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Vážení občané,
jaro už je tady celý měsíc. Tak jak se lidé
rodí a umírají, tak i příroda na podzim uléhá k zimnímu spánku, aby se znovu a znovu
s železnou pravidelností probouzela k životu.
Spolu s ní se probouzí všechno živé. Noci se
zkracují, dny se prodlužují. Vše nabádá člověka k větší aktivitě. Svlékáme zimní oblečení,
mnohem častěji se vydáváme na procházky,
trávíme čas venku, započínáme práce na zahrádkách. Pokud se zadaří, budí nás paprsky
nesmělého sluníčka, které nám oznamují, že
je tu další pěkný den. V letošním roce však
nástup jara trošku pokulhává. Sníh se ne a ne

s námi rozloučit. Snad ale s vydáním tohoto
čísla již jaro svou reputaci napraví. Zcela jistě se na lepší počasí již všichni těšíme. Přeci jenom pěkné počasí lidem náladu ihned
zvedne, doufáme, že s lepším a stabilnějším
počasím nás opustí všechny nemoci, že si konečně budeme moci vychutnat probouzející
se přírodu všemi smysly. Abych se ale neupínala pouze k venkovním aktivitám. Počasí
není vše. U některých záležitostí je jedno, zda
je počasí „takové či makové“. Děti si koncem
března užily Noc s Andersenem, kterou pořádala místní knihovna, starší občané pak kon-

cem dubna přátelské setkání v místním pohostinství. O obou těchto akcích se dočtete
na dalších stránkách. V tomto případě platí,
že je třeba potkat ty správně naladěné lidi,
dobře se bavit a takové akce si užít. Využijte
příležitosti zúčastnit se těchto či podobných
akcí v naší obci, které jsou tady pořádány, ať
už jsou to koncerty, sportovní či společenské akce, dny pro děti. Jsou dělány pro vás
všechny a bez vás úspěšné nebudou! Přeji
vám všem krásné jaro, samé dobré lidi kolem
sebe a opět na brzkou shledanou!
			
starostka

Přátelské setkání starších a dříve narozených (foto Jan Šindelka)

Z jednání zastupitelstva
Starostka seznámila zastupitele s tím, že
Státní fond Životního prostředí ČR provedl
na základě dokumentů dodaných městysem Protivanov závěrečné vyhodnocení
akce Modernizace MŠ Protivanov, akceptační číslo 15239793 a sdělil, že projekt

splnil podmínky pro vydání Závěrečného
vyhodnocení akce, kde je mimo jiné konstatováno, že byl realizovaný v souladu
s podmínkami dotace. Také informovala
o Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ministerstva vnitra, Gene-

rálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR prostřednictvím Olomouckého
kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Protivanov na rok 2017 ve výši
150.000,- Kč.
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Zastupitelé projednali několik majetkoprávních záležitostí a schválili:
•
směnu části pozemku parc. č. 56/2,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 83 m² označeného v GP č. 621-728/2016 jako
parc. č. 56/45 zapsaného na LV 1
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
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 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov pro
k. ú. Protivanov a odkup zbývající části pozemku parc. č. 1660/23 o výměře 247 m² (celková výměra pozemku
330 m² - směňovaná část pozemku
83 m²) do vlastnictví obce za cenu
30 Kč/m². Co se týká rozpočtových
opatření (dále RO), vzali zastupitelé na vědomí RO č. 1 za období 4. 2.
2017 – 28. 2. 2017 (příjmy 11.814,- Kč,
výdaje 24.009,- Kč, financování
12.4195,- Kč), RO č. 2/2017 (příjmy
335.907,20 Kč, výdaje 335.907,20 Kč,
financování 0 Kč) za období 10. 3.
2017 – 28. 3. 2017 a schválili RO
č. 3/2017, které řeší náklady projektové dokumentace na rekonstrukci
hřiště za Základní školou Protivanov.
Příjmy 0 ,- Kč, výdaje 240.790,- Kč, financování 240.790,- Kč. SK Protivanov z. s.
dostal příslib dotace z MŠMT na akci rekonstrukce hřiště a Městys Protivanov
se na této akci spolupodílí. Všechna
rozpočtová opatření jsou do 30 dnů od
schválení příslušným orgánem umísťována na webové stránky obce www.
protivanov.com do sekce Obecní úřad/
Rozpočet/Městys Protivanov.
•
směnu části pozemku parc. č. 56/6,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 162 m² označeného v GP 622-729/2016 jako parc.
č. 56/44 zapsaného na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov 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 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
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Katastrální pracoviště Prostějov pro
k. ú. Protivanov a odkup zbývající části pozemku parc. č. 1660/5 o výměře
25 m² (celková výměra pozemku
187 m² - směňovaná část pozemku
162 m²) do vlastnictví obce za cenu
30 Kč/m².
koupi pozemku parc. č. 1660/1 o výměře 242 m², druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, zapsaný
na listu vlastnictví 703 u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov. Cena 30 Kč/m².
odprodej částí pozemku parc.
č. 836/29 k. ú. Protivanov, druh pozemku orná půda, zapsaného na listu vlastnictví 1 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov nově označených
v GP 623-730/2016 jako parc. č. 836/58
o výměře 138 m² a parc. č. 836/59
o výměře 23 m². Cena 30 Kč/m².
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. a Městysem Protivanov.
Jedná se o projekt rozšíření sítě elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., který řeší optickou přípojku sítě
elektronických komunikací (SEK) pro
základnovou stanici BTS umístěnou
na vysílači v areálu družstva Taurus.
Celková délka nové kabelové trasy
na pozemku ve vlastnictví obce parc.
č. 296/4 k. ú. Protivanov je 7 m.
Smlouvu č.1030034407/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Protivanov
a E.ON Česká republika, s.r.o., která
řeší přívod el. energie k novostavbě
rodinného domu na parc. č. 261/4 k. ú.
Protivanov a s tím také obměnu přívodu el. energie k domům č. p. 380, 378
v ul. Na Bařině.
Smlouvu č. 1040012830/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Protivanov a E.ON
Česká republika, s.r.o.. Ta řeší výstavbu
nové kabelové přípojky NN do domu
č. p. 366 v ul. Sokolská.
V rámci veřejnoprávní kontroly u MŠ
Protivanov bylo externí auditorkou
konstatováno, že zřizovací listina
MŠ Protivanov není zcela vyhovující

a bylo by dobré vydat novou, která
bude mimo jiné korespondovat se
zřizovací listinou ZŠ Protivanov. Obě
příspěvkové organizace zřízené Městysem Protivanov by pak fungovaly na
základě stejných pravidel. Zastupitelé
proto na tomto jednání schválili novou Zřizovací listinu Mateřské školy
Protivanov, příspěvkové organizace,
která plně nahrazuje zřizovací listinu
ze dne 24. 2. 2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2015 a Smlouvu
o výpůjčce mezi Městysem Protivanov
a Mateřskou školou Protivanov (výpůjčka budovy MŠ a oplocených pozemků v okolí budovy MŠ), která plně
nahrazuje Smlouvu o výpůjčce ze dne
30. 12. 2002. V dalším bodu pak zastupitelé schválili výsledek hospodaření
a účetní závěrku Mateřské školy Protivanov, příspěvkové organizace za rok
2016 a převod zisku z hlavní činnosti
MŠ za rok 2016 ve výši 82.548,80,- Kč
do rezervního fondu.
Zastupitelé také projednali žádosti
jiných organizací a schválili:
•
finanční dar ve výši 1.000,- Kč Fondu
pro opuštěné a handicapované děti
a mládež, IČ 27019195;
•
finanční dar ve výši 4.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klubu Radost,
IČ 47922281.
Co se týká rozpočtových opatření (dále RO),
vzali zastupitelé na vědomí RO č. 1 za období 4. 2. 2017 – 28. 2. 2017 (příjmy 11.814,- Kč,
výdaje 24.009,- Kč, financování 12.4195,Kč), RO č. 2/2017 (příjmy 335.907,20 Kč, výdaje 335.907,20 Kč, financování 0 Kč) za období 10. 3. 2017 – 28. 3. 2017 a schválili RO
č. 3/2017, které řeší náklady projektové
dokumentace na rekonstrukci hřiště za Základní školou Protivanov. Příjmy 0 ,- Kč, výdaje 240.790,- Kč, financování 240.790,- Kč.
SK Protivanov z. s. dostal příslib dotace
z MŠMT na akci rekonstrukce hřiště a Městys Protivanov se na této akci spolupodílí. Všechna rozpočtová opatření jsou do
30 dnů od schválení příslušným orgánem
umísťována na webové stránky obce www.
protivanov.com do sekce Obecní úřad/Rozpočet/Městys Protivanov.

Přátelské setkání starších a dříve narozených
V příjemném svátečním odpoledni, v neděli 23. 4. se uskutečnilo v našem městysi
přátelské setkání starších a dříve narozených.
Naše pozvání přijalo 79 občanů z celkové-

ho počtu 214, starších 62 let. V pohostinství
ALFA je přípitkem přivítala paní starostka.
Děti z mateřské školky s milým vystoupením
zahájily kulturní program pro naše hosty,

který pokračoval velmi pěknými sklatbami
na flétny v podání žákyň ZUŠ. Také děti z družiny ZŠ svým tanečním vystoupením ve stylu retro vykouzlily úsměv na tvářích mnoha
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přítomných. A příjemná přátelská atmosféra
následovala také při písničkách našich muzikantů, kteří dokázali přítomné nejen rozezpívat, ale také některé přimět k tanci.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem dětem z MŠ, ZUŠ a družiny při ZŠ za
jejich kulturní program, jejich pedagogům
(sl. Petře Krejčí, p. Lence Holubové a p. Mile-

ně Kejíkové) za přípravu dětí na tato vystoupení a v neposlední řadě všem muzikantům
a zpěvákům, kteří hráli až do večerních hodin.

Římskokatolická farnost
První svaté přijímání

První svaté přijímání v naší farnosti bude
první neděli v květnu (7. 5.). Mše svatá
bude v 9:00 hodin. Za příhodného počasí
se sejdeme před farou, odkud společným
průvodem půjdeme do kostela. Letos poprvé přijmou Eucharistii: Vojtěch Havelka, Jiří
Hruda, Nela Kőhlerová, Veronika Kopecká,
Filip Kopecký, Ondřej Pavlů, David Šmerda
a Marek Veselý. První svatá zpověď bude mimořádně už v pátek 5.5. od 15:00 hodin.

Slavnost Těla Krve Páně - „Boží Tělo“
V neděli 18. června bude v naší farnosti
slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude
mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin.
Nedělní mše svatá bude v Protivanově v 9:00
hodin. Po této mši svaté bude následovat
průvod s Nejsvětější svátostí oltářní po návsi
k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí se průvod uskuteční v kostele.

Noc kostelů

V letošním roce se naše farnost opět zapojila do projektu „Noc kostelů“. Tato akce se
uskuteční v pátek 9. 6. 2017. Program bude
včas zveřejněn na plakátech a na farním
webu www.farnostprotivanov.cz.
Noc kostelů je pozváním pro všechy lidi
dobré vůle ke společnému setkání. Budeme
rádi, když toto pozvání přijmete.

9. farní den
V neděli 11. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den. Snad i letos
nám bude přát počasí, podpořte to svou
modlitbou! Mše svatá začne ve 13:00 hodin. Stejně jako loni, tak i letos se při této mši
svaté uskuteční mimořádná a velká sbírka na
budoucí opravy.
Program farního dne bude tradiční, jako
každý rok. Na zahradě budou připraveny
soutěže pro děti v duchu rytířských slavností,
tvořivé dílny a skákací hrady. Na dvoře pak
bude probíhat hlavní program farního dne:
vystoupí děti z mateřské školky z Protivanova

a Malého Hradiska, zatančí Skaláček, děvčata
ze ZUŠ nám pro radost zahrají na flétny a budeme moci zhléhnout ukázky historického
šermu. V prostorách multifunkčního sálu fary
bude probíhat výstava obrazů malířky Jany
Hejlové z Vranové. Samozřejmě se těšme na
hudební skupinu TamDem a nikdo se nemusí
bát, že by zůstal hladem či žízní, jistě pro vás
bude připraveno dobré jídlo a pití. I letos budeme moci na farním dni poškádlit štěstěnu
v tombole, určitě bude bohatá! Na památku
si můžete zakoupit drobné farní předměty –
mince, klíčenky, puzzle, hrníčky, svíčky a pochopitelně farní oplatky v mnoha příchutích.
Z dalšího kalendáře farnosti
•
od 24. 7. do 1. 8. se uskuteční farní
cyklistický tábor ve Vysočanech.
•
neděle 23. července pěší pouť do
Sloupa.
•
neděle 6. srpna pěší pouť do Jednova.
•
sobota 19. srpna pěší pouť do Repech.
•
pouť v Protivanově se letos uskuteční
v neděli 10. září.
P. Zdeněk Fučík, farář

pověz mi pověst
V minulém čísle Zpravodaje jsme se dostali
ve vyprávění bájí a pověstí z našeho okolí až
do Ptení. Pomyslnou cestičkou nyní půjdeme
kousek dál, do Ptenského Dvorku a dostaneme se až do Přemyslovic. Jaké pověsti se
o těchto místech až do dneška vypravují?

O vodníkovi ze Ptenského Dvorku
Jednou nesla nějaká panímáma ze Ptení
na Dvorek na křtiny v košíku koláče a v láhvi
slivovici. Měli křtiny u Kalvodů. Ta panímáma šla bosa a botky nesla přehozeny přes
rameno. Když přicházela k mostu, sedla si
a obouvala se. Když potom vstala a chtěla jíti
dál, najednou za sebou slyší: „Gl, gl, gl!“ Ohlíží se, ale nikdo nikde. Vzala nohy na ramena
a utíkala, jen se za ní prášilo. Přiběhla ke Kalvodům celá udýchaná. Postavila koš a chtěla
z něj vytahovat koláče a slivovici. Jak se ulek-

la, když viděla, že má v koši místo koláčů kamení a místo slivovice vodu! Začala všechno
vypravovat a lidé usoudili, že jí to jistě udělal
vodník!
(autor: Bohumila Nevrlová, Vlastivědný
sborník střední a severní Moravy, roč. 10 (19311932))

Pověst o založení Přemyslovic
Pověst začíná jako zamilovaný románek.
Na konické tvrzi měl zeman hezkou dcerku.
Dva nápadníci zahořeli k ní láskou. Zeman
rozhodl, že svou dceru dá tomu, kdo vyhraje
závod v běhu na koni. Od konické tvrze na nynější březský vrch a zpět uháněli koníci jako
střela. Vyhrál mladší Bohuslav. Starší Přemysl
nemohl porážku snést a než ho mohl někdo
zadržet, vrazil vítězi do prsou dýku. Ten padl
k zemi a v malé chvilce skonal. Vrah vyskočil
na koně a prchal do lesů. Jeho uštvaný kůň

tam padl vysílením a Přemysl bloudil hlubokými lesy. U Špraněckého skaliska se usadil
v jeskyni a dělal tam kajícího poustevníka.
Tam ho našli lidé na lovu zvěře. Byli to poddaní pána bouzovského. Ten se nad ubožákem slitoval a daroval mu kus lesa, aby tam
dělal uhlíře. Přemysl pálil v milíři uhlí a posílal je svému pánu z vděčnosti, že ho nechal
v jeho lesích žít.
O uhlíři samotáři se dozvěděl starý zeman
konický. Napadla ho myšlenka, zda to nebude uprchlík a vrah snoubence jeho nešťastné
dcerky, která také brzy zemřela. Zeman se
zatoužil s uhlířem shledat. Rád by mu řekl, že
mu jeho strašný zločin odpouští. Do brašny
si vzal trochu jídla, přes rameno zavěsil lesní
roh a vydal se jednoho rána tajně na cestu
do bouzovských lesů. Všude byl prales, nikde
vesnička, nikde živý člověk. Troubil stále, ale
nikdo se mu neozýval. Byl již vysílen hladem
a únavou. Myslel, že se už nikdy do Konice
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nevrátí. Ale někdo se mu přece ozval. Jaké
bylo jeho překvapení, když si k němu houštinou prosekal chodník uhlíř Přemysl. Dlouhé
vlasy a vousy, jak uhlí černý obličej změnily
ho k nepoznání. Ale poznali se přece a plakali
radostí.
Zeman pravil: „Zachránil jsi mně život. Byl
bych zde jiště zahynul. Jsem rád, že Ti to
mohu říci: Jménem svým i obou mrtvých
odpouštím Tobě tvůj zločin a přijímám Tě

k sobě na konickou tvrz.“ Oba byli šťastni,
ale Přemysl nechtěl opustit svoje milované
zaměstnání. Proto mu majitel konického
panství daroval kus zalesněné krajiny a poručil svým poddaným, aby mu vyhlédli pěkné
místo, vymýtili les a postavili mu tam tvrz
s dvorcem a sobě domky. Našli místo pěkné
poblíž staré obchodní cesty, zvané Konické.
Vedla z královské Olomouce přes Náměšť
a Stražiště ke Konici

a dále k západu údolím úsobrnské Durány
přes moravsko-české pohraničí do Čech. Bylo
zde veseleji než ve smutných lesích severně
odtud. A tak zde povstala ves Přemyslovice,
nazvaná po svém zakladateli Přemyslovi.
(autor: František Müller, Místní a pomístní
jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech- I. část: Konicko a Bouzovsko, Provodov
(1976))

noc s andersenem
V pátek 31. března 2017 se konala mezinárodní akce Noc s Andersenem. Knihovny a školy v naší
republice a v mnoha jiných státech
otevřely i v noci své brány a pozvaly
děti vybavené polštářky a spacáky
na noční čtení pohádek, na které
v dnešní uspěchané době není
doma dostatek času, a na večer plný
soutěží, her, zábavy a tvoření. Tuto
akci k podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských knihoven SKIP
ČR s podporou Ministerstva kultury
ČR a naše knihovna se do projektu
i v letošním roce zapojila.
Noc s Andersenem proběhla na
1695 místech v různých zemích světa: v České republice, na Slovensku,
v Polsku, Dánsku, Slovinsku, Řecku,
Itálii, Novém Zélandě, Saúdské Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku, Rakousku,
Velké Británii, Francii, Španělsku, na
Ukrajině, v Makedonii, Srbsku, Bulharsku i Chorvatsku, všude tam, kde
působí krajanské spolky, České školy bez hranic a milovníci literatury.
V pořadí 17. pohádkovou Noc s Andersenem
zažilo 98.655 dětí i dospělých, kteří v jednom
jediném kouzelném večeru prožili úžasná
dobrodružství a kamarádství mezi sebou.
(viz. statistické údaje na www.nocsandersenem.cz).
ICT a knihovna Protivanov se do projektu připojila již poosmé s celkovým počtem
35 dětí a 3 dospělí. Hlavním tématem celého
nocování bylo 130. výročí od narození malíře a spisovatele pana Josefa Čapky (*1887
+1945).

Maruška, 10 let: „Líbily se mi hry a jak jsme
hledali poklad“
Pepa, 7 let: „Stezka odvahy a všechno se mi
líbilo.“
Adélka, 8 let: „Líbila se mi luštěnka venku
s baterkama.“
Eliška, 8 let: „Líbila se mi stezka odvahy, večeře v Alfě a nelíbilo se mi, že jsem se z ničeho
nic probudila o půlnoci.“

Jak se Noc s Andersenem líbila můžete poznat z reakcí dětí, které ji prožily.

Nátálka, 8 let: „Zdobení dortu a jak jsme
nakonec dostali dárky od paní knihovnice.“

Nelinka, 8 let: „Líbily se mi hry, celková atmosféra mezi dětmi a spaní ve spacáku – to
bylo jako na táboře. A líbilo se mi zdobení dortu, čtení pohádek, stezka odvahy, večeře v Alfě,
odměna, prostě všecko se mi líbilo.“

Marťa, 10 let: „Nejvíc se mi líbilo, jak jsme
zdobili dorty a soutěžili, kdo ho bude mít nejhezčí. Nakonec jsme je snědli. Vždycky se těším,
až budu spát s kamarády.“

Bára, 12 let:
„Na noci se bavíme,
vůbec nelenošíme.
Vymýšlíme, hádáme,
přitom blbiny děláme.
Trochu taky zlobíme,
na procházku s baterkou se těšíme
a na večeři v pohostinství Alfa taky!
Kolem půlnoci do spacáků zalezeme
a snad i usneme.
Obdivujeme paní knihovnici
a paní vychovatelky taky,
které se o nás starají a bdí celou noc
když nechceme spát moc.“
Závěrem bych ráda poděkovala vychovatelkám ZŠ – paní Kejíkové a sl. Hádlerové za
spolupráci při této akci.
knihovnice
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Tvořivá dílna pro děti

Pohá
dko
stezk vá
a

Zvu všechny děti na tvořivou dílnu, která
se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 ve
13:30 hodin v knihovně. Vyrobíme společně dárek pro maminky, které brzy oslaví svůj
svátek. Na tvoření budete potřebovat jednu
sklenici od přesnídávky i s uzávěrem (odstraňte etiketu), nůžky a psací potřeby. Těším
se na vás, děti!
Milé děti,
knihovna a její přátelé pro vás ku příležitosti Dne dětí připravili dárek v podobě
POHÁDKOVÉ STEZKY, která se uskuteční
v pátek 2. června 2017. Už nyní se na vás
těší všechny pohádkové postavy a strašidla, které jistě cestou potkáte. Vezměte si

s sebou buřtíky na opékání, na konci stezky
bude táborák. Sledujte portál knihovny Protivanov a plakáty na vývěskách, kde se včas
dozvíte bližší informace.

Dětský maškarní karneval
V neděli 25. června 2017 ve 14.00 hodin
se uskuteční na hřišti SK Sokol Protivanov
dětský maškarní karneval.
Rádi zveme všechny děti, jejich rodiče
i prarodiče na odpoledne plné her, soutěží,
písniček a skotačení. Program režíruje divadlo Koráb z Brna, těšit se můžete na ukázky
soviček od manželů Podolských z Králíků, na
skákací hrad, cukrovou vatu, tvořivou dílnu,
bohatou tombolu a dobré občerstvení.
knihovnice

zlatá vařečka drahany 2017
V sobotu 18. února se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže Zlatá vařečka Drahany 2017,
kde vytvořili 5 družstev (z toho bylo 1 starších a 4 mladších soutěžících). Zlatá vařečka
je soutěž skládající se ze dvou částí: vaření
na otevřeném ohni bez použití polotovarů
a branný závod. Celkový počet všech soutěžních pětičlenných týmů bylo na letošní
vařečce 15 a do branného závodu se pak ve
dvou kategoriích zapojilo celkem 20 tříčlenných družstev.
Naše děti se umístily v branném závodě dvakrát na 3. místě a dále pak na 5., 6.
a 9. Protivanovští mladí hasiči mohli zkusit svoji dovednost také ve vaření v kotlíku
a to přípravou vydatné „zelňačky“. Se svým
názvem týmu Protivaňáci s.r.o. si vyvařili
10. místo.

Pro všechny to byla veliká zkušenost, zábava, ale i spousta nových dovedností a zážitků.
Děti byly rády, že si domů odvezly své zasloužené diplomy a spoustu sladkostí. Již na zpá-

teční cestě říkaly, že už se nemohou dočkat
další Zlaté vařečky a dalších soutěží a zážitků,
co nás v letošním roce čekají.
Pavlína Ptáčníková, vedoucí mladých hasičů
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společenská kronika
Děkujeme všem přátelům, známým a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě naši drahou
zesnulou maminku, paní Marii Ondrouškovou, Protivanov č.p. 302.
Děti s rodinami.

Děkujeme vám všem za slova útěchy, květinové dary a společné poslední rozloučení s našimi drahými zesnulými, s paní
Miladou Markovou a panem Jiřím Grmelou, Protivanov č.p. 255.
Rodina Sekaninova a Grmelova.
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Děti ze ZŠ zdobí velikonoční strom

Přátelské setkání starších a dříve narozených (5x foto Jan Šindelka)
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