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Vážení občané,
do rukou se Vám dostává první číslo Protivanovského zpravodaje roku 2018. V tomto
čísle jste byli vždy zvyklí seznámit se mimo
jiné i s matričními událostmi za uplynulý rok.
Mohli jste si přečíst, kdo se kdy narodil, kdo
kdy zemřel, které páry byly v našem matričním obvodu oddány, kdo se přistěhoval, kdo
odstěhoval. Tyto informace vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob

ČÍSLO 5

v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů, které zákon
č. 101/2000 Sb. v podstatě nahradí, již nemůžeme dále veřejně zveřejňovat. Taktéž se na
obecní vývěsce nebudete moci dočíst, kdo
v obci v daném měsíci oslaví významné životní jubileum. Veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, …) může obecní úřad
zpracovávat jen na konkrétní účel, pro které je
získává, resp. musí mít právní důvod disponovat s těmito údaji a jejich zveřejňování z dů-
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listopad 2014

vodu informovanosti právním důvodem není.
Z tohoto důvodu se na následujících stránkách setkáte „pouze“ se souhrnnou tabulkou
s počty narozených, zemřelých,…, ale nikoli
již s identifikací jednotlivých osob. Doufám,
že Vás však tato úvodní informace neodradí
od čtení tohoto zpravodaje, neboť Vás čekají
jiné zajímavé články týkající se života v naší
obci, pověst, pozvání na akce, které se budou
konat v nejbližších měsících a mnoho dalšího.
Tak ať se Vám toto číslo líbí!
starostka

Z jednání zastupitelstva
konaného dne 25. 1. 2018
Starostka seznámila zastupitele s Rozhodnutím Magistrátu města Prostějova, Odboru životního prostředí – vydáním stavebního povolení ke stavbě vodního díla: Rekonstrukce
odlehčovací komory a retenční nádrže před
ČOV Protivanov dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Projektová dokumentace řeší přestavbu odlehčovací komory
s přímým přelivem, doplněnou o ručně stírané česle. Na odtoku z komory bude na přímé/
škrtící trase odtok do dešťové zdrže, která
bude mít navrženou úpravou funkci retenční nádrže. Navrhovaným řešením tak bude
dešťová zdrž s trvalým vegetačním pokrytím
plnit svoji funkci, na rozdíl od současného
stavu. Stane se tak po rekonstrukci retenční
nádrže bez vyplachovacího zařízení. Odtok
z ní je regulován hradítkem ovládaným plovákem. Za dešťových událostí bude zajištěno
nastavení hradítka na odtoku na množství
10,5 l/s směrem do Š 6 na ČOV. Dešťová zdrž
má bezpečnostní přepad 1,44 m nade dnem,

chráněný nornou stěnou pro zadržení plovoucích nečistot. Jsou navrženy i dílčí stavební úpravy RN (např. sklon dna, čistící jímka ve
dně, regulátor odtoku). Rekonstrukce objektů popsaná předmětným projektem byla
nařízena místně příslušným vodoprávním
orgánem na základě místního šetření ze dne
11. 10. 2016 a Protokolem o kontrole ze dne
7. 11. 2016. K vydání nového povolení podle
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona o nakládání s vodami spočívající ve vypouštění
odpadních vod z čistírny odpadních vod Protivanov bylo vodoprávním orgánem požadováno zpracování jednostupňového projektu
pro vydání stavebního povolení a kladných
stanovisek od Povodí Moravy s. p. a obecného stavebního úřadu podle § 15 stavebního
zákona k navrhovaným opatřením.
Co se týká žádosti o prodej obecního majetku, zastupitelé schválili záměr prodeje
části parcely č. 1106/1 v ulici Bukovská, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 28,22 m² a neschválili

záměr prodeje části téže parcely o výměře
cca 42,4 m². Parc. č. 1106/1 je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro k. ú. Protivanov na listu vlastnictví městyse Protivanov.
V dalším bodu zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo finanční dar ve výši 10.000,Kč Klubu seniorů Protivanov. Tyto prostředky
budou použity na jejich činnost, zejména
pak na úhradu autobusové dopravy při pořádání seniorských zájezdů.
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2017. Jedná se o konečné úpravy rozpočtu roku 2017. Příjmy
495.531,- Kč, výdaje -767.462,- Kč, financování -1.262.993,- Kč. Skutečný stav rozpočtu k 31. 12. 2017 – příjmy 23.748.276,15,- Kč,
výdaje 23.949.671,32,- Kč, financování
201.395,17,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2018 – na vědomí.
Příjmy 2000,- Kč (daň z technických her), výdaje 2000,- Kč (spotřeba vody na SSO Protivanov). Financování 0,- Kč. Všechna rozpočtová
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opatření jsou zveřejňována na webových
stránkách obce v sekci Obecní úřad/Rozpočet/
Městys Protivanov.
Dále se zastupitelé zabývali žádostmi o dotace
spolků SK Protivanov, z. s. a TJ Sokol Protivanov,
z. s. Spolek SK Protivanov žádal o poskytnutí
dotace ve výši 250.000,- Kč na činnost spolku
a spolek TJ Sokol Protivanov, z. s. na úhradu
energií v budově sokolovny, kde právě probíhají opravy, po jejichž dokončení by budova
sokolovny měla být provozuschopná. Zastupitelé nakonec tyto žádosti o finanční prostředky řešili tak, že poskytnou finanční prostředky
spolku koupí nemovitostí v jejich vlastnictví,
a ne prostřednictvím poskytnutí dotace, tzn.:
• Zastupitelstvo městyse Protivanov neschválilo žádost o dotaci ve výši 250.000,- Kč spolku
SK Protivanov z. s., IČ: 03872017, ale schválilo
koupi pozemku parc. č. 836/22, druh pozemku
jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 2790 m²,
který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
na LV 933, za cenu 250.000,- Kč.
• Zastupitelstvo městyse Protivanov neschválilo žádost o dotaci ve výši 78.000,- Kč spolku
TJ Protivanov z. s., IČ 16367880, ale schválilo

koupi pozemku parc. č. 39/1 o výměře 808 m²,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha, který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov na LV 725, za
cenu 78.000,- Kč.
Zastupitelé se také seznámili s informacemi
od České asociace odpadového hospodářství o neveřejně připravované účelové změně
zákona o odpadech, která má být nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale
jako poslanecký pozměňovací návrh zákona
o odpadech (bez možnosti otevřeného připomínkování). Základním bodem je opakovaně
prosazované razantní zdražení skládkovacích
poplatků, jejichž plátci jsou obce a města. Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického
prostoru pro výstavbu nových nákladných
spaloven odpadů. To však není veřejně sdělováno, namísto toho je za důvod účelově označována potřeba rychlého zákazu skládkování
v ČR s odkazem na Evropskou unii. Legislativa
EU však žádný takový zákaz nemá. EU navrhuje pouze omezení skládkování komunálních
odpadů na 10% k roku 2030, což je racionální
a pozitivní přístup, který je třeba podpořit.

Zastupitelé diskutovali o nevyhovujícím stavu skladovacích prostor městyse Protivanov
– hangár, budova bývalé kotelny u MŠ. Shodli
se, že nejvhodnějším a nejlevnějším řešením
bude oprava objektu v areálu MŠ a uložili místostarostovi zjistit podrobnosti ke zhotovení
projektového záměru využití prostor v areálu MŠ pro skladování techniky ve vlastnictví
obce. Projekt by měl zohlednit blízkost budovy
kotelny u mateřské školy a vhodně oddělit toto
místo od prostor využívaných dětmi.
Na závěr starostka seznámila zastupitele s následujícími informacemi:
• ukončení činnosti MUDr. Josefa Kürfursta (zubní lékař) v Protivanově – dohoda
o ukončení nájmu nebytových prostor
k 31. 3. 2018;
• omluva S. Krönerové z lednového jednání zastupitelstva i ze všech následujících
a současně vzdání se odměny, která je jí vyplácena;
• předpokládané náklady na opravu budovy
č. p. 16 (3.125.420,- Kč bez DPH).
• akce roku 2018: 15. 4. 2018 – setkání starších a dříve narozených, 23. 6. 2018 – cyklozávody, 24. 6. 2018 – dětský den.

Čerpání rozpočtu 2017
Čerpání rozpočtu rok 2017 - zkrácená verze
PŘÍJMY

Kč

VÝDAJE

Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

3 154 053 Kč

Opravy místních komunikací

4 063 165 Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti

90 405 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací, silnic

228 306 Kč

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

297 375 Kč

Zajištění dopravní obslužnosti

71 050 Kč

Daň z příjmu právnických osob

4 894 420 Kč

Svazek obcí Drahanská vrchovina

15 288 Kč

Daň z přidané hodnoty

6 418 582 Kč

Svazek obcí Drahansko a okolí, neinvest. příspěvek

10 000 Kč

Daň z nemovitých věcí

742 076 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

49 751 Kč

Daň z hazardních her, odvod z výherních automatů

153 044 Kč

Mateřská škola

2 657 489 Kč

Poplatek z ubytovacích kapacit

10 172 Kč

Základní škola

2 174 676 Kč

Poplatek za rekreační pobyt

11 529 Kč

Knihovna a ICT centrum

367 426 Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

16 080 Kč

Ostatní záležitosti kultury (dary, služby,..)

143 688 Kč

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

538 998 Kč

Transfery - dotace spolkům (SK Protivanov, Moravec team)

254 000 Kč

Poplatek ze psů

20 450 Kč

Tělovýchovná činnost

262 674 Kč

Správní poplatky

36 610 Kč

Využití volného času dětí, oprava a údržba hřišť

23 359 Kč

Transfery ze státního rozpočtu - výkon státní správy

359 300 Kč

Dětské hřiště Panská

350 259 Kč

Transfery (dotace) ze státního rozpočtu

2 167 948 Kč

Zdravotní středisko

351 524 Kč

Transfery (dotace) z krajského úřadu

90 000 Kč

Bytové hospodářství

1 039 241 Kč

Příjem - větrné elektrárny

215 136 Kč

Nebytové hospodářství

125 901 Kč

Příjem z podílů na zisku a dividend, úroků

97 907 Kč

Veřejné osvětlení

406 185 Kč

Záležitost kultury - nedaňové příjmy

2 902 Kč

Pohřebnictví - hřbitov

9 400 Kč

Příjmy z nájmu - zdravotní středisko

134 510 Kč

Územní rozvoj

500 Kč

Příjmy z poskytování služeb - zdravotní středisko

170 418 Kč

Komunální služby a místní hospodářství

701 198 Kč

Příjmy z nájmu - bytové prostory

318 643 Kč

Sběr a svoz odpadů, provoz SSO

879 944 Kč

Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory

13 438 Kč

Péče o veřejnou zeleň

1 030 Kč

Příjmy z nájmu - nebytové prostory

235 281 Kč

Dary obecně prospěšným organizacím

11 000 Kč

Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory

32 789 Kč

Požární ochrana

791 027 Kč

Poplatky z hrobů

27 900 Kč

Odměny zastupitelů

901 099 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

291 250 Kč

Činnost místní správy (obecní úřad)

1 422 328 Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

89 015 Kč

Oprava budovy obecního úřadu

1 718 636 Kč

Přijaté náhrady - JSDH Protivanov

39 200 Kč

Platby daní a poplatků

1 675 120 Kč

Příjmy za využívání a zneškodňování odpadů

149 204 Kč

Mikroregion Protivanovsko - neinvest. příspěvek

6 000 Kč

Ostatní nedaňové příjmy - činnost místní správy

33 259 Kč

Volby do Parlamentu ČR

12 125 Kč

Převody z rozpočtových účtů, vlastních fondů

2 815 158 Kč

Převody vlastním rozpočtovým účtům, vlastním fondům

2 815 158 Kč

Ostatní příjmy

81 224 Kč

Vratka dotace (vodovod)

400 000 Kč

Financování

201 395 Kč

Ostatní náklady

11 123 Kč

Celkem

23 949 671 Kč

Celkem

23 949 671 Kč

ÚNOR 2018
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Výsledky volby prezidenta ČR
v městysi Protivanov
Celkový počet voličů v našem volebním okrsku

Celkový počet platných
hlasů pro 1. kolo voleb

Celkový počet platných
hlasů pro 2. kolo voleb

807

573

604

Jméno kandidáta

počet hlasů 1. kolo voleb

počet hlasů 2. kolo voleb

1. Mirek Topolánek

19

2. Michal Horáček

35

3. Pavel Fischer

95

4. Jiří Hynek

7

5. Petr Hanning

1

6. Vratislav Kulhánek

0

7. Miloš Zeman

262

8. Marek Hilšer

58

9. Jiří Drahoš

96

381
223

Matriční údaje za rok 2017
Matriční údaje za rok 2017
muži

ženy

celkem

Narození

8

1

9

Úmrtí

5

3

8

Přihlášení k trvalému pobytu

7

12

19

Odhlášení z trvalého pobytu

11

14

25

Oddáno (snoubeneckých párů)

10

Celkem občanů (stav k 31. 12. 2017)

493

514

1007

Meteorologická
stanice Protivanov
– klimatické údaje za rok 2017
Měsíc

Průměrná
teplota (°C)

Srážky (mm)

Sluneční svit
(hod.)

leden

- 6,7

23,1

69,8

Počet bouřek

únor

0,2

19,5

42,5

březen

5,1

32,8

143,9

duben

5,5

66,2

121,6

2

květen

12,8

45,0

250,4

8

červen

17,3

31,5

300

4

červenec

17,6

158,4

212

5

srpen

18,6

43,3

245,8

15

září

10,8

93

99,8

4

říjen

8,5

82

110,4

listopad

2,3

40,3

44,2

prosinec

- 0,7

28,4

36,4

rok 2017

7,6

683,5

1676,8

Nejvyšší průměrná denní teplota: 25,8 °C (1. srpna 2017)
Nejnižší průměrná denní teplota: - 13,8 °C (7. ledna 2017)
Nejvyšší denní srážka: 74,6 mm (10. července 2017)

38

Změny –
kanalizační
systém
Protivanov
Firma M.I.S., spol. s r.o. je provozovatelem
kanalizačního systému pro městys Protivanov. Na základě upozornění Ministerstva zemědělství musí provést opatření
k nápravě účtování stočného. Z tohoto
důvodu je povinen provozovatel vycházet
z informací vlastníků nemovitostí připojených na kanalizaci. Do poštovních schránek
společně se zpravodajem obce obdržela
každá domácnost „Dotazník pro stanovení
množství odvedené odpadní vody“ a „Čestné prohlášení odběratele“. Firma M.I.S.,
spol. s r.o. žádá tímto občany o řádné vyplnění těchto dokumentů a odevzdání na
Úřadě městyse Protivanov nejpozději do
31. března 2018.
Po obdržení těchto informací budou
následně vyhotoveny nové smlouvy
o odvádění odpadních vod pro každé
odběrné místo. Fakturace podle nového
způsobu bude probíhat od zúčtovacího
období 2018 - 2019.

Představujeme nového
pomocníka
pro komunální služby
V závěru loňského roku schválili zastupitelé městyse pořízení malotraktoru s příslušenstvím určeným především pro úklid
chodníků a místních komunikací, a to jak
v zimním, tak i v letním období. Pro zimní
období je malotraktor vybaven rozmetadlem posypového materiálu a sněhovou
radlicí, která je plně hydraulicky ovládaná
z kabiny traktoru a s pracovní šířkou 140
– 150 cm umožňuje úklid sněhu z téměř
všech úseků chodníků v obci. Dalším příslušenstvím stroje je zametací kartáč, který
lze použít i v zimním období pro odklízení
menší vrstvy sněhu a pro letní použití je
jeho součástí sběrná nádoba na nečistoty,
nádrž na kropení a boční kartáč k úklidu
ploch kolem obrubníků – vše ovládáno z kabiny traktoru (kartáč bude dodán koncem
února 2018). Nově byl k traktoru pořízen
také přívěsný vozík o nosnosti 1500 kg....
Pokračování článku na další straně
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...použitelný i za automobil a do budoucna je
plánováno dovybavení stroje čelním nakladačem pro využití především na sběrném dvoře,
pro úklid případného většího množství sněhu apod.
Věříme, že pořízení tohoto obratného
a mnohostranného stroje značně usnadní
a urychlí práci našim zaměstnancům a přispěje k bezpečnějšímu pohybu občanů po
chodnících a místních komunikacích a v neposlední řadě také k lepšímu vzhledu našeho
městyse.
Základní technické údaje a vybavení:
Motor: Vznětový kapalinou chlazený tříválec
Yanmar objem 1642 cm3, 27,3 kW / 37,1 k při
2600 min-1

Převodovka - Hydrostatická –
3 rozsahy; ovládání dvěma pedály Twin Touch; plynulé nastavení
rychlosti; tempomat; Max. pojezdová rychlost 30,6 km/h. Pohon
4 x 4; uzávěrka diferenciálu zadní
nápravy; Hydraulika: tři hydraulické vnější okruhy, přední a zadní
závěs, přední a zadní vývodová
hřídel; Kabina s klimatizací, látková sedačka; odkládací schránka;
tažné oko; maják; zadní a přední
přídavné pracovní světlomety.
místostarosta

JOHN DEERE 3038 R

Ukliďme okolí Protivanova 2018
V letošním roce se opět připojíme k celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která
je tentokrát naplánována na sobotu 7. dubna. Během předchozích dvou roků se úklidu
jednotlivých částí našeho městyse a okolí
zúčastnili dobrovolníci z řad místních organizací a firem, základní a mateřská škola a další

spoluobčané, kterým právem patří poděkování za to, že přiložili ruce k dílu a uklidili odpadky po těch, kteří je bezohledně pohodili,
kam je napadlo. Různé obaly všeho druhu se
bohužel i letos nakupily především kolem
silnic a polních cest, ale můžeme je vidět
i v různých částech městyse. Věříme, že i le-

tos se k turistickému oddílu připojí další dobrovolníci a při úklidu nám bude přát počasí
více než v loňském roce, kdy jsme byli nuceni
několikrát posunout termín. Bližší informace
k akci budou ještě včas upřesněny a zveřejněny.
za TO a Městys Protivanov Jiří Vybíhal

ICT - knihovna Protivanov
Tvořivá dílna pro dospělé
Knihovna bude pořádat ve středu 21. března 2018 v 18:00 hodin tvořivou dílnu pro
dospělé, kde si společně vyrobíme brože
z korálek, knoflíků a filce. Na tvořivou dílnu je nutné se přihlásit v knihovně (tel: 725
253 021, email: knihovna@protivanov.com)
a to nejpozději do 16. 3. 2018. Těším se
na společné setkání u kávy a čaje a pěkné
tvoření.
Tvořivá dílna pro děti
Milé děti,
zvu vás na další tvořivou dílnu, která se uskuteční před Velikonocemi a to 21. března
2018 ve 13:00 v knihovně. Vyrobíme si velikonoční dekoraci, která může zdobit třeba
váš pokojíček. Těším se na vás...
Zdobení velikonočního stromu
Již třetím rokem před velikonočními svátky zdobíme společně s dětmi velikonoční
strom na Náměstí. Letos tato akce proběhne
v úterý 27. března 2018. S výzdobou
stromu potřebuji pomoci od všech dětí, proto vyzývám školáky, předškoláky i děti, které
jsou s maminkami doma, aby se na zdobení
podílely a to tak, že na tvrdý papír nakreslí
velikonoční vajíčko o velikosti od 13 cm

do 18 cm, potom je oboustranně vymalují
(nepoužívat barvy, pouze pastelky, fixky nebo
voskovky) a vystřihnou. Šablony na vajíčka
najdete na www.protivanov.com/knihovna.
Takto připravené vajíčko přinesou děti do knihovny nejpozději do 23. března k laminaci.
Budu se těšit nejen na všechna ta krásně
barevná velikonoční vajíčka, ale i na naše
společné zdobení, děti.
Výstava
Přijměte pozvání na dvě výstavy, které
budou probíhat v prostorách knihovny.
První výstava je zaměřená zejména pro dospělé. Po celý měsíc březen budeme vystavovat staré modlitební knihy, kancionály
a misály. Druhá výstava, která bude probíhat
v měsíci dubnu, bude zaměřená na děti
- obrázky z dětské knihy Kláry Smolíkové
„Viktorka a vesmírná dobrodružství“. Na obě
výstavy Vás srdečně zvu.

formulářem, který obdrží v knihovně s ostatními informacemi. Kapacita míst je omezená.
Letošní nocování bude zaměřeno na 100. let
výročí vzniku Československa a bude hravě
poučné, ale určitě ne nudné a nezajímavé.

Noc s Andersenem
V měsíci březnu pravidelně knihovny v naší
republice i po různých koutech světa pořádají pro děti Noc s Andersenem. Naše knihovna se k nim připojuje „už“ devátým rokem
a letošní nocování proběhne u nás v pátek
23. března 2018. Na Noc s Andersenem
přihlašují děti jejich rodiče a to příslušným

Soutěž „Rozkvetlá republika“
V rámci celostátní akce Březen - měsíc
čtenářů 2018 a v souvislosti se 100. výročím
vzniku Československa vyhlašuje ICT – knihovna Protivanov soutěž pro děti s názvem
„Rozkvetlá republika“. Úkolem je během
měsíce března přečíst si článek, nějaké
informace nebo zajímavosti týkající se
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jakéhokoliv místa v naší republice. Jednat
se může o hrady, zámky, hory, řeky, města, různé turistické cíle, atd. Použít můžete
knihy, časopisy, noviny, encyklopedie,
prospekty turistických center, brožury i PC.
Potom takové místo namalovat a k obrázku připsat jeho název.

Po odevzdání všech obrázků (nejpozději
do 31. 3. 2018 v knihovně) bude soutěž
vyhodnocena a výherci se mohou těšit na
pěkné odměny. Současně všechna místa, která děti namalují, budeme společně
značit kytičkami na velkou mapu ČR
a uvidíme, jak moc nám republika rozkvete
:-)

Pozvánka do knihovny
Zvu všechny čtenáře k návštěvě knihovny.
V rámci meziknihovního vypůjčního systému s prostějovskou knihovnou jsme
zapůjčili pro Vás 150 titulů. Přijďte si vybrat knihu, jsou tu romantické romány pro
ženy, detektivky a thrillery, něco z historie
i válečná literatura.
knihovnice

Z činnosti aktivních seniorů z Protivanova
a Malého Hradiska za rok 2017
Scházíme se pravidelně 1x za 14 dnů při
schůzkách nebo různých přednáškách.
V roce 2017 jsme uspořádali několik zajímavých přednášek: leden - přednáška o Novém
Zélandu - přednášela Mgr. Petra Sommerová,
únor - přednáška "Vliv koření na naše zdraví"- přednášela p. Ivana Hemzalová z Jedovnic, listopad - přednáška o čokoládě spojená
s ochutnávkou a prodejem - zajišťovala též
p. Hemzalová.
Dále jsme uskutečnili několik tvořivých dílen, jako např. výroba velikonočních věnců,
výroba růžiček z podzimního listí apod.
Stalo se již tradicí, že navštěvujeme kulturní
dům v Malém Hradisku před mysliveckým
plesem, kde ochutnáváme myslivecké speciality. Každoročně na Popeleční středu se
setkáváme v pohostinství Alfa, kde si vždy
pochutnáme na ostatkových koblihách.
Též se každý rok zúčastňujeme divadelního
představení Krásenských ochotníků v Nivě,
jejichž představení jsou vždy velmi zdařilá.
V loňském roce jsme zajistili dvakrát zájezd
do Moravského divadla Olomouc - v březnu
na operetu "Perly paní Serafínky", v dubnu
pak na operetu "Hledám děvče na boogie
woogie".
Zájezdy v roce 2017 se uskutečnily celkem
3x: v květnu to byla Bratislava, v říjnu pak Zlín
- Luhačovice - Vizovice, koncem října to byl

zájezd do Teplic nad Bečvou, který byl dotován Olomouckým krajem.
Též jsme uspořádali, jako každý rok, mikulášské posezení s vlastním programem.
Kromě kulturních a společenských akcí pořádáme i brigády - jarní úklid hřbitova a brigáda "Ukliďme Česko". Snažíme se i scházet
na různých vycházkách do přírody a do lesa,
např. vycházka kolem Plumlovské přehrady.
Nejdelší byla pěší túra v červnu "Za pověstmi Drahanské vrchoviny" po trase Otinoves

– Odrůvky - Studnice a zpět. Za zmínku stojí
i každoroční akce před prázdninami na myslivecké chatě na "Padělkách" - opékání buřtů.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat
paní starostce a celému zastupitelstvu z Protivanova i z Malého Hradiska za finanční podporu, kterou využíváme na úhradu dopravy
na našich zájezdech.
Moc děkují
aktivní senioři z Protivanova
a Malého Hradiska.

Zájezd do Bratislavy, foto: Alois Sedlák

Pověz mi pověst
Minule v cyklu bájí a pověstí našeho blízkého okolí jsme se věnovali Kandii, části Laškova. A zhruba 6 kilometrů od ní se rozprostírá malá vesnička, která ve svém erbu má raka říčního. Mluvíme o vesnici Raková u Konice s cca. 200 obytaveli. Nabízíme Vám k přečtení její pověst:

O zabité cestě u Rakové
Na jih od Rakové vede lesem zvaným „Žleb“
cesta, které lidé říkají „zabitá“. Pověst o ní
vypravuje toto: Na zámku v Krakovci žil kdysi zeman, pán dobrý, ale mnohdy prchlivý
a vrtkavý jako jarní počasí. Nikdo se v něm
nevyznal. Jednou byl jako milius, podruhé
jako ďábel. To bývalo tehdy, když ho posedla lovecká vášeň. V takových chvílích býval
k nepoznání. Všechny starosti o panství
a o rodinu odkládal a počínal si jako divý.

Nic ho doma nezadrželo, ani prosby jeho
krásné paní. Jako satan vyskočil vždy na svého krásného a divokého koně a jsa obklopen
loveckou družinou, změnil se k nepoznání.
Hlasy lovců, štěkot zdivočelé psí smečky,
dusot koní, jásavé zvuky loveckých rohů – to
byla rajská hudba pro uši zemanovy, pravý
živel jeho největší vášně. Rád se projížděl se
svými lidmi po okolních lesích, rád, velmi rád
si vyjel se svou loveckou družinou na západ

od zámku, aby štval zvěř, nedbaje únavy své
ani lovčích.
Jednou, bylo to v neděli, sešla se zemanova
rodina, aby se v zámecké kapli pomodlila. Zeman stál u otevřeného okna a čekal. Jeho zrak
zabloudil ven, proletěl nad temným mořem
lesů, jež se rozprostíraly kolem zámku a zase
se vrátil do ztichlého údolí. Pozoroval, jak se
nad údolím rodí krásný sváteční den a naslouchal tajemnému šumění lesa. A pojed-
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nou, jako by ho někdo šlehl kouzelným proutkem, trhl sebou a pádil jako divný z kaple do
své komnaty. Lovecká vášeň v něm vzplanula
mocným plamenem. Zeman se rychle převlékl do loveckých šatů a přikázal lovčímu, aby
svolal lovce a skotáky, že vyjedou na vysokou.
Nadarmo jeho krásná a dobrá paní prosila,
aby změnil svůj úmysl. Nadarmo jej zapřísahala, aby vyčkal aspoň chvíle, až kněz mši doslouží a požehná rodině. „Kdo Boha potřebuje
a komu Bůh pomáhá, ten ať Mu modlitbou
dík vzdává!“ urážlivě zvolal zeman, vyšvihl se
na koně a zmizel se svou družinou v lese jako
jarní vítr.
Okolní lesy se rozezvučely hlučnou písní lovců, psím štěkotem a voláním psovodů. Pojednou vyplašil zeman statnou laň a pustil se
za ní. Jako divý bodl koně a jako prudký vítr
pádil mlázím a křovinami hlouběji do lesa,
až zmizel družině z dohledu. Vášeň spoutala jeho tělo, zatemnila smysly, s rozumem
se rozloučila. A milý zeman se žene za laní

v dychtivé touze, dál a dál vábí zelené hlubiny lesa, žene se dál, neví kam. Podivná vášeň!
Tak jej zaslepila, že ani nezpozoroval, že se
ocitl na příkrém kopci, pod nímž se rozprostíral hluboký žleb. Teprve na samém srázu
zpozoroval nebezpečí. Strhl prudce koně,
který se náhle zarazil a milý zeman vyletěl ze
sedla. Opsal veliký oblouk, sletěl dolů, dopadl na veliký kámen u cesty pod strží a zabil se.
I jeho kůň se zřítil a pohmoždil se smrtelně.
A od té doby „žilo“ toto místo, zvané „zabitá
cesta“, v ústech lidu a kolovaly o něm podivné zvěsti. Nejeden člověk, který musel
projít v noci těmito místy, uslyšel náhle psí
štěkot, který se blížil a sílil a pak najednou
ztichl, jako by ho uťal. Byli dokonce mnozí,
kteří tvrdili, že viděli smečku psů s ohnivýma
očima a plamennými jazyky. A mnozí konečně tvrdili, že za jasných nocí spatřili podivné
zjevení. Byl to divoký lovec s kuší a šípy, který
se hnal na koni, černém jako uhel, sám černě
oděný. Kdo ho spatřil, každý se zachvěl před

tímto stínem, plným tiché a mlčenlivé hrůzy,
a byl rád, když minul tato místa. A cestě pod
srázem, té lesní cestě, na níž se zeman zabil,
se říká „zabitá cesta“ dodnes.
(zdroj: Zlatá kniha bájí a pověstí, autor: Milar
Josef, vyd. Cheops 2007)

"Jablko nepadá daleko od stromu"
V únoru letošního roku se dožívá protivanovský rodák violoncellista Mgr. Josef Kolář 91
roků. Než se odstěhoval do Prahy, tak se v Protivanově aktivně podílel na rozvíjení hudby.
Narodil se jako nejstarší syn do muzikantského
rodu Kolářů, který hrál významnou roli v protivanovské hudební historii. Jeho bratři Alois
a Karel byli také hudebně nadaní a celý život
se hudbě věnovali. Jeho otec Josef Kolář (1900
– 1988) hrál prakticky na všechny hudební nástroje. Byl zakladatelem a kapelníkem Kolářovy
kapely, která působila ve třech podobách –
jako dechový orchestr, taneční orchestr a také
jako folklorní soubor.
Mgr. Josef Kolář studoval na konzervatoři
v Brně a na AMU v Praze u profesora Miloše
Sádla. Po krátkém působení v Československém rozhlase se stal členem a koncertním
mistrem orchestru pražských symfoniků (FOK).

foto Mgr. Josef Kolář

Spolu s dirigentem Václavem Neumanem se
podílel na založení souboru Pražských komorních sólistů a čtvrt století byl členem souboru
Musica da camera Praga. Koncertoval ve všech
zemích Evropy, v Africe, USA, Kanadě, Japonsku, Koreji, na Taiwanu a v mnoha dalších zemích. Od roku 1999 byl členem souboru Solisti
di Praga. V posledních letech byl také členem
smyčcového kvarteta Aquarius. Při jednom
z četných úspěšných uměleckých zájezdů
do USA, mu bylo v roce 1985 uděleno čestné
občanství amerického státu Tennessee „THE
STATE OF TENNESSEE“. Jeho manželka Věra Kolářová byla od roku 1950 tanečnice a herečka
v divadle D 34 a divadle E. F. Buriana. Zahrála si
také v několika filmech režiséra Václava Vorlíčka (např. Léto s kovbojem).
Mgr. Josef Kolář má čtyři dcery. Všechny vystudovaly Pražskou konzervatoř. Nejstarší Ve-

ronika Rezková absolvovala konzervatoř ve
hře na violu. V posledních letech pracuje jako
hudební dramaturg v Českém rozhlasu Praha. Dcera Marie Varholáková je absolventkou
konzervatoře ve hře na violoncello a dlouhou
dobu účinkovala v Košické státní filharmonii.
Další dcera Kateřina Srnková studovala housle
na konzervatoři v Plzni a Praze. Kromě pedagogické činnosti působí jako koncertní mistr
Píseckého komorního orchestru. Čtvrtou dcerou je Mgr. Gabriela Krčková. Absolvovala konzervatoř ve hře na hoboj. Poté dále studovala
na Pražské AMU. Je členkou souboru Musica
Bohemica, ve kterém hraje na hoboj a zobcové flétny. Jako herečka si také zahrála ve filmu
Miloše Formana „AMADEUS“. Na hudebním
aranžmá lidové hudby pro několik scén tohoto filmu se podílel i její manžel Jaroslav Krček.
Spolu mají dvě děti. Dcera Magdalena Švecová

foto Smyčcové kvarteto AQUARIUS
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vystudovala konzervatoř na housle a operní
režii na JAMU. Syn Jan hraje na violoncello a je
tanečníkem. Magdalena Švecová se stane první režisérkou v historii Národního divadla, která
nastuduje Figarovu svatbu.
Napříč všemi generacemi se dá říci, že jablko od stromu daleko nepadá a tak se může
hudební talent Kolářova rodu, i když spojený
již s jinými jmény, neustále rozvíjet. Přicházejí
nové generace v různých větvích, avšak jejich
působení již není přímo spjato s městysem
Protivanov.
Panu Mgr. Josefu Kolářovi jsem položil několik
otázek.
Jaké byly Vaše muzikantské začátky?
Během mého dětství a školních let u nás neustále zněla muzika, protože můj otec byl venkovský kapelník a varhaník v kostele. Asi v 6
letech jsem se snažil zvládnout první tóny na
housle. Později to byl klarinet a saxofon, klavír,
varhany a violoncello. Výběr nástrojů se tak trochu odvíjel i od toho, jaké potřeby měla rodinná
kapela.
Jakým způsobem jste rozvíjel svoje hudební nadání?
Po ukončení školní docházky jsem se začal
učit jako učeň v naší rodinné krejčovské dílně.
Nacházelo se zde spoustu hudebních nástrojů
včetně klavírního křídla. Když jsem se věnoval
v naší dílně místo krejčovských činností, jako
je pikýrování, štafírování, stahování glance,
zapravování krágle (límce), přišívání knoflíků,
piglování (žehlení) apod., více hudbě a začal
uvažovat o studiu hudby na konzervatoři,
rodiče tomu moc nepřáli. Nicméně díky doporučení významných hudebníků k mému
talentu si dali moji rodiče nakonec říci a pustili mne do Brna ke zkouškám na konzervatoř.
Příjímací zkoušky dopadly dobře a roce 1944

jsem byl přijat. V září téhož roku, kdy jsem měl
nastoupit do 1. ročníku, přišla špatná zpráva,
že Němci v protektorátu zavřeli všechny vysoké a umělecké školy. Ke studiu jsem nakonec
nastoupil až po válce.
Vzpomínáte si na nějakou veselou příhodu
z té doby?
Po přijetí na konzervatoř jsem měl k dispozici
violoncello, které bylo nutné opravit v Brně. Ve
válečné době byla doprava do Brna komplikovaná, proto jsem se rozhodl těch 60 km jet na
kole. Byl jsem tehdy i sportovně trénovaný,
protože jsem rád hrával fotbal, a tak jsem si
cestu do Brna troufnul. Máma mi dala violoncello do pytle od mouky a přivázala mi ho na
záda. K opraváři hudebních nástrojů jsem dojel v pořádku a nástroj k opravě předal. Asi po
čtrnácti dnech jsem si opravené violoncello
vezl z Brna nákladním autem mlíkařů.
Na čem podle Vás nejvíce záleží, když kluk
z malé vesnice jako je Protivanov, má lásku k hudbě, chce se jí živit a jezdit po světě?
K cíli vede spoustu cest, ale k úspěchu je
zapotřebí hlavně talent ve spojení s usilovnou tvrdou prací. Dělat hudbu je řehole, proto jí musíte dělat naplno. Je to také o určitém
odříkání a neustálém cvičení, díky kterému
potom zvládáte svůj nástroj s technickou
bravurností.
Co pro Vás osobně hudba znamená?
Hudba je pro mne celý život a jsem vděčný
svým rodičům a Pánu Bohu za to, že jsem ji
mohl aktivně dělat. Možná při mém rozhodování, zda dělat krejčovinu nebo hudbu, mi
pomohla i patronka hudebníků sv. Cecilie.
Můj názor je ten, že když je někdo obdarován hudebním sluchem, nadáním a talen-

INFORMACE
Powerjóga
Od měsíce února každé
pondělí v 18:00 hodin v tělocvičně
Základní školy Protivanov probíhá
cvičení powerjógy pod vedením certifikované cvičitelky Zlatky Sloukové. Cena za
1 hodinu je 50,- Kč.

MĚSTYS PROTIVANOV
Do zavedené a vybavené
stomatologické ordinace hledáme

zubního lékaře / lékařku.
Nástup možný od 1. 4. 2018.
Nabízíme přátelské jednání a stálou klientelu.
Bližší informace aktuality na www.protivanov.com
KONTAKT:
tel. 528 399135
starosta@protivanov.com

tem, neměl by tímto darem pohrdat a měl by
s ním umět hospodařit.
Rád bych ještě zmínil fakt, že je vědecky
dokázáno, že má hudba na zdravotní stav
člověka blahodárný vliv. V poslední době
slyšíme o Mozart terapii, nebo například pan
Václav Žilka se svými flétničkami pomáhá léčit neduhy s dýcháním. Takových podobných
případů léčení hudbou se teď vyskytuje velké množství. O hudbě se dá dokonce říci, že
nás nabíjí pozitivní energií. Je to jakési světýlko, které svítí lidem na cestu. Prochází všemi
generacemi, od nejmladší po nejstarší, a každý si může vybrat svou zamilovanou hudbu.
Určitě je to dobře, protože bez hudby by bylo
na světě lidem hůř.
Máte pro čtenáře Protivanovského zpravodaje ještě nějakou zajímavost?
V závěru své hudební kariéry jsme spolu se svými kolegy z orchestrů České filharmonie, Českého rozhlasu a FOK založili smyčcové kvarteto
Aquarius. Název Aquarius z toho důvodu, že
jsme se všichni čtyři narodili ve znamení vodnáře. Měli jsme vřelý vztah ke komorní hudbě
a naším záměrem bylo hrát co nejdéle. Byli
jsme nejstarší hrající hudební kvarteto na světě
a měli jsme v úmyslu se nechat zapsat i do Guinessovi knihy rekordů. V roce 2006 nám bylo
dohromady 320 let. Nakonec osud jednoho
člena smyčcového kvarteta, bývalého koncertního mistra rozhlasových symfoniků Jiřího Bězděkovského, rozhodl jinak.
Vzpomenete si na to, co bylo pro Vás v hudební kariéře nejsilnějším zážitkem?
Určitě to byl okamžik, kdy jsme hráli s orchestrem FOK Novosvětskou symfonii Antonína
Dvořáka v Carnegie Hall v New Yorku.
Alois Kolář

Dárcovská dlaždice v multifunkčním sále fary
Téměř před dvěma lety se opravil a vybudoval multifunkční sál
s dlaždicemi jednotlivých dárců
(viz. www.farnostprotivanov.cz/sponzorstvi.php)
Římskokatolická farnost Protivanov Vám nabízí možnost rozšířit
seznam dárcovských dlaždic a stát se součástí historie farnosti
a žulových dlaždic v sále.
V případě zájmu se informujte nejpozději do Velikonoc
u otce Zdeňka Fučíka.
tel: 723 246 237 email: farar@farnostprotivanov.cz

Pracovní nabídka
Pohostinství ALFA
se sídlem Náměstí 29, Protivanov,
přijme do hlavního pracovního poměru
kuchaře/kuchařku, číšníka/servírku,
pomocnou sílu do kuchyně.
Kontaktní osoba: Zdeňka Trundová,
tel. 731528333.
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Městys Protivanov
srdečně zve všechny občany starších 62 let na

přátelské posezení
pro starší a dříve
narozené,
které se uskuteční
v neděli 15. dubna 2018
ve 14:30 hodin v pohostinství Alfa Protivanov.

Masopust 2018, foto: hasiči Protivanov
Protivanovský zpravodaj roč. LX. /2018/, číslo 1, 2 vyšlo dne 26. 2. 2018 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.

