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Vážení občané,
do rukou se vám dostává první vydání Protivanovského zpravodaje roku 2017. Toto
vydání je již tradičně také částečným ohlédnutím za rokem 2016 z pohledu toho, co
vše se v uplynulém roce událo, zejména pak
z hlediska společenského. Ráda bych však
zmínila i záležitosti, které se přímo vztahují
k činnosti městyse. Nejočekávanější a největší investiční akcí městyse bylo počátkem
roku zpožděné dodání nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20 4000/240 S2Z
na podvozku SCANIA P440 CB4X4 CrewCab
28. Druhou největší akcí loňského roku se
stala stavba 1. etapy komunikace Panská
(místní komunikace, chodníky). Spolu s ní
pak oprava ulice U Hřiště v úseku od křižovatky s ulicí Sokolská, ke křižovatce s ulicí
U Školky. Opravily se také chodníky u budov
základní a mateřské školy. Na žádost občanů
byly v ulici U Hřiště instalovány zpomalovací
prvky – retardéry a dopravní značení. Další
významnou akcí byla modernizace místního

rozhlasu. Zahrnovala instalaci zcela nového
vysílacího pracoviště v budově úřadu městyse, opravu stávajícího vedení a nefunkčních
reproduktorů, instalaci několika bezdrátových hnízd (bezdrátových hlásičů a reproduktorů) do míst, kde byl problém se slyšitelností vysílaných relací. Nemalé finanční
prostředky se investovaly do opravy ústředního vytápění a konečných úprav ve strojovně kotelny Základní školy Protivanov. Tímto
se celý systém vytápění v budově ZŠ stal
plně funkčním a úsporným. Šlo o dokončení
akce, která byla započata výměnou tepelného zdroje v roce 2015. Došlo opět k rozšíření
a opravám sloupů veřejného osvětlení. Byly
přidány světelné body Ve Dvoře, Na Dolině
a U Hřiště a prodlouženo veřejné osvětlení
v ulici Panská. Nemalé finanční prostředky byly také vynaloženy na údržbu zeleně,
zejména pak na ošetření stávajících vzrostlých stromů. A když už jsme u těch stromů...
Jak se vám líbil vánoční stromeček? I nákup

těchto ozdob se stal jednou z výdajových
položek rozpočtu. Abych však nevzpomínala pouze na výdaje, je třeba zmínit, že v roce
2016 obec inkasovala mimořádné finanční
prostředky. Za zrušení podílového vlastnictví 1/39 na lesních v pozemcích, které
v minulosti obhospodařovaly obce v rámci
Středomoravského lesního družstva částku
cca 5,1 mil Kč, za pozdní dodání nové CAS
Scania 1 mil. Kč od firmy WISS CZECH s.r.o.,
a také dotace: z Ministerstva vnitra ČR na pořízení CAS Scania 2,5 mil. Kč; ze Státního fondu životního prostředí na akce Modernizace
MŠ Protivanov a Zateplení ZŠ Protivanov
1,3 mil. Kč. Prostředky budou již v tomto
roce částečně použity na rozvoj naší obce.
Podrobnější rozpočet na rok 2017 či informace k němu můžete shlédnout na následujících stránkách. A to nejen to, ale i spoustu dalších informací týkajících se akcí, které
již proběhly i akcí připravovaných. Přeji vám
pěkné počtení!
			
starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání zastupitelstva 15. 12. 2016
•
Starostka seznámila zastupitele s Rozhod- dotace je určena obcím na:
•
odbornou přípravu (Protivanov 7.600,- Kč);
nutím o poskytnutí účelové neinvestiční do•
výdaje za uskutečněný zásah jednotky
tace obcím prostřednictvím Olomouckého
SDH obce mimo územní obvod jejího zřikraje z rozpočtu Ministerstva vnitra Generálnízovatele na výzvu územně příslušného
ho ředitelství Hasičského záchranného sboru
operačního a informačního střediska HZS
ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných
kraje (Protivanov 10.238,- Kč);
hasičů obcí na rok 2016. Účelová neinvestiční

věcné vybavení neinvestiční povahy
(např. spojové prostředky, ochranné
oděvy pro hasiče, hadice apod.) a také
opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků
požární ochrany jednotky SDH (Protivanov 40.000,- Kč).
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Poté zastupitelé schválili:
ÖÖ pravidla rozpočtového provizoria pro
rok 2017, a to následovně: výdaje rozpočtu budou do schválení rozpočtu na
rok 2017 uvolňovány měsíčně do výše
jedné dvanáctiny celkové roční částky
upraveného rozpočtu předcházejícího
roku, příjmy bez omezení;
ÖÖ na základně opětovné žádosti provozovatelů výdejny léků v obci záměr
snížení nájmu pro nebytové prostory –
prostory lékárny v přízemí budovy
č. p. 31;
ÖÖ žádost Základní školy Protivanov, na
jejímž základě zřizovatel školy (Městys Protivanov) souhlasil s přípravou
a předložením žádosti o dotaci Základní školy Protivanov, příspěvkové
organizace, do Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen „IROP“), výzva č. 47 – Infrastruktura
základních škol (SVL) (ukončení výzvy
14. 2. 2017), pro projekt s názvem „Odborné učebny přírodovědných předmětů, odborné učebny jazykových
předmětů a dobudování konektivity na
škole“ s předpokládanými náklady projektu 4.850.000,- Kč a předpokládanou
dobou realizace v letech 2017-2019
a také souhlasil s profinancováním
a kofinancováním výše uvedeného
projektu. Dále pak zastupitelstvo pověřilo ředitele školy registrací této žádosti
o dotaci.

která se týkají jak Základní školy Protivanov,
příspěvkové organizace, tak Mateřské školy
Protivanov, příspěvkové organizace.
Starostka informovala zastupitele, že ředitel
ZŠ odchází k datu 30. 6. 2017 do starobního
důchodu a skončí funkci ředitele ZŠ. Z tohoto
důvodu bude vyhlášen konkurz na nového
ředitele ZŠ, který nastoupí do funkce k 1. 7.
2017.
Dále seznámila zastupitele s tím, že Městys
Protivanov podal na Ministerstvo pro místní
rozvoj ke konci roku 2016 dvě žádosti o dotace z podprogramu Podpora obnovy venkova
a to na akce: Obnova místní komunikace - ulice Školní v Protivanově a Dětské hřiště v ulici
Panská, Protivanov (na této akci se podíleli
žáci ZŠ Protivanov).

Jednání zastupitelstva 5. 1. 2017
Hlavním bodem lednového jednání zastupitelstva městyse bylo projednání a schválení
nové Zřizovací listiny Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace (ZŠ), která se díky
mnoha dodatkům stala velice nepřehlednou.
Bylo proto připraveno nové znění, které zahrnulo všechny dosud platné dodatky a změny,
které byly požadovány vedením ZŠ v návaznosti na žádost ZŠ o poskytnutí dotace z IROP
(viz jednání zastupitelstva 15. 12. 2016) a také
připraveno nové znění smlouvy o výpůjčce,
která zabezpečuje ZŠ užívání budovy základní
školy a přilehlého pozemku před školou. Zastupitelstvo tedy schválilo:
•
zřizovací listinu Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace dle předloženého znění, která plně nahrazuje
zřizovací listinu ze dne 24. 2. 2011 ve
znění pozdějších dodatků: Dodatku
č. 2 ze dne 23. 2. 2012, Dodatku č. 3 ze
dne 26. 5. 2016, Dodatku č. 4 ze dne
30. 6. 2016.
•
smlouvu o výpůjčce v předloženém
znění, která plně nahrazuje Smlouvu
o výpůjčce ze dne 24. 2. 2012.

Jednání zastupitelstva 2. 2. 2017
Na únorovém jednání zastupitelstva městyse
bylo schváleno:
•
výsledek hospodaření a účetní závěrka
Základní školy Protivanov, příspěvkové
organizace za rok 2016 a převod zisku
z hlavní a doplňkové činnosti za rok
2016 ve výši 17 576,01,- Kč do rezervního fondu
•
návrh rozpočtu Základní školy Protivanov na rok 2017 s provozní dotací
ve výši 1.600.000,- Kč a odpisový plán
Základní školy Protivanov na rok 2017
•
návrh rozpočtu Mateřské školy Protivanov, příspěvkové organizace na
rok 2017 s provozní dotací ve výši
500.000,- Kč.
•
záměr směny části pozemku parc.
č. 56/2, druh pozemku druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 83 m² zapsaného na LV 1
pro k. ú. Protivanov za část pozemku
parc. č. 1660/23 druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
83 m² zapsaného na LV 204 pro k.ú.
Protivanov.
•
záměr směny části pozemku parc.
č. 56/6, druh pozemku druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 162 m² zapsaného na LV 1
pro k. ú. Protivanov za část pozemku
parc. č. 1660/5 druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
162 m² zapsaného na LV 398 pro k. ú.
Protivanov.
•
žádost o dotaci ve výši 250.000,- Kč
spolku SK Protivanov z. s., jehož hlavní
činností je sportovní činnost – fotbal
a Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi městysem Protivanov
a SK Protivanov, z.s.
•
finanční dar ve výši 10.000,- Kč klubu
seniorů Protivanov.

Zastupitelé také projednali a schválili Pravidla finančního řízení příspěvkové organizace,

Zastupitelé schválili rozpočet městyse
Protivanov na rok 2017. Jeho úplné zně-

ní je zveřejněné na webových stránkách
obce http://www.protivanov.com v sekci Obecní úřad/Rozpočet. V roce 2017 se
v rozpočtu mimo jiné počítá s následujícími
akcemi vyžadující větší vynaložení finančních prostředků:
ÖÖ oprava místní komunikace, ulice Školní
(odeslána žádost o dotaci);
ÖÖ výměna vodovodního potrubí, zdroje
teplé vody, kotlů a instalací s tím spojených a oprava kanalizační přípojky
v Mateřské škole Protivanov;
ÖÖ oprava kanalizační přípojky u Základní
školy Protivanov;
ÖÖ pořízení dětských herních prvků,
ul. Panská (zaslána žádost o dotaci);
ÖÖ započetí opravy budovy č. p. 16;
ÖÖ rozšíření veřejného osvětlení v ul. Panská (poslední etapa) a nákup nových
světel v rámci postupné obnovy svítidel v obci;
ÖÖ co se týká udržení akceschopnosti
JSDH Protivanov - nákup ochranných
pomůcek, pračky, sušící skříně a oprava elektroinstalace v hasičském domě;
ÖÖ opravy budovy úřadu městyse.
Městys Protivanov má podaných několik
žádostí o dotace vztahující k akcím, které
by probíhaly v roce 2017 a které budou realizovány pouze za předpokladu, že dotace
budou poskytnuty. V případě kladného vyřízení těchto žádostí bude rozpočet v příjmové
i výdajové části operativně upravován. Jedná
se o následující akce:
ÖÖ Operační program Životní prostředí,
prioritní osa 3, cíl 3.1 Prevence vzniku
odpadů – projekt Pořízení kompostérů
pro Městys Protivanov;
ÖÖ Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3, cíl 3.2.1 Výstavba
a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů – projekt Vybavení
sběrného dvora Městys Protivanov (nakladač, štěpkovač);
ÖÖ spoluúčast na projektu – Rekonstrukce
hřiště v areálu za ZŠ Protivanov (žadatel SK Protivanov z.s.);
ÖÖ žádost o dotaci Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace, do Integrovaného regionálního operačního
programu výzva č. 47 – Infrastruktura
základních škol pro projekt s názvem
„Odborné učebny přírodovědných
předmětů, odborné učebny jazykových předmětů a dobudování konektivity na škole“.
Byla řešena také nabídnutá dohoda o spolupráci s firmou Wind Invest, s.r.o. týkající
se rozšíření větrného parku. Zastupitelé
se shodli, že forma dohody o spolupráci je
z jejich pohledu v současnosti nadbytečnou. Je třeba v souladu s výsledky referenda

ÚNOR 2017
podpořit firmu s jejím záměrem vybudovat
až 5 větrných elektráren, avšak v současnosti není nutné s firmou uzavírat jakékoliv
smlouvy, které by obec zavázaly na spoustu let dopředu. Je nutné, aby na sebe firma Wind Invest vzala podnikatelské riziko
a svůj projekt zpracovala až do podoby, kdy
bude moci být předložen odpovídajícím orgánům ke schválení stavebního záměru. Právě v této chvíli pak obec začne řešit smluvní
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vztahy mezi ní a firmou.
Zastupitelé byli seznámeni s akcemi konanými městysem Protivanov:
15. 3. 2017 – 1. zasedání konkurzní komise
v rámci výběru nového ředitele Základní školy Protivanov
23. 4. 2017 – Akce pro seniory – přátelské
posezení pro starší a dříve narozené

6. 5. 2017 – Cyklozávody – O pohár Drahanské vrchoviny
Stanoveny byly také přesné termíny konání
zastupitelstva v roce 2017. Jedná se o každý
poslední čtvrtek v měsíci (mimo září). Jednání se uskuteční dne 30. 3., 27. 4., 25. 5.,
29. 6., 28. 7., 31. 8., 27. 9. - středa, (28. 9. – státní
svátek), 26. 10, 30. 11., prosinec dle potřeby.

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z NEMOVITOSTÍ
Vzhledem k množícím se kontrolám
v nedalekých obcích týkajících se prověřování způsobu nakládání s odpadními vodami domácností a s vědomím, že některé
domácnosti stále nejsou napojeny na kanalizační řád obce, přinášíme souhrn informací k této záležitosti.
§ 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů:
„Při provádění staveb nebo jejich změn
nebo změn jejich užívání jsou stavebníci
povinni podle charakteru a účelu užívání
těchto staveb je zabezpečit zásobováním
vodou a odváděním, čištěním, popřípadě
jiným zneškodňováním odpadních vod
z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit
vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu
se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba,
změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí
o změně v užívání stavby.“
•
Vlastník stavebního pozemku
nebo nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajišťovat zneškodňování odpadních vod
tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních
vod, tzn. likvidovat odpadní vody
v souladu s vodním zákonem.
•
Povinností vlastníka stavby (žumpa, septik, domovní ČOV, kanalizační přípojka atd.) je udržovat ji
v dobrém stavebním stavu po celou dobu její existence.
MOŽNÉ ZPŮSOBY LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD:
1. bezodtoká jímka na vyvážení = žumpa – nepropustná betonová či plastová
nádrž bez odtoku shromažďující odpadní
vody, které jsou odváženy oprávněnou osobou k likvidaci na ČOV. Odpadní vody z jím-

ky nelze přímo vypouštět (např. na zahradu, na pole atd.). Vlastník jímky je povinen
uchovávat doklady o vývozu odpadních
vod na ČOV a předložit je v případě potřeby
ke kontrole vodoprávnímu úřadu či České
inspekci životního prostředí. Dále je vlastník
jímky povinen v případě výzvy obecného
stavebního úřadu dokladovat nepropustnost jímky (např. protokolem o zkoušce
nepropustnosti jímky), po celou dobu existence jímky uchovávat dokumentaci stavby,
včetně příslušných povolení (např. stavební
povolení, kolaudační rozhodnutí atd.).
•
§ 118 odst. 1 písm. d) vodního zákona –
fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6 vodního
zákona (zneškodňování odpadních
vod takovým způsobem, aby nebyla
ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, tzn. odvoz na ČOV).
Za přestupek lze uložit pokutu do
50 000 Kč.
•
§ 125c odst. 1 písm. d) vodního zákona - právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že nezajistí zneškodnění
odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6
vodního zákona (tzn. odvoz na ČOV).
Za správní delikt lze uložit pokutu do
50 000 Kč.
2. septik – jedná se o stavbu vodního díla.
Odpadní vody jsou v septiku předčištěny
a následně vypouštěny přímo do vod povrchových (vodní tok) či podzemních (průsak
do podloží). Kromě dokumentace stavby
a příslušného stavebního a kolaudačního
povolení je vlastník povinen být držitelem
platného oprávnění k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních dle vodního zákona (povolení vydává
vodoprávní úřad). Platnost povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku, které
nabylo právní moci do 31. 12. 2001, zaniklo

na základě vodního zákona dnem 1. 1. 2008,
pokud nezaniklo uplynutím doby, na kterou
bylo uděleno. Každý vlastník septiku měl
možnost nejpozději dne 1. 1. 2008 podat
u vodoprávního úřadu žádost o „nové“ povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku.
•
§ 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona
- fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá s povrchovými
nebo podzemními vodami podle § 8
odst. 1 vodního zákona bez povolení
k nakládání s vodami (bez povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových či podzemních).
Za přestupek lze uložit pokutu do
100 000 Kč.
•
§ 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona - právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle
§ 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami (bez povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových či podzemních). Za
správní delikt lze uložit pokutu do
500 000 Kč.
3. domovní ČOV – jedná se o stavbu vodního díla. Předčištěné odpadní vody z ČOV
jsou vypouštěny přímo do vod povrchových (vodní tok) nebo podzemních (průsak
do podloží). Kromě dokumentace stavby
a příslušných povolení stavby (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí či kolaudační
souhlas) je vlastník povinen být držitelem
oprávnění k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových či podzemních dle vodního zákona (to se netýká domovních ČOV
povolených dle § 15a vodního zákona –
ohlášení vodních děl). Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či
podzemních vydává vodoprávní úřad.
•
§ 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona –
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá s povrchovými
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•

nebo podzemními vodami podle § 8
odst. 1 vodního zákona bez povolení
k nakládání s vodami (bez povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových či podzemních).
Za přestupek lze uložit pokutu do
100 000 Kč.
§ 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona - právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle
§ 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami (bez povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových či podzemních). Za
správní delikt lze uložit pokutu do
500 000 Kč.

4. napojení kanalizační přípojkou na
obecní kanalizaci zakončenou na ČOV
– nepředčištěné odpadní vody jsou ze stavebního pozemku/nemovitosti odváděny
kanalizační přípojkou přímo do obecní jednotné nebo oddílné kanalizace zakončené
na obecní ČOV.
•
V souladu s § 3 odst. 8 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu
obecní úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.

DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY:
Obecný stavební úřad – je oprávněn povolovat a následně kontrolovat stavbu jímky
na vyvážení (žumpy), kanalizační přípojku.
Vodoprávní úřad – je oprávněn povolovat stavby vodních děl (např. domovní ČOV)
a vydávat povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových či podzemních.
Následně provádí i vodoprávní dozor nad
vodními díly, dodržováním povolení k vypouštění odpadních vod a zneškodňováním
odpadních vod.
Česká inspekce životního prostředí – je
oprávněna kontrolovat nakládání s odpadními vodami a dodržování povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2016
PŘÍJMY
Výnosy daní FÚ
Správní poplatky
Hřbitovní poplatky
Místní poplatky – psi, veřejné prostranství
Poplatky za svoz komunálního odpadu
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatky rekreační a z ubyt. kapacity
Příjmy z provozu výherního automatu

Kč

VÝDAJE

12 629 754,- Dopravní obslužnost
39 280,- Dotace DSO Drahanské vrchoviny
8 700,- Lesní hospodářství
36 368,- Místní komunikace – opravy, údržba, chodník u ZŠ

Kč
71 050,10 000,7 187,614 629,-

538 399,- Mateřská škola

559 048,-

2 080,- Základní škola

3 018 979,-

13 650,- ICT – knihovna

527 495,-

85 276,- Záležitosti kultury SPOZ

32 704,-

Dotace – státní správa

349 100,- Sociální fond

36 950,-

Modernizace MŠ – investiční dotace

242 957,- Veřejná zeleň

69 124,-

Neinvest. dotace: VPP z úřadu práce

146 506,- SDH, včetně dotací

Zateplení ZŠ – investiční dotace
Neinvestiční dotace: JPO II. vybavení jednotky + odměny
Neinvestiční dotace – Volby 2016

1 127 344,- Spolková činnost, dotace SK Protivanov
177 838,- Místní rozhlas
25 000,- Zdravotní středisko

Sankční platba CAS SCANIA

1 000 000,- Bytové hospodářství – opravy, revize

Invest. dotace: CAS SCANIA

2 500 000,- Nebyt. hospod. - opravy, zálohy energií

Příjmy z prodeje movitého majetku CAS LIAZ
Inzerce v Protivanovském zpravodaji
Prodej turistických známek a pohledů
Nájem: lesní pozemky

5 939 535,263 566,244 092,384 231,215 297,62 216,-

605 000,- Vnitřní správa

1 615 027,-

1 210,- Zastupitelstvo

859 239,-

740,- Údržba dětského hřiště
76 644,- Příspěvek neziskovým organizacím

30 904,6 000,-

Nájem: zdrav. středisko + poskyt. služeb

331 109,- Místní hospodářství

689 821,-

Nájem: byty + poskytování služeb

341 146,- Veřejné osvětlení

392 731,-

Nájem: nebyt. prostory + poskyt. služeb

289 674,- Komunální odpad

567 682,-

Prodej stavebních pozemků

122 762,- Odvoz skla a nebezpečného odpadu

Příjmy z větrných elektráren

259 566,- Sběrný dvůr

Nájem pozemků

49 220,- Kanalizace na ul. Panská – doplatek

Příjem z prodeje lesních pozemků

5 133 000,- Mikroregion Protivanovsko

Ostatní nedaňové příjmy - traktor

17 855,- Komunikace ul. Panská

Prodej ostatních pozemků

14 589,- Svazek obcí Drahansko a okolí

20 197,363 687,1 942 608,6 000,2 121 740,10 000,-
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Využití a zneškodnění odpadů: EKO-KOM,
kolektivní systémy, atd.
Příjmy z prodeje zboží – popelnice
Vnitřní správa – ostatní nedaň. příjmy
Příjmy z úroků

168 387,- Pohřebnictví – deratizace hřbitova
3 292,- Odvod DPH

76 696,-

31 000,- Poskytnutí daru MAS Moravský kras
960,- Poskytnutí daru Mikroreg. Boskovicko

Čs. spořitelna – dividendy

5 825,-

4 500,15 000,-

109 017,- Poplatky – přestupková komise

4 000,-

Železný šrot – sběr

26 771,- Dotace ŘMKF – farní dlaždice

7 500,-

Pojistné náhrady – požární ochrana

22 400,- Volby 2016

Příspěvek klubu seniorů od M. Hradiska

2 000,- Místní referendum

Přefaktur. kanal. šachty: M.I.S. – elektřina

7 600,- FINANCOVÁNÍ

Tvorba sociálního fondu

36 950,-

Zřízení věcného břemene

42 955,-

Nájemné – vodovod ul. Panská
CELKEM

14 776,6 722,- 5 801 761,-

2 420,26 618 519,- CELKEM

26 618 519,-

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou

Kč

VÝDAJE

2 700 000,- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Kč
3 855 000,-

90 000,- Provoz veřejné silniční dopravy, dopravní obslužnost

71 050,-

300 000,- Svazek obcí Drahanské vrchoviny – neinvestiční dotace

10 000,-

Daň z příjmu právnických osob

2 900 000,- Dvazek Drahansko a okolí – neinvestiční dotace

Daň z přidané hodnoty

5 900 000,- MŠ Protivanov

1 720 000,-

Poplatek z ubytovací kapacity

7 000,- ZŠ Protivanov

2 350 000,-

Poplatek za rekreační pobyt

7 000,- Pohřebnictví

Správní poplatky
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
Prodej popelnic

35 000,- Oprava a údržba dětských hřišť
535 000,- Nebezpečný odpad
1 700,- Odvod DPH

10 000,-

8 000,161 600,15 000,80 000,-

Poplatek ze psů

20 000,- Sbor pro obč. záležitosti a ostatní kultura

13 500,-

Poplatek za užívání veřej. prostranství

15 000,- Péče o veřejnou zeleň

20 000,-

Příjem – větrné elektrárny
Záležitosti kultury – nedaňové příjmy

240 000,- ICT – knihovna
2 500,- Místní rozhlas

553 150,10 000,-

Daň z nemovitosti

830 000,- Zdravotní středisko

427 400,-

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

359 300,- Nebytové hospodářství

690 000,-

Územní rozvoj – prodej staveb. pozemků
Činnost místní správy

87 120,- Bytové hospodářství
30 000,- Veřejné osvětlení

2 223 500,465 000,-

Příjmy z nájmu – zdravotní středisko

134 500,- Komun. služby a místní hospodářství

604 300,-

Příjmy z nájmů bytů

317 900,- Tělovýchovná činnost

264 000,-

Příjmy z nájmu nebytových prostor

235 200,- Sběr a svoz komunálního odpadu

570 000,-

Příjmy z poskyt. služeb – zdrav. středisko

160 000,- Sběrný dvůr

396 000,-

Příjmy z poskytování služeb – byty

13 000,- Požární ochrana

527 260,-

Příjmy z poskyt. služeb – nebyt. prostory

30 000,- Výdaje obecně prospěšným organizacím

Poplatky z hrobů

29 400,- Mikroregion Protivanovsko

Příjmy z nájmu pozemků

49 000,- Zastupitelstvo

Poskytnuté náhrady za zásahy JPO II.

11 200,- Ochrana obyvatelstva

8 000,-

Místní hospodářství – příjmy z poskytnutých
služeb

10 000,- Činnost místní správy

3 065 800,-

Místní hospodářství – nedaňové příjmy

17 000,- Opravy a údržba kanalizace

10 000,6 000,908 600,-

55 000,-
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Příjem z prodeje ostatních pozemků

10 000,- Lesní hospodářství

Nájem vodovodu – ul. Panská

2 500,- FINANCOVÁNÍ

Sběr a svoz komunálního odpadu, třídění odpadů EKO-KOM
Sběr kovového šrotu

- 3 564 690,-

140 000,20 000,-

Příjmy z úroků a dividenda

101 000,-

Příjmy z výnosu hracích automatů

70 000,-

Pěstební činnost – pronájem pozemků
Odvody za odnětí půdy ze ZPF

6 650,1 500,-

Smluvní pokuta – stavební pozemky

50 000,-

Veřejně prospěšné práce

60 000,-

Zřízení věcných břemen

10 000,-

CELKEM

Narodilo se 15 dětí
8 chlapců a 7 děvčátek:
Matěj Hrňa, č.p. 216
Matyáš Pejř, č.p. 355
Šimon Kropáč, č.p. 356
Marek Zatloukal, č.p. 383
Patrik Doležel, č.p. 231
Tomáš Piňos, č.p. 239
David Ešner, č.p. 282
Jan Šindelka, č.p. 354

5 000,-

15 538 470,- CELKEM

15 538 470,-

MATRIČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016
Oddáno bylo 6 párů
Eduard Sychra & Romana Hrubá
Marek Žampach & Monika Freharová
Dominik Mlejnek & Marie Abrahámová
Petr Weisgärber & Eva Dospivová
Petr Nejedlý & Lucie Škochová
Karel Doležal & Andrea Primová

Aneta Basjuková, č.p. 407
Denisa Ošlejšková, č.p. 351
Tereza Zemánková, č.p. 248
Valerie Vybíhalová, č.p. 276
Matylda Indrová, č.p. 69
Johana Indrová, č.p. 69
Zuzana Sedláková, č.p. 388

Zemřelo 11 občanů:
Miroslava Pavlů, č.p. 201
Anna Krátká, č.p. 262
Josef Dokoupil, č.p. 287
Jan Šindelka, č.p. 143
Arnoštka Pospíšilová, č.p. 270
Josef Trunda, č.p. 3
Marie Sedláková, č.p. 267
Josef Trnečka, č.p. 288
Helena Marková, č.p. 128
Dagmar Žampachová, č.p. 337
Dana Tesařová, č.p. 269

Odstěhovalo se 10 občanů:
Bořivoj Kubík, č.p. 286
Romana Kubíková, č.p. 286
Tadeáš Kubík, č.p. 286
Tobiáš Kubík, č.p. 286
Jaroslav Nejedlý, č.p. 367
Hana Šustrová, č.p. 364
Jana Jeřábková, č.p. 286
Pavel Trnečka, č.p. 96
Pavel Abrle, č.p. 342
Radek Šustr, č.p. 364

Přistěhovalo se 18 občanů:
Romana Sychrová, č.p. 313
Emilie Venerová. č.p. 184
Liliana Venerová, č.p. 184
Martin Šoltys, č.p. 425
Peter Pavol Nevrla, č.p. 208
Kristýna Adelová, č.p. 159
Lucie Nejedlá, č.p. 314
Veronika Rastislavová, č.p. 153
Libor Rastislav, č.p. 153

Michaela Rastislavová, č.p. 153
Natálie Rastislavová, č.p. 153
Daniel Rastislav, č.p. 153
Tomáš Rastislav, č.p. 153
Veronika Rastislavová ml., č.p. 153
Michal Komár, č.p. 409
Petra Sommerová, č.p. 277
Zuzana Juřenová, č.p. 71
Dana Szigharotová, č.p. 140

Celkový počet obyvatel k 31.12.2016 je 1008 osob.

KOMENSKÝ BY NADŠENÝ NEBYL
K napsání tohoto článku mě inspirovaly
některé alarmující zprávy, které upozorňují
na to, že je něco špatného v našem školství.
Podle odborníků se v naší republice snižuje
úroveň vzdělanosti u žáků základních škol,
středoškoláků i vysokoškoláků. Čeští studenti ve světovém srovnání nestíhají. Mezinárodní testování v roce 2016 ukázalo, že
úroveň patnáctiletých českých žáků je horší než v minulých letech. Možná, že nejde
o tak velké překvapení. Kdo tuto problematiku dlouhodobě sleduje, ví, že čeští žáci
a studenti se zhoršují soustavně, a to už od

roku 2000. Jak je to možné? Vždyť ještě v posledních desetiletích minulého století patřilo naše školství k nejlepším na světě!
Odborníci se domnívají, že za to může
vzdělávací systém. V tuto chvíli jsou měřítkem úspěšnosti vzdělávání standardizované
testy a to, jakým způsobem děti umějí odříkat nějaké penzum informací, které ve škole
získaly. V době, kdy jsou takové informace
k dispozici díky několika klikům na počítači, je to špatné. Školy by měly mít vzdělání
založené na potřebách dítěte přizpůsobené
tomu, co v danou chvíli potřebují, na co jsou

citliví, co je zajímá. Od učitelů se vyžaduje,
aby vůdčím principem výuky byla hra, zábavnost, interaktivita. Nic proti tomu. Zapomíná se však na to, že součástí vzdělání
musí být také i velká práce, která obsahuje
obtížnost, monotónnost, nudu a někdy i to
nepopulární „šprtání.“ V současnosti je módou ohánět se demokracií. Mládež se však
musí vychovávat k tomu, že demokracie
a svoboda nejsou bezbřehé, že se musí akceptovat nějaká pravidla a povinnosti, že
zde existuje něco jako morálka.
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Patřím do staré generace, která se narodila v letech 2. světové války. Naše vzdělávání
a výchova se odehrávaly za komunismu, za
tzv. „totality. “ Na osmiletce nás ve třídě bylo
41. Pro učitele to bylo dost náročné. Do života jsme však prošli řádně vzdělaní, ke spokojenosti rodičů i naší, a téměř všichni jsme se
v životě ve svých profesích osvědčili. A jak
to ve škole tenkrát bylo? Rád vzpomínám
na svoje kantory, kteří nás nejen vzdělávali,
ale také vychovávali. Udržovali s námi místní folklor a tradice, vedli nás k lásce k rodné
zemi, k hrdosti na její kulturní a historické
tradice, seznamovali nás s významnými
osobnostmi kulturního a společenského
života. V té době se žádný žák nehlásil na
střední školu, když měl na vysvědčení trojku. Dnes se na střední školy dostanou žáci
i s dostatečnými. Nedivím se tomu, protože
za každého žáka dostává škola od státu určitou finanční částku. Když měl někdo tehdy
maturitu, tak to bylo něco. V dnešní době to
nic neznamená. Absolvent gymnázia s maturitou nemá v současnosti šanci najít nějaké lepší, prestižní zaměstnání. Když někdo
provedl lumpárnu nebo něco zničil, dostal
vyhubováno a k tomu pár facek a bylo to
vyřízeno. Byli jsme „ručně“ upozorněni, že
jsme udělali něco nesprávného. Úzkostlivě
jsme dbali na to, aby se to rodiče nedozvěděli. Věděli jsme, že by následoval pořádný
výprask. Škola se s námi nemazlila a díky za
to. Rodina nám dala mantinely, i za to dík.
Každý z našich učitelů k nám měl osobitý
pedagogický přístup a užíval různé metody
pro naše umravňování. Učitel matematiky měl u nás přirozenou autoritu, nemusel
používat tělesné tresty. Při zkoušení a rozdávání nedostatečných nás pouze častoval
přiléhavými názvy: „Blbeček, blbej, ještě blbější.“ Učitel češtiny byl na nás příliš hodný
a my toho zneužívali. Když nám vyprávěl
o Antice a my vyrušovali, napomínal neposlušné svým typickým způsobem: „Ach vy
barbaři, poslouchejte!“ Třídní učitelku jsme
měli moc rádi. Nacvičovali jsme s ní divadla,
literární pásma a jiná kulturní vystoupení,
tělovýchovné akademie a spartakiády. Když
se na nás rozzlobila a zavolala to svoje: „Pojď
sem, ať ti jednu přišiju!,“ viděli jsme, že je zle.
Mladý učitel biologie byl u nás také ve velké
oblibě. Byl to absolvent gymnázia, o něco
starší kamarád. Vedl nás k lásce k venkovu,
k přírodě. Po vyučování s námi chodil na vycházky, učil nás orientovat se v přírodě, rozeznávat místní květenu, ptactvo aj., a vždy
k tomu měl zajímavý a působivý výklad.
Organizoval různé tělovýchovné a sportovní akce, kterými si nás vždycky získal.
Když nás napomínal, používal při své výšce
185 cm výhradně pravačku. Svoje dobře mířené rány doprovázel rčením: „Chceš strávit
zbytek života v kotoulích letmo nebo už budeš poslouchat?“ Dnes by takového učitele
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zavřeli, až by zčernal. Na jedenáctiletce jsme
byli trestáni pouze poznámkami do žákovských knížek, nebo ironickými poznámkami
profesorů. Vynikal v tom náš třídní, profesor
češtiny a ruštiny, kterému jsme říkali „táta.“
U tabule zkoušel vždy nejméně 3 žáky najednou. Před stanovením známky za naše
vědomosti míval různé otázky a jeho reakce na odpovědi studentů byla většinou
značně zesměšňující. Například: „Čím je
tvůj otec?“ Odpověď studenta: „Úředníkem
v bance.“ Reakce profesora: „Tak za tři, máš
aspoň nějakého inteligenta v rodině.“ Nebo:
“Kde pracuje tvoje matka?“ Odpověď studenta: „V družstvu.“ Reakce profesora: „Tak
to máš za čtyři a zítra sem už nechoď. Raději
jdi mamince pomáhat okopávat řepu na záhumence.“ Vůbec jsme se za to na pana profesora nezlobili. Brali jsme to s humorem,
stejně jako on. Na druhé straně i zde byli
moc hodní, až úzkostliví profesoři, u nichž
nejhorší známkou na vysvědčení byla trojka. Např. profesor fyziky při pokládání otázky: „Kolik máme Newtonových zákonů?“
měl takový strach, aby student odpověděl
správně, že pro jistotu již předem ukazoval
3 prsty. Zato profesor chemie neměl s některými studenty žádné slitování. V hodinách je pronásledoval jedovatými otázkami,
chemickými vzorci a stálým zkoušením. Já
jsem mu každé Vánoce přinesl 10 vánočních
stromků a tím jsem si bez zkoušení zajistil
dvojku po celá studijní léta. Pan profesor
věděl, že tento obor studovat nepůjdu.
Z chemie také do dneška vím dost málo, na
rozdíl od mého kamaráda a spolužáka z jedné lavice, který se stal uznávaným vědcem,
univerzitním profesorem, doktorem věd
a vedoucím katedry organické chemie. Dodnes, ve věku 76 let, přednáší studentům
na své katedře. Přes uvedené „kruté zacházení“ nemám kupodivu dodnes pocit, že
jsem byl týrané a ponižované dítě, nebo že
bych utrpěl nějakou psychickou újmu. Naopak není nic hezčího, než vzpomínky na
mé dětství a mládí.
Se zájmem jsem si nedávno přečetl na
internetu článek jedné paní učitelky, která
vzpomíná na svoje školní léta. Mimo jiné
zde píše, cituji: “Ve škole nás chudinky nikdo
neuznal za nemocné dyslektiky, dysgrafiky,
dysněco, za postižené mozkovými dysfunkcemi, nebo hyperaktivní. My jsme prostě
byli blbí, nebo neukáznění. Dostali jsme
po čumáku, mnozí hned po projevu blbosti
a nekázně ve škole, mnozí až doma, kdy si
matky, popřípadě otcové, přečetli poznámky nebo vysvědčení. A bylo vymalováno.“
Dnes se nesmí učitel na svého žáka ani
špatně podívat, zvýšit hlas nebo dokonce
plácnout. Byla by to újma na jejich psychice
a sebevědomí. Okamžitě je vystaven trestným sankcím rodičů, někdy i ředitele, je
vláčen ve sdělovacích prostředcích, někdy i

vyhozen ze zaměstnání. Za mého mládí měli
učitelé vždy značnou autoritu u žáků a jejich
rodičů. Všechno, co řekl a udělal učitel, bylo
pravdivé, správné a spravedlivé. Na šikanu
na učitele žádný žák ani student nepomyslel, natož aby ji provedl. A jaké je srovnání
s dneškem? V loňském školním roce byla
verbální agrese vůči učitelům zachycena na
33 procentech škol a fyzické útoky vůči kantorům řešily skoro 4 procenta škol.
Kdysi patřilo naše školství k nejlepším na
světě. A co se stalo po roce 1989. Úroveň
vzdělanosti stále klesá. My, národ Komenského, jsme začali hledat jakési cizí vzory,
abychom byli světoví. Zlikvidovali jsme odborné školství, které nám záviděl celý svět.
Zřídilo se mnoho soukromých středních
škol, o přijatelné úrovni některých z nich
se dá pochybovat. Na některých středních
školách neudělá maturitu polovina studentů. Vzniklo velké množství nových vysokých
škol. Počet univerzitních vysokých škol
v Česku je 28 a soukromých vysokých
škol 41. Mnozí vysokoškoláci dnes neznají
ani základní fakta z novodobých dějin své
země, natož z dějin světových. Učitelé nemají žádnou autoritu ani pravomoci. Na
něco, čemu se říkalo morálka, se nedbá. Stále se chlubíme, že máme učitele národů, Komenského. Myslím si však, že kdyby se Komenský probudil, byl by zděšený z toho, jak
to školství u nás (ne)funguje!! Někteří žáci si
dělají, co chtějí. Zvyšují se případy agrese,
násilí, šikany, ubližování na zdraví, poškozování majetku a vandalismu. Už 12letí žáci
mají zkušenosti s drogami. Nejsem zastáncem tělesných trestů, jsem však přesvědčen,
že výchova, která razí myšlenku, že se dětem
nemá nic zakazovat a nemají se omezovat,
je zcestná. Zvláště v mládí si musí člověk
zvyknout na to, že je třeba dodržovat nějaká
pravidla, nějaký řád.
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Hovoří se o tom, že ministerstvo školství
připravuje metodický pokyn k tomu, aby
školy vedly žáky k úctě k multikulturalismu, homosexualitě apod., a to pod hlavičkou výchovy k demokracii. Myslím, že do
školy patří výchova k demokracii, diskusi,
toleranci, respektu k různosti názorů. Také
ale k tradičním hodnotám. Nic proti tomu,
aby byly děti o těchto ideologiích poučeny.
Mám však obavu, aby se školy nestaly místem vymývání mozků. K oblbování mladé
generace naprosto stačí mainstreamová
média podporující současný establishment.
Komunistické školství sice také přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se hrabe
na dnešní mystifikátory. Pamětníci vymírají
a mladí historici přepisují dějiny podle zadání dnešních vládců.

Mohu jen potvrdit to, že být učitelem je
tvrdý chlebíček. Učitelé by měli být tím
nejcennějším, co společnost má. Dnes to
tak nevypadá, protože si takových lidí nevážíme, je nám jedno, za jakých podmínek
dělají svou práci a ani se o jejich práci moc
nezajímáme.
Říká se, že malý národ může být velký
jen svou kulturou a vzdělaností. Naši vzdělanost a kulturnost neobohatí „blábolení“
některých celebrit, ani laciné a vulgární televizní filmy, pořady a seriály, nebo televizní
zprávy a články v bulváru, ze kterých se dozvídáme kdo s kým spí, kdo má nejlepší sex
a jak často, proč se jedna celebrita rozešla
s druhou apod. Jaké vzory pak mohou mít
děti a mládež v současné době?
Problémy v našem školství jsou výsled-

kem dlouhodobého přehlížení problémů
škol, učitelů a jejich nedostatečné podpory.
Chápu, že celá řada čtenářů se mnou nebude souhlasit, a to i z toho důvodu, že názory
mojí generace jsou přijímány jako zastaralé.
Mně by postačilo, kdyby se aspoň někteří
obecní funkcionáři, učitelé a rodiče zamysleli nad problémy školství, vzdělanosti a rodičovské výchovy. Dokud stát, učitel, rodič
a děti budou oddělené složky problému, nikdy nelze dojít k optimálnímu řešení.
Na závěr mi tedy nic jiného nezbývá, než
se omluvit světově uznávanému učiteli národů: „Vážený pane Komenský, moc se Vám
omlouvám za současný neutěšený stav našeho školství a z toho vyplývající nízkou úroveň vzdělanosti českých žáků a studentů.“
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v. v.

ICT – KNIHOVNA PROTIVANOV
Tvořivá dílna pro dospělé
Knihovna bude v pondělí 13. března
2017 pořádat tvořivou dílnu pro dospělé,
kde s lektorkou Mgr. Tylšarovou zrecyklujeme stará trička a vyrobíme si z nich polštář
a tašku. Tvoření není náročné a tak na ně
zvu nejen babičky a maminky, ale také jejich
děti. Zájemci se nahlásí nejpozději do 6. 3.
2017 v knihovně, popř. na tel. 725253021.

Tvořivá dílna pro děti
Ahoj děti,
zvu vás všechny na tvořivou dílnu, která
se uskuteční 30. března 2017. A protože se
budou blížit Velikonoce, bude tato dílnička
ryze velikonoční. Sledujte webové stránky
knihovny a plakáty na vývěskách, kde se
včas dozvíte potřebné informace.

Knihovna vyhlašuje v rámci celostátní
akce Březen – měsíc čtenářů 2017 soutěž
pro děti. Tématem bude FANTAZIE. Představ
si jakoukoliv svoji oblíbenou knihu na místě,
kde bys ji určitě nehledal/a, např. ve vesmíru, ve výběhu s žirafami v ZOO, na zubařském křesle, kniha, jak řídí auto, na kolotoči
a při jiných bláznivých činnostech. Každá
kniha má duši a tak proč by nemohla mít
i oči, ruce a nohy jako člověk? Může se ve
Tvé fantazii jako člověk i chovat. Zkus tedy
namalovat nebo jinak výtvarně zpracovat,
co dělá Tvoje kniha ve Tvé fantazii. Soutěž
trvá po celý měsíc březen. Nejpozději do
31. 3. 2017 svoje výrobky a obrázky přines
do knihovny. Na výherce čekají pěkné ceny.

Zdobení velikonočního
stromu na Náměstí
Vloni si děti poprvé na Náměstí vyzdobily
velikonoční strom. Tato akce proběhne i letos a to přesněji ve čtvrtek 6. dubna 2017
ve 14:00 hodin. Vyzývám tímto všechny
děti, malé předškoláky, školáky i ty, kteří jsou
ještě s maminkami doma, aby s výzdobou
velikonočního stromu pomohly, a to tak, že
na tvrdý papír namalují velikonoční vajíčko
o velikosti od 13 do 18 cm, pak je oboustranně vymalují a vystřihnou. Ke kreslení
nepoužívejte barvy, pouze pastelky, fixky či
voskovky. Šablonu vajíčka najdete na www.
protivanov.com/knihovna. Takto vyrobené
a nazdobené vajíčko přineste nejpozději
do 31. 3. 2017 do knihovny k laminaci. Těším se nejen na všechna krásně barevná vajíčka, ale také na samotné zdobení stromu.

Březen - měsíc čtenářů

a z knížky Devatero pohádek, které Josef Čapek ilustroval.
Děti přihlašují na tuto akci rodiče a to příslušným formulářem, který obdrží v knihovně spolu s dalšími informacemi. Počet míst
je omezen.

Pozvánka do knihovny

Noc s Andersenem
Na poslední březnové datum – 31. 3.
2017 připadá mezinárodní akce Noc s Andersenem, do kterého se už osmým rokem
naše knihovna pravidelně připojuje. Děti
stráví z pátku na sobotu noc mimo svoje postýlky, se svými kamarády, trochu si zasoutěží, zahrají si, pobaví, vyrobí, přečtou...
V letošním roce si připomínáme 130. výročí od narození pana Josefa Čapky a tak
bude celé nocování zaměřeno na bláznoviny z knížky Povídání o pejskovi a kočičce

V letošním roce si připomínáme 110. výročí od uspořádání národní vlakové pouti
do Lurd pod záštitou našich významných
předků, bratří Kolísků. Tuto událost si můžete připomenout i v prostorách knihovny,
kde bude od 13. 3. do 31. 3. 2017 připravena na toto téma minivýstava. Srdečně Vás
na ni zvu.

Velikonoční prodejní akce
Zveme všechny občany na velikonoční
prodejní akci, kde si budete moci zakoupit
různé velikonoční dekorativní předměty, zápichy, vajíčka, věnečky, jarní aranžmá aj.
Tento tradiční prodej proběhne v prostorách knihovny v týdnu od 3. - 7. dubna
2017 vždy v provozní době.
knihovnice
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POVĚZ MI POVĚST – O PTENSKÉM ZÁMKU
Do hospody ve Ptení přišel jednou k večeru cizí pocestný a dal si k jídlu chleba s máslem a tvarůžky a na zapití džbánek piva. Pojedl, popil a ptal se hospodského, mohl-li by
tam přenocovat. Ten velice litoval, ale místa
opravdu neměl, ani na seně. Všechno bylo
obsazeno, protože tam spali formani a trhovci, co jeli na prostějovský jarmark. Snad
prý ve starém zámku by pán mohl přespat,
mínil hospodský, ovšem nebojí-li se. Lidé
vyprávějí, že se na zámku usadili čerti a sám
pán toho zámku prý před nimi musel utéci.
Ten cizinec – byl to zámečnický tovaryš,
co chodil po světě na zkušenou – nevěřil na
duchy. Proto se upřímně zasmál a že to zkusí. Ještě nikdy prý se strašidly nespal. Hostinský mu popřál dobré noci a mládenec šel.
Na zámku byly všechny dveře pozotvírané
a tovaryš vešel volně až do panské ložnice.
Na stole byly ve stínu dvě svíčky – ty zapálil,
ležela tam starodávná citera, kterou přeladil
a začal na ni hrát veselé písničky a příjemným hlasem si k tomu zpíval. Hrál a zpíval, až
najednou – už muselo být okolo půlnoci –
se ozval hlas: „Spadnu!“ - „Ja, spadni,“ povídá tovaryš a hrál a zpíval vesele dál. V tom
cosi bouchlo o zem a byla to černá chlupatá ruka. A zas ten hlas se ozval: „Spadnu!“
„Spadni, však jsi tam neměl lozit! Kdo Ti to
kázal?“ chasník na to a zase hrál a zpíval dál.
Druhá ruka spadla na zem, potom nohy, tělo
i hlava s kozlími rohy, dalo se to dohromady
a byl z toho čert. Chvíli poslouchal mládence, jak pěkně hraje a zpívá a potom na něho,

celou obcí, že se už do Ptení nikdy nevrátí,
teprve pak ho mládenec pustil na svobodu.
Čert vyletěl komínem a ani smrad po něm
nezůstal, jak pospíchal.
Majitel zámku se vrátil na své sídlo a ve
Ptení byla velká slavnost. Když byli v nejlepším, vzpomněli si na zámečnického tovaryše a chtěli mu za všecko poděkovat. Ale ten
už byl dávno pryč a kdo ví, kterým krajem
a ve které zemi se toulal.

ať ho také naučí tak pěkně hrát na citeru.
Tovaryš povídá: „Milý zlatý, s takovými špinavými prackami a nestříhanými drápy by
to nešlo. Chceš-li, nejdříve Ti ty paznehty
ostříhám.“ Čert chtěl, to se ví, a nechal si od
mládence přišroubovat ruce ke stolu, aby
mu rukama netrhal a zámečník ho nepořezal. Až byl přišroubovaný, sundal chasník řemen a začal milého čerta místo stříhání mydlit hlava nehlava. Čert řval, až se lidé sbíhali
k zámku, co se tam děje, a tu viděli cizího
člověka, jak bije čerta řemenem. Až se čert
zklel a zadušoval na svou černou duši před

Zdroj: Zlatá kniha bájí a pověstí: Milar, Josef
Vyd: Cheops Prostějov 2006

METEOSTANICE PROTIVANOV
Průměrná teplota [°C]

Srážky [mm]

Sluneční svit [hod.]

Počet bouřek

Leden

-2,7

11,4

49,1

Únor

1,8

74,1

52,4

Březen

2,2

30,2

88,6

Duben

6,7

76,6

164,1

Květen

12,4

103

208,3

2

Červen

16,8

36,1

232,8

5

Červenec

17,8

124,1

211,5

11

Srpen

16,3

43,3

225,8

1

Září

15,7

17,2

218,9

Říjen

6,1

54,7

43,5

Listopad

1,4

40,5

36,4

Prosinec

-1,8

23,5

61,7

rok 2016

7,7

634,7

1593,1

V roce 2016 jsme
na METEOSTANICI Protivanov
naměřili následující údaje:
průměrná denní teplota
7,7 °C
nejvyšší průměrná denní teplota
24,7 °C (25. 6. 2016)
nejvyšší maximální denní teplota
29,1 °C (25. 6. 2016)
nejnižší průměrná denní teplota
-11,4 °C (4. 1. 2016)
nejnižší minimální teplota
-12,1°C (5. 1. 2016)
nejvyšší denní srážka
30,7 mm (21. 8. 2016)

19

noční úhrn srážek
634,7 mm
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Ukliďme okolí Protivanova II.
Turistický oddíl Protivanov se stejně jako
v loňském roce připojuje ve spolupráci
s Městysem Protivanov k celorepublikové
akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Oproti
celostátnímu termínu se náš úklid uskuteční o 14 dnů později, a to 22. dubna 2017.
Uklízet se budou zhruba stejné lokality jako
vloni, tzn. především okolí polních cest a silnic a opět uvítáme zapojení dobrovolníků
z řad široké veřejnosti i ostatních organizací
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našeho městyse, kterým zároveň děkujeme
za účast a aktivní přístup při minulém úklidu,
kdy se zúčastnilo přes 70 dobrovolníků z řad
turistického oddílu, klubu seniorů, fotbalistů
SK, učitelek MŠ, zaměstnankyň firmy Kinetic, zaměstnanců Úřadu městyse a ostatních
dobrovolníků. Samostatný úklid také zorganizovali pedagogové ZŠ a MŠ s jejich žáky.
Podrobné informace o celé akci s možností
registrace dobrovolníků naleznete na

Pexesiáda 2017

www.uklidmecesko.cz nebo
http://www.UklidmeCesko.cz/event/13486/
- přímý odkaz na náš úklid.
Aktuální informace budou k dispozici
v nejbližších dnech na našich stránkách
www.toprotivanov.estranky.cz, kde naleznete např. mapu s vybranými lokalitami k úklidu, aktuální počet registrovaných dobrovolníků apod.
TO Protivanov
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