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Vážení občané,
nastal nám podzim, blíží se měsíc říjen,
a opět tady máme volby. V loňském roce
jsme volili členy Zastupitelstva Olomouckého kraje, potažmo hejtmana, tentokrát
půjde o volby do Poslanecké sněmovny
České republiky a tím také volbu premiéra
ČR. V těchto volbách se utkají nejrůznější
politické strany, které budou soutěžit nejen kvalitou svého vedení, marketingu, ale
také politických programů. Volby jsou v demokratických zemích procesem, při kterém
si občané hlasováním vybírají, jaké osoby
nebo politické strany budou v čele státu. O vítězi voleb rozhodne většina hlasů.

ČÍSLO 5

V případě parlamentních voleb zemi vládne ta politická strana, či strany, které vytvoří
koalici s nadpoloviční většinou. Vládnoucí
strany pak mohou rozhodovat o věcech
veřejných, které se dotýkají života všech
obyvatel. A proto by nám tyto volby, tak
jako žádné jiné volby, neměly být lhostejné. Buďme rádi, že hlasovací právo máme.
V Československu byly od roku 1948 volby
spíše jen formální záležitostí bez možnosti
zvolení jiné alternativy. První demokratické
volby do Poslanecké sněmovny se uskutečnily až 8. a 9. června 1990. Od té doby
však zájem o hlasování ve volbách slábne.

ROČNÍK 10

listopad 2014

Spousta lidí mávne nad svojí účastí rukou
a pak jen nadává na nastavenou politickou
situaci. Říká si, co zmůže jeden hlas z mnoha? Ale právě toto myšlení je třeba opustit. Každý hlas má váhu, svoji cenu. A ať už
volby nakonec dopadnou ne zrovna podle
našich představ, můžeme si aspoň říct, že
jsme se snažili podpořit tu pro nás lepší
variantu. Přijďte tedy ve dnech 20. – 21. 10.
2017 podpořit své kandidáty a vložit svůj
hlasovací lístek do volební urny. Jako vždy
se volby budou konat v zasedací místnosti
úřadu městyse Protivanov. Přeji nám všem
šťastný výběr!
starostka

Z jednání zastupitelstva městyse
Protivanov konaného dne 27. 7. 2017
Starostka postoupila zastupitelům následující
informace:
• Státní fond životního prostředí zaslal Závěrečné vyhodnocení akce „Sběrné středisko odpadů“. Bylo sděleno, že projekt
splnil podmínky pro vydání závěrečného
vyhodnocení a byl realizován v souladu
s Podmínkami poskytnutí dotace. Financování akce ze zdrojů SFŽP ČR je ukončeno.
• Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
Obnova místní komunikace – ulice Školní
v Protivanově ve výši 1 mil. Kč a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Dětské
hřiště v ulici Panská, Protivanov ve výši
230 tis. Kč.

• Česká školní inspekce sdělila, že ve
dnech 1. 6. 2017 – 2. 6. 2017 byla provedena ve smyslu §174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. inspekční činnost
a kontrola dodržování právních předpisů u právnické osoby Mateřská škola
Protivanov, příspěvková organizace.
Předmět inspekční činnosti: zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu,
výsledku a naplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání se závěrem – bez nedostatků. Předmět kontroly: dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských

služeb. Byla zjištěna drobná porušení
ve smyslu vyhlášky č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování. Jinak bez výhrad. Nedostatky byly ve stanovené
lhůtě napraveny.
Zastupitelé schválili DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Částka
příspěvku zůstává v platnosti dle Smlouvy
a činí 70,- Kč ročně na jednoho obyvatele.
Pro výpočet roční výše příspěvku v letech
2018 a 2019 bude rozhodný počet obyvatel
poskytovatele k 1. 1. 2017 dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem – 1003
obyvatel. V původní smlouvě uzavřené mezi
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městysem Protivanov a Olomouckým krajem
dne 6. 10. 2014 se propočet dělal dle počtu
obyvatel k 31. 12. 2013 (1015 obyvatel).
Dalšími schválenými záležitostmi byly:
• záměr odprodeje části pozemku parc.
č. 1106/1 o výměře cca 33 m² a 14 m²,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace a záměr odprodeje parc. č.
101/2 o výměře 42 m², druh pozemku
zahrada, oba pozemky zapsané na LV 1
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
pro k. ú. Protivanov.
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene (resp. právo provést
stavbu plynárenského zařízení) na pozemku parc. č. 1186/1 k. ú. Protivanov,
a to za podmínky, že nebude proveden
překop místní komunikace.
• posun termínu pro předložení rozhodnutí o užívání stavby rodinného domu/
kolaudační rozhodnutí/ stojících na pozemcích parc. č. 853/6, 853/26 a 853/24
k. ú. Protivanov do 28. 8. 2020 resp. posun termínu splatnosti smluvní pokuty
ve výši 50 tis. Kč do 31. 12. 2020 a to na

základě žádostí stavebníků z ulice Panská týkajících se smluvních ujednání
v kupních smlouvách uzavřených mezi
nimi a městysem Protivanov.
• finanční dar ve výši 4.000,- Kč Městské
správě sociálních služeb Boskovice, p. o.
• pořízení Změny č. 1 územního plánu
Protivanov ve smyslu ust. §44 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon); zastupitele: Bronislavu Krénarovou, která
bude spolupracovat s pořizovatelem
při vypracování územního plánu ve
smyslu ust. §47, 50, 52 a 53 stavebního zákona a pořizovatele územního
plánu: Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové
péče, oddělení územního plánování,
nám. T.G.M. 130/14, 796 01 Prostějov
ve smyslu ust. §6 stavebního zákona.
Na tomto jednání zastupitelé také rozhodli
o územní působnosti Destinačního managementu oblasti „Moravský kras a okolí“ na území městyse Protivanova a tím deklarovali, že
se hlásí k území turistické oblasti „Moravský

kras a okolí“. K této oblasti náleží společně
s obcemi sdruženými v DSO „Mikroregion
Protivanovsko“.
Závěrem starostka podala zastupitelům informace o plnění akcí, které jsou rozpočtovány na rok 2017 a informovala je o schvalování účetních závěrek a závěrečných
účtů svazků, jejichž je městys Protivanov
členem:
• Svazek obcí Drahanská vrchovina –
účetní závěrka a závěrečný účet bez
výhrad schválen na valné hromadě
dne 27. 6. 2017.
• Svazek obcí Drahansko a okolí – účetní závěrka a závěrečný účet bez výhrad schválen na valné hromadě dne
6. 6. 2017.
• Mikroregion Protivanovsko - účetní závěrka a závěrečný účet bez výhrad schválen na valné hromadě dne
15. 6. 2017.
Informace k rozpočtům, závěrečným
účtům a účetním závěrkám jsou zveřejňovány na webových stránkách obce Protivanov v záložce Obecní úřad/Rozpočet/xxx
(dle jednotlivých svazků).

Jednání zastupitelstva 27. 9. 2017
Na zářijovém jednání zastupitelstva městyse byly projednány a schváleny tyto záležitosti:
• přímý
prodej
pozemku
parc.
č. 853/25 k. ú. Protivanov prvnímu žadateli v pořadí dle pořadníku vedeného úřadem městyse Protivanov. Pozemek byl vrácen obci (původnímu
majiteli) z důvodu nezahájení stavby
rodinného domu dle podmínek stanovených v původní kupní smlouvě.
Smluvní podmínky, kterými je vázán
současný majitel k městysi Protivanov přejdou na nového vlastníka.
• Smlouva č. 1030038400/001 o smlouvě budoucí mezi městysem Protivanov a E.ON Distribucí a. s. z důvodu
stavby „Protivanov, DS NN, Šustr“.
Stavbou kabelového vedení bude dotčen obecní pozemek parc. č. 1106/3.
Na něm bude umístěno nové kabelové vedení a skříň NN (pilíř).
• záměr pronájmu části pozemku parc.
č. st. 41/1, o výměře cca 42 m², druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, který je zapsaný na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov pro
k. ú. Protivanov.
• záměr prodeje pozemku parc.
č. 853/29 o výměře 1165 m², druh

pozemku orná půda, který je zapsaný na LV 1 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro k. ú. Protivanov, a to
za účelem výstavby rodinného domu.
Zastupitelé řešili cenu stavebních pozemků. Všechny původně plánované
prodeje pozemků v ulici Panská byly
uskutečněny. Prodejní cena pozemků
(80 Kč/m²) byla nastavena tak, aby
podpořila výstavbu RD v obci, a tento
záměr byl naplněn. Zastupitelé vyjádřili přesvědčení o nutnosti navýšení
cen stavebních parcel. Zejména poukazovali na současné ceny pozemků
v blízkých, méně vybavených obcích,
a dále na fakt, že obec bude získávat
pozemky do svého vlastnictví dráže,
než v minulosti, a bude muset investovat nemalé finanční prostředky do
zasíťování pozemků. Zastupitelé se
proto dohodli, že stavební pozemky
budou prodávány za cenu 250 Kč/m²
vč. DPH.
• záměr odkupu části parcely č. 918/2
k. ú. Protivanov o výměře cca 3600
m² a pozemku parc. č. 1697/19
k. ú. Protivanov.
• poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,- Kč Hospici na Svatém Kopečku, IČ 73634671.

• zabezpečení pouťových atrakcí na
rok 2018 panem Antonínem Doležalem, Brno, IČ 16337166.
Zastupitelstvo městyse neschválilo převedení stávající pobočky České pošty do
režimu PARTNER a zajištění provozu této
pobočky městysem Protivanov.
Zastupitelé otevřeli znovu diskuzi ohledně průmyslové zóny, která je územním
plánem vymezena na pozemcích směrem na Boskovice. Dohodli se, že by měla
být zadána zastavovací studie na tuto
plochu, která by sloužila pro další diskuzi
směřující k vytvoření ucelené představy
o naložení s pozemky v průmyslové zóně.
Také diskutovali návrhy změn stávajícího
územního plánu Protivanov, které se týkaly převážně zajištění nových ploch pro
bydlení. V případě, že by samotní občané
měli nějaké návrhy, mohou je uplatnit do
26. října 2017 na úřadu městyse Protivanov.
Starostka podala zastupitelům informace
o možnosti získání dotace na výstavbu
bytů pro sociální bydlení. V současnosti
v pořadníku obce na pronájem bytů je
několik matek samoživitelek s dětmi, které by právě vyhovovaly výše uvedeným
podmínkám. Zastupitelé tento návrh
podporují.

ŘÍJEN 2017
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Volby do poslanecké sněmovny
parlamentu ČR 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech
20. a 21. října 2017. Voliči na území České
republiky budou moci hlasovat v zasedací
místnosti úřadu městyse Protivanov, a to:
• v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do
22:00 hod.
• v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do
14:00 hod.
Ve volbách můžou hlasovat pouze občané
České republiky, u kterých není překážka
výkonu volebního práva, a kteří nejpozději
21. října 2017 dovrší věku 18 let.
Jak se volí do poslanecké sněmovny
V případě voleb do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR si volič ve volební místnosti
za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek
kandidujícího subjektu (strana, hnutí, koalice), který chce podpořit. Obálku s lístkem
poté vhodí do hlasovací urny.

Parlamentní volby umožňují voliči preferovat
konkrétního kandidáta na kandidátce. Jméno kandidáta může zakroužkovat. Tuto preferenci může volič udělit maximálně čtyřem
kandidátům na pouze jednom hlasovacím
lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky
preferenčním hlasům přeskočit kandidáty,
kteří jsou na kandidátní listině před ním.
Volební lístky
Nejpozději jeden den před začátkem voleb
dostane každý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky.
Pro každou politickou stranu, hnutí či koalici
je jeden lístek. Hlasovací lístky si může volič
vyžádat také v samotné volební místnosti.
Systém a pravidla parlamentních voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se konají každé čtyři roky dle zásady poměrného zastoupení. Do dolní komory Parlamentu se volí celkem 200 poslanců a volby

vyhlašuje prezident ČR. Kandidovat může
každý svéprávný občan starší 21 let. Podle
zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do
22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Jednotlivé kraje (v ČR jich máme 14) se dělí
na volební okrsky. Každý kraj má určen maximální počet kandidátů na kandidátní listině - nejvíce jich má Praha a Moravskoslezský
kraj (36) a nejméně Karlovarský (14). V každém okrsku spočítá obdržené hlasy volební
komise, která výsledky předá příslušnému
krajskému pracovišti Českého statistického
úřadu (ČSÚ).
ČSÚ poté přepočítá počet hlasů na mandáty, které se rozdělí mezi kandidující subjekty.
Strany či hnutí, které nesplnily stanovenou
uzavírací klauzuli 5 % získaný hlasů v rámci
celé ČR, jsou vyřazeny a nemají na mandát
nárok. Mandáty jsou jednotlivým kandidátům strany přiřazovány podle jejich

Základní Škola Protivanov
Vážení rodiče, milí žáci,
je tu opět onen jedinečný ne příliš oblíbený
– první školní den. Prázdniny jsou za námi,
čas odpočinku, lenošení, her a zábavy je
ten tam a nám nezbývá, než se těšit na příští léto. Začátek školního roku s sebou nese
zvláštní atmosféru, musíme se znovu přizpůsobit zaběhlému systému a opět se začít učit
a připravovat pro budoucí život. Možná to zní
trochu nadneseně, ale je to jen zdání. Snažme se, aby vás škola skutečně připravila na
budoucnost. A tím nemyslím jen po odborné
stránce, ale také mám na mysli morálku, etiku, národní a občanskou hrdost. Škola jako
instituce nemá dostatek prostředků a možností pro splnění těchto zásadních cílů, ale
ve spolupráci s Vámi rodiči, můžeme dosáh-

nout kýžených výsledků. Proto bych Vás rád
oslovil a vtáhnul do výchovně vzdělávacího
procesu, vážení rodiče. Pojďme společně plnit naše představy o výchově a vzdělávání
našich dětí. Jsem otevřený jakékoliv spolupráci, která bude přínosná pro naše děti. Na
jejich zájmy musíme myslet vždy na prvním
místě. Přivítali jsme dvacet nových prvňáčků
a je velmi důležité nezklamat jejich očekávání a představy. Formování osobnosti člověka
je velmi náročná a především odpovědná
práce. Zapojit se musíme všichni, abychom
dosáhli komplexních výsledků a v deváté
třídě mohli být hrdi na svoji práci. Věřím, že
společně s Vámi, s podporou obce, která se
nezanedbatelným způsobem podílí na fun-

gování školy, zvládneme tento nelehký úkol
s grácií a lehkostí. Nebojme se nových výzev,
které nám život přináší. Nebojme se změn,
které jistě přijdou a mohou přinést nový impulz a motivaci k další práci.
Co říci závěrem? Těším se na nové výzvy, těším se na spolupráci s Vámi, vážení rodiče.
Přeji nám všem, aby letošní rok byl úspěšným
začátkem další etapy rozvoje naší základní
školy. Žákům deváté třídy přeji veleúspěšný
rok, který rozhodne o jejich dalším působení ve společnosti. Připravte se zodpovědně
k přijímacímu řízení na střední školy, splňte
si svoje sny, vyberte si cestu, která Vás bude
naplňovat celý život.
Mgr. Jaroslav Vašíček
ředitel školy

Římskokatolická farnost Protivanov
Císařské hody
Tradičně na Císařské hody (15.10.) 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 (nejpozději v pátek po dětské
mši svaté). Po slavnostní mši svaté budou
všechny prvotiny požehnány. Odpoledne
ve 14:00 hodin bude v kostele svátostné
požehnání a poté v multifunkčním sále na
faře tradiční burčákový košt.

Misijní neděle
Každý rok předposlední neděli v měsíci
říjnu v celé církvi slavíme „Misijní neděli“.
Letos tomu tak bude 22.10. Tento den můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních
oblastech, na misionáře a všechny, kteří
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v misiích působí. V misijním dopise 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
Mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý,
a to od 17:30 hodin (po změně času: úterý
31.10. už 16:30 hodin).

Prodej kalendářů
a zapisování mešních úmyslů na příští rok
V sakristii jsou k prodeji v různých cenách
kalendáře na příští rok. Od prvního říjnového úterý (3.10.) se zapisují vaše mešní
intence na příští rok.

Pamětní mince
Letos to už bude rok, co byla naše fara
slavnostně požehnána. K této příležitosti
byly vyraženy slavnostní pamětní mince.
Kromě stříbra (1.000,- Kč) jsou ještě ve
dvou provedeních mosaz patina (100,Kč) a ALPAKA (také 100,- Kč). Po doprodání se už nepočítá s další ražbou, proto
určitě využijte jedné z posledních příležitostí si tuto minci pořídit.

Dušičkové pobožnosti
Pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech budou první listopadovou neděli
(5.11.). Na hřbitově v Malém Hradisku se
sejdeme ve 13:00 hodin, v Protivanově
pak ve 13:30 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 obvyklých 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 duchovní
obnova

13. 12. - adorace
před vystavenou
Nejsvětější svátostí
Letošní adorační den bude ve středu
13.12. Adorační den zahájíme mší svatou v 7:30 hodin. Poté bude vystavena
Nejsvětější svátost. Adoraci ukončíme
v 16:00 hodin.

9. farní ples - předprodej vstupenek
Předprodej lístků na farní ples bude zahájen v pondělí po druhé neděli adventní, tj. 11.12. 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 10.1.2018. Již 9. farní ples se uskuteční
druhou lednovou sobotu, tj. 13.1.2018 od
20:00 hodin v sále KD Malé Hradisko. Těšit
se můžete na tradiční program, na který
jste si již za tu řadu plesů zvykli. Předtančení bude letos exkluzivní, stejně tak
i půlnoční překvapení.

Na sobotu (2.12.) před první nedělí adventní (3.12.) je naplánována v naší farnosti adventní duchovní obnova. Povede
ji otec salesián Josef Glogar z Prostějova.

P. Zdeněk Fučík, farář

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.

ICT a knihovna Protivanov
Tvořivá dílna pro děti
Milé děti,
zvu vás na další tvořivou dílničku. Uskuteční se ve středu 25. října 2017 ve 13:30 hodin
v knihovně. Vyrobíme si společně lampionky.
Těším se na vás...

Čtenářsko - výtvarná soutěž pro děti
ICT - knihovna Protivanov vyhlašuje čtenářsko – výtvarnou soutěž pro děti.
Úkolem je přečíst Staré pověsti české a na-

malovat nebo jinak výtvarně zpracovat jednu
z pověstí. Staré pověsti české v žádném případě nemusí být pro děti nudné nebo jakkoliv
nesrozumitelné čtení. Stačí vybrat tu pravou
knížku. Doporučuji vám například autory Jana
Eislerová, Michal Vaněček, Jitka Škápíková, aj.
Jejich moderní pojetí pověstí, popř. komiks
bude dětem mnohem bližší.
Obrázky nebo výrobky na téma pověstí přinesou děti nejpozději do konce října
do knihovny. Na výherce budou čekat pěkné
ceny.

Výstava ilustrací
z knih Kláry Smolíkové
V prostorách naší knihovny bude
po celý měsíc říjen probíhat výstava ilustrací
z knih „Vynálezce ALVA“ a komiksy z „Bublifuku“ od spisovatelky Kláry Smolíkové. Ráda
Vás i Vaše děti na výstavu srdečně zvu.

Tvořivá dílna pro
dospělé

Knihovna bude pořádat tvořivou
dílnu pro dospělé. Vyrobíme si něco do domácnosti - krabičku na čaje z překližky. "Tvořivka" se uskuteční v pondělí 23. října 2017.
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Zájemci se přihlásí nejpozději do 16. října
v knihovně – tel. 725253021, email: knihovna@protivanov.com

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
Zveme Vás na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na Náměstí, které proběh-

ne první adventní neděli 3. prosince 2017.
Těšit se můžete na tradiční vystoupení dětí
z mateřské školky, žáků dětského pěveckého
sboru a družiny při základní škole, Holóbkovo mozeko a na dynamickou fireshow. Bližší
informace budou včas zveřejněny.
knihovnice

Pověz mi pověst
Nedaleko Stražiska a Přemyslovic, o nichž jsme si vyprávěli v předprázdninovém čísle Zpravodaje, leží malá vesnička Kandia.
I k této nepatrné vsi se váže jedna pověst. Je podzimně dušičková a my vám ji nyní nabízíme k přečtení. Mimochodem pojedete-li
někdy do Kandie, zastavte se v provozovně U kocoura, mají tam k prodeji krásnou keramiku.

O světýlkách u Kandie
Podle vypravování starších lidí zjevovala se na určitých místech za temných
nocí světýlka. Byly to prý dušičky dětí, jež
zemřely a nebyly pohřbeny do země. Nejčastěji se objevovala u cest vedoucích
kolem bažin nebo vod a sváděla noční
chodce z pevné půdy. Podobala se malým
světýlkám luceren. Mnoho lidí se pustilo za
nimi v domění, že jde někdo před nimi se
světlem a že dojdou. Utopili se však někde
v bažině nebo v hluboké vodě. Světýlka
měla zvláštní kouzlo. Jakmile někoho zmátla a ten se dal na cestu za nimi, nemohl se
již zastavit, ani vrátit, i když zpozoroval, že
se ocitl v jejich moci.
V malé vesničce Kandii žili staří
manželé Bednářovi. Jednou se stařeček
Bednář, když byl ještě mlád, vypravil odpoledne do blízkého Krakovce, kde měl
vyřídit nějakou nutnou záležitost. Bylo to
na podzim, kdy už jsou krátké dny a dlouhé noci. Pozdržel se stařeček trochu déle
v Krakovci, než mínil, a tak se stalo, že se
vydal na zpáteční cestu pozdě večer. Aby
byl dříve doma, chtěl si cestu trochu zkrá-

tit, a dal se proto hlubokým údolím, jímž
protéká bystrý potok Pilavka od Krakovce
ke Kandii. Když přišel do hlubokého lesa,
zhoustla tma tak, že neviděl na cestu. Nic si
však z toho nedělal, poněvadž znal na cestě
kdejaký důlek a kamínek. Mohl tudy jít se
zavázanýma očima, jak sám říkával. Najednou se před ním objevilo světýlko. „Alespoň
nepůjdu sám!“ pomyslil si stařeček Bednář
a přidal do kroku. Chutě se pustil za světýlkem a byl by je rád dohonil. Avšak ať se namáhal, jak chtěl, světlo bylo před ním stále
stejně daleko. Zastavil se, aby si oddechl
a podíval se, kde vlastně je. A tu s hrůzou
spozoroval, že sešel z pravé cesty a jde jinou cestou. Podíval se na světýlko. Zdálo
se mu, že zasvítilo veseleji a že ho láká, aby
šel dále. A dědeček, třeba si vědom, že sešel
z cesty, byl jakousi tajemnou silou popoháněn a nucen světlo následovat. Chodili
dlouho a dlouho. Najednou se zastavil a zavolal pomoc. Jeho křik prořízl šumivé ticho
spícího lesa. Ospalá ozvěna se rozběhla tlumeně po lese a probudila jej na chvíli z mrtvého ticha. Polekané vrány a divocí holubi

vyrušení nečekaně ze spánku vzlétli hlučně
a zmateně nad temnými korunami stromů
a zapadli kousek dále do mlčenlivých korun
temného lesa. Jejich dráždivý skřek byl mu
jedinou odpovědí. Ticho a klid se rozhostilo jako dřív a lepilo se dědečkovi na duši.
Marně volal. Pot mu vyvstal na čele a lil se
velkými krůpějemi. A podivné světýlko zářilo nad ním stále a stále a dědeček šel za
ním stále dál, nohy již sotva vlekl únavou.
Tak prochodil skoro celkou noc.
Když se konečně první záblesky
dne objevily nad temným lesem a chladným údolím, zmizelo světýlko a dědeček
poznal, že stojí na témže místě, kde světýlko ve tmě uviděl a že bloudil za ním stále dokola. Měl ještě pěkný kousek cesty
domů. Když přišel domů, vypravoval své
ženě, která ho již se strachem očekávala,
své noční dobrodružství se světýlkem. Pokývala hlavou a vážně pravila: „To byla jistě
bludička! Máš stěstí, že se Ti nic horšího nestalo!“
(převzato: Zlatá kniha bájí a pověstí, autor:
Josef Milar, redakčně zkráceno)

Pramen řeky Punkvy
V nadmořské výšce 692 m n.m. počíná
svůj tok říčka Luha, která je největší zdrojnicí řeky Punkvy. Proto se tomuto prameni
také říká pramen řeky Punkvy. Po klidném
průtoku lesními porosty, loukami a háji
se u Sloupu v Moravském krasu ztrácí
v podzemí, protéká rozsáhlým jeskynním
labyrintem, aby se znenadání vynořila na
dně propasti Macocha, dále pokračovala
k městu Blansku, stala se levostranným
přítokem řeky Svitavy a nakonec ukončila svoji dlouhou pouť v náruči Černého
moře.
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O jakkýkoliv pramen je nutné pečovat, dbát
o jeho okolí, starat se o něj a chránit. Nedaleký pramen řeky Punkvy byl nově zrekonstruován a kompletně vyčištěn. Aby voda byla
čistá, prochází přes šterkový podklad a pramen ústí z velkého kamene. V jeho blízkosti
bylo vybudováno i krásné posezení, aby tak
poutníci a kolemjdoucí si tu mohli odpočinout v tichosti šumějícího lesa, prosyceného
vůněmi rostlin, mohli tu v klidu poslouchat
zpěv ptáků a občerstvit se pramenitou vodou.
Velké poděkování patří panu Pavlu Badalovi
z Okluk, který celou rekonstrukci pramene
řeky Punkvy zorganizoval, řídil a sám tu odpracoval několik hodin.
V prvním týdnu měsíce října byl proveden
odběr vody z pramene, předán na rozbor
KHS Olomouc a v současné době se čeká na
jeho výsledek, o kterém Vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Okolní příroda je krásná v každém ročním
období a tak snad i nyní probíhající babí léto
Vás vyláká na nějaký pěkný výlet. A možná to
bude právě k nově zrekonstruovanému prameni řeky Punkvy.
Vladimír Svoboda

Společenská kronika
Děkujeme za slova útěchy a soustrast všem přátelům, známým a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě
našeho drahého tatínka,
pana Josefa Baráka, Protivanov 279.
synové s rodinami

Děkujeme za slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení s naším drahým zesnulým,
panem Josefem Slepánkem, Protivanov 187.
rodina Slepánkova
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Informace
Cvičení

Úhrada poplatků
Připomínáme našim občanům povinnost
uhradit poplatek za odvoz komunálního odpadu
za II. pololetí roku 2017 a to nejpozději do 30. listopadu na úřadě městyse.

Od měsíce října probíhají v tělocvičně základní školy cvičení, na které jste
srdečně zváni:
• každé pondělí v 19:00 hodin cvičení s paní Eliškou Vašíčkovou
• každou středu v 18:30 hodin cvičení s paní Věrou Procházkovou

Gynekologická ambulance Protivanov
MUDr. Bilík oznamuje, že v termínu
od 17. 10. 2017 do 8. 11. 2017 bude čerpat řádnou dovolenou a ordinace bude po tuto dobu uzavřena.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že kontejner za hřbitovní zdí je určen pouze pro účely odpadu ze hřbitova a je zakázáno do něj dávat
jakýkoliv velkoobjemový odpad, či jiný domovní odpad. Pro účely ukládání takového odpadu slouží v našem městysi sběrný dvůr, který
mohou využívat všichni občané.

Sdělení ve věci pomluvy mé osoby
Vážení občané městyse Protivanova,
dovolte mi, abych vám sdělila následující
informace a zastavila tím snad další pomluvy
mé osoby.
V červnu jsem měla kontrolu z Živnostenského úřadu z Prostějova jako jiní podnikatelé z Protivanova. Velice mě však zneklidnilo,
že jsem se dozvěděla, že se v Protivanově
rozšiřuje informace o tom, že jsem měla udat

paní XXXXX na Živnostenském úřadě a na
základě údajného (mého udání) ji byla též
provedena kontrola z Živnostenského úřadu
v Prostějově.
Tímto otevřeným dopisem bych chtěla
všem sdělit, že jsem já, ani nikdo z mé rodiny, v žádném případě udání neposílala a nikde jsem netelefonovala. Osobně jsem se
dostavila na Živnostenský úřad v Prostějově
a tam mi pracovník sdělil, že kontrola u paní

100

byla, ale nemůže k tomu poskytnout žádné
veřejné informace. Řekl mi, abych se na pracoviště v Prostějově odkázala, ale jinak není
v jejich pracovní náplni vystavovat jakákoliv
potvrzení.
Vím, že pomluvám mé osoby asi nezabráním, ale považovala jsem za správné a nutné
se k výše uvedenému vyjádřit.
					
Jana Lazarová Střížová

Vážíte si všeho,
co pro Vás Vaše žena dělá? Darujte jí ten NEJLEPŠÍ DÁREK, který si zaslouží.
Relaxace a luxusní kosmetická péče
POTĚŠÍ A NA SRDCI POHLADÍ opravdu KAŽDOU ŽENU.
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VÁNOČNÍ A DÁRKOVÉ POUKAZY již v prodeji.
Možnost konzultace a zakoupení
KOSMETIKY, DÁRKOVÝCH KAZET a BALÍČKŮ přímo na míru.
Vkročte do světa KRÁSY . Velmi se na Vás těším.
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Jana Grmelová
Kosmetické studio BEAUTY Protivanov
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Projekt
Projekt
Oprava místní
„„Oprava
místníkomunikace
komunikace
ulice Školní,
Školní, Protivanov
“ “
--ulice
Protivanov
byl realizován za přispění prostředků
byl
realizován za přispění prostředků
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Opravená komunikace na ulici Školní

Projekt
„Dětské hřiště v ulici Panská, Protivanov“
byl realizován za přispění prostředků z
programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Nová fasáda úřadu městyse

V naší lokalitě "Stráň nad Huťským potokem"
právě kvete hořeček český.

Nové dětské hřiště na ulici Panská
Protivanovský zpravodaj roč. LIX. /2017/, číslo 7, 8, 9, 10 vyšlo dne 6. 10. 2017 v počtu výtisků 430, periodický tisk územního samosprávného celku
městyse Protivanov. Vydává městys Protivanov ve spolupráci ICT a knihovnou. Adresa: Protivanov 32, 798 48 Protivanov. IČO 00288675. Vychází
5x ročně. Evidence MK ČR: E-10962. Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

