a do propagace a na základě této skutečnosti se rozrůstala členská základna až na 20 členů. Hned
v prvním roce byla organizace velmi aktivní.
Byla uskutečněna výstava květin a výpěstků,

byly zajištěny školkařské výpěstky pro členy
i pro veřejnost, členové se podíleli brigádami
na výstavbě obce.
Vznik naší organizace výstižně okomentoval ve druhém vydání knihy „Vybrané kapitoly
z dějin Protivanova“ Karel Sommer, který o této
události píše – citujeme: „ Jako třpytící se meteor halasně vnikla na jaře roku 1966 do spolkového života Protivanova místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.“ - konec citace.
Bohužel tato záslužná činnost trvala jen
krátce a během dvou roků se veškeré dění
v organizaci utlumilo. Tento stav trval až do
roku 1970, kdy několik členů se nehodlalo
smířit se zánikem zahrádkářské organizace.
Na jejich návrh byla svolána schůze, která
měla řešit otázku, jakým způsobem daný
stav vyřešit. Většinou hlasů bylo rozhodnuto
zvolit nový výbor a nadále pokračovat v činnosti s tímto novým výborem.
Po dlouhém jednání se podařilo přemluvit
nového člena, pana Arnošta Vybíhala, aby
přijal funkci předsedy. Tento souhlasil s podmínkou, že předsedu organizace bude vykonávat jen do řádné výroční členské schůze
(nakonec souběh událostí zapříčinil, že post
vykonával nepřetržitě 30 roků).

Složení nového výboru:
předseda Arnošt Vybíhal
jednatel Karel Stara
pokladník Karel Sýkora
členové Josef Kejík
a František Novotný
Nově zvolený výbor si uvědomoval, že obnovit zahrádkářskou činnost po neúspěchu
předešlých funkcionářů nebude jednoduché
a proto si stanovil pro začátek své práce určité priority. Především zavést pravidelnost
schůzování výboru a o jednání informovat
členskou základnu, zaměřit svoje aktivity na
zkrášlení životního prostředí a věnovat péči
odborné výchově našich členů prostřednictvím odborných přednášek.
Prvním počinem nového výboru bylo zakoupení trakařového postřikovače na ošetření ovocných stromů. V roce 1972 bylo zahájeno jednání o vybudování zahrádkářské osady
v lokalitě „ Za Korcovy“. Na podzim toho roku
jsme pozemek oplotili. Na jaře 1973 bylo
v tomto areálu vysázeno kolem 80 ovocných
stromků, většinou jabloně. Tato zahrádkářská osada byla jediná v oblasti Drahanské
vrchoviny. Během několika málo let osadníci
vystavěli 11 zahradních chatek. Roku 1974 se
naši členové zásadním podílem účastnili na
výstavbě chodníků, okolo kterých jsme vysázeli 100 růžových keřů.
Další zdařilou a velmi prospěšlou akcí byla
parková úprava a výsaba areálu u nově postavené základní školy. Byl nám předložen plán
a rozpočet v částce 70 000,- Kč. Jelikož jsme
pracovali zdarma a zakoupili jsme jen nutné
školkařské výpěstky, tak celou tuto parkovou
úpravu jsme pořídili za pouhých 13 500,- Kč.
Po celou dobu mnoha roků jsme se zaměřovali na výsadbu veřejné zeleně, okolo severní
strany hřbitova jsme vysázeli 50 bříz, kolem
kostela upravili terén a vysázeli mnoho stromů. Vyhledávali jsme prázdná místa uvnitř
obce, na nichž jsme vysazovali malé parčíky.
Vedle zahrádkářské osady jsme vysázeli 40 stromů třešní, na bývalém rybníčku Na
Nivě jsme vysázeli okrasné keře, včetně živého
plotu okolo silnice. Naši členové vypěstovali
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tisíce sazenic květin pro potřebu našich občanů na výsadbu hrobů a do předzahrádek.
Pro potřebu moštování jsme zakoupili
betonový skelet a nutné zařízení, ve kterém
jsme vyrobili tisíce litrů moštu. Uskutečnili
jsme velké množství odborných přednášek,
poskytli jsme mnoho odborných rad, pro zájemce jsme zajišťovali i ovocné stromky.
Pořádali jsme velký počet tanečních zábav, jedenáct kvalitních zahrádkářských
plesů, více jak 20 tématických zájezdů, provedli jsme akci „Rozkvetlé ulice“ a dva vítěze
nejlepších předzahrádek jsme pozvali zdarma na třídenní zájezd do Západočeských
lázní. V roce 1985 jsme promítali filmy pro
dospělé i mládež. Velký ohlas měl koncert
slavné Moravanky s účastí 560 návštěvníků,
který byl vyvrcholením naší kulturní činnosti. Velké množství zájemců měly i výstavy

ovoce a zeleniny, které byly provázeny kulturním pořadem.
Věnovali jsme 2000,- Kč na zrakově postižené, 5000,- Kč na nové zvony, na dětskou
onkologii 4000,- Kč a na osvícení kostela
2000,- Kč. Podporovali jsme postižené malíře odkupem jejich obrázků. Po několik roků
jsme k Vánocům darovali určitý finanční obnos jedné naší občance.
V roce 1987 jsme zakoupili bývalý hostinec
od paní Sommerové, který jsme v interiéru
kompletně přebudovali a 8. září jsme otevírali pohostinství, které jsme provozovali 17 let.
V nynější době pohostinství pronajímáme.
Rok 1990 byl pro nás významný tím, že
nám ústřední výbor udělil vyznamenání II.
stupně za vynikající výsledky v naší práci.
V důsledku naší bohaté a záslužné činnosti
se rozrostla naše členská základna na 80 čle-

nů. Je nutné konstatovat, že na věškerém
úsilí se podílela jen malá část našich členů,
většinou to byli členové výboru.
V roce 2001 odchází z funkce předsedy Arnošt Vybíhal a jeho nástupcem se stal Roman
Trnečka.
Po politické změně roku 1989, kdy socialismus byl vyměněn za kapitalismus, se zásadně
změnily podmínky pro rozvíjení zájmových
organizací. Naše republika se zařadila do skupiny států, v kterých se rozvíjí negativní trend
konzumní společnosti, v které není čas ani na
pochopení pro spolkový život. Tento stav se
dotkl i naší zahrádkářské organizace, ve které dochází k útlumu většiny bývalých aktivit.
I přes tuto skutečnost stále existujeme a zdá
se, že jsme už poslení zahrádkářskou organizací v širokém regionu naší oblasti.
Výbor ČZS Protivanov.

AKCE „UKLIĎME OKOLÍ PROTIVANOVA“ SE VYDAŘILA
K celorepublikové akci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ se v minulých dnech připojila také řada dobrovolníků z Protivanova.
Ve středu 13. dubna zahájili tuto akci členové Klubu seniorů Protivanov prvním dílčím
úklidem jedné z 6-ti vytipovaných lokalit.
V sobotu 16. 4. následoval hlavní úklid dal-

Středa 13. 4. 2016

ších 4 lokalit, kterého se zúčastnili členové
turistického oddílu Protivanov, fotbalisté
SK Protivanov, učitelky MŠ, zaměstnankyně
firmy Kinetic, zaměstnanci a zaměstnankyně Úřadu městyse Protivanov a ostatní
dobrovolníci. Velice potěšující byla sobotní
účast 17 dětí, které se úklidu chopily opravdu se zápalem a se svými pedagogy celou
akci završili. Uklízení se jich zúčastnilo celkem 110 a společně vyčistili areál ZŠ, areál
MŠ, okolí tréninkového hřiště a okolí dětského hřiště za penzionem Griltour.
Dalšími uklizenými lokalitami během tří dnů
byly příkopy a okolí všech silnic vedoucích
z Protivanova až po hranice katastru, okolí
Panské a navazujících cest, okolí čističky, prostor za sokolovnou a ve Dvoře, lokalita „Kořelény“ a k ní přilehlé polní cesty.

Celkem bylo sesbíráno přes 2 tuny!! různého odpadu. Především se jednalo o PET lahve,
plasty, papírové obaly a plechovky, ale i železo
a stavební materiál, kanystry od různých nebezpečných látek, sklo a skleněné lahve, keramika,
kusy podlahových krytin a pneumatiky různých
rozměrů od automobilových až po traktorové.

Sobota 16. 4. 2016

VŠEM ÚČATNÍKŮ, TÉTO PROSPĚŠNÉ AKCE,
OD TĚCH NEJMENŠÍCH AŽ PO TY DŘÍVE NAROZENÉ, PATŘÍ OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ
ZA VYNALOŽENÉ ÚSILÍ PRO ZLEPŠENÍ NAŠEHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!!
Fotografie ze všech tří úklidových dnů si
můžete prohlédnout na vývěsce na náměstí
nebo na stránkách turistického oddílu
www.toprotivanov.estranky.cz.
Krátká statistika úklidu:
Počet účastníků: celkem 187; Středa (senioři): 15 žen, 3 muži; Sobota (hlavní úklid): 25
žen, 17 mužů, 17 dětí; Úterý (ZŠ): 100 žáků
a pedagogů ZŠ a 10 předškoláků z MŠ s jejich
učitelkami.
Množství odpadu: celkem 2,4 tuny (71 pytlů
s plasty, 5 pytlů skla, 35 pytlů směsného od-

padu, 17 pneumatik, cca 500 kg železa a další
odpad). Navíc bylo odvezeno 6 traktorových
vleček ulámaných a ořezaných větví na Panské cestě a minimálně stejný počet vleček byl
zlikvidován ještě před akcí pracovníky úřadu.
Partneři akce: Městys Protivanov – likvidace
odpadu a zajištění občerstvení pro účastníky,

Úterý 19. 4. 2016

MIS Protivanov – dodání pracovních rukavic, Kinetic Prostějov – občerstvení pro děti
ZŠ (úterní úklid)
Ač byla uklizena značná část protivanovského
katastru, jistě se ještě najsou další místa, která by
si úklid a zejména následné udržování pořádku také zasloužila, a to nejen mimo městys, ale
i v jeho intravilánu. Při množství rozmístěných
kontejnerů je např. nepochopitelné, že se téměř
v centru městyse povalují desítky odhozených
použitých lahví od alkoholu. Lze s jistotou tvrdit,
že na rozdíl od podobného odpadu okolo silnic,
je tento způsoben někým z místních obyvatel.
A stačilo by málo – dopitou láhev před nákupem nové vhodit do příslušného kontejneru.
Jiří Vybíhal
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PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ STARŠÍCH A DŘÍVE NAROZENÝCH
V neděli 17. dubna se konalo v našem městysi přátelské setkání starších a dříve narozených.
V letošním roce jsme pozvali na toto setkání 197 občanů od 62 let výše. Vzhledem
k tomu, že je nesnadné a skoro nemožné
zjišťovat, který občan je doma a užívá si důchodového věku, nebo zda pracuje, rozhodli
jsme se pro variantu výběru věkem. Oslovili
jsme proto všechny ty, kteří v letošním roce

oslaví 62. narozeniny a samozřejmě také ty
dříve narozené.
Naše pozvání přijalo 79 občanů. V pohostinství ALFA je přivítala přípitkem paní
starostka a také děti se svými krásnými vystoupeními. O příjemnou atmosféru se postarali muzikanti, kteří dokázali nejen rozezpívat všechny přítomné, ale také některé
z nich přimět k tanci.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem dětem z MŠ, ZUŠ a družiny při ZŠ za
jejich kulturní program, všem učitelkám a vychovatelce za přípravu dětí na toto vystoupení, dětem z družiny za vyrobení dárečků pro
naše hosty a také všem muzikantům a zpěvákům, kteří hráli až do večerních hodin.
Doufáme, že jsme společnými silami zpříjemnili nedělní odpoledne všem přítomným.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 19. března 2016 jsme v obřadní síni úřadu městyse slavnostně uvítali do života obce tyto malé občánky:
Aneta Basjuková				Erik Nejedlý
Pavel Dostál				Matyáš Pejř
Matěj Hrňa				Beáta Pikulová
Kristýna Kopecká				Barbora Vojtová
Šimon Kropáč				Marek Zatloukal

Všem děťátkům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojený a láskou
naplněný život, ať maminčina něžná náruč a tátova mužná síla jim
jsou vždy oporou a pevnou záštitou před strastmi a nepohodou.
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VELIKONOČNÍ MŠE
„Udělejme Velikonoční mši trochu jinou,
než jsou lidé zvyklí. Zapojme do tohoto hudebního projektu více lidí, spojme mladé i ty
dříve narozené…“
Tyto myšlenky se zrodily v hlavě nejen
mně, ale i dlouholeté vedoucí scholy Kamínky Daně Hýblové.
Zkusme se tedy ohlédnout o pár měsíců
zpět, kdy to všechno začalo. Nápad zahrát
a zazpívat Velikonoční „rockovou“ mši se zrodil po Vánocích v prosinci 2015. Mnozí z vás si
jistě pod názvem rocková mše představovali
trochu tvrdší pojetí, a tak by se možná více
hodil výraz rytmická mše.
Dříve narození si jistě vzpomenou, že tato
mše se již v našem kostele několikrát hrála,
původně ji nacvičil se zpěváky a hudebníky
pan Karel Stara st., hrála ji i schola Kamínky
v roce 2000, ale ještě nikdy nebyla realizována v takovém rozsahu jak po stránce pěvecké, tak po stránce obsazení v orchestru.
Jednotlivé písně této mše byly čerpány ze
zpěvníku Hosana. Jedná se o klasické části
mše svaté:
Slyš nás, ó Pane – vstup, Kyrie eleison – ordinarinum, Můj Bože, jsem tak sám a sám – zpěv
před evangeliem, On přítel můj – obětování,
Svatý, svatý – ordinarinum, Beránku Boží – ordinarinum, Můj Pán; Aleluja – přijímání, Bůh je
záštita má – závěr.
Všechny písně bylo třeba upravit a především rozepsat do jednotlivých hlasů nejen pro zpěváky, ale také do jednotlivých
notových partů pro mnoho hudebních
nástrojů. Protože jsem si uvědomoval, že
se jedná o náročnou práci, přizval jsem ke
spolupráci muzikanta Pavla Krejčíře z Bukové. Poprvé jsme se sešli v lednu 2016
a naše první nápady pro aranžmá každé
části mše získávaly reálnou podobu. Písničky postupně dostávaly nový náboj, nový
kabát – k překvapení nejen nás dvou, ale
i Dany, která byla jedním z prvních posluchačů a zároveň kritikem.
Celé dva měsíce jsme s Pavlem několikrát
do týdne seděli do noci u piána nad notami a snažili se najít ideální polohy nástrojů
a zpěvu. Postupně se rýsovaly jednotlivé melodie pro nástroje – trumpety, příčné flétny,
kytaru, klávesové nástroje, bicí, saxofon, ba-

sovou kytaru a současně pro jednotlivé hlasy
– soprán, alt a tenor.
Když vše dostalo svoji výslednou podobu,
přišla nejtěžší část celého projektu – ZKOUŠKY! První setkání zpěváků bylo z mé strany
plné očekávání a napětí, protože se spojila
schola Kamínky a někteří členové chrámového sboru v jeden celek. S odstupem času
mohu říct, že to byla velmi dobrá volba. Mnohem více mě však překvapil a potěšil zájem
tří mladičkých zpěvaček, které na zkoušku
přišly se slovy: „Chtěly bychom s vámi také
zpívat“. Pokud je dnešní mládež ochotna
obětovat část svého volného času pro dobrou věc, tak proč ne?
Po první zkoušce jsem si zhluboka oddychnul, sbor ladil, bylo vidět nadšení a dobrá
nálada a tak jsme si řekli, že do toho jdeme
naplno. Zpěváci se scházeli pravidelně každé
úterý a nacvičovali jednotlivé části mše. Když
byly dopsány i noty pro nástroje, sešli se na
svoji první zkoušku i muzikanti. Možná se ptáte, kde se vzalo tolik hudebníků? Prostě jsme
spojili kapelu TamDem a některé členy Holóbkove mozeke, přizvali jsme další mladé muzikanty a dali se do díla. Chtěl bych na tomto
místě trochu vyzvednout Petra Nováka, který
hrál na saxofon. Přestože měl nástroj doma tři
měsíce i s cestou, hrálo mu to skvěle. 
Po pár týdnech se oba „tábory“ spojily na
první společné zkoušce v kostele. Ve vzduchu panovalo napětí. Nejen já jsem se sám
sebe ptal: „Jak to bude znít? Jaké to bude s živou kapelou? Uzpívají to?“
Po pár méně zdařilých pokusech, kdy si
zpěváci a hudebníci na sebe zvykali, se ukázalo, že to přece jen půjde. Zkoušeli jsme, pilovali jsme, dřeli jsme.
A pak nastal den s velkým „D“ – neděle
3. dubna 2016. Zpěváci i hudebníci stáli připraveni na kůru a čekali na zazvonění ohlašující začátek mše svaté. Při pohledu do tváří
všech zúčastněných jsem viděl napětí, nervozitu sólistů, ale také úsměv, velké nadšení
a dobrý pocit z celého díla. Nic na světě není
dokonalé a i my jsme jistě udělali spoustu
chyb. Před začátkem mše jsme si prostě řekli,
že si to užijeme, zazpíváme si a zahrajeme pro
radost sobě i ostatním, že se zkrátka budeme
usmívat a vše ostatní svěříme do rukou Bohu.

„Líbila se Velikonoční rocková mše? Bylo to
důstojné ke mši svaté a oslavě Boha? Byl tento hudební projekt úspěšný?“ Nechť posoudí
Ti, kteří se mše účastnili - věřící i nevěřící.
Závěrem bych rád poděkoval všem zpěvákům a muzikantům za jejich odhodlání,
nasazení a jejich volný čas věnovaný tomuto
hudebnímu projektu. Vážím si jejich trpělivosti, vzájemného respektu i skvěle odvedeného přednesu skladeb. Také děkuji městysi
Protivanov za poskytnuté prostory na zkoušení a panu faráři Z. Fučíkovi za jeho odvahu
umožnit nám realizaci této mše.
Díky vám všem za to, že jsme mohli zkusit
něco nového.
Zdeněk Pavlů ml.
Aranžmá: Pavel Krejčíř, Zdeněk Pavlů ml.
Dirigent: Zdeněk Pavlů ml.
Trumpeta I.: Jiří Holub
Trumpeta II.: David Kolář
Trombon: Pavel Krejčíř
Saxofon: Petr Novák
Flétna I.: Lenka Holubová
Flétna II.: Eliška Trundová
Piano: Alois Kolář nml.
Strings: Josef Vybíhal
Kytara: Ivan Sedlák
Baskytara: Milan Kitner
Bicí: Libor Pavlů
Soprán:
Veronika Vybíhalová, Lenka Kitnerová, Lada
Usnulová, Marie Vybíhalová, Hana Paděrová,
Renata Kolářová, Petra Krejčí, Tereza Pavlíková
Alt:
Dana Hýblová, Lenka Haluzová, Kateřina
Trundová, Bohdana Minaříková, Bára Pavlů,
Bára Kejíková, Tereza Kolářová
Tenor:
Stanislav Šustr, Zdeněk Pavlů st., Antonín Nejedlý
Pzn. redakce: jednotlivé části mše možno slyšet na www.youtube.com pod názvem Velikonoční rytmická mše/Protivanov 2016

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV
Mše svatá ke cti svatého Floriána
v neděli 1. května 2016
Stalo se jistě velkou a krásnou tradicí, že
první neděli v květnu, měsíci Panny Marie,
je sloužena v našem farním kostele Naro-

zení Panny Marie mše svatá ke cti svatého
Floriána, patrona hasičů. Ani letos nebude
výjimka a mše svatá bude mít úmysl: na poděkování Pánu Bohu za ochranu s prosbou
o pomoc pro hasiče z Protivanova, Malého
Hradiska, Bukové a Stínavy a za všechny ze-

8

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

mřelé hasiče. Bohoslužba začne v mimořádném čase, a to v 10:30 hodin. Těsně před
ní vyjde průvod hasičů od zbrojnice. Po mši
svaté bude na Náměstí před farou požehnána nová automobilová stříkačka hasičů z Protivanova i další nepožehnaná hasičská auta.

Farní pouť v Roce milosrdenství

Letos, protože prožíváme Rok milosrdenství,
pojedeme v sobotu 14. května na farní pouť
do Slavkovic, jediného kostela v České republice zasvěcenému právě Božímu milosrdenství.
A protože mimořádně svatý otec František
povolil otevřít svaté brány mimo Řím, tak navštívíme baziliku minor Nanebevzetí Panny
Marie ve Žďáře nad Sázavou - Klášteře, kde je
jedna ze svatých bran Roku milosrdenství v brněnské diecézi. Zde se pomodlíme a projdeme
svatou branou pro získání mimořádných milostí spojené se svatým rokem. Také navštívíme nádherné poutní místo Zelená Hora, které
navrhl slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel, a které je v dnešní době chráněné světovou organizací UNESCO. Tento poutní kostel je
zasvěcen našemu českému národnímu patronovi svatému Janu Nepomuckému. Podrobné
informace k organizaci pouti budou zveřejněny v ohláškách a na farním webu.

První svaté přijímání

Tak jako loni, i letos bude první svaté přijímání velmi brzy, a to v neděli 8.května při
mši svaté, která bude také v mimořádném
čase, a to v 9:15 hodin. Za příhodného počasí se sejdeme před farou. Odtud pak ve

V neděli 29. května bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude
mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin.
Nedělní mše svatá v Protivanově bude sloužena v 9:30 hodin. Po této mši svaté půjdeme s NSO po návsi k připraveným oltářům.
V případě nepříznivého počasí bude „malý“
průvod v kostele.

Věřím, že vše dobře zvládneme a na letošní císařské hody bude fara požehnána a „uvedena
do plného provozu“.
Program farního dne bude tradiční, jako
každý rok. Na zahradě budou probíhat
soutěže a tvořivé dílny pro děti v duchu
Roku milosrdenství. Samozřejmě nebudou
chybět skákací hrady. Na dvoře pak bude
hlavní program farního dne. Vystoupí děti
z mateřské školky z Protivanova a Malého
Hradiska, také žáci ze ZUŠ Protivanov a zatančí nám Skaláček. Třeba i letos přijedou
ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát,
že by zůstal hladem a žízní. Určitě pro vás
bude připraveno dobré jídlo a pití. Zda-li
budou ovocné koktejly a míchané nápoje,
nevíme. Zkuste napsat na farní e-mail (farar@farnostprotivanov.cz) svá přání a návrhy a uvidíme, zda bude v našich silách vaše
přání uskutečnit. Samozřejmě se těšíme
na skupinu TamDem. Znovu také budeme
moci poškádlit štěstěnu v tombole, snad
i tentokrát bude mimořádně bohatá!!! Na
památku si můžete zakoupit něco, co nám
bude připomínat opravenou faru. Také nebudou chybět oplatky v mnoha příchutích.

8. farní den

Z dalšího kalendáře farnosti

společném průvodu vyjdeme do kostela, kde
s celým farním společenstvím budeme slavit
mši svatou. Letos poprvé přistoupí k Eucharistii deset prvokomunikantů.
Z Protivanova Michal Dostál, Pavel Jonšta,
Klaudie Krénarová, Marie Nejedlá, sourozenci Jakub a Lukáš Sekaninovi a Martin Trunda.
Z Malého Hradiska Michal Fiedler, z Lipové
Michaela Kolářová a Tobiáš Kubík, současně
bydlící v Prostějově. Srdečně jste na tuto slavnost zváni.
První svatá zpověď dětí a jejich rodin bude
s největší pravděpodobností v sobotu (7. 5.)
od 15:00 hodin.

Slavnost Těla a Krve Páně
- „Boží Tělo“

V neděli 12. června se uskuteční na dvoře
a zahradě fary další farní den. Snad i letos nám
bude přát počasí. Podpořte to svou modlitbou!!! Mše svatá tradičně začne ve 13:00 hodin. Stejně jako loni, tak i letos se při této mši
svaté uskuteční mimořádná a velká sbírka na
letošní opravy fary. Už nám zbývá opravit „jen“
severní stranu fasády se vstupní verandičkou
a dokončit vnitřní úpravy multifunkčního sálu.

•
•
•
•
•

HRAJE CELÁ RODINA
Ve středu 13. dubna se tělocvična základní školy v Protivanově proměnila v koncertní sál. Konal se tam totiž III. ročník koncertu
„Hraje celá rodina“. Tento název je velmi výstižný. Děti, které navštěvují základní uměleckou školu, vyzvaly svoje rodiče, prarodiče a sourozence, aby oprášili své nástroje
a všechny hudební vědomosti a na koncertě
si s nimi zahráli.
Výsledek byl neuvěřitelný. Vystoupilo 21 rodin, které čítalo 48 účinkujících. Tatínek hrál
se svým synem na trubku; maminka, která se
učí krátce na klavír, vystoupila se svojí malou
dcerkou a zahrály si před publikem poprve;
dědeček, který oprášil svůj starý saxofon, si
zahrál dvojhlasně se svojí vnučkou; tatínek
doprovodil na kytaru své dvě dcerky, hrající
na klavír a flétnu; zahrála si celá rodina čítající
3 generace hudebníků, atd.
Na koncertě zazněla různá hudební čísla,
od lidových písniček až po složitější skladby. Rozmanitost byla nejen v písních nebo

ve věku účinkujících, ale také
odkud k nám rodiny přijely. Bylo
to z obcí Malé Hradisko, z Benešova,
Okrouhlé, Žďárné, z Ludíkova, z obce Suchý, z Vícova a samozřejmě vystoupily
i rodiny z Protivanova.
Koncert byl velmi krásný
a všem dětem a dospělým patří velká pochvala za úžasné výkony.
Ceníme si jejich odvahy vystoupit před publikem a obrovské píle, se kterou svoje čísla
všichni poctivě nacvičovali.
Poděkování patří také všem učitelů ZUŠ,
všem nejmenovaným, kteří se postarali o organizaci celého koncertu, paní Mileně Kejíkové, která vyzdobila „koncertní sál“ a také
vedení ZŠ Protivanov.

Od 16. 7. do 23. 7. se uskuteční farní tábor v Ostrově nad Oslavou.
Neděle 24. července pěší pouť do Sloupa.
Neděle 7. srpna pěší pouť do Jednova.
Sobota 27. srpna pěší pouť do Repech.
Protivanovská pouť letos bude v neděli
11. září.
P. Zdeněk Fučík, farář
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POVĚZ MI POVĚST
V nedalekém Plumlově, za vlády knížete
Mikuláše (syna Přemysla Otakara II.) byl vybudován hrad. Měl tehdy důležitou strategickou
i obranou funkci na obchodní cestě. Dnes už
z něj zůstalo jen několik základových zdí na
skalním suku v těsné blízkosti plumlovského
zámku. Po plumlovském hradě se slehla zem,
ale pověst o něm si dodnes lidé vyprávějí.

Pověst o starém plumlovském hradě

Panský kovář na plumlovském podhradí
měl moc hezkou dceru. Její bratr byl na vojně
nejlepším prakařem. Nikdo z pluku se mu ve
střelbě prakem nevyrovnal.
Manželka pána hradu žárlila na kovářovu
dcerku, že ji předčí krásou. A co horšího? Zamiloval se do ní její muž. Tajně se s ní scházel
v nedaleké oboře. Přece je tam kdosi viděl
a brzy se o nevěrném manželovi dozvěděla
i paní hradu. Ze žárlivosti přemýšlela, jak by

se nevěrnému manželovi pomstila. Pokoušela se ho otrávit, ale pán v jídle i pití byl opatrný, tak se jí zločin nepodařil.
Na hradě žila jedna stará chůva, která hradního pána vychovala. Když se narodil, měla
sen. Přišly k jeho kolébce sudičky a předpovídaly mu budoucnost. Jedna prozradila, že
zemře smrtí tragickou, že bude zabitý ostrým
kamenem. To tajemství nikomu neřekla. Až
jednou přece je paní hradu prozradila, když
si jí stěžovala na nevěrnost pánovu.
V tu dobu se vrátil z vojny syn kováře, bratr
milenky hradního pána. Nejlepšího prakaře si
dala tajně paní hradu zavolat a řekla mu, že její
manžel svedl jeho sestru. Radila mu, jak se má
pomstít. Až bude před večerem na jeho sestru
z okna hradu mávat bílým šátkem, aby na něho
vystřelil z praku ostrým kamenem. Závdavkem
mu dala zlatý prsten a slíbila mu hodně peněz.
On jí to přislíbil. Nachystal si ostrý kámen, dal

ho do praku, ukryl se před večerem u hradu
za keř, a když hradní pán mával v okně na jeho
sestru, namířil na něho a zasáhl ho přímo do
hlavy. Zakrátko byl hradní pán mrtev.
Jeho tajné milé puklo žalem srdce. Od té
doby, když skučela meluzína hradem, říkalo
se, že to naříká kovářova dcera nad mrtvým
milým. Ještě před smrtí mladá nešťastnice
proklela hrad i jeho obyvatele. Plumlovští
hradní páni pak na hradě nebyli nikdy šťastni, hrad přecházel na nové a nové majitele,
a když přitáhl nepřítel, pobil všechny, kteří
nestačili prchnout do lesů a hrad vypálil.
Dlouho trčely na skále holé opálené kamenné zdi a z hradu, kdysi nedobytného, zůstalo na
nádvoří nynějšího zámku jen trochu kamení.
Z knihy: Místní a pomístní jména Drahanské
vrchoviny v dějinách a pověstech;
autor: P. František Müller

ICT – KNIHOVNA PROTIVANOV
Tvořivá dílna pro děti
V květnu oslaví naše maminky a babičky
svůj svátek. Zvu tedy všechny děti do knihovny na tvoření, kde společně zkusíme vyrobit
pro ně nějaký dárek. Tvořivá dílna proběhne v úterý 3. května 2016 ve 13:30 hodin.
K tvoření si přineste nůžky a vatu.

Pohádková stezka
Milé děti,
jako dárek pro vás ku příležitosti Dne dětí
připravila knihovna ve spolupráci s rodiči
a dobrovolníky POHÁDKOVOU STEZKU,
která se uskuteční v pátek 3. června 2016
ve večerních hodinách.

Tradičně vás bude na cestě čekat spousta pohádkových postav a strašidel se svými
soutěžemi. Bát se jich ale rozhodně nemusíte, budou to strašidla hodná! Protože po cestě jistě každému z vás vyhládne, vezměte si
s sebou i buřtík na opékání.
Sledujte portál knihovny Protivanov a plakáty na vývěskách, kde se včas dozvíte bližší
informace.

Dětský maškarní karneval
Dětský maškarní karneval se uskuteční
v neděli 19. června 2016 ve 14:00 hodin
na hřišti SK Sokol. Pro děti bude připrave-

no odpoledne plné her a soutěží, malování
na obličej, skákací hrad, cukrová vata, „snad“
i bohatá tombola a dobré občerstvení. Těšit
se můžete také na ukázky spolku „Lovecká
smečka Protivanov“.
Současně tímto informujeme všechny dospělé, že pokud se najde někdo, kdo na dětský maškarní karneval přijde v masce a bude
vyhlášen jako nejnápaditější a nejhezčí dospělá maska, obdrží finanční poukaz na částku 300,- Kč.
Rádi vás, děti i dospělé, zveme na letošní
maškarní karneval.

VELIKONOČNÍ STROM NA NÁMĚSTÍ

knihovnice
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Jsem velikonoční stom. Vyrostl jsem těsně
před velikonočními svátky na Náměstí, abych
všem obyvatelům Protivanova zpestřil jarní
náladu. Moje větve zdobila papírová velikonoční vajíčka, která namalovaly děti z mateřské a základní školy. A věřte nebo ne, ve své
koruně jsem držel 100 přenádherných, pestrobarevných vajíček s kytkami, kuřátky, zajíč-

ky, motýlky... Jéé, to byla nádhera! Když mě
děti zdobily, bylo jim i mně velká zima a dokonce začal poletovat sníh. To nám ale nevadilo a pěkně jsme si zdobení všichni spolu
užili. Děti dokonce musely vylézt na žebřík,
abych byl nastojený i v na těch nejvyšších
větvích, co mám. No, byl jsem vám moc pěkný velikonoční strom!!

Po celé velikonoční svátky ke mně přicházely děti, vedly svoje rodiče a prarodiče
a ukazovaly jim, které je jejich vajíčko visící
na mých větvích. To jsem moc rád, že se mě
tak děti ujaly a že jsem na Náměstí nestál
jako smutný pahýl, ale zářil jsem na dálku.
Váš velikonoční strom

NOC S ANDERSENEM
Mezinárodní akce Noc s Andersenem, do
které se již tradičně přihlásila i naše knihovna, připadla v letošním roce na první dubnový pátek. Děti, které se do projektu zapojí,
stráví noc mimo svoje domovy, se svými kamarády a zažijí večer plný soutěží, her, tvoření a čtení. Noc s Andersenem je tedy pro děti
hravá, ale i poučná a letošní rok tomu nebylo
jinak. Vzhledem k tomu, že si připomínáme
700. výročí od narození českého krále Karla IV.,
probíhala celá akce v duchu této významné
osobnosti českých dějin.
Všech 30 dětí, které se na nocování přihlásily, čekalo v pátek večer se svými spacáky

před budovou úřadu městyse, kde se celá
akce odehrávala. První část večera byla pro
děti naučná. Dozvěděly se během krátké
přednášky o životě Karla IV., o jeho významu
v oblasti stavitelstí a kultury, přečetly si pověst o stavbě Karlova mostu a Hladové zdi
či o Karlštejně. Po večeři, kterou jim připravilo Pohostinství Alfa, jsme šli lovit jelena.
Karel IV. byl vášnivý lovec a často chodil na
lov zvěře do lesů v okolí Karlštejna. Náš lov
se odehrával v prostranství před základní
školou, kde se parčík proměnil právě v karlštejnské lesy a několikrát se nám v něm
podařilo sestřelit luky a šípy mladého jele-

na. Po úspěšném lovu šly děti tvořit korunovační klenoty, zejména Svatováclavskou
korunu. Ta se pak každému zlatem třpytila
na hlavě a byla posázena drahokamy. Následně se děti dozvěděly, že Karel IV. jim zanechal truhlici plnou pokladu. Truhlice byla
zamknuta na 7 zámků (stejně tak, jako jsou
dnes zamknuty na 7 zámků české korunovační klenoty) a děti o tyto klíče soutěžily.
Podařilo se jim pak truhlici otevřít a poklad
tím získat.
Karel IV. byl také labužník, měl rád dobré
jídlo. A tak naše děti si večer připravily královskou hostinu. Podávaly se sladké placky
s hruškami, jalbkem, ořechy, fíky, brusinkami,
sušenými rozinkami a to vše polité medem.
Po opravdu vydatné hostině byl nejvyšší čas
na večerní čtení pražských pověstí a zavrtání se do spacáků. Už bylo hrubě po půlnoci,
když děti usínaly.
Jen něco málo celostátní statistiky: v Noci
s Andesenem 2016 se registrovalo 1.633 míst
a 95 824 dětí a dospělých. V České republice
to bylo 639 knihoven, 582 škol, 90 míst v domech dětí, dětských domovech, u hasičů, salesiánů, skautů, junáků, i v divadlech, ZOO,
v knihkupectví... Na Slovensku bylo registrováno 242 míst, v Polsku 39, ve Slovinsku
11 a 30 míst po celém světě.
(Děkuji tímto paní Mileně Kejíkové, která
mi po celou akci pomáhala a také úřadu městyse za poskytnutí prostor(
knihovnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme všem za slova útěchy, za květinové dary
a společné poslední rozloučení s naší drahou zesnulou,

paní Arnoštkou Pospíšilovou, č.p. 270.
Rodina Blatnerova a Pospíšilova.

Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě našeho drahého zesnulého,

pana Jana Šindelku, č.p. 143.

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka a děti s rodinami.
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POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÝ
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Všichni mladí muzikanti a zpěváci a také
jejich učitelé vás srdečně zvou na závěrečný koncert žáků základní umělecké školy.
Koncert, kterým se děti rozloučí se školním
„hudebním“ rokem, proběhne ve středu
15. června 2016 v 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ Protivanov. Jistě nejlepším ohodnocením a odměnou pro všechny žáky bude vaše
účast na koncertě.

CYKLOZÁVODY

„POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY“
Zveme všechny malé i velké sportovce – závodníky na hřiště SK Sokol Protivanov
v sobotu 28. května 2016, kde bude probíhat závod horských kol v rámci akce
„Pohár Drahanské vrchoviny 2016.“
Jedná se o jubilejní 15. ročník „Poháru...“, do níž se zapojily tyto obce Drahanské vrchoviny:
Benešov (5. 7.)		
Okrouhlá (4. 6.)
Bořitov (27. 8.)		
Protivanov (28. 5.)
Boskovice (25. 9.)		
Spešov (18. 6.)
Březová (9. 7.)		
Valchov (23. 4., 7. 5. a 6. 8.)
Buková (20. 8.)		
Velenov (17. 9.)
Kořenec (21. 5.)		
Žďárná (25. 6.)
(pozn: v závorkách jsou uvedeny termíny jednotlivých závodů)
Těšíme se na velkou účast našich závodníků i všech fanoušků závodu horských kol.
Zveme pak zejména všechny děti z naší mateřské a základní školy. Jejich umístění
bude zvlášť ohodnoceno.
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Úklid Protivanova

Vítání občánků

Vystoupení dětí z družiny při přátelském setkání starších a dříve narozených

Vystoupení dětí z MŠ při přátelském setkání starších a dříve narozených

Vystoupení ZUŠ pri přátelském setkání starších a dříve narozených

Přátelské setkání starších a dříve narozených

Protivanovský zpravodaj roč. LVIII. /2016/, číslo 3, 4 vyšlo dne 27. 4. 2016 v počtu výtisků 430, periodický tisk územního samosprávného celku městyse
Protivanov, vydává Městys Protivanov ve spolupráci ICT a knihovnou, adresa: Protivanov 32 ,798 48 Protivanov, IČO 00288675, vychází 5x ročně. Evidence MK ČR: E-10962, zlom a sazba: Markéta Sedláková, tisk: Computer Media s.r.o.

