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Vážení občané,
i když se v letošním roce zdá, že po zimě
přišlo hned léto, tak tu máme jaro. Jarní
období je vždy spojeno zejména s prací
na zahradě. Připravujeme půdu pro sázení okrasných rostlin či zahradních plodin,
upravujeme travnaté plochy a mnoho dalšího. Se zahradničením je spojena i jedna příjemná zpráva, kterou pro vás mám.
Městysi Protivanov se podařilo, napodruhé,

ČÍSLO 5

získat dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na pořízení 200 ks zahradních
kompostérů, které slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (,,BRKO“). Každému občanovi, který projeví zájem, bude bezplatně poskytnut kompostér. Smyslem celého projektu
pořízení kompostérů je podpora třídění
odpadu prostřednictvím domácího kompostování. Podmínkou je, aby byl kompo-

ROČNÍK 10

listopad 2014

stér umístěn na pozemku, který se nachází
v obci Protivanov. Více se o projektu dočtete
na následujících stranách. Doufám tedy, že
tento projekt odlehčí hnědým kontejnerům
umístěným na několika sběrných místech
v obci a zejména usnadní vám, občanům,
práci s likvidací přírodního odpadu. Pokud
se aspoň jedno z tohoto podaří, bude to
signalizovat, že takové projekty mají smysl.
Přeji vám všem krásné jarní dny! starostka

Jednání zastupitelstva dne 22. 2. 2018
Zastupitelstvo městyse Protivanov v únoru
schválilo následující záležitosti:
• účetní závěrku Mateřské školy Protivanov, příspěvkové organizace za rok 2017
a převod zisku z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2017 ve výši 32.888,69 Kč do
rezervního fondu. V MŠ byla vykonána 1
veřejnoprávní kontrola s předmětem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky
ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona
o finanční kontrole za období 1. 1. 2017 –
31. 12. 2017. Nebyly zjištěny nedostatky.
• účetní závěrku Základní školy Protivanov,
příspěvkové organizace za rok 2017 a převod zisku z hlavní a doplňkové činnosti ve
výši 484.321,01 Kč do rezervního fondu.
Na ZŠ byly vykonány 2 veřejnoprávní kontroly s předmětem kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky ve smyslu § 11
odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole
za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017. Nebyly
zjištěny nedostatky.
• rozpočtové opatření č. 4/2018 – začlenění
přijetí úvěru a splátek úvěru na pořízení
komunální techniky do rozpočtu. Výdaje
1.331.482,- Kč, financování 1.331.482,- Kč.

• finanční dar ve výši 1.000,- Kč Fondu pro
opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, na podporu charitativní
akce – 10. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, které se bude konat dne 2. 9. 2018 v obci Mořkov.
• podání žádosti o dotaci z Operačního
programu životního prostředí, prioritní
osa 3, specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
na akci: Rozšíření systému separace odpadů – Městys Protivanov. Jedná se o pořízení drtiče BRKO (biologicky rozložitelný
odpad) a 4 ks kontejnerů (1x na velkoobjemový odpad 20m³, 1x papír 20m³,
2x BRKO 10 m³). Celkové způsobilé výdaje
projektu (dodávka, podání žádosti o dotaci s povinnými přílohami) – 1.077.263,- Kč
(částka vč. DPH). Výše dotace 85 %.
• spolufinancování projektu „Odhalení
pamětní desky Mons. Prof. PhDr. Aloise
Kolíska“ do výše 20.000,- Kč.
Starostka informovala zastupitele o tom, že
na základě žádosti velitele JSDH Protivanov
městys podal žádost o dotaci z Olomouc-

kého kraje v rámci programu na podporu
JSDH 2018, dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Jedná se o pořízení
dvou přetlakových dýchacích přístrojů s příslušenstvím v rámci zvýšení akceschopnosti
jednotky a dovybavení CAS minimálním počtem požárního příslušenství podle Vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách
požární techniky. Předpokládané výdaje
projektu 92.640,- Kč, dotace 46.300,- Kč,
min. spoluúčast ve výši 50% (46.340,- Kč).
Také seznámila zastupitele s tím, že
výběrové řízení na opravu místní komunikace ul. Sokolská, vyhrála firma
STRABAG s.r.o., IČ 60838744, sídlo: Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 s nabídkovou cenou 2.781.513,95 Kč bez DPH,
3.365.631,90 Kč vč. DPH. Ceníková cena byla
3.563.272,70 Kč bez DPH, 4.311.559,97 Kč
vč. DPH. V rozpočtu vyčleněna částka
na opravu komunikací 4.350.000,- Kč.
Zastupitelé se na lednovém jednání zastupitelstva dohodli, že spustí výběrové
řízení na opravu komunikace ul. Sokolská
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v celém rozsahu (projektová dokumentace
obsahuje 2 úseky – úsek Náměstí – křižovatka
u sokolovny a úsek křižovatka u sokolovny –

ul. Panská) a po vyhodnocení výběrového řízení se rozhodnou, v jakém rozsahu se tato
akce bude realizovat. Vzhledem k tomu, že

vítězná cenová nabídka se pohybuje téměř
o 1 mil. Kč níže, než cena ceníková, dohodli se
zastupitelé, že akce proběhne v celém rozsahu.

Jednání zastupitelstva 29. 3. 2018
Zastupitelé na březnovém jednání zastupitelstva městyse Protivanov schválili:
• koupi pozemku parc. č. 1697/19 o výměře
314 m², druh pozemku orná půda, zapsaný
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrálního pracoviště Prostějov pro katastrální území Protivanov na listu vlastnictví
146 a část pozemku parc. č. 918/2 o výměře
3600 m², druh pozemku orná půda, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov pro
katastrální území Protivanov na listu vlastnictví 964. Cena 100 Kč/m². Jedná se o pozemky navazující na ul. Panská. Po pokládce inženýrských sítí zde budou připraveny
k prodeji 2 stavební parcely.
• prodej následujících částí pozemků zapsaných na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro k. ú. Protivanov, cena 30 Kč/m²:
»» část pozemku parc. č. 1106/1 o výměře
32 m², druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace nově označený jako
parc. č. 1106/71;
»» část pozemku parc. č. 1106/1 o výměře
18 m², druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace nově označený jako
parc. č. 1106/72;
»» parc. č. 101/2 o výměře 42 m², druh pozemku zahrada.

• pronájem nebytových prostor - průmyslového zboží (místnost o rozměrech 34,2 m² +
sociální zařízení) v přízemí budovy č. p. 375,
která je součástí pozemku parc. č. st. 82/2,
nacházejícího se v k. ú. Protivanov, jenž je
zapsán na LV č. 746 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov. Cena 2.240,- Kč/měsíčně. Počátek
pronájmu duben 2018. Prostory budou využity na prodej a částečný servis zahradní
a lesnické techniky společnosti STIHL.
• poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,Kč na organizační zabezpečení hry Plamen
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Protivanov, IČ: 62860763, Bukovská 230, 798 48
Protivanov, která se bude konat v Protivanově dne 12. 5. 2018.
• poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,Kč zapsanému spolku TJ Sokol Protivanov,
se sídlem Sokolská 198, 798 48 Protivanov,
IČ: 16367880, na vybavení obslužného koutu v sokolovně.
• plán kontrol finančního výboru a plán kontrol kontrolního výboru na rok 2018.
• zpracování projektové dokumentace ke
změně užívání stavby - přestavba bývalé
kotelny MŠ na garáže a sklady včetně sociálního zařízení pro zaměstnance a stavbu
přilehlé zpevněné plochy s oplocením pro
Městys Protivanov.

Starostka na tomto jednání také seznámila
zastupitele se záležitostmi, které jsou v současnosti řešeny v rámci Svazku obcí Drahanské vrchoviny. V roce 2016 Valná hromada
svazku obcí Drahanská vrchovina schválila,
že bude zadáno zpracování studie na nalezení vodního zdroje pro potřeby svazku.
Představenstvo vybralo nabídku firmy ALTEC
International (Boženy Němcové 908, Holešov) a pověřilo předsedu svazku k jednání
o smlouvě a jejímu podpisu. V červnu 2017
byla Valná hromada seznámena s dosavadním průzkumem a možností provedení
vlastních vrtů pro svazek. Bylo sděleno, že se
našly vhodné lokality a stojí za to pokračovat
v zahájeném díle II. etapou. Valná hromada
se shodla na pokračování prací ve II. etapě.
Na březnovém jednání předsednictva předseda svazku seznámil s dodanými podklady
II. etapy hydrogeologického průzkumu. Podle vyjádření ve zprávě je ve zdejším okolí
dostatek vody pro možné zásobování všech
obcí celého svazku. Je navrženo využití dříve
budovaných vrtů, včetně návrhů lokalit na
budování nových vrtů. Nyní záleží na zvážení
a práci každého jednotlivého starosty obce,
aby zjistil možnosti a spolupráci s majiteli
pozemků, kde se vrty mají nacházet, jestli se
může další fáze prací v navržených lokalitách
připravovat k samotné realizaci.

Pořízení kompostérů
pro městys Protivanov
Ze Státního fondu životního prostředí bylo
městysi Protivanov zasláno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci Pořízení kompostérů pro městys Protivanov, registrační číslo
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/ 0005419. V rámci
projektu bude pořízeno 200 ks kompostérů
o objemu 900 l (typ Thermoking 900) a jednoho kontejneru na textil. Celkové zdroje vč. DPH
766.414,- Kč, způsobilé výdaje 749.885,- Kč,
nezpůsobilé 15.529,- Kč. Příspěvek Unie
637.402,59 Kč (85%). Národní zdroje (vlastní) 112.482,81 Kč. Na základě této informace byla podepsána kupní smlouva s firmou,
která podala vítěznou nabídku v rámci výběrového řízení, firmou ELKOPLAST, s.r.o. Nabídková cena 544.000,- Kč bez DPH, 658.240,vč. DPH. Ta potvrdila předběžný termín dodání kompostérů na polovinu května. Občanům
budou kompostéry poskytnuty na základě

smlouvy o výpůjčce a smlouvy darovací. Po
dobu udržitelnosti projektu (5 let) budou mít
občané kompostéry ve výpůjčce a po uplynutí této lhůty se stane jejich vlastnictvím.
Občané, kteří mají zájem o kompostéry,
nechť se dostaví do 18. 5. 2018 na Úřad
městyse Protivanov, kde s nimi bude sepsána výše jmenovaná smlouva o výpůjčce a smlouva darovací (jeden dokument).
Smlouva je také zveřejněna na webových
stránkách městyse www.protivanov.com.
Něco málo o kompostování
(zdroj: www.kompostuj.cz)
Během kompostování se z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se
váží organické a minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový
kompost je tedy kvalitním hnojivem, které

obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme.
Co lze kompostovat:
• zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
• kávové a čajové zbytky
• zbytky pečiva
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
• podestýlka domácích býložravých zvířat
• posekaná tráva, listí, větvičky
• plevele, zbytky zeleniny
• piliny, hobliny, kůra
• popel ze dřeva
• trus býložravých hospodářských zvířat
• peří, chlupy, vlasy
Materiály nevhodné ke kompostování:
• kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout
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tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
• stolní oleje a tuky (v menším množství lze
kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin
apod.)

• rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu), vykvetlé plevely
• chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.

•
•
•
•
•

popel z uhlí, cigaret
prachové sáčky z vysavače
exkrementy masožravých zvířat
časopisy
plasty, sklo, kovy, kameny

Ukliďme okolí Protivanova 2018
V letošním roce jsme se již potřetí připojili
k celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Hlavnímu úklidu, který proběhl v sobotu 7. dubna, předcházely ještě 2 úklidy pořádané ZŠ Protivanov, kterých se zúčastnilo
celkem 147 žáků a pedagogů, a které byly
zaměřeny na lokality ve středu městyse. Děti
si při této akci pod vedením koordinátorky
Mileny Kejíkové a dalších pedagogů rozšířily a prohloubily znalosti ohledně ochrany
přírody, třídění odpadu a jeho recyklaci. Sobotního hlavního úklidu se zúčastnilo přes
40 dobrovolníků nejen z řad členů místních
organizací – TO Protivanov, SK Protivanov
a mysliveckého sdružení a podařilo se při
něm sesbírat cca 2 tuny různého odpadu,
především plastů, papíru, silážních igelitů,
skla, železa, pneumatik apod.
Všem zúčastněným a obzvlášť pak našim nejmenším pracantům a žákům ZŠ, kteří se do

úklidu zapojili s opravdovým nadšením a někteří i opakovaně, patří velké poděkování za
vynaložené úsilí pro zlepšení vzhledu našeho
městyse a jeho okolí. Zvláštní poděkování
patří také protivanovským myslivcům, kteří

zlikvidovali letitou černou skládku v lokalitě
„Za Vlachovým“ a Klubu seniorů Protivanov
za každoroční úklid místního hřbitova a okolí. A že bylo letos opět co uklízet, dokazují
přiložené fotografie.
Jiří Vybíhal

Přátelské setkání starších a dříve narozených
V krásném slunečném nedělním odpoledni 15. dubna 2018 se
uskutečnilo v pohostinství Alfa již tradiční přátelské setkání starších a dříve narozených občanů našeho městyse. Nálada tu byla
opravdu přátelská. V úvodu téměř 80 spoluobčanů přivítala přípitkem paní starostka. Děti z mateřské školky, mladé flétnistky
ze základní umělecké školy a děti z družiny při ZŠ Protivanov
svými milými vystoupeními rozveselily všechny okolo a vykouzlily úsměv na tvářích všech přítomných. A přátelská atmosféra
pokračovala i při písničkách Holóbkove mozeke, která dokázala
nejen mnohé rozezpívat, ale také přimět k tanci.
Děkujeme tímto všem účinkujícím, paním učitelkám a vychovatelkám za přípravu dětí na jejich vystoupení, všem muzikantům
a zpěvákům a v neposlední řadě i všem těm, kteří naše pozvání
přijali a přes třeba mnohé zdravotní potíže se akce zúčastnili.

Římskokatolická farnost Protivanov
Mše svatá ke cti svatého Floriána
Tak jako každý rok, stejně i letos bude ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově sloužena mše svatá jako dík a zároveň
prosba pro ochranu a pomoc hasičů z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy
a taky za všechny zemřelé hasiče. V letošním
roce bude tato „hasičská“ mše slavena první neděli v květnu, tedy 6. května. Slavnost
začne v 10:30 hodin průvodem z hasičské
zbrojnice.

8. května 2018 – farní pouť na Cvilín
Letos na farní pouť pojedeme do mariánské
poutní svatyně na Cvilín u Krnova. Čas odjezdu bude pravděpodobně v 6:30 hodin.
První místem, které navštívíme, bude oplatkárna v Bílé Vodě, kde nám osm let připravovali farní oplatky. Po obědě se přesuneme na
Cvilín, kde bude sloužena mše svatá. Bude-li čas, po mši svaté se společně pomodlíme
křížovou cestu. Návrat domů bude někdy
v podvečerních hodinách.

První svaté přijímání
První svaté přijímání v naší farnosti bude
v neděli 13. května v 9:00 hodin. Svatá zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu v odpoledních hodinách
a slavnostní „prvokomunikantské“ posezení
na faře již v pátek 11.5. po dětské mši svaté.
25. května - Noc kostelů
V pátek 25. května se na mnoha místech nejen naší republiky, ale také v různých státech
Evropy, uskuteční Noc kostelů. I naše farnost
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se zapojí do této velké akce. Celý večer zahájíme dětskou mší svatou v 17:00 hodin.
Podrobný program se zatím ještě připravuje,
ale pokud vše dobře dopadne, Noc kostelů
proběhne v Oborském dvoře. Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách a webových stránkách www.farnostprotivanov.cz.

Slavnost Těla Krve Páně - „Boží Tělo“
V neděli 3. 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 už v 8:00
hodin. Po této mši svaté bude průvod s Nejsvětější svátostí oltářní po návsi k připrave-

ným oltářům. V případě nepříznivého počasí
se uskuteční „malý“ průvod v kostele.
Jubilejní 10. farní den
V neděli 10. června se uskuteční na farním
dvoře a zahradě jubilejní 10. farní den. Program začne jako vždy, mší svatou ve 13:00
hodin. Následovat bude vystoupení dětí
z mateřských školek Protivanov a Malé Hradisko, zatančí krojovaný soubor Skaláček, těšit se můžete i na vystoupení žákyň základní
umělecké školy a pro dobrou náladu nám
zahraje Holóbkova mozeka. Celé odpoledne
se ponese v duchu cirkusu, zpestřením bude
jistě vystoupení tančícího pejska a možná
přijde i kouzelník. Na farní zahradě pak budou probíhat „cirkusové soutěže“, tvořivé dílny a děti se jistě těší i na skákací hrady. Pro
všechny je pak připraveno dobré občerstvení
a bohatá tombola. Všechny vás srdečně zvu.
Z dalšího kalendáře farnosti
- neděle 22. července pěší pouť do Sloupa.
- neděle 5. srpna pěší pouť do Jednova.
- sobota 25. srpna pěší pouť do Repech.
- pouť v Protivanově se letos uskuteční v neděli 9. září.
- pěší pouť na Vranov bude v sobotu 15. září.
- 23. září v naší farnosti bude po sedmi letech
udělena biřmovancům svátost křesťanské
dospělosti.
P. Zdeněk Fučík

ICT – knihovna Protivanov
Tvořivá dílna pro děti
Ahoj děti,
květen je měsíc, kdy slaví naše maminky
a babičky Den matek a určitě je potěší nějaký
pěkný dárek, který jim vlastnoručně vyrobíte. Proto přijďte ve středu 9. května ve 13:30
hodin do knihovny, kde proběhne další tvořivá dílna. Těším se na vás...
Tvořivá dílna pro dospělé
Knihovna bude pořádat 21. 5. 2018 tvořivou
dílnu pro dospělé, kde se naučíme vyrábět
velmi krásný a efektní proplétaný náramek
z korálků. Zájemci o tvoření se přihlásí nejpozději do 14. 5. 2018 v knihovně, popř. na
tel. 725 253 021
Dětský karneval
Dětský maškarní karneval se uskuteční v neděli 24. června 2018 na hřišti SK Protivanov. Pro děti je připraven program divadla
Koráb z Brna, aquazorbing, skákací hrad,

cukrová vata, dobré občerstvení a bohatá
tombola.
Rádi tímto zveme všechny děti, jejich rodiče
i prarodiče, aby společně s námi strávili svá-

teční odpoledne plné her, soutěží, písniček
a skotačení. 		
knihovnice

Noc s Andersenem

9. ročník v ICT - knihovně Protivanov
Noc s Andersenem je mezinárodní akce pořádáná na podporu dětského čtenářství.
Zrodila se v ČR v roce 2000 a úplně prvně

nocovalo 25! dětí v knihovně v Uherském
Hradišti. V dalších letech se tato akce rozšířila
po celé republice a přešla i přes hranice státu

a dokonce světadílů. V letošní Noci s Andersenem v pátek 23. března 2018 našlo více než
95.000 dětí střechu nad hlavou v minimálně
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1.652 řádně registrovaných místech naší planety. Při osmnácté pohádkové Noci s Andersenem se nocovalo v knihovnách obecních,
místních, městských, vědeckých, krajských,
muzejních, fakultních i farních, zapojily se
i školy, školky, družiny, dětské domovy...
Nocování připravovaly pro děti nejen
knihovny, ale do programu se zapojila i divadla, rodinná centra, ZOO, různé dětské spolky a organizace, selesiáni, hasiči a mnoho
dobrovolníků, kteří připravili krásné a kreativní programy pro různý počet dětí, ať už to
bylo např. jen 5 žáčků jedné domácí školičky,
nebo více jak 500 dětí v Poděbradech.
Nocovaly děti v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a na Slovensku, v českých školách bez
hranic, českých krajanských spolcích a zahraničních knihovnách i školách; jsou mezi
nimi účastníci z Polska, Srbska, Chorvatska,
Slovinska, Bulharska, USA, Austrálie, Řecka,
Velké Británie, Německa, Dánska, Nového
Zélandu, Malty, Španělska, Portugalska, Švýcarska, Francie, Itálie, Saúdské Arábie, Ruska
a dvacítka dětí v africké Keni.
Naše knihovna se do této akce připojila letos podeváté a v pátek 23. 3. 2018 nocovalo

v Protivanově 30 dětí a dvě dospělé. Program
pro děti se vztahoval ke 100. výročí vzniku
Československé republiky a celý večer, tvoření, hry a soutěžení se neslo v tomto duchu. Zpestřením jistě bylo krásné hudební
kytarové vystoupení pana Martina Šoustala,
kterému tímto moc děkuji. Také bych ráda
poděkovala paní vychovatelce Mileně Ke-

jíkové za spolupráci při této akci. Už teď se
těšíme na další celostátní Noc s Andersenem, která by měla proběhnout koncem
března 2019.
knihovnice
(statistické údaje čerpány
z www.nocsandersenem.cz/statistika)

MATEŘSKÁ ŠKOLA PROTIVANOV
1978 – 2018

40. výročí otevření Mateřské školy
v Protivanově
Historie Mateřské školy Protivanov se začala
psát před 40 lety.
Před 45 lety skončil polodenní provoz mateřské školy, který tu přetrvával dlouhá léta.
V přízemí nové budovy základní školy, jejímž ředitelem byl pan Václav Sedláček, byla
1. 9. 1973 otevřena celodenní dvoutřídní mateřská škola.
Před 40 lety byla otevřena nová budova školky, jejíž ředitelkou se stala od roku 1973 do
roku 1996 paní Libuše Trnečková. 40 let znamená v životě mnoho změn, působilo zde
několik generací dětí a učitelek. Každá etapa
byla jiná, každá přinesla něco nového. Učitelky i provozní pracovníci, kteří tu mnoho let
působili, zanechali své stopy.
Tak je čas se ohlédnout a zavzpomínat...
Na výstavbě školy se vedle dodavatelů podílela řada protivanovských občanů, z nichž
mnozí již nejsou mezi námi.
Potkalo ji mnoho pěkného, ale neminuly ani
problémy. Těm se v životě nikdo neubrání.
A přestože minulost každým dnem stárne,
doslova se rozpouští v přítomnosti a současném dění, nikdo se neubrání tomu, aby se
čas od času ohlédl a zavzpomínal. A protože
paměť k nám bývá obvykle laskavá, logicky
si vybavujeme věci spíše příjemné. Ty nepří-

jemné buď zcela zapomínáme nebo je vidíme jinak, lépe.
Život a vývoj se nezastaví. Zanikla školní kuchyň. Po zavedení plynu budova kotelny již
neslouží danému účelu – využívá ji zřizovatel.
Po celé období byla udržována ve velmi dobrém stavu a byly prováděny menší úpravy.
K největším úpravám patřily:
v roce 2010 zastřešení sedlovou střechou, zateplení střechy, oplechování, instalace okapů
a okapových svodů, v roce 2015 rekonstrukce – výměna původních oken a dveří za plastové, zateplení budovy, fasáda,
v roce 2017 rekonstrukce zdravotně technické instalace voda, plyn, kanalizační přípojka, obnova zahrady s hracími prvky. Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem,
hracími koutky, hračkami, stavebnicemi,
knihami, výukovým materiálem, v 2.třídě je
také interaktivní tabule, počítače. Kvalitně
jsou vybaveny i školní prostory a zahrada.
Je toho mnoho, čím za ta léta naše mateřská škola žila a věřím, že ji toho ještě hodně
čeká.
V současnosti pracuje podle Rámcového
programu pro předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky
a pravidla vzdělávání dětí předškolního

věku. Tento dokument a další školská legislativa tvoří základ školního vzdělávacího
programu pod názvem „Svět kolem nás“,
na něj navazují třídní vzdělávací programy.
Umožňujeme dětem setkání se světem.
Učíme je všemu, co budou potřebovat pro
budoucí vzdělání a život. A není toho málo.
Dítě poznává sebe samo, své vlohy, temperament, nadání. Díváme se kolem sebe, učíme děti, aby své dětství prožily tady a teď.
Vedle domova představujeme místo, kde
lze otvírat smysly, srdce i hlas. Nabízíme
pestrou škálu akcí např. sezónní vycházky,
cvičení v přírodě, sportovní hry, dny otevřených dveří, tvoření s rodiči, mikulášskou besídku, vánoční zábavné dopoledne, ostatky,
pohádkový den, nocování, cyklistický den,
celodenní výlet, polodenní výlety autobusovým spojem s návštěvou sportcentra,
ekocentra, hvězdárny, arboreta, dovezenou
kulturu, slavnostní rozloučení dětí s MŠ aj.
Pravidelně cvičíme v tělocvičně ZŠ, spolupracujeme s ICT - knihovnou aj.
Napsat poděkování je obtížné. S vděčností
a úctou vzpomínáme na spoustu lidí, kteří
přispěli podle svých sil a možností. Všem
bych zde chtěla vyjádřit své díky, těm žijícím i těm, co už nejsou mezi námi. Podě-

6

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

kování si zaslouží ti, kteří vykročili, i ti, kteří
pokračují…
Děkuji všem, zřizovateli, starostce, zastupitelům, sponzorům.

A v neposlední řadě patří poděkování
i všem, kteří nás podporují a kteří se na pěkné spolupráci s mateřskou školou v uplynulých letech zasloužili. Nic nepřeženu, když

řeknu, že se nám zatím dařilo.
Přeji, aby i budoucí léta byla pěkná, dobrá
a bohatá. Vše nejlepší do dalších let protivanovská školko!

Zajímavosti z MŠ za
čtyřicetileté období (1978 – 2018)
Počet dětí, které navštěvují nebo navštěvo- Ve kterém školním roce navštěvovalo nejméně dětí MŠ:
valy MŠ: 746
školní rok
počet dětí
• z toho mužského pohlaví		
366
1.
1998/1999
33
• z toho ženského pohlaví 		
380
2.
1999/2000
34
Ve kterém školním roce navštěvovalo nejví3.
2010/2011
35
ce dětí MŠ (stejné údaje jako před 10-ti lety):
školní rok

počet dívky
dětí

chlapci

1.

1978/1979

68

30

38

1.

1981/1982

68

38

30

2.

1987/1988

66

34

32

3.

1977/1978

64

28

36

3.

1980/1981

64

37

27

3.

1982/1983

64

36

28

3.

1986/1987

64

41

23

dívky

chlapci

15

18

15

19

20

20

Současnost
školní rok počet dívky chlapci
2017/2018 dětí

z Protivano- z Buko- z Nivy z Drahan
va
vé

1. třída

21

16

5

19

0

1

1

2. třída

23

7

16

20

2

0

1

44

23

21

39

2

1

2

pedagogů

4

provozní:
2
ZAMĚSTNANCI
školní jídelna:
1
v roce 2018:
od 1. 1. 1994 je výdejna odloučeným pracovištěm ŠJ ZŠ Protivanov
Od 1. 9. 2015 je školní jídelna - výdejna součástí

Přehled nejoblíbenějších jmen dětí a nejobvyklejších příjmení
dětí, které navštěvují nebo navštěvovaly naši mateřskou školu
v letech 1978 – 2018

Celkem použitých různých jmen: 174
Nejužívanější mužská jména

Nejobvyklejší příjmení

pořadí

jméno

počet

pořadí

jméno

počet

1
2
3

Petr
Pavel
Jiří
Martin
Michal
Jaroslav

30
25
20
20
19
16

1

Nejedlý / Nejedlá

35

2

Marek / Marková

32

3

Kopecký / Kopecká

27

4

Kolář / Kolářová

25

5

Vybíhal / Vybíhalová

22

6

Ptáčník / Ptáčníková

18

Sedlák / Sedláková

18

7

Pospíšil / Pospíšilová

17

8

Šustr / Šustrová

16

Trnečka / Trnečková

16

Ondroušek / Ondroušková

16

Pavlů / Pavlů

14

Krátký / Krátká

14

Kejík / Kejíková

12

4
5

Nejužívanější ženská jména
pořadí

jméno

počet

1

Jana

20

2

Lenka

18

3

Veronika

16

4

Kateřina

15

5

Lucie

14

9
10

I. Vybíhalová, ředitelka
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Malí hasiči vybojovali bronzovou vařečku
V sobotu 14. 4. 2018 se naši mladí hasiči
zúčastnili branného závodu a soutěže „Zlatá vařečka 2018“ v Drahanech. Na branný
závod jsme vyrazili s 5 družstvy, které vždy
tvořily 3 děti. O Zlatou vařečku se ucházely
2 děti, které dostaly roli kuchařů a měly za
úkol uvařit co nejlépe své vymyšlené jídlo.
Za menu zvolily kuřecí čínu, kterou si jako
tým pojmenovaly ,,Čínský mls“ a v soutěži
s tímto jídlem uspěly. Vyvařily si nádherné

3. místo a tím si zasloužily diplom a bronzovou vařečku.
Podobně na tom byli i závodníci branného
závodu, kde soutěžili nejen v rychlosti běhu,
ale také ve znalostech „hasičského umění“, střelbě, znalostech dopravních značek
a první pomoci. Z našich 5-ti družstev si děti
vysloužily 10., 8., 7., 3. a 1. místo. Radost z vítězství byla veliká! Z 21 soutěžních družstev
hasičů z okolních vesnic se umístily v nejlep-

ší 10, což je pro ně velice motivující. Všechny
děti si odvezly diplomy, tašky plné sladkostí a především zážitky ze soutěže a z krásně
společně stráveného dne. I nás vedoucí samozřejmě velmi těší výsledky a úspěch našich hasičů na soutěži v Drahanech a všem
jim gratulujeme! S dětmi jsme již společně
vítězství řádně oslavili.
vedoucí mladých hasičů
Pavlína Ptáčníková, Hana Dostálová

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
PROTIVANOV
upozorňuje na změnu v ordinačních hodinách
od dubna 2018
Středa: ordinace 15:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: jen SUDÉ TÝDNY 09:00 - 11:30 hodin
Případné změny budou zveřejněny na vývěsce při
vstupu do budovy zdravotního střediska nebo se
informujte telefonicky na čísle 604 85 26 47.

Řádková inzerce:
HLEDÁM KE KOUPI RODIINÝ DŮM SE ZAHRADOU.
Děkuji. Tel.: 605 419 449

Úhrada poplatků

Připomínáme našim občanům, aby na Úřadě městyse Protivanov uhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu za I. pololetí 2018 a poplatek ze
psů.

Společenská kronika
Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům, kteří společně s námi doprovodili
na poslední cestě našeho drahého zesnulého pana
Václava Komára, Protivanov č.p. 226.
rodina Komárova

8

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

POZVÁNKA 40
Městys a Mateřská škola v Protivanově Vás
srdečně zvou u příležitosti 40. výročí otevření nové mateřské školy na den otevřených dveří, který se uskuteční
v sobotu 19. května 2018 v areálu MŠ.
Program dne:
9:00 – 13:00
od 14:00		

- prohlídka mateřské školy
- kulturní program dětí

Ukliďme okolí Protivanova, foto: J. Vybíhal
Velikonoční strom na náměstí

Zlatá vařečka

Přátelské setkání starších a dříve narozených, foto: M. Kitner
Protivanovský zpravodaj roč. LX. /2018/, číslo 3, 4 vyšlo dne 4. 5. 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.

