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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává již třetí vydání
„Protivanovského zpravodaje“. První polovina roku je za námi a přiblížily se nám prázdniny. Když jsem byla malá, neměla jsem prázdniny ráda. Kamarádi a kamarádky se rozutekli
na všechny světové strany (i když v té době

převážně jen pár kilometrů daleko) a nebylo
si s kým hrát. Dnes je to ale jiné. Jako matka
dvou dětí jsem za každé prázdniny vděčná.
Odpadají přípravy dětí do školy, kroužky,
tréninky a to s sebou nese více času jak pro
rodiče, tak i pro děti. Vzniká tu prostor pro
plánování výletů, dovolených a dalších akcí,
na které během školního roku nezůstává čas.
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Přeji Vám všem, dětem i dospělým, abyste
si oba letní měsíce užili, aspoň na chvíli zapomněli na shon a povinnosti, které Vás během celého roku provází, dobili sluníčkem
potřebnou energii. A pokud se chystáte na
daleké cesty, abyste se v pořádku vrátili zpět
do Vašich domovů. Krásné prázdniny!
starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 28. 4. 2016
Na dubnovém jednání zastupitelstva bylo
řešeno několik majetkoprávních záležitostí.
Byly schváleny „předprodeje“ pozemků v ulici Panská parc. č. 853/71, 853/72, 853/32 k. ú.
Protivanov novým vlastníkům dle pořadníku
vedeného na Úřadu městyse Protivanov, prodeje pozemků 264/15 a 261/21 k. ú. Protivanov v rámci řešení majetkoprávních vztahů
v lokalitě ulice K Horce, prodej části pozemku 261/1 k. ú. Protivanov v lokalitě ulice Na
Bařině a záměry odprodejů několika částí
pozemků ve vlastnictví obce, které jsou historicky využívány k soukromým účelům. V řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
v intravilánu obce hodlá městys pokračovat
i nadále, a to v tom smyslu, že je žádoucí, aby
uživatel byl i vlastníkem pozemku.
Dalším bodem jednání bylo schvalování
smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45.000,- Kč spolku TJ Sokol Protivanov. Žádost o dotaci byla zastupitelstvem
schválena na březnovém jednání zastupitelstva s tím, že ke schválení veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí finanční podpory (dle
§10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci

poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy, žádost i smlouvu schvaluje zastupitelstvo) dojde v případě, že bude mezi
TJ Sokol a městysem Protivanov uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném
převodu budovy sokolovny na městys Protivanov. K sepsání smlouvy o smlouvě budoucí bylo nutné znát veškeré dokumenty, které
omezují dispoziční práva s budovou sokolovny. Vzhledem k tomu, že část dokumentů
zástupci TJ Sokol odmítly předložit, nebyla připravena smlouva o smlouvě budoucí
o převodu budovy sokolovny na městys
Protivanov ani veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory a žádost
TJ Sokol se tak stala neúspěšnou.
Zastupitelé dále schvalovali návrh soudního smíru mezi obcemi Otinoves, Niva, Bousín, Protivanov, Alojzov, Myslejovice, Seloutky na jedné straně a Bc. Tomášem Baliharem
a fy Lakewood, s.r.o., na straně druhé. Městys
Protivanov byl poslední obcí, ve které návrh
soudního smíru nebyl schválen. Návrh měl
být předložen soudu do 30. 4. 2016. Na základě tohoto návrhu městysi Protivanov připad-

nou do vlastnictví pozemky parc. č. 836/39
a 1660/24 k. ú. Protivanov a peněžní plnění
ve výši 5.133.000,- Kč.
Řešena byla také pozdní dodávka CAS Scania. Firmě WISS CZECH s.r.o. (dále jen WISS)
byla na základě smlouvy v důsledku pozdního dodání CAS vyfakturována sankce ve výši
1.637.642,- Kč. Firma WISS reagovala na tuto
fakturu dopisem, kde zpochybňuje výši sankce i postup vedoucí k jejímu vyfakturování
a fakturu vrátila. Na základě tohoto jednání
se starostka obrátila na advokátní kancelář,
se kterou celou záležitost konzultovala. Získané informace byly předloženy zastupitelstvu. S ohledem na to, že městys je územně
samosprávný celek, který je povinován při
hospodaření s veřejnými prostředky a prostředky městyse postupovat s péčí řádného
hospodáře a nelze tedy bez vážných důvodů
upustit od vymáhání smluvní pokuty z platně sjednané smlouvy, při které došlo k porušení povinnosti druhou smluvní stranou, se
usneslo, že za předpokladu, že firma WISS
CZECH s.r.o. nezaplatí dlužnou částku vyplývající z „Kupní smlouvy“ uzavřené mezi městysem Protivanov a firmou WISS CZECH s. r. o.
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dne 22. 7. 2015, zastupitelstvo městyse Protivanov v rámci vymáhání této dlužné částky
vyslovuje svůj souhlas s podáním žaloby na
tuto firmu.
Schvalovaly se také žádosti různých spolků.
Byl schválen finanční dar ve výši 1.000,- Kč Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195 na podporu charitativní akce
– 8. setkání postižených a opuštěných dětí
z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje; finanční dar ve výši 4.500,- Kč spolku
MAS Moravský kras, IČ: 27028992 v rámci spolufinancování projektu Drahanská vrchovina:
Krajina příběhů a finanční dar Občanskému
sdružení Frajárečka – dechové hudbě Holóbkova mozeka ve výši 15.000,- Kč na nákup
a rozšíření stávající zvukové aparatury, na došití stejnokrojů a na provozování a financování
nově zřízených webových stránek.
Na základě průzkumu u občanů zastupitelstvo městyse Protivanov také souhlasilo se
zpracováním podkladů pro podání žádosti
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení kompostérů, štěpkovače,

a na pořízení techniky na obsluhu Sběrného
střediska odpadů Protivanov. Žádosti o dotace by měly být podány na podzim roku 2016.
Samotná realizace akcí by po případném
schválení žádostí proběhla v roce 2017.
Dne 26. 5. 2016
Na květnovém jednání zastupitelstvo
městyse Protivanov schválilo Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 15239793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, který na základě žádosti městyse
navýšil částku podpory v rámci akce Modernizace MŠ Protivanov o 242.957,- Kč.
Co se týká majetkoprávních záležitostí byl
odsouhlasen odkup podílu 1/2 na pozemku
parc. č. 1660/25 o celkové výměře 364 m² k. ú.
Protivanov a koupě celkově podílu 1/2 na pozemku parc. č. 1136/1 o celkové výměře 34 m²
k.ú. Protivanov. Také bylo řešeno vlastnictví
cesty vedoucí po pozemcích č. parcel 246/29
a 246/5 k. ú. Protivanov a prodej parc. č. 256/9
k. ú. Protivanov.

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku
městyse Protivanov za rok 2015 a závěrečný
účet městyse Protivanov za rok 2015 bez výhrad. Veškeré podklady pro schválení účetní
závěrky a závěrečného účtu za rok 2015 byly
dne 9. 5. 2016 zveřejněny na elektronické
úřední desce městyse a na úřední desce (Náměstí) byl závěrečný účet zveřejněn v užším
rozsahu. Připomínky k závěrečnému účtu
mohli občané uplatnit buď písemně ve stanovené lhůtě (15 dnů) nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Nikdo se k závěrečnému
účtu nevyjádřil. Zastupitelé také neměli žádné dotazy či připomínky.
Taktéž byly projednány a schváleny žádosti
o finanční dary: dar ve výši 15.000,- Kč Svazku obcí Boskovicko, který zabezpečuje projekt lyžařských tras mikroregionu Boskovicko
a dar ve výši 4.000,- Kč na úhradu nákladů
spojených s konáním akce MTB Pohár Drahanské vrchoviny.
Veškerá usnesení jsou pravidelně zveřejňována na elektronické úřední desce městyse Protivanov.

OBNOVA LESA
Po loňském řádění kůrovce v okolních lesích, kdy bylo nutné zcela jednu část obecního lesa vykácet, došlo na jeho obnovu.
Jednalo se o parc. č. 581/2 k. ú. Protivanov
– cíp u silnice vedoucí k Bousínu, v lokalitě
Liščí. Koncem dubna bylo na tomto místě
vysázeno přes 500 smrků. Vyklízení lesa po
kácení a následně pak výsadbu všech stromů zabezpečili členové SK Protivanov, z. s.
pod vedením Libora Bílka, za což jim tímto
jménem městyse Protivanov vyjadřujeme
poděkování.

SKONČILA NÁM SEZONA
Skončila nám sezona 2015/2016 a chceme
poděkovat všem příznivcům, přátelům a ze-

jména těm, kteří nám v naší činnosti pomáhají. V současné době má náš fotbalový spolek

89 registrovaných členů ve FAČR (Fotbalová
asociace ČR) a reprezentovaly nás čtyři týmy:
„A“-tým mužů a dorost v krajských soutěžích,
„B“-tým mužů a žáci v okresních soutěžích.
Do nového soutěžního ročníku jsme rozšířili naše týmy o přípravku. Jedná se o děti od
5 do 10 let. Proto jsme v pátek 10.6. uspořádali nábor a byli jsme příjemně překvapeni
zájmem. Účast byla velká, 32 dětí. Čeká nás
opět hodně práce. Chceme se zlepšovat, minimálně potvrdit současná postavení našich
mužstev a správně vychovávat nové hráče.
Máme pro to víc než dobré zázemí a právě
proto ještě jednou děkujeme všem sponzorům. Obzvláště děkujeme za přízeň a podporu Městyse Protivanov.
SK Protivanov

ČERVEN 2016
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POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY
Pohár Drahanské vrchoviny je seriálová
soutěž závodů horských kol v regionu Drahanské vrchoviny. 15. ročník tohoto poháru
se konal také v našem městysi a to poslední
květnovou sobotu. Do závodu se mohli přihlásit nejmenší děti, žactvo, mládež, veteráni,
hobby i elitní jezdci. V pořadí čtvrtého závodu této seriálové soutěže se u nás zúčastnilo
téměř 160 závodníků.
Z tohoto počtu bylo 28 závodníků z našeho
městyse - děti z mateřské školy a žáci základní
školy. Jejich celkové pořadí v rámci protivanovských závodníků bylo pak vyhodnocováno zvláště a tedy na stupních vítězů - 1. místě
se umístili tito závodníci z Protivanova:

kategorie

chlapci - 1. místo

dívky - 1. místo

odrážedla

Radek Ošlejšek

Nikola Trundová

do 6 let

Samuel Lintner

Tereza Fritzová

7 – 8 let

Filip Trunda

Martina Sekaninová

9 – 10 let

Michal Dostál

Klaudie Krénarová

11 – 12 let

Michal Fritz

Barbora Kejíková

13 – 14 let

Martin Kolář

Aneta Fritzová

Všem závodníkům gratulujeme. Bližší informace o závodu najdete na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

„ Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno druhému.“
V dnešní době, plné intrik, závisti a bohužel říkali: „ Kdo jsme? Proč zde jsme? Jaký je náš
(CH. DICKENS)
i přetvářky, snad neexistuje člověk, jež si myslí, cíl, osud, předurčení?“ Položil si někdy někdo
že život je dar. Lidské hodnoty se za uplynulá staletí změnila k nepoznání. Co způsobilo
tento zásadní převrat? Po tomto světě kráčely
snad již tisíce či dokonce statisíce lidí, kteří se
zamýšleli nad smyslem svého života. Možná si

otázku, jakou cenu má lidský život? Cena lidského života nelze vyjádřit penězi ani čímkoliv
jiným. Je nezměrná, nevyčíslitelná, nekonečná. Život je prostě zázračný. Bohužel zázraky
častokrát trvají jen kratičkou dobu.

Toto je cílem výuky kroužku mladých zdravotníků na naší základní škole, který má dlouholetou tradici. Postupy předlékařské první
pomoci by měly patřit ke standartu vzdělání
každého člověka. Žáky učíme nejen teoretic-
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ké znalosti, ale především i to, aby dokázali
rychle a správně zasáhnout v případě stavu
ohrožujícího člověka na životě. Proto je velmi
důležitá motivace našich žáků, ale i podpora
ochoty pomoci. Pomáhat ostatním je jedna
ze základních hodnot lidské společnosti.
Obsahem výuky první pomoci je komplex
znalostí a zejména praktických dovedností.
Žáci trénují zažití jednotlivých postupů se
zraněným na záchranu lidského života. Výuka
kroužku je zajímavá s využitím vhodných příkladů a co nejvíce praktická – ukázky, nácviky,
simulace. Každý žák dostává prostor k dostatečnému osvojení základních dovedností.
Každým rokem se družstva našeho kroužku zúčastňují soutěže „Hlídka mladých zdravotníků“ v Prostějově, kde se žáci musí orientovat nejen v poskytování první pomoci u lidí
postižených úrazem či náhlou poruchou
zdraví, ale musí se také orientovat v oblasti
požární ochrany, policie, dopravy, v oblasti
chemie a moderní technologie, seznamují se
s problematikou nevidomých.

V letošním školním roce se soutěže Českého červeného kříže v Prostějově zúčastnilo
několik družstev. Jedno družstvo mladších
a dvě družstva starších.
Mladší družstvo ve složení :
Kejíková Barbora (5. tř.)
Králik Marian (5. tř.)
Šrámková Adéla (5. tř.)
Krénarová Klaudie (3. tř.)
Francová Aneta (3. tř.)
Pavlů Barbora (5. tř. - náhradník do kola regionálního)
Družstvo obsadilo 1. místo v oblastním
kole s postupem do kola regionálního pro
Olomoucký a Moravskoslezský kraj, které
proběhlo 4. 6. 2016 v Ostravě.
Starší družstvo I. ve složení :
Koledová Kateřina (8. tř.)
Grmelová Klára (8. tř.)
Dvořáková Michaela (7. tř.)
Ondroušková Aneta (7. tř.)

Obsadilo 3.místo v oblastním kole.
Starší družstvo II. ve složení :
Sedláková Aneta (9. tř.)
Čechová Karolína (8. tř.)
Janíčková Tereza (8. tř.)
Ptáčníková Nikola (8. tř)
Obsadilo 2.místo v oblastním kole.
Všem žákům kroužku mladých zdravotníků patří velké poděkování za práci a snahu.
Běžně se žáci s těmito situacemi nesetkávají,
ale již nesčetněkrát v běžném životě dokázali
pomoci druhým.
Proto si važme lidského života, jeho cena je
nevyčíslitelná. Každý z nás může přečíst tisíce
stran tisíců knih o smyslu života, ale pravou
hodnotu žití se z nich nikdo nedozví, tu si musíme určit sami. Ale dokud si každý člověk nezačne vážit životů ostatních, stejně jako toho
svého, nemá význam se o tom s někým bavit...
Milena Kejíková, vedoucí kroužku

POVĚZ MI POVĚST
Pro zpříjemnění prázdninových dnů jsme
pro vás v cyklu bájí a pověstí Protivanovska
a okolí připravili jednu, pravda trochu delší,
zato však kouzelnou, pověst ze Suchdola.

O můře v Suchdole

Víra v můru byla na severní Moravě velmi
rozšířena. Místy se v ni věří dosud.
Ochranou proti ní je prý svěcená voda, růženec nebo škapulíř. Někdy stačí kouzelná
věta napsaná na oknech: „Sátoř arepo tenet
opera rotas“. Někdy zase stačí, když člověk
napadený můrou zvolá: „Můro, můro, můroucí, peklo horoucí, nemáš ke mně moci, ve dne
ani v noci, dokud hvězdy na nebesích, trávu
louky, listí v lesích sama nesečteš!“
Dodnes koluje mezi lidmi pověra, že vkročí-li kmotra s novorozeňátkem do kostela
dříve, než kněz se nad ním pomodlí, stane se
dítě, až doroste, můrou.
Jednou nesly kmotry ze Suchdola děvčátko ke křtu. Cestou si povídaly a povídaly,
chvílemi se zastavily, a když přišly ke kostelu, chtěly dohonit ztracený čas. Spěšně
vešly a namířily si bez rozmýšlení přes celý
kostel přímo ke křtitelnici, nečekajíce, až jim
kněz přijde naproti. Teprve v poslední chvíli
to zpozorovala jedna babka, spěšně se pokřižovala a tiše pravila kmotře: „Pán Bůh
s námi a zlý pryč! Z děvčátka bude můra!“
Obě se zaraženě na sebe podívaly, zlé svědomí blesklo v jejich očích poplašeným plamenem, jako by se samy lekly neviditelného
nepřítele, jenž se v tu chvíli skryl do prsou
nevinného děcka.

Děvče rostlo jako z vody. Byla z něho krásná dívčina, radost bylo na ni pohledět. Nebyla
nijak nápadná ani svým vzezřením, ani svým
životem. Jako jiné dívky se dovedla rozesmát
a pobavit se s nimi, i s vesnickými chlapci.
Jedinou nenápadnou známkou byly její pohyby, někdy velmi pomalé. I v její chůzi bylo
často cosi smutného. Vdala se. Její manžel byl
dobrotisko, že by na něm mohl pařezy štípat
a byl by ji na rukou nosil. Jaké však bylo jeho
překvapení a jeho bolest zároveň, když každé noci kolem jedenácté hodiny odešla jeho
mladá ženuška z domu a vracela se po půlnoci, celá zkřehlá a urousaná. Miloval svou ženu
opravdově a byl by se rád proto dozvěděl o jejích nočních výletech. Snažil se ji hlídat, sledoval ji mnohokrát, avšak jeho námaha neměla
nikdy úspěchu. Jakmile žena vyšla z domu,
ztratila se náhle, jako by ji vítr odvanul.
Když jeho námaha byla stále marná, počalo mu to být nápadné a tajemné. Začal tedy
na ženu naléhat a na ní vyzvídat, kam v noci
chodívá. Žena však měla pro něj stále stejnou
odpověď: „Neptej se, budeš šťastnější.“ Muž
však nepovolil. Jeho láska k ní byla stále mocnější a snaha vyzvědět její podivné tajemství
a případně jí pomoci, jeho lásku jen zvětšovala. Cítil zároveň s ní hlubokou a opravdovou soustrast.
Konečně po douhém přemlouvání a prošení a po zapřísahání, že jí nikdy nic nebude
vyčítat, svěřila se mu se svým bolestným tajemstvím. Vyprávěla mu, že v lese stojí bříza,
která je málo ohnutá a že jejím úkolem se
ohnout tuto břízu korunou až k zemi.

„Mohu Ti pomoci?“ otázal se starostlivě
muž. „Máš-li dost odvahy, můžeš mne vysvobodit. Až zase odejdu v noci z domu, vyčkej
tak dlouho, abych mohla dojít do lesa. Pak jdi
za mnou. V lese uvidíš sedět na bříze kočku.
Tu musíš kamenem shodit dolů. Pak utíkej
zpět domů, jak nejrychleji dovedeš a neohlížej se, děj se, co děj. Netrefíš-li však, zle se
Ti povede!“ Muž radostně znova přísahal, že
podmínkám dostojí a těšil se již na toto dobrodružství.
Druhého dne před půlnocí vyklouzla žena
zase z postele, protáhla se před udiveným
mužem klíčovou dírkou a byla ta tam. Muž
vstal, pomalu se oblékl a aby se trochu uklidnil, zapálil si dýmku. Vykouřil ji, přehodil přes
sebe plášť a vykročil do noci. Byla krásná,
kouzelná noc. Nebe bylo podivně hluboké,
modravé a nesčetné hvězdy zářily na něm,
jako by bylo poseto zlatavým prachem. Jako
bílé proudy vod zaplavovalo měsíční světlo
celý tichý kraj. Pomalu přicházel do lesa. Pohádková temnota přikryla svými křídly denní
život a les oddychoval vážně a zamyšleně.
Měsíční záře dopadající na lesní cestu proměnila ji v stříbrnou řeku. Všude bylo ticho,
jen šum poletujících sýčků a jejich táhlé houkání, jímž svolávali své družky, se nesl tichem
noci jako pěna hluku, vystupující u dravé řeky
věčného mlčení. Muž však nevnímal všechnu
tuto nádheru letního večera, jeho myšlenky
šly daleko před ním a on spěchal za nimi jako
za přeludem. Konečně byl u cíle. Rozhlédl se
kolem a pevně stiskl kámen, který cestou našel. Spatřil břízu a na jejím vrcholku velikou
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černou kočku. Z očí jí sršely blesky a zlostně
a divoce syčela. Zamrazilo ho a odvrátil hlavu. Ihned však vzhlédl znovu a odhodlaně
napřáhl ruku s kamenem a mocnou silou jím
mrštil vzhůru. Trefil! Než v tom okamžení se
strhla znenadání taková vichřice, že se stromy s praskotem ohýbaly, lámaly a kácely. Do
tohoto běsnění zaléhal příšerný řev kočky,
až mu v žilách tuhla krev. Vzteklá vichřice
bila a řezala jej do tváře, muž však srdnatě
vzdoroval strašnému náporu běsnících živlů
a dostal se po veliké námaze z lesa. Běžel,
neohlížeje se ani vpravo ani vlevo. Na kraji
lesa zmírnil běh, aby si oddechl, leč v tu chvíli
uslyšel za sebou zlostný řev kočky. Jako štvaný jelen dal se znovu v šílený běh. Běžel, co
mu síly stačily, kočka však jako prokletý stín

byla mu stále v patách. S vypětím všech sil
dobíhal až k chalupě, když náhle ucítil, že se
kočka zasekla drápy do jeho pláště. V mžiku
jej shodil z ramen a skočil do chalupy. Unaven svalil se jako bez života na postel a čekal,
co se bude dít.
Venku si zatím dali snad všichni běsové dostaveníčko. Vzteklá vichřice a skřípavé řvaní
kočičí mísili se v příšernou symfonii, při níž
mu srdce zůstávalo stát a vlasy vstávaly hrůzou. Zdálo se mu, že nemůže být na světě nic
děsivějšího. Nic podobného dosud v životě
neslyšel.
Žena se nevracela. Pojednou všechno
ztichlo a podivné ticho se rozložilo kolem
a lepilo se mu i na duši. Tmou noci zazněla
teskná melodie očekávání. A muž čekal a če-

kal netrpělivě. Každá minuta se mu zdála
věčností. Teprve když odbila druhá hodina,
otevřely se tichounce dveře a jimi vešla jeho
milovaná žena, šťastně se usmívajíc. Přišla až
k muži, který ji zvědavě pozoroval a patřil na
ni se zalíbením. Žena mu sladce pravila: „Děkuji Ti za vysvobození!“ Beze slova ji pohladil
lehounce po vlasech a usmál se.
Ráno našel před chalupou svůj plášť, roztrhaný na tisíc kousků. „Tak bys byl vypadal Ty,
kdyby Tě v noci dostihla kočka!“ pravila tiše
a zamyšleně jeho žena, ukazujíc na zbytky
pláště.
Od té noci kletba zmizela a oba žili v lásce
a v radosti jako v tom „sedmém nebi“.
(čerpáno z knihy: Báje a pověsti Prostějovska: Strouhal, M.: Báje a pověsti, Loštice 1944)

ICT – KNIHOVNA PROTIVANOV

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pohádková stezka – poděkování

SKIP ČR každoročně vyhlašuje projekt na
podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem
čtenář“. Cílem projektu je rozvoj čtenářských
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních
tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
Tento projekt v našem městysi proběhl
v pátek 20. 5. 2016 a 25 žáků (13 chlapců
a 12 dívek) první třídy ZŠ Protivanov bylo
slavnostně pasováno na čtenáře. Slavnost se
uskutečnila v obřadní místnosti Úřadu městyse za účasti paní starostky, ředitele ZŠ Protivanov, pracovnic Městské knihovny v Prostějově, paní učitelky první třídy a mnoha rodičů.
Nejen dětem prvních tříd je nutné vštěpovat návyk ke čtenářství, knihám a k literatuře
obecně. Dobrá kniha dokáže v malém človíčku rozvíjet fantazii a cit v jeho duši. Možná
i o tom mluví citát André Mauroise: „Četba
dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás
kniha oslovuje a naše duše odpovídá.“

Děti se v pátek 10. června večer ocitly v pohádkové zemi. V dolní části obce na ně čekalo
několik pohádkových bytostí. Na rozcestí číhal
drak s uvězněnou princeznou, pod chaloupkami létala čarodějnice na koštěti, na louce tančily víly, u potoka lovil ryby krásně zelený hastrman, na cestě strašil čert a opodál stál myslivec
s Červenou Karkulkou a zuřivým vlkem.

Ráda bych tímto poděkovala všem kamarádům, kteří se převlékli za pohádkové bytosti a udělali legraci a zábavu pro mnoho
dětí a jejich rodiče. Také děkuji za ostatní práce (zajištění ohně a potřebných pomůcek) při
této akci. Vážím si vaší pomoci, spolupráce
a chuti udělat dětem radost.
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Dětský maškarní karneval

Protivanov, DEAS, spol. s r.o. Boskovice, Lanik s.r.o. Boskovice, M.I.S. spol. s r.o. Protivanov, TAURUS, družstvo Protivanov, Římskokatolická farnost Protivanov, Pohostinství
ALFA Protivanov, Autodoprava Kopecký
s.r.o., Kinetic s.r.o. Protivanov, Mlékárna
Otinoves s.r.o., COOP Protivanov, Lékárna
Protivanov, Průmyslová prodejna Jiří Barák
Protivanov.
Poděkování patří také hasičům, kteří se postarali o dobré občerstvení, dále SK Sokolu za
zapůjčení hřiště a přípravu prostoru na karneval, paní Mileně Kejíkové a dětem z družiny ZŠ za pěknou výzdobu, panu Liborovi
Pavlů za ozvučení a všem ostatním, kteří mně
po celý maškarní karneval pro naše nejmenší
pomáhali.

– poděkování
Krásné, slunečné nedělní odpoledne 19. června proběhl na místním hřišti dětský maškarní
karneval. Program zajišťovala agentura Domeček na kolečkách z Boskovic a celé odpoledne se neslo v duchu Mexika. Doprovodným programem byly ukázky loveckých psů,
které zajišťovala Lovecká smečka Protivanov,
pan Karel Krátký. Kromě pejsků si děti mohly
prohlédnout a pohladit také ochočené fretky, bylo pro ně připraveno malování na ob-

Prázdninové setkání v knihovně
ličej, fotokoutek, cukrová vata a zvláště pak
prohlídka našeho nového hasičského auta
s ukázkou hasičů. Dominantou na hřišti byl
obrovský skákací hrad – lední medvěd, jehož
sponzorem bylo VPO Protivanov, a.s.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
sponzorům, bez kterých by se celý karneval
a zvláště pak bohatá tombola pro děti nemohla uskutečnit.
Jsou jimi: Městys Protivanov – sponzor
programu, VPO Protivanov, a.s. – sponzor
skákacího hradu, DŘEVO – MÁLEK, s.r.o.

Milé děti,
i v době prázdnin vás všechny ráda zvu
do knihovny. Některé pěkné a sluníčkové
odpoledne si společně zajdeme na zmrzlinu a vyrobíme si v tvořivé dílničce létající
balón.
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.
knihovnice

INFORMACE PRO OBČANY
ALFA Protivanov
vás zve
na tradiční fotbalové utkání příznivců

ALFA – KOCANDA
v pátek 1. 7. 2016 v 17:00 hodin
na hřišti SK Protivanov.
•

občerstvení zajištěno (makrele, grilované
maso, párky)

•

k tanci hraje hudební skupina TamDem
Protivanov (vstupné na taneční zábavu je
30,- Kč)

•

pro nejmenší skákací hrad
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KOSMETICKÉ STUDIO PROTIVANOV
Kosmetické studio, paní Jana Grmelová oznamuje svým
klientům, že od měsíce června opět provozuje kosmetické
služby v našem městysi.
Provozní doba je dle telefonické domluvy

na čísle 731 577 309.

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ NA NAŠEM
ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU BĚHEM PRÁZDNIN
Ordinace praktického lékaře:		
					
					

7. 7. a 8. 7. - čerpání dovolené
30. 6. - 8. 7. - nebudou odběry
29. 8. - 2. 9. - čerpání dovolené

Ordinace dětského lékaře: od 25. 7. do 5. 8. 2016 čerpání řádné dovolené.
Zubní ordinace: informace o změnách v ordinační době během prázdnin budou upřesněny na vývěskách.
Gynekologická ordinace: pan doktor nebude ordinovat ve dnech 7. 7., 13. 7., 3. 8., 4. 8., 10. 8., 18. 8., 24. 8. a 25. 8., v ostatní dny je ordi-

nace beze změny.

Lékárna: ve dnech 4. 7., 7. 7. a v týdnu od 25. 7. do 29. 7. bude lékárna uzavřena. V měsíci srpnu budou změny v provozní době upřesněny
na vývěskách.

DOVOLENÁ NA ÚŘADĚ MĚSTYSE A V KNIHOVNĚ
Úřad městyse Protivanov a ICT - knihovna budou v týdnu od 4. 7. do 8. 7. 2016
z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřeny.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme všem, kteří společně s námi
doprovodili na poslední cestě našeho drahého zesnulého,

pana Josefa Trundy, Protivanov 3.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Trundova a Králova.

Děkujeme všem všem známým, přátelům a protivanovským občanům
za slova útěchy, květinové dary
a společné poslední rozloučení s naší drahou zesnulou,

paní Marií Sedlákovou, Protivanov 267.
Rodina Sedlákova.
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Pasování na čtěnáře

Pohádková stezka

Maškarní karneval

Maškarní karneval

Cyklozávody

Žehnání hasičských aut
Protivanovský zpravodaj roč. LVIII. /2016/, číslo 5, 6 vyšlo dne 30. 6. 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.

