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Vážení občané,
máme tady polovinu roku 2017, takže bych
vás ráda seznámila s tím, jak a co se nám na
obci v letošním roce daří realizovat či nikoliv. Rozpočet na rok 2017, který byl schválen
2. 2. 2017, počítal s několika většími akcemi,
na některé z nich byly podány žádosti o dotace. První větší akcí byla výměna otvorových
výplní na budově Úřadu městyse Protivanov
a výmalba vnitřních prostor. V současné
době je také spuštěno výběrové řízení na
zateplení obvodového pláště, takže pokud
se zadaří, dostane náš úřad v letošním roce
zcela nový kabát. Rekonstrukcí také prošel
byt v č. p. 16. Další akce jsou ve fázi před samotnou realizací, neboť byly plánovány na
období letních prázdnin, aby nenarušovaly
chod školských zařízení. Jedná se o opravu
místní komunikace ulice Školní, na kterou má
obec přislíbenu částku 1 mil Kč z Ministerstva
pro místní rozvoj, v rámci programu Podpora
rozvoje regionů a opravu zdravotně technických instalací (výměna vodovodních potrubí,
zdroje teplé vody, kotlů a instalací s tím spojených) v budově Mateřské školy Protivanov.
Taktéž nesmím zapomenout na vybudování
dětského hřiště v ulici Panská, které by mělo

být realizováno do konce září 2017. I na dětské hřiště byla obci přislíbena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši 230
tis. Kč. V této fázi bych ráda vyzvala všechny
občany, kterých se budou tyto akce dotýkat
a nějakým způsobem je ovlivňovat, aby byli
shovívaví a respektovali nařízení stavbyvedoucích a pracovníků, kteří zakázky realizují.
Jsou tady však také akce, které v současnosti realizovat městys nebude. V loňském
roce byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, prioritní
osa 3, cíl Prevence vzniku odpadů – projekt
Pořízení kompostérů pro Městys Protivanov. Tuto dotaci městys neobdržel, a tudíž
kompostéry prozatím pořizovat nebude.
Vzhledem k tomu, že tato výzva však byla
v minimální obměně opět vypsána a navíc
je v ní alokováno mnohem více finančních
prostředků, zažádá městys ještě jednou. Zda
bude či nebude úspěšný, bude známo nejdříve koncem roku 2017.
Ve spolupráci s SK Protivanov z. s. městys
také řešil podání žádosti o dotaci na Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu na
akci Rekonstrukce hřiště v areálu za ZŠ Pro-

tivanov (vybudování víceúčelového hřiště
a atletického oválu, uvnitř s hřištěm na malou kopanou). Dotaci ve výši cca 9,5 mil. Kč
měl spolek obdržet, avšak jak všichni jistě
víme ze sdělovacích prostředků, tento investiční program – Podpora materiálně technické základny sportu, byl z důvodů machinací
v rámci poskytování dotací ministryní Valachovou bez náhrady zrušen. Rekonstrukce
hřiště tedy v nejbližší době probíhat nebude. A nám nezbývá nic jiného, než zažádat
o poskytnutí dotace znovu v některém nově
vypsaném programu a čekat, zda to vyjde
i napodruhé.
V naší obci probíhá v letošním roce opět
i spousta kulturních, společenských a sportovních akcí. O těch se však dočtete na následujících stránkách tohoto zpravodaje.
Doufám, že to bude pro vás pěkné počtení.
A protože nám nastává letní období, čas prázdnin a dovolených, přeji vám všem, dětem i dospělým, abyste si toto období užili, odpočinuli
si od všech všedních povinností a načerpali
potřebnou energii, která se pak v podzimním
čase bude určitě hodit. Krásné léto!
			
starostka

Z jednání zastupitelstva (27. 4. a 25. 5. 2017)
Starostka seznámila zastupitele s tím, že
Státní fond Životního prostředí ČR provedl
na základě dokumentů dodaných městysem
Protivanov závěrečné vyhodnocení akce Zateplení Základní školy Protivanov, akceptační
číslo 15253183 a sdělil, že projekt splnil pod-

mínky pro vydání Závěrečného vyhodnocení
akce, kde je mimo jiné konstatováno, že byl
realizovaný v souladu s Podmínkami dotace.
Také informovala, že Ministerstvo pro místní
rozvoj zaslalo dva registrační listy, a to k akcím Rozvoj místní komunikace – ulice Školní

v Protivanově, kdy v případě dodržení všech
podmínek a zaslání příslušných dokumentů
do 31. 7. 2017 na MMR ČR, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč
a akce Dětské hřiště v ulici Panská, Protivanov,
kdy v případě dodržení všech podmínek a za-
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slání příslušných dokumentů do 31. 7. 2017
na MMR ČR, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 230.000,- Kč.
Zastupitelé schválili Smlouvu o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem (poskytovatel dotace) a Městysem Protivanov (příjemce dotace). Účelem poskytnutí dotace ve
výši 90.000,- Kč je zajištění akceschopnosti
JSDH Protivanov (pořízení osobních ochranných prostředků).
Na jednání zastupitelstva dne 27. 4. 2017
bylo řešeno obsazení místa ředitele Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace.
Dne 10. 4. 2017 zasedala konkurzní komise
ve složení: dva zástupci určení zřizovatelem, člen určený ředitelem krajského úřadu,
zástupce České školní inspekce, zástupce
školské rady, pedagogický pracovník příslušné školy, odborník ve školství. Tato komise
rozhodla, že pro výkon funkce ředitele jsou
vhodní všichni přihlášení kandidáti a sestavila dle vhodnosti pořadí uchazečů. S odkazem
na §5 odst. 6 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (výsledné pořadí uchazečů
vzešlé z jednání konkurzní komise má pro zři-

zovatele doporučující charakter) a s odkazem
na znění Zřizovací listiny Základní školy Protivanov, okres Prostějov (ředitel školy je volen
zastupitelstvem na základě konkurzního řízení) byli následně jednotliví kandidáti pozváni
na jednání zastupitelstva, aby zastupitelům
v krátkosti představili svoji koncepci rozvoje
školy. Zastupitelé na samotném jednání pak
schválili, že výběr ředitele Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace proběhne
dle odst. 3,4, 5 §5 vyhlášky 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, kterými se řídí konkurzní komise,
a to na základě hlasování přítomných zastupitelů (sestavování pořadí). Výsledné pořadí
bude pro zřizovatele (starostku) závazné
a do funkce ředitele ZŠ Protivanov jmenuje uchazeče prvního v pořadí. Zastupitelé
na základě tohoto hlasování rozhodli, že
ředitelem Základní školy Protivanov bude
Mgr. Jaroslav Vašíček. Do funkce nastupuje
k 1. 7. 2017.
Co se týká dalších záležitostí, zastupitelé
schválili:
•
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Protivanov na rok 2018 – 2020. Výhled

•

•

•

•

je k dispozici na webových stránkách
obce v sekci Obecní úřad/Rozpočet/
Městys Protivanov.
účetní závěrku městyse Protivanov
za rok 2016 a závěrečný účet městyse
Protivanov za rok 2016 bez výhrad.
Přezkoumání hospodaření městyse
Protivanov pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje proběhlo ve
dnech 2. 5. 2017 – 3. 5. 2017. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
finanční dar Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Protivanov ve výši
10.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nových sportovních
dresů pro děti.
finanční dar sdružení Moravec Team,
z. s. ve výši 4.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s konáním akce MTB
Pohár Drahanské vrchoviny.
nového předsedu finančního výboru –
Jana Vybíhala a nového člena finančního výboru – Michala Kopeckého,
a to s účinností od 1. 6. 2017.

pohár drahanské vrchoviny
Pohár Drahanské vrchoviny je seriálová
soutěž závodů horských kol v regionu Drahanské vrchoviny. 16. ročník tohoto poháru
byl zahájen v sobotu 6. 5. 2017 právě v našem
městysi. Do závodu se mohli přihlásit nejmenší děti, žactvo, mládež, veteráni, hobby

i elitní jezdci. Rekordních 222 bikerů a bikerek,
kteří se závodu u nás zúčastnilo, svádělo boje
na čtyřech variantách připravených okruhů
a z úsměvů na tvářích v průběhu protivanovského cyklistického dne byla patrná spokojnost všech aktivních, či pasivních účastníků.

Konečné výsledky a fotogalerii ze závodu
můžete shléhnout na
http://www.pohardrahanskevrchoviny.cz/
Všem vítězům blahopřejeme!
					
převzato z www.pohardrahanskovrchoviny.cz
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ICT – KNIHOVNA PROTIVANOV
Pasování prvňáčků na čtenáře
Je všeobecně známé, že četba dobré knihy dokáže v člověku rozvíjet cit v jeho duši
a dodává mu fantazii. Proto je četba knihy
tak důležitá, nejen pro dospělého, ale zejména pro malého človíčka. A když se takové
malé dítě naučí číst první písmenka, slova,
dlouhé věty a přečte si první knihu, je to pro
něj veliká radost. Takovou radost jsme mohli

společně s 18 žáčky první třídy, kteří se naučili během školního roku číst, poznat na
slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře.
Slavnost se uskutečnila poslední květnový
pátek v obřadní síni úřadu městyse za účasti
paní starostky, pana ředitele ZŠ, pracovnice
Městské knihovny v Prostějově, paní učitelky
1. třídy a mnoha rodičů malých prvňáčků.

Tato akce proběhla pod záštitou projektu
SKIPu ČR a za finanční podpory Úřadu městyse Protivanov. Děkuji tímto za spolupráci
a pomoc při „pasování“ sl. Petře Krejčí,
sl. Elišce Hádlerové, p. Mileně Kejíkové
a p. Lence Holubové s žákyněmi ZUŠ.

Pohádková stezka
Ku příležitosti Dne dětí uspořádala knihovna v pátek 2. června Pohádkovou stezku. Na
120 dětí a dospělých, kteří se jí zúčastnili, čekalo několik pohádkových bytostí. Bílá paní
ve vysokém klobouku, pejsek s kočičkou, kteří věšeli prádlo, za keři se schovával drak, na

rozcestí létala čarodějnice na koštěti, Maková
panenka s motýlem Emanuelem pobíhali po
louce, něžná víla zlehýnka tancovala po květinách, u potoka lovil ryby úžasný vodník, za
ním strašila pekelně krásná čertice a na konci
celé stezky indián střílel na medvěda. Děkuji

velmi všem kamarádům, kteří se převlékli za
tyto pohádkové bytosti a nezištně pomohli. Společnými silami jsme dokázali udělat
velikou radost nejen našim nejmenším, ale
i mnohým dospělým. Děkuji také za technické zázemí a zajištění ohně.

Maškarní karneval – poděkování
V nedělním odpoledni 25. června se místní hřiště hemžilo mnoha maskami v podobě
filmových hrdinů, zvířátek a pohádkových bytostí. Konal se totiž tradiční maškarní karneval.

Program v podání divadla Koráb Brno byl
plný her, soutěží, tance a zábavy. Děti i dospělí si během odpoledne mohli prohlédnout 7 soviček z Království sov a papoušků

z Králíků, byl pro ně připraven skákací hrad,
cukrová vata, občerstvení a bohatá tombola.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
sponzorům, bez kterých by se celý karne-
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val a zvláště pak tombola pro děti nemohla
uskutečnit.
Jsou jimi: Městys Protivanov – sponzor
programu, VPO Protivanov, a.s. – sponzorskákacího hradu, DŘEVO – MÁLEK s.r.o. Protivanov, M.I.S. spol. s r.o. Protivanov, TAURUS,
družstvo Protivanov, DEAS spol. s r.o. Bosko-

vice, Autodoprava Kopecký s. r.o., Lanik s.r.o.
Boskovice, Římskokatolická farnost Protivanov, Autodoprava Zdeněk Hrubý, MUDr. Libor Švec, Pohostinství ALFA Protivanov, Kinetic s.r.o. Protivanov, Mlékárna Otinoves s.r.o.,
Hasiči Protivanov, COOP Protivanov, Průmyslová prodejna Jiří Barák Protivanov.

Poděkování patří také hasičům, kteří se
postarali o občerstvení, dále SK Sokolu za zapůjčení hřiště, paní Mileně Kejíkové a dětem
z družiny, sl. Petře Krejčí a dětem z MŠ za pěknou výzdobu, panu Liborovi Pavlů za ozvučení
a všem ostatním, kteří mně po celý maškarní
karneval pro naše nejmenší pomáhali.

Prázdninové setkání v knihovně
Milé děti,
také o prázdinách bude pro vás knihovna
otevřena. Ráda vás zvu k návštěvě a půjčení
si nějaké pěkné knížky. Kromě toho pro vás

připravuji i tvořivou dílnu. O přesném termínu budete včas informováni na webových
stránkách knihovny a na plakátech. Přijďte si

s ostatními vyrobit něco pro radost, už nyní
se na vás těším.
knihovnice

Vítání občánků
V sobotu 27. května jsme v obřadní síni městyse slavnostně uvítali do života obce naše malé občánky.
Byli jimi tito chlapci: Jan Šindelka, Matěj Pospíšil, Matěj Křemenský, Nikolas Procházka.
Děťátkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a kéž vyrůstají v rodině obklopeni láskou a radostí.

foto: Miloslav Kitner

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ NA NAŠEM
ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU BĚHEM PRÁZDNIN
Ordinace praktického lékaře: od 30. 6 do 7. 7. 2017 a dále pak od 28. 8. do 1. 9. 2017 bude mít pan doktor dovolenou.
Další změny v ordinační době budou upřesněny na vývěskách.
Ordinace dětského lékaře: od 24. 7. do 4. 8. 2017 čerpání řádné dovolené.
Ordinace zubního lékaře: informace o změnách v ordinační době během prázdnin budou upřesněny na vývěskách.
Gynekologická ordinace: pan doktor bude ordinovat ve dnech 12. 7., 13. 7., 19. 7., 20. 7., 2. 8., 9. 8. , 10. 8., 30. 8. a 31. 8.
Ostatní dny - čerpání řádné dovolené.

Inzerce - OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.o.
Koupím rodinný dům se zahradou. Mobil 605 419 449

KVĚTEN 2017

5

pověz mi pověst
Pro prázdninové chvíle pohody, když třeba
sedíte na lavičce na zahrádce s kávou v jedné
ruce a zpravodajem v druhé ruce, jsme pro
Vás připravili další z pověstí blízké našemu
rodnému kraji. V minulém čísle jsme četli
o Ptení a Přemyslovicích a dnes nepůjdeme
daleko. Co třeba pověsti ze Stražiska?

Čertova skála na Stražisku
Kdys dávno tomu, mnoho let a mnoho
vody uplynulo v říčce Romži, která se vine
krásným to krajem, vedla kupecká stezka,
sledujíce její tok z Prostějova údolími směrem na Konici a dále pak do Čech na Prahu.
Mnoho kupců skončilo svůj život v rukou lapků a zboží své pozbylo spěchem či špatným
svým chováním.
Proto zemané nechali vybudovat podél
kupecké stezky několik hradů a strážišť. I na
Stražisku, na kopci uprostřed údolí, stávalo
strážiště – opevněná tvrz, která svou vysokou věží strážila kupeckou stezku a brod na
soutoku dvou potůčků s říčkou Romží, kde
strážci vybírali mýtné.
Kupec, který harcoval se svým zbožím až
kdes z podunajských nížin, znám svou lakotou a krutostí, v tu dobu dojel se svým povozem plným zboží, drahocenných látek, stříbrných číší, jantarových náhrdelníků, a praví se,
i pár kop zlata vůz ukrýval. Dva páry statných
koní však měly co dělat, aby těžký vůz utáhly.
Ale kupec koně nešetřil a bičem je poháněl,
aby byl vždy a všude první a na jarmarcích ta
nejlepší místa zabral. Kdo však se mu protivil, toho bičem ztrestal. Už kupcův zjev hrůzu
naháněl, ostře řezaný obličej, černý vous, zelené zlé oči, postava hromotluka a svědomí

jistě černé jako peklo samo. Při obchodech
podváděl a šidil lid na váze i ceně zboží, aby
co největšího jmění nabral.
I několikráte se stalo, že jiný kupec z cesty
sjel a do bahna kola jeho povozu zabředla
a tu prosil o pomoc. Ale lakomý kupec vždy
odvětil: „Sám jsi zapad, sám si pomoz,“ a jel
dál koně šlehajíc bičem. Tu jednoho dne přiharcoval pod strážiště na Stažisku. Fronta povozů však čekala od brodu až ke skále, která
nad bažinou naproti kopci, kde tvrz stojí, částečně v lese ukrytá a jakoby se krčila a století
na něco čekala a svá tajemství v kameni skrývala. Kupec nechtěje čekat na úzké cestě, kde
kopec s tvrzí a skálou v úzké úžlabině, kde
i říčka Romže se prodírá, sjel z cesty, že ostatní kupce předjede. Avšak u skály se povoz
začal propadati a koně vzpínati. Kupec uchopil bič a koně šlehajíc křičel a nadávky z jeho
úst se řinuly, a když viděl, že koně již týráním
nemohou vydržet a táhnout přestaly, zvolal:
„Kéž by vás čert vzal!“
Tu se skála s rachotem otevřela a čert v černém rouchu z ní vyšel. Všichni kupci zkoprněli, hledíc na pána podsvětí se pokřižovali. A tu
čert praví kupci: „Dáváš tedy koně? Vezmu si

Pohostinství ALFA Protivanov Vás srdečně zve
na tradiční fotbalové utkání příznivců

ALFA – KOCANDA
v pátek 30. června 2017 v 17:00 hodin
na hřišti SK Protivanov.
Občerstvení zajištěno (makrele, grilované maso, párky).
K tanci a poslechu hraje hudební skupina TAMDEM Protivanov.
(vstupné na taneční zábavu je 50,- Kč)
Pro nejmenší je připraven skákací hrad.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

je! A za tvou lakotu a zlo i vůz se zbožím a pro
tebe si také přijdu, pokud zla svá nenapravíš
a lidé ti neodpustí.“
Nato se kupec obořil i na čerta a bičem po
něm šlehal se slovy: „Však ty, co tu okouníš
a mě zdržuješ, raděj mi pomoz povoz vytáhnout z bažiny, jinak ti kožich rozšlehám!“ Nato
se nad stažiskou tvrzí strašidelně zablýskalo a kupec i se spřežením zmizel v útrobách
skály. Skála se za ním se strašidelným rachotem zavřela a poté se strhla hrozná bouřka
a kupci hnali své spřežení odtud co nejdál.
Od těch dob se svá skála „Čertova“ zve. Kolikráte je za temných nocí z vrcholu skály slyšet: „Odpuuusť, odpuuusť.“ To duch lakomého kupce prosí o odpuštění.
Už po několikráte se mnoho statečných
mužů snažilo přes skalní vrata k pokladu na
vozu prokopat, ale skála je v těch místech prý
tak pevná, že všechno nářadí od ní odskakuje, jako by byla ze železa. Prý se jednou za sto
let skalní vrata o půlnoci otvírají, avšak kdo ví,
kdy tomu bylo.
(čerpáno: Zlatá kniha bájí a pověstí,
autor Josef Milar, vyd. Cheops 2007)
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