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Vážení spoluobčané,
nacházíme se v polovině roku 2018. Jsou
před námi letní dny, období prázdnin,
letních dovolených, odpočinku. Ač by se
mohlo zdát, že nastává „okurková sezóna“
i v naší obci, není tomu tak. I v letošním roce
máme na toto období naplánovanou opravu místních komunikací. Tentokrát se bude
jednat o opravu ulice Sokolská v rozsahu od
Náměstí až k ulici Panská. Zahrnuto bude
i prostranství před budovou sokolovny.

ČÍSLO 5

Akce bude probíhat během celých prázdnin. Prosím tedy z tohoto místa občany, aby
byli shovívaví, aby respektovali dopravní
omezení, pokyny stavební firmy a dbali
na bezpečnost svoji i svých dětí, pokud se
v této části obce vyskytnou. Je zcela jistě
v zájmu nás všech, aby akce byla zdárně
a bez velkých problémů dokončena. Během
prázdnin bude také probíhat rekonstrukce
hřiště za základní školou, na které se obec
podílí. Tato akce již byla započata a její do-

ROČNÍK 10

listopad 2014

končení se předpokládá nejpozději do konce listopadu. Bližší informace k rekonstrukci
hřiště se dozvíte na následujících stránkách.
A nejen toto. V tomto čísle najdete i další zajímavé články. Přečíst si můžete o tom, jak
se děti zúčastnily pohádkové stezky, že byly
pasováni na čtenáře žáci první třídy, že jsme
přivítali nové malé občánky do naší obce, na
co se v nejbližší době můžete těšit a mnoho
dalšího. Takže vám všem přeji pěkné počtení a krásné letní dny!
starostka

Z jednání zastupitelstva 26. 4. 2018
Zastupitelstvo městyse Protivanov v dubnu
projednalo a schválilo tyto majetkoprávní
záležitosti:
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1106/1, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře cca 9 m²;
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 261/6, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 163 m;
• koupi části pozemku parc. č. 41/2, druh
pozemku zahrada, o výměře 309 m² a části pozemku parc. č. st. 44 o výměře 22 m²,
druh pozemku zastavěná plocha, nádvoří,
za cenu 50 Kč/m²;
• prodej části pozemku parc. č. 41/4 o výměře 3 m², druh pozemku trvalý travní
porost, za cenu 50 Kč/m²;
• smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Městysem Protivanov
a GasNet, s.r.o., IČ 27295567 na stavbu:
Technická infrastruktura Protivanov na
parc. č. 836/39 k. ú. Protivanov.

V dalším bodě byl schválen závěrečný
účet a účetní závěrka městyse za rok 2018.
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby a údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby
a použití fondů. Dále do něj patří vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí, státním fondům, popř. jiným rozpočtům. Na základě
závěrečného účtu musí být možné zhodnotit
hospodaření s financemi a majetkem územního samosprávního celku i jím zřízených
příspěvkových organizací. Nedílnou součást
závěrečného účtu tvoří zpráva o výsledku hospodaření. Přezkoumání hospodaření městyse Protivanov proběhlo ve dnech 3. 4. 2018 –
4. 4. 2018. Při přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Podklady pro schválení závěrečného účtu za rok 2017 byly dne
6. 4. 2018 zveřejněny na elektronické úřední desce městyse Protivanov, na kamenné
úřední desce byl závěrečný účet zveřejněn
v užším rozsahu. Připomínky k závěrečnému

účtu mohli občané uplatnit buď písemně ve
stanovené lhůtě (15 dnů) nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Nikdo se k těmto podkladům nevyjádřil. Podklady pro schválení
účetní závěrky tvoří: Rozvaha, Výkaz zisku
a ztrát, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Zprávy z provedení interního auditu (ze dne 30. 11. 2017 a 8. 2. 2018),
Inventarizační zpráva. Schválený závěrečný
účet za rok 2017 se všemi přílohami je zveřejněn na webových stránkách obce v sekci
Obecní úřad/Rozpočet/Městys Protivanov.
Na tomto jednání bylo dále schváleno:
• Znění Smlouvy o výpůjčce a darovací
v rámci projektu „Pořízení kompostérů
pro městys Protivanov“, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku
č: 1/2002 Řád veřejného pohřebiště ze
dne 20. 6. 2002.
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• Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460 a Městysem
Protivanov, IČ 288675. Účelem je vybavení
JSDH Protivanov zřízené obcí. Dotace ve
výši 46.000,- Kč bude použita na pořízení
dýchacích přístrojů s příslušenstvím.
• Poskytnutí finančního daru spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.,
IČ 27006891, ve výši 2.000,- Kč na zřízení
babyboxu v Nemocnici Boskovice.
• Rozpočtové opatření č. 7/2018. Zapojení
příjmu a výdaje dotace a vlastních zdrojů v rámci akce Pořízení kompostérů pro

městys Protivanov. Příjmy 637.402,59 Kč
(příjem dotace), výdaje 749.902,59 Kč (výdej dotace + vlastní zdroje), financování
112.500,- Kč.
Zastupitelé také na podnět některých občanů diskutovali o možnosti vydání obecně
závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Řešili, zda by vydání místní vyhlášky bylo
pro městys Protivanov prospěšné či nikoliv.
Vyhláška stanovuje veřejná prostranství, kde
psi nesmí volně pobíhat a pak vymezuje plo-

chy, kde volně pobíhat smí. Její forma je Ministerstvem vnitra ČR jasně stanovena. Shodli se, že taková vyhláška nemá pro naši obec
v současnosti opodstatnění. To, aby psi nebyli svému okolí nebezpeční, by měli v první
řadě zabezpečit jejich majitelé a ne obecně
závazné vyhlášky. Nezabezpečení psů proti
úniku je navíc řešeno v zákoně č. 246/1992
Sb., zákon na ochranu zvířat, kde jsou stanoveny sazby až do 50.000,- Kč. Případně jsou
vyjmenovány další zákonné povinnosti vlastníků zvířat a přestupků za nekonání těchto
povinností.

Z jednání zastupitelstva 31. 5. 2018
V květnu byly v rámci majetkoprávních
záležitostí řešeny a schváleny záměry odprodeje části pozemku parc. č. 1106/1
o výměře cca 55 m², druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace a částí pozemku parc. číslo 1186/1, o celkové výměře
cca 217 m², druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace.
V rámci problematiky GDPR zastupitelstvo schválilo Základní pravidla postupů
související se zpracováním osobních údajů
tj. pravidla postupů související se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) – GDPR a uložilo jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění
svých úkolů zajišťovali dodržování těchto
pravidel. Starostovi obce pak uložilo zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů obecním úřadem
a při plnění smluv, jejichž předmětem je
zpracování osobních údajů.
Vzhledem k tomu, že termín voleb do zastupitelstev obcí byl již vyhlášen prezidentem republiky a to na 5. – 6. října 2018
schválili zastupitelé v souladu s § 67 zákona č. 120/200O Sb., zákonem o obcích, pro
následující volební období ponechání dosavadního počtu volených zastupitelů, tj.
počet členů zastupitelů 11.
Bylo projednáno a schváleno poskytnutí
několik finančních darů:
• ve výši 4.000,- Kč Městské správě
sociálních služeb Boskovice, p. o.,
IČ: 00380504, na úhradu provozních nákladů;
• ve výši 4.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
Klubu Radost, IČ: 47922281, na pořádání

akcí pro handicapované děti a jejich rodiny;
• ve výši 4.000,- Kč sdružení Moravec
Team, z. s., IČ: 02308231 na úhradu nákladů spojených s konáním akce Pohár
Drahanské vrchoviny, který se uskuteční
v městysi Protivanov dne 23. 6. 2018.
• ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické farnosti Protivanov, IČ 65763050, na opravu vstupních hřbitovních bran a zdí.
Zastupitelstvo se také zabývalo záměrem
výstavby sociálních bytů a podáním žádosti o dotaci na tuto akci. Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 8. března
2018 kolovou výzvu č. 80 „Sociální bydlení
pro sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám
v bytové nouzi získat nájemní smlouvu.
Finanční podporu lze čerpat na pořízení
bytů, bytových domů, nebytových prostor
a jejich adaptace pro potřeby sociálního
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální byt se základním
vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností
nemají přístup k bydlení a jsou schopné
plnit povinnosti vyplývající z nájemního
vztahu (platit nájemné). Doba udržitelnosti projektu je 20 let. Kompletní informace
jsou dostupné na http://www.irop.mmr.
cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-80-Socialni-bydleni-pro-socialne-vyloucene. Co se
týká již podniknutých kroků, zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo záměr
výstavby bytů pro sociální bydlení na parc.
č. 789/2 k. ú. Protivanov na svém jednání dne
30. 11. 2017. Byla zpracována projektová
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Na květnovém jednání zastupitelstva byla přítomna administrátorka
dotace. Seznámila přítomné s možným

harmonogramem, s výhodami i úskalími
tohoto projektu. V případě, že by žádost
o dotaci byla úspěšná, byl by harmonogram následující: červen/červenec 2018
podání žádosti; podzim 2019 založení
stavby; jaro 2020 – jaro 2021 výstavba;
léto – podzim 2021 kolaudace, dodělávky;
konec roku 2021 obsazení bytů. Toto bydlení je principiálně určené pro nízkopříjmové rodiny bez vlastního bydlení (tzn.
nevlastní nemovitost, nemají platnou nájemní smlouvu). Nízký příjem znamená cca
27.500,- Kč čistého (odvíjí se od průměrné
mzdy) příjmu pro čtyřčlennou domácnost
(např. 1 dospělý + 3 děti). Pro jednočlennou 60 % tohoto příjmu (průměrné mzdy),
dvoučlennou 80 %, tříčlennou 90 %,
pěti a vícečlennou 120 %. Na základě
všech dostupných informací pak zastupitelé schválili podání žádosti o podporu
z Integrovaného regionálního operačního
programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení
kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“, výzva č. 80 „Sociální bydlení
pro sociálně vyloučené lokality II, akce Novostavba sociálních bytů na parc. č. 789/2
v k. ú. Protivanov.
Zastupitelstvo na tomto jednání schválilo i Řád veřejného pohřebiště. Tento řád
je účinný od 1. 6. 2018 a je k dispozici na
webových stránkách obce: Obecní úřad/
Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva. Řád veřejného pohřebiště vydaný formou OZV č. 1/2002 pozbyl platnosti dnem
31. 5. 2018. Upozorňujeme občany, že od
1. 6. 2018 se nájemní smlouvy na hrobové
místo uzavírají na dobu 16 let (stanovená
tlecí doba na veřejném pohřebišti).
Starostka seznámila zastupitele s požadavkem obyvatel o instalaci zrcadel v místě křížení ulice Pod Sokolovnou a Nová.
Zastupitelé s instalací souhlasili, žádost
o stanovení dopravního značení bude postoupena po vyjádření Policie ČR Odboru
dopravy Magistrátu města Prostějova.
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Rekonstrukce hřiště v lokalitě
za základní školou
V poslední době si občané mohli všimnout,
že za základní školou probíhají stavební práce. Tyto plochy má v dlouhodobém
pronájmu od městyse Protivanov spolek
SK Protivanov, z. s. Rekonstrukcí stávajícího sportoviště v městysu vznikne moderní
multifunkční sportovní areál, který bude
využíván nejen členy spolku SK Protivanov,
ale širokou sportovní veřejností z řad obyvatel obce a přilehlých vesnic, místní ZŠ a MŠ
Protivanov a dalšími, kteří budou moci objekt využívat k tréninkům a zvyšování fyzické
kondice. Dojde tak k významnému zlepšení
kvality života v obci, uspokojení požadavků obyvatel a rozšíření možností aktivního
trávení volného času. Úkolem této sportovní politiky je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu
talentu, věku, původu, ale i ekonomického

a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce. Městys Protivanov
v současné době nedisponuje odpovídajícím
sportovištěm, které by umožňovalo víceúčelové sportovní využití. V obci je po takovém
sportovním zařízení dlouhodobě vysoká
poptávka a je častým tématem diskuzí iniciovaných obyvateli městyse. Bohužel dosud
nebylo v možnostech městyse financování
tohoto projektu pouze vlastními zdroji.
V rámci rekonstrukce tohoto areálu budou stávající plochy na tomto místě srovnány, zpevněny a budou vybudována nová sportoviště:
ATLETICKÝ OVÁL - dojde k vytyčení oválu délky 150,0 m, jehož zatáčky budou provedeny
o jednotném poloměru 14,75 m, přičemž
vzdálenost středů S1, S2 na podélné ose
bude činit 27,89 m. Bude provedeno lajnová-

ní oválu, tj. uzavřená 3 - dráha délky 150,0 m
se sprinterskou 3 - dráhou délky 75,3 m.
SEKTOR PRO SKOK DALEKÝ
Součástí atletického oválu je sektor pro skok
do dálky situovaný na jižní straně oválu. Objekt doskočiště plynule navazuje na sprinterskou rovinku.
HŘIŠTĚ S UM. TRÁVNÍKEM
Celkové rozměry hrací plochy budou 43 x 20 m.
Hřiště bude po obvodu ohraničeno záchytným oplocením výšky 3 m a 4 m s mantinelem a sítí.
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Celkové rozměry hrací plochy budou 43
x 20 m. Hřiště bude po obvodu ohraničeno záchytným oplocením výšky 3 m a 4 m
s mantinelem a sítí a bude se moci využívat
pro sporty: basketbal, házená, malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal a další míčové
a školní hry.
Akce bude realizována na vydání územního
souhlasu stavebního úřadu dle § 96 odst. 1
- 3 stavebního zákona, vydán 9. 6. 2017, pod
Č. j. 1399/2017 a sdělení stavebního úřadu
dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb. z 26. 4. 2017, pod č. j. 0990/2017.
Investorem celé akce je spolek SK Protivanov, z. s., který záměr realizuje za podpory
městyse Protivanov. SK Protivanov obdržel finanční dotaci z Ministerstva školství
mládeže, tělovýchovy a sportu, programu
13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 - 2024 ve výši 7.723.715,Kč. Také se čeká na vyjádření Olomouckého
kraje, kde byla podána žádost o dotaci, a to
ve výši 2,5 mil. Kč. Poté bude výši spoluúčasti schvalovat městys Protivanov. Předpokládané náklady stavby činí cca 13 mil. Kč.

Úspěch mladých zdravotníků
„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno druhému.“
(Ch. Dickens)
V dnešní době plné intrik, závisti a bohužel
i přetvářky snad neexistuje člověk, jež si myslí,
že život je dar. Lidské hodnoty se za uplynulá staletí změnily k nepoznání. Co způsobilo
tento zásadní převrat? Po tomto světě kráčely snad již tisíce či dokonce statisíce lidí, kteří
se zamýšleli nad smyslem svého života. Možná si říkali: „Kdo jsme? Proč zde jsme? Jaký je
náš cíl, osud, předurčení?“ Položil si někdo
někdy otázku: „ Jakou cenu má lidský život?“

Cenu lidského života nelze vyjádřit penězi ani
čímkoliv jiným. Je nezměrná, nevyčíslitelná,
nekonečná. Život je prostě zázračný. Bohužel
zázraky častokráte trvají jen kratičkou dobu.
Toto je cílem výuky kroužku mladých zdravotníků na naší základní škole, který má dlouholetou tradici. Postupy předlékařské první pomoci by měly patřit ke standartu vzdělávání
každého člověka. Žáky učíme nejen teoretické znalosti, ale především i to, aby dokázali

rychle a správně zasáhnout v případě stavu
ohrožujícího člověka na životě. Proto je velmi
důležitá motivace našich žáků, ale i podpora
ochoty pomoci. Pomáhat ostatním je jedna ze
základních hodnot lidské společnosti. Obsahem výuky první pomoci je komplex znalostí
a zejména praktických dovedností. Žáci trénují zažití jednotlivých postupů se zraněným
na záchranu lidského života. Výuka kroužků
je zajímavá s využitím vhodných příkladů a co
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nejvíce praktická – ukázky, nácviky, simulace.
Každý žák dostává prostor k dostatečnému
osvojení základních dovedností. Každým rokem se družstva našeho kroužku zúčastňují
soutěže HMZ, kde se žáci musí orientovat nejen v oblasti poskytování první pomoci u lidí
postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví, ale musí se také orientovat v oblasti požární ochrany a policie.
V letošním školním roce se soutěže ČČK v Olomouci zúčastnily dvě družstva našich mladých
zdravotníků. První, mladší družstvo se umís-

tilo na 2. místě v oblastním kole v Olomouci. Druhé družstvo starších žáků mělo velký
úspěch v oblastním kole, kde vybojovalo 1.
místo, dále pak 1. místo v regionálním kole
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
s postupem do republikového kola, které
se uskutečnilo 16. 6. 2018 v Ostravě a kde
se naši žáci umístili na krásném 4. místě.
Všem žákům kroužku mladých zdravotníků
patří velké poděkování za práci a snahu, protože se běžně nesetkávají s těmito situacemi
a již nesčetněkrát v běžném životě dokázali

pomoci druhým. Poděkování patří i paní starostce městyse Protivanov, místním hasičům
a také firmě Kinetic za podporu v reprezentaci
naší obce a školy na tak významné soutěži.
Važme si lidského života, jeho cena je nevyčíslitelná. Každý z nás může přečíst tisíce stran
tisíce knih o smyslu života, ale pravou hodnotou žití se z nich nikdo nedozví, tu si musíme
určit sami. Ale pokud si každý člověk nezačne
vážit životů ostatních, stejně jako toho svého,
nemá význam se o tom s někým bavit...
Kejíková Milena, vedoucí kroužku

Pohádková stezka
V pátek 1. června oslavily naše nejmenší ratolesti Den dětí a knihovna jim jako dárek uspořádala již tradiční pohádkovou stezku. I když to
vypadalo chvílemi na déšť, zúčastnilo se jí 80
dětí a dva psi :-) . Na stezce, která vedla polní
cestou „ Za Kohótkovéma“ k potůčku kolem

ČOV a zpět do obce, čekalo 12 pohádkových
bytostí a strašidel se svými úkoly pro děti.
U princezny s princem střílely děti z luku, u Ferdy Mravence motaly pavoučí nitky, u vodníka
v potoce lovily ryby, u čarodějnice létaly na
koštěti, u čertice skákaly v pytli, s drakem stří-

lely z praku a mnoho jiného. Děkuji všem svým
kamarádům, kteří se opět po roce převlékli za
pohádkové bytosti a díky nimž děti mohly zažít plno radosti a úsměvu. Vážím si velmi jejich
nezištné pomoci! Také děkuji za technické zázemí a zajištění ohně.
knihovnice

Pasování na čtenáře
Když se malý človíček naučí číst první písmenka, slova, dlouhé věty a dokáže si přečíst
první knížku, je to pro něj jistě veliká radost.
Takovou radost jsme mohli společně s 20
letošními prvňáčky sdílet při slavnostním
pasování na čtenáře, které se uskutečnilo
v pátek 8. června 2018 v obřadní místnosti

úřadu městyse za účasti paní starostky, pana
ředitele ZŠ, pracovnice Městské knihovny
Prostějov, paní učitelky 1. třídy a mnoha rodičů malých prvňáčků. Tato akce proběhla pod
záštitou projektu SKIPu ČR a za finanční podpory Úřadu městyse Protivanov. Děkuji tímto
také sl. Elišce Hádlerové, sl. Editě Šustrové,

p. Mileně Kejíkové, p. Lence Holubové a děvčatům ZUŠ za spolupráci při této slavnosti.
Četba dobré knihy dokáže v člověku rozvíjet
cit v jeho duši a dodává mu fantazii. Proto je
čtení knížek tak důležité nejen pro dospělého, ale zejména pak pro všechny děti.
knihovnice

Foto: Miloslav Kitner
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Vítání občánků
V sobotu 16. června 2018 jsme v obřadní síni
úřadu městyse slavnostně uvítali do života
obce tyto malé občánky:

Zdeněk Hrubý		
Jakub Sychra		
Adéla Nevrlová		
Viktorie Minxová

Jiří Kopecký
Lucie Pitáková
Leontýna Žilková

Všem děťátkům přejeme pevné zdraví, štěstí,
spokojený a láskou naplněný život. Ať maminčina něžná náruč a tatínkova mužná síla
jim jsou vždy oporou a pevnou záštitou před
strastmi a nepohodou.

Foto: Miloslav Kitner

Pohár Drahanské vrchoviny
17. ročník seriálové soutěže závodu horských
kol v regionu Drahanské vrchoviny s názvem
„Pohár Drahanské vrchoviny“ se uskutečnil
na hřišti SK Protivanov v sobotu 23. 6. 2018.
Do závodu se mohli přihlásit nejmenší děti
s odrážedly, žáci základní školy, mládež, veteráni, hobby i elitní jezdci. Bezmála 200
bikerů a bikerek (včele s národním šampionem ve vytrvalostní MTB „čtyřiadvacetihodinovce“ – Martinem Hovancem, Mistrem ČR)
svádělo boj na připravených, různě těžkých
okruzích Protivanovska. V závěru závodu
byla patrná spokojenost z celého cyklistického dne jak u aktivních sportovců, tak
také u přihlížejících. Konečné výsledky a fotogalerii ze závodu můžete shlédnout na
http://www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
Všem vítězům blahopřejeme!

Maškarní karneval - poděkování
V neděli 24. června se konal tradiční maškarní karneval. Celé odpoledne zahájily svým
tanečním retro vystoupením děti z družiny
ZŠ Protivanov. Následoval program v podání divadla Koráb Brno. Celé odpoledne se
neslo v duchu soutěží, her, písniček a zábavy pro děti. Nechyběla ani bublinková show,
skákací hrady, malování na obličej, cukrová
vata aj.
O bohatou tombolu a sponzorství celé akce
se postarali naši vážení sponzoři, kterým
velmi děkujeme. Jsou jimi: Městys Protivanov – sponzor programu, VPO Protivanov,
a.s. - sponzor skákacího hradu, DŘEVO –
MÁLEK s.r.o. Protivanov, M.I.S. spol. s r.o. Protivanov, TAURUS družstvo Protivanov, DEAS

spol. s r.o. Boskovice, Lanik s.r.o. Boskovice,
Římskokatolická farnost Protivanov, Autodoprava Kopecký s.r.o., Autodoprava Zdeněk Hrubý, MUDr. Libor Švec, Pohostinství
ALFA Protivanov, Mlékárna Otinoves s.r.o.,
COOP Protivanov, Průmyslová prodejna Jiří
Barák, KINETIC s.r.o. Protivanov.
Poděkování patří také TJ Sokol za zapůjčení
prostor sokolovny, našim hasičům za výborné občerstvení a velkou pomoc při zajištění
celého karnevalu, paní Mileně Kejíkové za výzdobu, p. Liborovi Pavlů za ozvučení a všem
nejmenovaným, kteří s celou akcí pomáhali.
knihovnice
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Pověz mi pověst
Naposledy jsme se společně s bájemi a pověstmi z našeho okolí zatoulali do vesničky Raková u Konice. V okolí města Konice ještě zůstaneme.
Pojďte nahlédnout do malých vísek Budětska a Čunína a jejich pověstí.

O nedostavěném kostele v Budětsku
Je tomu již dávno, velmi dávno. V malé horské vesničce Budětsku, nedaleko městečka Konice, skryté v romantickém údolíčku,
chtěli si zbožní občané postavit kostel. Sešli
se všichni, hovořili, rokovali a nakonec se
usnesli, že si vystavějí pěkný kostel vlastní
prací a vlastními prostředky. Jednalo se ještě o místě, kde měl kostel stát. A aby k němu
měli všichni stejně daleko, vyhlédli si pěkné návrší uprostřed vesnice. Všichni se dali
svorně do práce. Lámali kamení, vozili je na
hromadu, káceli stromy, které jim vrchnost
konická poskytla zdarma na stavbu a převáželi do vesnice.
Když byly přípravy skončeny, začalo se se
stavbou. Místní zedníci a dělníci se dali s chutí do práce a hluboké příkopy v zemi, základy
budoucího kostela, rýsovaly zřetelně jeho
velikost. Za několik dní se zvedaly nad zemí
mohutné zdi a v nich se brzy objevily mezery
pro vchody a okna.

A tu se stalo něco podivného. Ráno, když přišli
zedníci a dělníci do práce, zpozorovali, že se
jim v noci ztratilo, co předešlého dne vystavěli. Nikdo však na to nic neřekl, jako by se nic
nestalo, aby se mu druzí nevysmáli. Dali se
s chutí do práce a vystavěli vše, co se ztratilo,
a ještě o něco víc. Jaké však bylo jejich překvapení, když ráno přišli a zdivo bylo opět pryč.
To se opakovalo několik dní. Dělníci dali hlavy dohromady a umínili si, že budou v noci
hlídat a zloděje polapí. Marně však. Zloděje
se jim nepodařilo chytit a stavivo se ztrácelo
znovu a znovu. Jen po půlnoci slyšeli mávání
a šumění křídel, nikoho však nezahlédli. I rozešli se budětští občané do okolí, aby ukradené
zdivo hledali. A našli je. Bylo v Konici na místě, kde stojí nynější kostel. Byla ho tam pěkná hromádka. Dělníci stavivo odvezli zpět do
Budětska a dali se znovu do práce. Avšak příštího dne bylo zdivo zase pryč a zase je našli
v Konici jako prve. To se opakovalo ještě ně-

kolikrát, až budětští usoudili, že je to vůle Boží.
Přestali stavět kostel v Budětsku a dostavili ho
v Konici. Dodnes se říká, že zdivo kostela odnášeli v noci samí andělé nebeští a určili tak
místo chrámu konického.

Pověst o původu jména obce Čunín
Tam, kde se nyní rozkládá vesnička Čunín,
bylo před lety rozsáhlé pastvisko, na němž
pasáci pásli krávy, kozy, ovce a vepřový dobytek. Byl to majetek pánů ze Švábenic. Jedenkráte šel kolem pasáků pocestný a ptal
se, jak se to pastvisko jmenuje. Pasák poslouchal, že se ptá, co pase a tak mu odpověděl:

„Čuňata!“ Pocestný se usmál a šel dále. Šel
a ocitl se v městečku Konice. Tam jej přivítali
a na všechno se vyptávali. Pocestný se smíchem vypovídal, jak prošel veliký kus světa,
jak poblíž města Konice potkal pasáka a ptal
se ho, jak se jmenuje jeho pastvisko a co mu
pasák řekl. Lidé ve městě o pastvisku věděli

a srdečně se smáli s pocestným. Od té doby
se ten kus země jmenoval Čunín, a poněvadž
byl úrodný, nastěhovali se tam lidé a založili
osadu téhož jména.
(zdoj: Zlatá kniha bájí a pověstí, autor: Milar,
Josef; vyd.Cheops 2006; redakčně upraveno)
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BUDOVA SOKOLOVNY V PROTIVANOVĚ
Tělovýchovná jednota Protivanov oznamuje,
že se podařilo zrekonstruovat sál, přísálí, jeviště a galerie v místní sokolovně. V současné době je možné v této budově uspořádat
akce menšího rozsahu.
Bližší informace pro zájemce poskytne p. Antonín Krátký tel. 606471477 nebo
Mgr. Josef Ošlejšek tel. 604551312.

Inzerce
KOUPÍM CHATU NEBO CHALUPU.
Kontakt na tel.: 604 635 527

Prázdninový provoz
na zdravotním středisku
Obvodní lékař MUDr. Chytil:
Od 2. 7. do 13. 7. 2018 čerpání řádné dovolené.
Od 2. 7. do 4. 7. 2018 bude v ordinaci přítomna zdravotní sestra (odběry, vydávání
receptů, atd.).
Akutní případy v době dovolené ošetří MUDr. Blechta v Otinovsi (tel: 582 395 016).

Dětský lékař MUDr. Švec:
Od 16. 7. do 22. 7. 2018 a dále od 6. 8. do 12. 8. 2018 čerpání řádné dovolené.

Prázdninové
tvoření pro
děti
Ahoj děti,
ráda vás zvu na prázdninové tvoření, kde
budeme vyrábět veselé želvičky. Tvořit budeme ve středu 1. srpna 2018 ve
14:00 hodin v knihovně. Můžete s sebou
vzít i všechny své kamarády, kteří budou
v Protivanově na prázdninách u svých
babiček a dědečků. Těším se na vás!
		
knihovnice

Gynekologický lékař MUDr. Bilík:
Pan doktor bude ordinovat ve dnech 18. 7., 25. 7. a 26. 7. a dále pak 1. 8., 2. 8., 8. 8.,
22. 8., 23. 8. a 29. 8.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit pana Vítězslava Sedláka na jeho poslední cestě.
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy.
Velký dík vyjadřujeme i hudebníkům a chrámovému sboru za krásné rozloučení s jeho bývalým členem.

Manželka a dcery s rodinami.
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Fotogalerie obce

Vítání občánků (Foto: Miloslav Kitner)

Cyklozávody
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