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Vážení občané,
měsíc říjen bude po celé České republice
spojen s volbami. Všude, kromě Prahy, se
budou volit zástupci do krajských zastupitelstev, z třetiny se pak obnoví členové senátu.
Naší obce se týkají pouze volby prvně zmiňované. Budeme volit členy do Zastupitelstva
Olomouckého kraje, potažmo s tím, si zvolíme nového hejtmana. Ač se nám mohou
zdát tyto volby nevýznamné, nerezignujme
na ně a pojďme volit. Volíme lidi do instituce, která rozhoduje o stavu regionálního
školství, zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy, kultury, rozhoduje o koncepci a strategii pro všestranný rozvoj území kraje. Kraj
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je zřizovatelem zdravotnických zařízení, škol,
muzeí, knihoven, vlastníkem a správcem
komunikací, koordinátorem integrovaného dopravního systému kraje. Každoročně
přerozděluje finanční prostředky až do výše
130 mld. Kč ročně a proto je třeba, aby v jeho
vedení byli zodpovědní lidé, kteří budou
dbát na to, aby tyto prostředky šly opravdu
tam, kde mají smysl.
Společně s volbami do krajských zastupitelstev se u nás v obci bude konat místní
referendum k otázce větrných elektráren.
Místní referendum navazuje na dotazníkové
šetření, které proběhlo v obci v měsíci březnu 2016. To ukázalo, že občané Protivanova
se k větrným elektrárnám nestaví negativně,
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nevadí jim, ani se neobávají jejich případného negativního vlivu na jejich zdraví. Tohoto
šetření se zúčastnilo 53% občanů starších
18ti let a téměř polovina respondentů se
navíc přikláněla k rozšíření větrného parku.
Otázka v místním referendu koresponduje
s nejčastěji volenou variantou v dotazníkovém šetření – výstavba dalších větrných
elektráren. Pokud Vám tedy nic neříkají volby
do krajských zastupitelstev, přijďte, prosím,
vyjádřit alespoň svůj názor v místním referendu. Jak bude vypadat okolí Protivanova
v budoucnu, záleží především na Vás!
starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 30. 6. 2016
Červnové jednání zastupitelstva navštívila JUDr. Dana Cetkovská, právní zástupkyně
obce v rámci záležitosti vymáhání smluvní
pokuty od firmy WISS CZECH s. r. o. (dále jen
WISS). Firmě WISS byla na základě pozdního
dodání CAS (cisternová automobilová stříkačka) obci Protivanov, vyfakturována sankce ve výši 1.637.642,- Kč. JUDr. Dana Cetkovská seznámila zastupitele se všemi možnými
riziky v této záležitosti, s pojmem „smluvní
pokuta“, s aspekty, které ovlivňují rozhodování soudu a navrhla určitý postup obce
– doporučila mimosoudní dohodu. Také
zodpověděla veškeré dotazy zastupitelů. Navrhla, aby zastupitelstvo dalo k vyjednávání
starostce konkrétní mandát. Na základě těchto informací zastupitelstvo změnilo usnesení
č. 3/2016/7 týkající se záležitosti vymáhání

smluvní pokuty v tom smyslu, že zastupitelstvo bude preferovat dohodu s firmou WISS
CZECH s.r.o. před soudním řízením a pověřilo
starostku dalším jednáním v této věci v jasně
stanovených hranicích.
Zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15253183
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, na základě kterého byla navýšena částka podpory v rámci
akce Zateplení základní školy Protivanov
o 360.606,60,- Kč.
V závislosti na tom, že městys Protivanov
se snažil zapsat příspěvkovou organizaci Základní školu Protivanov, okres Prostějov do
Obchodního rejstříku a zápis byl zamítnut
s odůvodněním, že název příspěvkové organizace je v rozporu s kogentním ustano-

vením zákona, neboť neobsahuje označení
právní formy (podle ust. § 132 odst. 2 zák.
č. 89/2012 Sb. název musí odlišit právnickou
osobu od jiné osoby a obsahovat označení
její právní formy), zastupitelé schválili Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace IČ: 47922354, který změnu názvu
příspěvkové organizace řeší. Původní název:
Základní škola Protivanov, okres Prostějov,
nový název: Základní škola Protivanov, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo také schválilo finanční dar
Českému svazu včelařů o. s., základní organizaci Protivanov ve výši 3.500,- Kč na opravu
a seřízení aerosolového vyvíječe sloužícího
k léčení včel proti varoáze.
Poté zastupitelé dlouze diskutovali o situaci, která nastala v noci ze dne 28. 5. na
29. 5. 2016 v dolní části obce Protivanov (se-
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suv půdy v důsledku velkého množství srážek
během krátké chvíle). Starostka informovala
zastupitele o tom, že v rámci této záležitosti
ihned po této akci kontaktovala orgán ochrany ZPF, kterým je v našem případě Odbor
životního prostředí v Prostějově, jehož zástupci na základě této výzvy dojeli na osobní
prohlídku a situaci zhodnotili. Také vyvolala
jednání s předsedou družstva Taurus, které
obhospodařuje pozemky, ze kterých se půda
sesunula a konzultovala s ním možnosti, které by v budoucnu podobným situacím mohly
zabránit, případně je minimalizovat. Někteří
zastupitelé navrhovali další jednání s družstvem Taurus. Pro tato další jednání zastupitelé ustanovili komisi ve složení: Jiří Vybíhal,
Ivo Rožnovský, Michal Hanák, Bronislava Krénarová.
Dne 27. 7. 2016
Na červencovém jednání zastupitelstva
zastupitelé schválili Dohodu o narovnání mezi městysem Protivanov a firmou
WISS CZECH, s.r.o. IČ 29305934. Firma
WISS CZECH, s.r.o. se touto Dohodou zavázala městysi zaplatit částku 1.000.000,- Kč a to
do 15 dnů ode dne podpisu této Dohody na
účet městyse jako smluvní pokutu za porušení své povinnosti dodat CAS řádně a včas
dle Kupní smlouvy uzavřené dne 22. 7. 2015.
Dále byla schválena Smlouva č.1030031130
/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční
soustavy kabelového vedení NN, uzemňovacího vedení a rozpojovacích skříní v lokalitě ul. Panská. Jedná se o zatížení nemovitostí parcel č. 853/42, 853/4, 907, 30/1,
1150/2, 908/2 k. ú. Protivanov, o dokončení
(poslední etapu) stavby Přístavba (rozšíření) sítě nízkého napětí, veřejného osvětlení
a veřejného rozhlasu pro lokalitu 40 RD Protivanov.
Co se týká majetkoprávních záležitostí,
zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo odkup pozemků, na kterých je umístěna místní komunikace a to pozemky parc.

č. 816/2, 816/12, 816/13, 1660/20, 1660/22
k. ú. Protivanov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace (ulice
U Školky) a převod pozemku parc. č. 1660/26
k. ú. Protivanov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví
městyse Protivanov (pozemek v ulici U Hřiště).
Dalším bodem jednání byla opět diskuze
týkající se problémů s přívaly vody v dolní
části obce. Starostka informovala, že byl znovu kontaktován Odbor životního prostředí
v Prostějově, Státní pozemkový úřad, pobočka Prostějov s cílem zjistit, za jakých podmínek je možné provést komplexní či dílčí pozemkové úpravy v katastru obce Protivanov,
které by problém s vodní erozí v půdním bloku 7002/1 pomohly vyřešit a dále odborník
na pozemkové úpravy. Všechny orgány považují za základ odpovědné hospodaření družstva Taurus na problematických pozemcích
z hlediska zabránění vodní eroze a za stěžejní považují jednání s družstvem Taurus. Dne
20. 7. 2016 byla obci předána petice občanů
z dolní části obce týkající se tohoto problému. Na základě této petice pak komise zvolená na posledním jednání zastupitelstva
vyvolala s družstvem Taurus další jednání.
Schůzka proběhla 25. 7. 2016. Výsledkem
této schůzky byl příslib předsedy družstva,
že se v následujících letech bude setí kukuřice v této oblasti vyhýbat, a že se bude snažit
i nadále provádět taková opatření v rámci
osevního plánu, aby v této oblasti k erozi na
poli nedocházelo.
Na tomto zasedání bylo také schváleno Rozpočtové opatření č. 8/2016, které
změnilo rozpočet obce v příjmové části
o 4.495.400,- Kč (příjem z prodeje lesních pozemků – Okresním soudem schválený soudní
smír v rámci sporu obcí Protivanov, Niva, Otinoves, Bousín, Myslejovice, Alojzov, Seloutky
s firmou Lakewood a Bc. T. Baliharem ve výši
5.133.000,- Kč a oprava účtování pokuty za
pozdní dodání CAS v návaznosti na Doho-

du o narovnání s firmou WISS CZECH s. r. o.
(viz předchozí text) -637,600 Kč. Ve výdajové části došlo navýšení o 3.000.000,- Kč
v důsledku plánované výstavby komunikace
ulice Panská - I. etapa a opravy komunikace
ul. U Hřiště a dále k přesunu mezi položkami.
Financování bylo změněno o -1.495.400,- Kč.
Ve dnech 25. 8. 2016 a 8. 9. 2016
V podstatě jediným důležitým bodem
srpnového jednání zastupitelstva bylo vyhlášení místního referenda k větrným elektrárnám. Vzhledem k tomu, že někteří zastupitelé nesouhlasili s formulací otázky
i se strukturou tohoto usnesení (i přes to, že
byli ujišťováni starostkou, že takovéto znění
obsahuje všechny náležitosti dané zákonem
č. 22/2004 Sb., o místním referendu) a vzhledem k nízkému počtu přítomných zastupitelů, nebylo usnesení k vyhlášení místního
referenda přijato.
Vyhlášením místního referenda se tedy
opět zastupitelé zabývali na mimořádném jednání zastupitelstva konaném dne
8. 9. 2016. Text usnesení byl v mezidobí konání obou zastupitelstev zaslán Ministerstvu
vnitra ČR, s žádostí o právní rozbor. To potvrdilo správnost tohoto usnesení a zastupitelé
vyhlášení místního referenda o otázce: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse
Protivanov podporovalo rozšíření stávajícího větrného parku nacházejícího se
v katastrálním území Protivanov o dalších
maximálně 5 větrných elektráren?“ schválili. Celý text usnesení a podrobnosti ke konání místního referenda naleznete v samostatném článku.
Na tomto jednání zastupitelstva byli poté
zastupitelé seznámeni s nevyhovujícím stavem budovy hasičského domu a odsouhlasili zpracování projektu na jeho rekonstrukci,
který je prvním krokem k možnému získání
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

MÍSTNÍ REFERENDUM
Zastupitelstvo městyse Protivanov na
svém jednání dne 8. 9. 2016 schválilo usnesením č. 8/2016/2.2 vyhlášení místního zastupitelstva v záležitosti větrných elektráren
v následujícím znění:
Zastupitelstvo městyse Protivanov podle
§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve spojení s § 14
a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých
zákonů:

•

vyhlašuje
místní
referendum
o otázce: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Protivanov
podporovalo rozšíření stávajícího
větrného parku nacházejícího se
v katastrálním území Protivanov
o dalších maximálně 5 větrných elektráren?“ Místní referendum se bude
konat ve stejnou dobu jako hlasování
do Zastupitelstva Olomouckého kraje
a to ve dvou dnech 7. října 2016 (pátek) v čase od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a 8. října 2016 (sobota) v čase od 8:00 hod.

do 14:00 hod. Místní referendum se
koná na celém území obce Protivanov.
•

odůvodňuje vyhlášení místního referenda následovně: Již 9 let je provozován v blízkosti našeho městyse větrný
park (VP). Za tuto dobu si mohli občané
udělat vlastní názor a získat určité zkušenosti a poznatky ohledně činnosti VP.
V závěru loňského roku předložili provozovatelé tohoto větrného parku zastupitelstvu městyse Protivanov návrh
čtyř variant jeho budoucí podoby a pří-

ČERVEN 2016
padného rozšíření ve stejné lokalitě, tzn.
mezi Protivanovem, Malým Hradiskem
a Repechami, avšak ve větší vzdálenosti
od zmíněných obcí (min. 1000 m). Zastupitelé městyse se shodli na tom, že by
o budoucí podobě parku měli rozhodnout
občané Protivanova vyjádřením svého
názoru v anketě (dotazníkovém šetření)
a následně také v místním referendu. Dotazníkové šetření, které probíhalo v měsíci březnu 2016, ukázalo, že občané Protivanova se k větrným elektrárnám nestaví
negativně, nevadí jim, ani se neobávají
jejich případného negativního vlivu na
jejich zdraví. Tohoto šetření se zúčastnilo
53% občanů starších 18ti let. Téměř
polovina respondentů (47%) se navíc
přikláněla k rozšíření větrného parku.
V návaznosti na toto šetření nyní bude
probíhat místní referendum. Položená
otázka koresponduje s nejčastěji volenou variantou v dotazníkovém šetření
– výstavba dalších větrných elektráren.
V případě, že referendum bude platné
a pro variantu „ano“ bude nadpoloviční
většina hlasujících, zastupitelstvo městyse Protivanov bude podporovat rozšíření
VP až o dalších maximálně 5 větrných
elektráren na svém katastrálním území. V případě, že většina hlasujících se
přikloní k odpovědi „ne“, bude zastupitelstvo městyse Protivanov podporovat
existenci větrného parku ve stávajícím
počtu větrných elektráren.
•

•

odhaduje náklady na konání místního
referenda v částce 15 000,- Kč; náklady
budou hrazeny z rozpočtu obce, který
byl schválen tak, že s těmito náklady již
počítá. V souvislosti s rozhodnutím přijatým v místním referendu neočekává
obec zvláštní náklady.
schvaluje odměnu pro předsedu okrskové komise ve výši 1 500,- Kč a pro člena okrskové komise ve výši 1 200,- Kč.

Otázky a odpovědi ke konání referenda

•
Co je místní referendum a čím se řídí?
V referendu rozhodují oprávněné osoby
o otázkách, které patří do samostatné působnosti obce. Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
•
Jak zní otázka v místním referendu?
Občané budou v referendu odpovídat na
otázku: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo
městyse Protivanov podporovalo rozšíření
stávajícího větrného parku nacházejícího se
v katastrálním území Protivanov o dalších
maximálně 5 větrných elektráren?“ Otázka
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navržená pro referendum musí být položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět
slovem „ano“ nebo slovem „ne“.
•

Kdy a kde se bude místní referendum konat?
Místní referendum se bude konat ve stejnou
dobu jako hlasování do Zastupitelstva Olomouckého kraje a to ve dvou dnech 7. října
2016 (pátek) v čase od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a 8. října 2016 (sobota) v čase od 8:00 hod.
do 14:00 hod. Místem konání bude zasedací
místnost Úřadu městyse Protivanov.
•

Kdo je oprávněn hlasovat v místním
referendu?
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva dané obce. Takovou osobou je občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana ČR nebo má státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni hlasovat na
území ČR. Překážky pro účast na hlasování
v místním referendu: např. omezení osobní
svobody z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, zbavení svéprávnosti atd.
•
Jak je to s hlasovacími lístky?
Obec, jejíž zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a jejich dodání tak, aby mohly být předány před zahájením hlasování místní komisi.
Hlasovací lístky pro místní referendum se na
rozdíl od hlasovacích lístků volebních nedoručují občanům předem do schránek v místě bydliště! Občané je obdrží až v hlasovací
místnosti.
•
Jak bude probíhat hlasování?
Po příchodu do volební místnosti každý
prokáže svou totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním
dokladem). Poté mu místní komise vydá
hlasovací lístek a úřední obálku a oprávněná osoba se odebere do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacího lístku, kde označí
hlasovací lístek, vloží jej do úřední obálky
a tu vhodí do volební schránky.
Jelikož zároveň probíhají volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje, budou komise
občanům doporučovat aby, nejprve odevzdali svůj hlas do Zastupitelstva Olomouckého kraje a teprve následně absolvovali
hlasování v referendu.
•
Jak označím hlasovací lístek?
Hlasovací lístek se označí vepsáním křížku
do okénka vedle odpovědi ANO nebo NE.
Pokud se oprávněná osoba chce zdržet hlasování, vloží do úřední obálky neoznačený
hlasovací lístek a vhodí ho do hlasovací
schránky. Vzor hlasovacího lístku a způsob
označení bude umístěn v každé hlasovací
místnosti.

•

Co znamená, když odpovím „ANO“
a když odpovím „NE“?
Odpověď ,,ANO“ = chci, aby zastupitelstvo
městyse Protivanov podporovalo rozšíření
stávajícího větrného parku nacházejícího
se v katastrálním území Protivanov o další
větrné elektrárny (do maximálního počtu
5ti větrných elektráren).
Odpověď ,,NE“ = chci, aby zastupitelstvo
městyse Protivanov podporovalo existenci
větrného parku ve stávajícím počtu větrných elektráren, tzn. že nechci, aby byl navyšován počet větrných elektráren v katastrálním území Protivanov.
Neoznačený hlasovací lístek = zdržuji se
hlasování.
•

Co když chci hlasovat jen ve volbách
a nebo jen v referendu?
Toto samozřejmě možné je. Občan, který
se chce vyjádřit jen v jednom typu hlasování, by měl tuto skutečnost pouze oznámit
příslušné komisi po příchodu do hlasovací
místnosti.
•

Můžu svůj postoj následně změnit
a přece jen přijít hlasovat i v druhé
záležitosti?
Ano, pokud občan zatím odevzdal svůj hlas
jenom ve volbách, může přijít ještě jednou
hlasovat v místním referendu a naopak.
Pro každé hlasování se totiž vede oddělená
evidence. Pokud už ale svůj hlas odevzdal,
o stejné věci se, pochopitelně, dvakrát hlasovat nesmí.
•
Můžu hlasovat doma?
Ano, oprávněná osoba může hlasovat
doma, pokud o to ze závažných důvodů
(zejména zdravotních) požádá – před začátkem hlasování na Úřadu městyse Protivanov nebo v době konání hlasování příslušnou místní komisi. V takovém případě
oprávněnou osobu v místě bydliště navštíví
členové komise s přenosnou urnou, do které vhodí označený hlasovací lístek v úřední
obálce (hlasovací lístek a obálku oprávněné
osobě předají členové komise).
•

Jak bude probíhat zjišťování výsledků hlasování v místním referendu?
Po skončení hlasování každá místní komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte
platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto
údaje zaznamená v zápisu o hlasování. Poté
vyhlásí výsledky místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední desce
městyse Protivanov a současně je zveřejní
na internetových stránkách obce www.protivanov.com.
•
Kdy je rozhodnutí v místním referendu platné a kdy je závazné?
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Rozhodnutí v místním referendu je platné,
pokud se jej zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob a je závazné, pokud pro ně
(pro konkrétní odpověď) hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zároveň
však alespoň 25% všech oprávněných osob.

(Příklad: Představme si fiktivní obec, kde
se koná místní referendum. Ta má celkem
1 000 oprávněných osob, které mohou hlasovat. Aby bylo referendum platné a závazné, muselo by jich přijít celkem hlasovat minimálně 350, a z těch by se alespoň 250 osob
muselo rozhodnout pro vítěznou variantu.)

•

Koho můžu kontaktovat v případě
dotazů o místním referendu?
Dotazy před začátkem hlasování odpoví pracovníci Úřadu městyse Protivanov,
na adrese Náměstí 32, 798 48 Protivanov,
tel. 582399135.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJŮ 2016
Volby do Zastupitelstva Olomouckého
kraje se uskuteční v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016. Volební místnost se bude
nacházet v zasedací místnosti úřadu městyse a bude otevřena v pátek od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do
14.00 hodin.

Volební lístky i s pokyny, jakým způsobem
hlasovat, budou distribuovány voličům do
jejich domácností.
Volič, který se z vážných důvodů, zejména zdravotních, nemůže voleb zúčastnit,
a přesto chce volit, nahlásí tuto skutečnost
na úřadě městyse, popř. ve dnech voleb okr-

skové volební komisi na našem úřadě. Takto
může učinit i telefonicky na čísle úřadu městyse 582 399 135 nebo 582 399 228. Členové
volební komise v takovém případě navštíví
voliče v místě jeho bydliště s přenosnou volební urnou.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN
Za účasti rodičů žáků 1. ročníku, zástupců státní správy, pedagogického sboru
a školské rady, byl ve čtvrtek 1. září 2016 slavnostně zahájen nový školní rok 2016/2017.
Školu navštěvuje 183 žáků, z toho jeden je
vzděláván ve Spolkové republice Německo.
O chlapce a děvčata se bude starat 15 pedagogických pracovníků a 10 provozních
a správních zaměstnanců.Všichni vyučující
splňují požadavky na vzdělání, mají vysokoškolské pedagogické vzdělání v magisterském studijním programu.
Do 1. ročníku nastoupilo 19 žáků, 11 chlapců a 8 děvčat. Pro zajímavější a atraktivnější
výuku byla ve třídě nainstalována nová interaktivní tabule v hodnotě 95 000,- Kč.
V průběhu prázdnin byla provedena výmalba určených prostor školy a probíhaly

topenářské práce na výměně ventilů u topných těles. V šatnovém prostoru byly místo
hlučné a nepříliš účinné vzduchotechniky
nainstalovány nové radiátory. Práce skončily v polovině měsíce září.Veškeré úpravy s rekonstrukcí plynové kotelny by měly
v budoucnu přinést úsporu ve spotřebě plynu.
Ve výchovné a vzdělávací oblasti probíhá
od 1. září 2016 nově výuka podle Vyhlášky
č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. O šest dětí s poruchami učení a vadou
řeči se budou v rámci reedukační péče starat výchovná poradkyně Mgr. Libuše Krátká a paní učitelka se specializací v oblasti
speciální pedagogiky. Pro tyto žáky byly
k 1. září 2016 ve školním vzdělávacím programu provedeny úpravy ve vzdělávání.

Škola úzce spolupracuje s Místní akční
skupinou Moravský kras. Usilujeme o zapojení se do výzev č. 46 a 47 – Infrastruktura
základních škol, které vyhlásilo Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na
zkvalitnění infrastruktury základních škol.
Máme snahu provést rekonstrukci odborné
učebny přírodovědných předmětů, zřídit ve
škole čtenářský klub a zabezpečit bezbariérový přístup do školy, popř. zdokonalit informační systém ve škole. Zda se nám podaří
získat nemalé finanční prostředky pro naši
školu, bude záležet na všech zainteresovaných složkách od učitelů počínaje přes MAS
až po zřizovatele školy. Je zde velká šance
a tu musíme využít.
Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Pěší pouť do Okluk
Letos bude pouť k Panně Marii Růžencové
v Oklukách tradičně druhou sobotu v říjnu,
tedy 8.10. Od kapličky v Malém Hradisku odcházíme ve 14:00 hodin. Na začátku Okluk se
pak setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy, Prostějova, aj. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na slavení pouťové bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po
mši svaté se můžete opět těšit na farní oplatky
v mnoha příchutích a ve zcela novém, „Zdendovském“ obalu. A kdo si koupí troje, dostane
bonusem ponožky. :-D:-D:-D

Misijní neděle
Tradičně si každý
říjen v celé církvi
připomínáme „Misijní neděli“. Letos to
bude u nás ve farnosti v neděli 9.10.
Tento den můžeme
při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na
misionáře a všechny, kteří v misiích působí.
Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve
kterém nás seznámí otec ředitel Papežských
misijních děl v České republice s novými
projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním
obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše
svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00
a v 11:00 hodin.

Říjnové mariánské pobožnosti
Tradiční mariánské pobožnosti v měsíci říjnu
budou bývat v našem kostele pouze v úterý,
a to od 17:30 hodin.

Prodej kalendářů a zapisování
mešních úmyslů na příští rok
V měsíci říjnu se začnou v sakristii zapisovat
úmysly mší svatých na příští rok. Bude to pouze po každé úterní mši svaté, úterkem 11.10.
počínaje. Už teď jsou v sakristii pro vás ke koupi kalendáře na rok 2017. Stojí 59,- Kč.

Císařské hody
Tak, jako každý rok, i letos třetí neděli v říjnu (16.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní
úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin.
Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad
a zahrádek donést do kostela na výzdobu.
Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné
požehnání. Po něm poprvé „doma“, v multifunkčním sále na faře tradiční farní burčákový
košt. Při letošní příležitosti císařských hodů
proběhne obřad požehnání opravené fary.
V souvislosti s ukončením rekonstrukce farní
budovy byly vydány pamětní mince (dvojího
typu – ALPAKA a mosaz patina), které si také
v tento slavnostní den – žehnání římskokatolické fary budete moci zakoupit.

Dušičkové pobožnosti
Pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech budou první listopadovou neděli (6.11.).
Na hřbitově v Malém Hradisku se sejdeme ve
13:00 hodin, v Protivanově pak ve 13:45 hodin.
Od 1.11. až do 8.11. budeme společně po večerní mši svaté (bude-li mše svatá) chodit na
hřbitov a tam se pomodlíme předepsané modlitby, abychom získali plnomocné odpustky
přivlastnitelné duším v očistci. Jenom připomínám, že Apoštolská penitenciárie vydala v roce
2012 na žádost českých a moravských biskupů
dekret, kterým dává věřícím dovolení získat
na území českých a moravských diecézí za ob-

vyklých podmínek plnomocné odpustky pro
duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok
již od 25. října, pokud takto nemohou učinit
ze závažného důvodu v tradiční době od
1. do 8. listopadu. Dovolení bylo dáno na
dobu 7 let.

Adventní snídaně s dětmi
Každou sobotu v době adventní srdečně
zvu děti na faru k již tradiční společné snídani. Určitě přijďte i na rorátní mši svatou v 7:00
hodin. Jako každý rok v šeru kostela za zpěvu
„Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet
světlo k oltáři.

13.12. Adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí
Letošní adorační den bude v úterý 13.12.
Nejsvětější svátost tedy bude vystavena v 9:00
hodin. Adorační odpoledne ukončíme společnou mší svatou v 17:00 hodin.

8. farní ples
Předprodej lístků na farní ples bude zahájen
v pondělí po třetí neděli adventní, tj. 12.12.
Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud chcete udělat druhému radost
prostřednictvím štěstěny v plesové tombole,
máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na
faře do středy 18.1.2017.
8. farní ples se uskuteční třetí lednovou
sobotu, tj. 21.1.2017 od 20:00 hodin v sále
KD Malé Hradisko. Ve velkém sále bude hrát
TamDem, dole v jídelně cimbál Varmuža.
V předtančení se můžeme těšit na „horké“
španělské flamengo. Samozřejmostí bude půlnoční překvapení. Míchané nápoje, výborná
kuchyně se zvěřinovými specialitami je naší
tradicí. Opět bude jistě bohatá tombola.
P. Zdeněk Fučík, farář

ICT – KNIHOVNA PROTIVANOV
Týden knihoven
V letošním roce proběhne ve dnech
3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP) a jejím cílem je podpora čtenářské
gramotnosti. Knihovny na území ČR pro své
čtenáře právě v tomto týdnu připravují různé
kulturní i literární akce.
ICT-knihovna Protivanov se do této celostátní akce také zapojila a pro své čtenáře
a návštěvníky připravila:
- od 3. října do 25. října 2016 bude probíhat v prostorách knihovny výstava s názvem

Návrat v čase, kde můžete shlédnout staré
předměty denní potřeby a připomenout si
jejich zašlou krásu.
- 5. října budeme podzimně tvořit s dětmi
- 9. října jsme uspořádali zájezd na muzikál Titanic do Městského divadla v Brně
- v družině ZŠ proběhne beseda na téma
„Jak se rodí knížka“
- od 1. října je vyhlášena literárně-výtvarná soutěž pro děti základní i mateřské školy,
která bude na téma Broučci od Jana Karafiáta

Tvořivá dílna pro děti
Milé děti,
ráda vás zvu na podzimní tvořivou dílnu,
která se uskuteční ve středu 5. října 2016
ve 13:30 hodin v knihovně. Budeme tvořit
z přírodních materiálů. S sebou si přineste
pouze nůžky a úsměv na tváři. Obojí budete
potřebovat :-)

Literárně – výtvarná soutěž
Knihovna vyhlašuje literárně-výtvarnou
soutěž pro děti s tématem “Broučci od Jana
Karafiáta” (v letošním roce jsme si připomněli
170. výročí od narození tohoto spisovatele).
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Úkolem dětí je přečíst si, popř. nechat si
přečíst od rodičů či prarodičů knihu Broučci
a potom nakreslit nebo vyrobit svatojánského broučka – hlavní hrdinu knížky. Výrobky
nebo obrázky je nutné odevzdat v knihovně.
Soutěž je vyhlášena od 1.10. a bude trvat po
celý měsíc říjen. Na výherce čeká pěkná odměna.

Tvořivá dílna pro dospělé

Plánujeme
Na první adventní neděli, tedy 27. listopadu plánujeme tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na Náměstí. Tradičně se
můžete těšit na vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ
a družiny, dále pak na Holóbkovo mozeko,
minijarmark a možná i předvánoční překvapení. Letošní vánoční stom dostane zcela
nový slavnostní kabátek a tak Vás už nyní na

tuto podívanou a slavnost zveme.
V adventní době také plánujeme v prostorách knihovny prodejní výstavu knih, kde si
budete moci zakoupit pěkný vánoční dárek
pro vaše blízké. Bližší informace o termínu
výstavy budou včas zveřejněny na vývěskách
a webových stránkách knihovny a městyse
Protivanov.
knihovnice

Zveme všechny maminky a babičky k přátelskému posezení u kávy spojeného s podzimní tvořivou dílnou, která se uskuteční
v pondělí 17. října v 18:00 hodin v základní
škole. Tvořit budeme látkové podzimní věnečky a naučíme se několik technik skládání látkových kytek. Tvořivku zvládnou i děti,
které se samozřejmě mohou také dílny zúčastnit. Cena za výrobek je 180,- Kč. Zájemci
se nahlásí nejpozději do 12. října v knihovně,
popř. telefonicky na čísle 725 253 021.
Těšíme se na společné setkání.

Přednáška: Peru - cesta k dávným
civilizacím
Knihovna pořádá přednášku paní Pavlíny
Novotné s názvem Peru – cesta k dávným
civilizacím, která se uskuteční v pondělí
24. října 2016 v 18:00 hodin v základní škole.
Příjemné povídání bude doplněno o tóny
Zěmě - tóny didgeridoo. Srdečně Vás na tuto
akci zveme.

INFORMACE PRO OBČANY
Úhrada poplatků
Připomínáme našim občanům, aby na úřadě městyse uhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu na II. pololetí roku 2016.

Cvičení
Od měsíce října budou v tělocvičně ZŠ probíhat cvičení a to:
•
od 10. října každé pondělí v 19:00 hodin cvičení s paní Eliškou Vašíčkovou
•
od 12. října každou středu v 18:30 hodin cvičení s paní Věrou Procházkovou

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH
Začátkem září letošního roku probíhalo
v Praze Mistrovství republiky v cyklistice.
Jedním ze závodníků, kteří se zúčastnili soutěže v týmovém sprintu, byl i občan našeho

městyse Jan Šmída. Společně se dvěma kolegy z brněnské Dukly vytvořili na velodromu
v Třebešíně vítězné družstvo a získali tak titul
Mistrů republiky.

Blahopřejeme Honzovi k jeho výborným
výsledkům a přejeme mu, aby se mu i nadále
v této oblasti dařilo, stejně tak v jeho studiu
na gymnáziu a v osobním životě.

POVĚZ MI POVĚST
V minulém vydání Protivanovského zpravodaje jsme se v cyklu bájí a pověstí, kterému se již čtvrtým rokem na těchto stránkách
věnujeme, seznámili s pověstí ze Suchdola.
V této oblasti zůstaneme i při čtení dnešní

pověsti. Jmenuje se „O založení Jednova“.
V místech, kde se nyní rozkládá obec Jednov, rozprostíraly se v dávných dobách hluboké lesy. Pánové z Konice rádi sem zajížděli
na hon na vysokou. Hluboké žleby a krásná

údolí s divokými potoky byly přímo stvořeny pro štvanici na jelena. Nejedenkrát zněly
pod tmavými korunami staletých hvozdů
táhlé zvuky loveckých rohů a rozléhal se hlasitý štěkot loveckých psů, nejeden paroháč
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v bolestném a zlověstném tichu zšeřelého lesa se rozloučil, vysílen nebo poraněn,
s denním světlem a se svým volným a královským životem, uštván lidmi a psy.
Hluboké a temné lesy letem času zmizely
a v údolí se usadili lidé. Pásli tu po léta vepřový dobytek, a proto se tomuto místu říkávalo
„Na sviním“.
Odedávna tu pryštil pramen dobré a pitné
vody, který ani v době největšího sucha nevysychal. Již tato jeho vlastnost byla velikým
dobrodiním pro obyvatele údolí, kteří jej od
nepaměti pokládali za zázračný. Podivný,
mocný pramen pryštil pod třemi starými habry, které svým stínem zchlazovaly okolí pramene i pramen sám.
Jednou, pozdě večer šel kolem pramene
jistý mlynář, jménem Martin Kroutil. Nad
ztichlým krajem se snášelo podivné šero. Měsíc zaskočil za mraky a temné šero obestřelo
krajinu a ulehlo si do údolí. Les nad údolím
šuměl tichounko, jako by šeptem.
A tu, když přicházel mlynář k prameni,
zůstal udiveně stát. Vyjeveně pohlédl před
sebe do korun temných habrů, jež se nad
pramenem černaly, a zíral na podivnou
zář v nich. Protřel si oči, zda to není mámení a znova upřel svůj zrak na krásnou zář.
A v té podivné oslnivé záři spatřil Pannu Marii Sedmibolestnou. Ruce majíc sepjaty jako
k modlitbě, shlížela na něho svýma čistýma
a laskavýma očima. Chvíli patřil na toto zjevení, pak zbožně poklekl a pokřižoval se.
Sotva to učinil, svatozář zazářila náhle oslnivě a pak hned zmizela i se svatým zjevem.
Měsíc opět vyplul z mraků. Nastal podivný
a kouzelný večer, záhadný pro duši člověka jako říční hlubina. Obloha se proměnila
v bezednou prohlubeň podivné, temněmodré barvy, na které se třásly hvězdy a kotouč
měsíce.
Mlynář vstal a šel jako ve snu domů. Jak se
dostal domů, ani nevěděl. Jsa muž bohabojný,
pokládal to za Boží vnuknutí a dal proto pramen od bahna vyčistiti a zřídil tam studánku.
Jaké bylo jeho překvapení, když při čištění vy-

trysklo ze země sedm pramenů. Od té doby
studánka sloužila nejen k občerstvení, ale
i chorým k uzdravení.
Když mlynář viděl, jaké zázračné účinky má
tato voda, spatřoval v tom vůli a zároveň výzvu
Boží, a proto dal na poděkování Bohu vystaviti nad studánkou kapli ke cti Sedmibolestné
Panny Marie, jež se mu oné podivné noci zjevila. Od té doby se tu událo mnoho a mnoho
zázraků. Lidé z celého okolí chodili k zázračnému prameni, zkoušeli vodu a léčili jí všeliké
a těžké neduhy. Mnoho se jich uzdravilo. Místo
toto nazvali „Svatá voda“.
O léčivém účinku zázračného pramene se
dozvěděla i jistá pruská šlechtična ze šlechtické rodiny Ainsernů. Byla totiž velmi dlouho
nemocna. I vypravila se k tomuto prameni,
koupala se v jeho vodě, modlila se vroucně
k Panně Marii a skutečně se uzdravila. V odměnu za své uzdravení věnovala šťastná šlechtična pro kapličku nad studánkou sochu Sedmibolestné Panny Marie, která dodnes stojí na
hlavním oltáři v jednovském kostele. I jiná památka tu po ní zůstala - německý název osady
později tu vzniklé - Ainsersdorf.
Konický farář, do jehož duchovní správy tento kraj náležel, oznámil všechny případy podivuhodných uzdravení u zázračného pramene
„Svaté vody“ konsistoři v Olomouci, která do-

volila pramen vysvětiti, zároveň však nařídila,
aby vzácná socha Panny Marie, dar to pruské
šlechtičny, byla přenesena do chrámu Páně
svatého Martina do Ptení. To se také stalo. Leč
jaké bylo překvapení a úžas všech lidí, co se
potom stalo! Sotvaže byla socha odvezena na
nové místo, do rána zmizela a opět se ocitla
v kapličce nad studánkou. Přenesli ji podruhé,
dopadlo to však zase tak. Lid pokládal tento
její návrat za znamení, že si Svatá Panna vyvolila svůj stánek v této chudé krajině a že tu
chce býti ctěna. Tak poutníci putovali dále ke
studánce ke „Kapli“, jak se Jednovu dříve říkávalo a dodnes mezi místním lidem říká. Nad
pramenem postavili kostel a zasvětili Sedmibolestné Panně Marii. Od té doby putují sem
každoročně veliké zástupy věřících. A Panna
Marie se prý stále zjevuje zbožným věřícím,
kteří ji chtějí viděti. Proto si nabírají zázračnou
vodu do sklenic a berou domů. Zmrzne-li voda
ve sklenici a podívá-li se zbožný věřící proti východu, uvidí prý ve sklenici obraz Panny Marie.
Později byl naproti kostelu vystavěn hostinec, v jehož okolí se počali usazovati jednotliví domkaři, první to obyvatelé dnešního
Jednova.
(zdroj: Báje a pověsti Prostějovska, vyd. 2003:
Strouhal, M.: Báje a pověsti. Loštice, 1944)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme za slova útěchy, květinové dary
a společné poslední rozloučení s našim drahým zesnulým ,
panem Josefem Trnečkou, Protivanov 288.
Vnoučata s rodinami.
Za slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení s naší drahou zesnulou,
paní Helenou Markovou, Protivanov 128.
děkujeme všem přátelům a protivanovským občanům.
Vnoučata s rodinami.
Děkujeme všem přátelům, známým a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě naši drahou zesnulou,
paní Dagmar Žampachovou, Protivanov 337.
Maminka, manžel a děti s rodinami.
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Koupím rodinný dům, nebo chalupu k celoročnímu bydlení. Děkuji. Tel. i SMS 605 419 449
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