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Vážení spoluobčané,
máme tu podzim a spolu s ním i další volby.
Za poslední rok už několikáté. Na podzim
2017 to byly volby parlamentní (do Poslanecké sněmovny), v lednu 2018 volby prezidentské a nyní jsou před námi volby senátní
a komunální. V rámci senátních voleb opět
po šesti letech volíme toho, kdo nás bude
za okres Prostějov reprezentovat v Senátu
Parlamentu ČR. Na výběr máme z několika
kandidátů. Před samotným rozhodováním
by bylo vhodné si o všech zjistit aspoň minimální informace. Ač se nám totiž může zdát,
že jsou to volby méně významné, není to
tak. V dnešní, často chaotické politické situaci, je Senát instancí, která jako jediná dokáže kontrolovat práci Poslanecké sněmovny.
Zastává také v našem ústavním systému roli

ČÍSLO 5

strážce ústavy, protože bez jeho souhlasu
nelze základní zákony země měnit. Komunální volby jsou pak pro nás všechny důležité zejména proto, že jde o další směřování naší obce do budoucna. Jde o to vybrat
do vedení obce ty správné lidi, kteří se na
tom budou podílet, ty lidi, kteří zabezpečí
správu obce do budoucna dle našich představ. Máme tady 3 volební strany, o přízeň
se uchází celkem 33 kandidátů. Dle mého
názoru však nejde o to dělit se na strany.
Na vesnicích by všichni měli být za jedno
a všichni se měli snažit dělat pro naši obec
jen to nejlepší. Každý má priority někde
jinde. Někdo preferuje opravu místních
komunikací, někdo vidí prioritu ve školství,
kultuře, jiný zase v udržování zeleně, další
v odpadovém hospodářství. Je třeba, aby
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každý z nich byl slyšet, aby obec podnikala
kroky ve všech odvětvích a nesoustředila se
pouze na jedno. Někdy se to daří lépe, jindy
hůře. Vždy jde o to, jaké finanční prostředky
má k dispozici, jaké je možné získat dotace k jednotlivým projektům, co je opravdu
akutní záležitost, co je možné odložit například do následujícího roku. Samotné zhodnocení posledních čtyř let najdete na následujících stránkách, dočtete se, kteří lidé
se chtějí podílet na budoucnosti naší obce
v dalších letech, i s jakou nabídkou (programem) se o toto angažmá budou ucházet.
Přeji nám všem šťastný výběr! Ať je volba lidí
do zastupitelstva obce taková, aby byla pro
nás všechny přínosem.
starostka

Jednání zastupitelstva 28. 6. 2018
Starostka informovala zastupitele, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo městysi
Protivanov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Oprava části místní komunikace
ul. Sokolská, Protivanov, identifikační číslo
117D815009293“. Dotace bude poskytnuta
ve výši 471.272,- Kč.
Co se týká majetkoprávních záležitostí, zastupitelé schválili:
• záměr odprodeje části pozemku parc.
č. 56/1, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, který je zapsaný
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro
katastrální území Protivanov na LV č. 1.

• prodej části pozemku parc. č. 261/6
o výměře 161 m ², druh pozemku trvalý
travní porost, který bude po zápisu do
KN označen jako parc. č. 261/7. Pozemek
parc. č. 261/1 je zapsaný u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov na listu vlastnictví
č. 1 pro k. ú. Protivanov. Cena 30 Kč/m².
• koupi částí nemovitosti parc. č. 1272
o výměře 90 m² a 63 m², druh pozemku
trvalý travní porost, které budou po zápisu do KN označeny jako parc. č. 1272/2
a 1272/3. Pozemek parc. č. 1272 je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký

kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na
listu vlastnictví č. 852 pro k. ú. Protivanov. Cena 30 Kč/m².
V návaznosti na vydání nového Řádu veřejného pohřebiště bylo zjištěno, že v letošním roce končí platnost nájemní smlouvy
mezi Římskokatolickou farností Protivanov
a Městysem Protivanov, na základě které
byly pronajímány plochy pohřebiště městysi Protivanov (provozovateli pohřebiště).
Zastupitelstvo tedy schválilo novou smlouvu, a to smlouvu o výpůjčce, neboť se jedná
o bezúplatný nájem. Předmětem smlouvy
o výpůjčce je areál hřbitova.
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Jednání zastupitelstva 30. 8. 2018
Starostka seznámila zastupitele s informací,
že na základě výsledků jednání Výběrové komise Státního fondu životního prostředí bylo
rozhodnuto, že žádost městyse Protivanov
o dotaci v rámci projektu Rozšíření systému
separace odpadů – Městys Protivanov (pořízení drtiče BRKO a 4 ks kontejnerů - na velkoobjemový 1 x odpad 20 m³, 1 x papír 20 m³,
2 x BRKO 10 m³) nebyla doporučena k financování z důvodu omezené alokace Fondu
soudržnosti na danou výzvu.
Dále informovala zastupitele s plánovanými
změnami v oblasti matričních úřadů: dojde
k zachování sítě matričních úřadů, avšak dojde ke změně financování. Bude zavedeno
financování dle reálně vykonaných úkonů –
paušální částka za provedený prvozápis se
sazbami dle složitosti prvozápisu (narození,
úmrtí, uzavření manželství).
Na jednání byly řešeny a schváleny tyto majetkoprávní záležitosti:
• prodej části pozemku parc. č. 1106/1,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m², který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na
listu vlastnictví č. 1. Cena 30 Kč/m².
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 41/4, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 28 m², který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na
listu vlastnictví městyse Protivanov.
• Smlouva č. 1030046563/003 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Městysem Protivanov a E. ON Distribucí,

a.s, na stavbu Protivanov, U Hřiště, DS NN,
7 RD, OÚ (lokalita Za Panským).
Zastupitelé také schválili novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se vydává
požární řád obce. Městys Protivanov byl upozorněn Odborem dozoru MVČR, pracoviště
Olomouc, na neaktuálnost stávající Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2001, požární řád, ze
dne 31. 1. 2002 a nutnost vydat novou OZV.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 byla
zpracována ve spolupráci s velitelem JSDH
Protivanov a její znění bylo odsouhlaseno dozorujícím orgánem MVČR. Vyhláška je, spolu
s ostatními platnými vyhláškami, k dispozici
na webových stránkách obce www.protivanov.com v sekci Obecní úřad/Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva, případně k nahlédnutí na Úřadu městyse Protivanov.
Důležitým bodem bylo projednání žádosti SK
Protivanov, z. s. o poskytnutí finančního příspěvku na akci Rekonstrukce hřiště za základní
školou. Pozemek, na kterém ke stavební akci
dochází, má SK Protivanov v dlouhodobém
pronájmu od městyse Protivanov. Zastupitelstvo městyse Protivanov na svém jednání dne
30. 11. 2017 schválilo usnesením č. 11/2017/5.1
záměr SK Protivanov toto hřiště zrekonstruovat
a dofinancovat akci do výše celkových nákladů. Celkové náklady akce (stavba + technický
dozor investora) činí 14.019.254,20 Kč vč. DPH.
Na stavbu byla poskytnuta dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
7.723.715,- Kč a z Olomouckého kraje ve výši
2.500.000,- Kč. SK Protivanov žádalo tedy městys o dofinancování akce ve výši 3.964.939,20
Kč. Zastupitelé tuto žádost společně se zněním

„Smlouvy o poskytnutí dotace“ schválili s tím,
že po uzavření této smlouvy bude s příjemcem dotace sjednán dodatek nájemní smlouvy
mezi městysem a SK Protivanov v tom směru,
že bude konstatován závazek, resp. prohlášení
SK Protivanov, že po ukončení nájmu pozemku
(sjednaná doba nájmu do roku 2029), na kterém se rekonstruovaný sportovní areál nachází,
a při splnění podmínek poskytovatelů dotace,
zejména ze strany MŠMT (udržitelnost 10-ti let),
je stavba sportovního areálu součástí pozemku
ve vlastnictví městyse a SK nemá při ukončení
nájmu právo na kompenzaci finančních prostředků vynaložených SK nebo třetími osobami
při její rekonstrukci (hřiště bude převedeno do
majetku obce).
V návaznosti na výše uvedené bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 12/2018, které řešilo
zapojení poskytnutí investiční dotace spolku
SK Protivanov na rekonstrukci hřiště za ZŠ Protivanov. Výdaje 3.964.939,20 Kč, financování
3.964.939,20 Kč.
Zastupitelé také schválili finanční dar ve výši
15.000,- Kč Svazku obcí Boskovicko, který zabezpečuje projekt lyžařských tras mikroregionu Boskovicko. Účelem poskytnutí daru je
spolufinancování provozních nákladů projektu
lyžařských tras na roky 2018 – 2019.
Na základě žádosti se pak zastupitelstvo vyjádřilo kladně k provedení změny v dosud
platném Územním plánu městyse Protivanov:
plochu NK (plochy smíšené nezastavěného
území – krajinná zeleň), lokalita Skelná Huť , parc.
č. 1071/2 k. ú. Protivanov, převést na plochu SH
(plochy smíšené obytné – historická venkovská
zástavba).

Vyhodnocení volebního období 2014 – 2018
V komunálních volbách konaných v roce
2014 občané rozhodli tak, že zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), které
získalo celkem 7 mandátů. V následujících
bodech je shrnuto, zda se podařilo sdružení
prosadit všechny priority, které si v programovém prohlášení vytyčilo či nikoliv.
• Dokončení všech rozpracovaných akcí
(komplexní revitalizace veřejného prostranství, zateplení ZŠ)
Projekt komplexní revitalizace veřejného
prostranství byl velice rozsáhlý a náklad-

ný na to, aby mohl být zrealizován v celém rozsahu a najednou. Týkal se opravy
místních komunikací Školní, Za Školou,
U Školky, Ve Dvoře a části ulice Sokolská
a úpravy veřejných prostranství. Projekt
však byl částečně realizován postupně
v jednotlivých letech za pomoci vlastních
i dotačních prostředků (viz níže opravy
místních komunikací). Původní projekt
na zateplení základní školy byl rozšířen
o výměnu tepelného zdroje (instalována
tepelná čerpadla) a zrealizován ve větším rozsahu, než bylo původně v plánu.
Celkové náklady akce: 10.947.814,- Kč vč.

DPH. Na tuto akci se nám podařilo získat
dotaci ze Státního fondu životního prostředí a EU 6.280.613,- Kč.
• Získávání dalších finančních prostředků ze všech dostupných zdrojů, zejména z evropských dotačních programů
a jejich účelné čerpání zvláště na veřejně prospěšné projekty z programového prohlášení
Během posledního volebního období se
nám podařilo pro obec získat finanční příspěvky ve výši téměř 15 mil Kč.

Akce

poskytovatel

výše dotace

Zateplení Základní školy Protivanov

Ministerstvo životního prostředí

6 280 613,00 Kč

Modernizace MŠ Protivanov

Ministerstvo životního prostředí

2 404 838,00 Kč

Pořízení kompostérů pro městys Protivanov

Ministerstvo životního prostředí

615 454,00 Kč

Obnova místní komunikace ulice Školní

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 000 000,00 Kč

ZÁŘÍ 2018
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Akce

poskytovatel

výše dotace

Dětské hřiště v ulici Panská

Ministerstvo pro místní rozvoj

230 000,00 Kč

Oprava části místní komunikace ul. Sokolská (úsek Pod Sokolovnou - Panská) Ministerstvo pro místní rozvoj

471 271,00 Kč

Cisternová automobilová stříkačka

2 500 000,00 Kč

Ministerstvo vnitra

Cisternová automobilová stříkačka

Olomoucký kraj

120 000,00 Kč

Zabezpečení akceschopnosti JSDH Protivanov 2015

Ministerstvo vnitra

133 089,00 Kč

Zabezpečení akceschopnosti JSDH Protivanov 2016

Ministerstvo vnitra

177 838,00 Kč

Osobní ochranné pracovní prostředky JSDH Protivanov

Olomoucký kraj

90 000,00 Kč

Zabezpečení akceschopnosti JSDH Protivanov 2017

Ministerstvo vnitra

215 184,00 Kč

Pořízení dýchacích přístrojů s příslušenstvím

Olomoucký kraj

46 000,00 Kč

Zabezpečení akceschopnosti JSDH Protivanov 2018

Ministerstvo vnitra

150 000,00 Kč

Veřejně prospěšné práce (uklízeči veřejných prostranství) 2015 - 2017

Úřad práce ČR

408 596,00 Kč

Celkem

14 842 883,00 Kč

Pozn. Částka na zabezpečení akceschopnosti JSDH Protivanov 2018 je přiznaná prozatím pouze v částečné výši. V letošním roce je žádáno ještě
o 64.564,- Kč na úhradu odborné přípravy, výdajů za uskutečněný zásah a vybavení neinvestiční povahy. Taktéž není v tabulce zahrnuta dotace na
veřejně prospěšné práce 2018 (dosud není známa její plná výše).
Mimo jiné se obec velkou měrou podílela na získání dotací na akci SK Protivanov,
z. s. – Rekonstrukce areálu za základní školou.
Podařilo se získat finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy ve
výši 7.723.715,- Kč a z Olomouckého kraje ve
výši 2.500.000,- Kč.
• Opravu obecních domů – zejména
v prostoru náměstí
Městys Protivanov má ve vlastnictví 12
budov včetně základní a mateřské školy.
Když pomineme opravy základní a mateřské školy, je nejvýraznější oprava patrná
na budově Úřadu městyse Protivanov.
Byly vyměněny všechny otvorové výplně a zateplen obvodový plášť. V současné době se pracuje na rekonstrukci
zasedací místnosti. V hasičském domě
byly provedeny opravy elektrické instalace a sociálního zařízení, na č. p. 224
(masna, průmyslové zboží, byty) proběhla v bytě v 1. patře výměna oken,
v přízemí dveří. V č. p. 16 byl zrekonstruován byt v 1. patře, vyměněny otvorové
výplně v přízemí domu. V letošním roce
byl zpracován projekt na celkovou vnější rekonstrukci této budovy. V ostatních
bytových i nebytových domech byly
průběžně prováděny jak drobné opravy
(výmalby), tak opravy rozsáhlejší, které
se týkaly např. výměn kotlů a oprav hromosvodů.
• Pokračování oprav místních komunikací a chodníků a zajištění jejich údržby v zimních měsících
Opravy jsou provedeny v rozsahu cca 60%
všech komunikací v obci. Za uplynulé 4
roky byly opraveny ulice Školní, U Školky,
U Hřiště, Sokolská, Na Křivdě, Na Dolině,
Na Bařině, část ulice Bukovská. Zrealizovala se také výstavba 1. etapy ulice Panská.
Drobné opravy jsou prováděny průběžně.
Pro snazší údržbu komunikací a chodníků

byla pořízena nová technika – malotraktor s příslušenstvím.
• Vybudování nových parkovacích míst
v obci včetně parkovací plochy u hřbitova
V rámci rekonstrukce ulice Školní bylo
rozšířeno parkoviště u základní školy,
před dokončením je projekt na vybudování parkoviště u hřbitova.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení
a místního rozhlasu
Celková rekonstrukce veřejného rozhlasu proběhla v roce 2016. Částečná obnova veřejného osvětlení probíhá postupně (provedeny nátěry stožárů, výměna
45 ks svítidel). Došlo také k rozšíření veřejného osvětlení v nedostatečně osvětlených úsecích – ul. U Hřiště, Na Dolině.
• Instalace prvků zajišťujících bezpečnost silničního provozu, umístění zrcadel a radarů na exponovaných místech
Došlo k umístění 3 ks dopravních zrcadel,
2 ks retardérů, dopravního značení omezující rychlost a pohyb těžších vozidel
v ulicích Na Dolině a Na Křivdě. V současné době je v řešení umístění zrcadla
v křížení ulice Pod Sokolovnou a Nová,
instalace dopravního značení zóna (omezení rychlosti 30 km/h, upozornění na
přednost zprava a retardéry) v horní části obce, zákaz vjezdu do ulice Průchodní.
Zpomalovací prvky na místních komunikacích jsou také řešeny při rekonstrukcích
a stavbách nových komunikacích (vyvýšené křižovatky, zpomalovací ostrůvky).
• Výsadba a údržba zeleně v obci
Údržbu zeleně provádí průběžně obecní
pracovníci. V poslední době bylo nutné
skácet v intravilánu obce včetně hřbitova
mnoho vzrostlých stromů, které začínaly
být nebezpečné, neboť hrozil jejich pád.

Bylo upraveno veřejné prostranství v ulici na Balkáně (za hangárem) a pod ulicí
Nová.
• Budování klidových zón (dětská hřiště,
odpočinkové zóny)
V roce 2017 bylo vybudováno dětské hřiště pro malé děti v ulici Panská. Podpořena
stavba víceúčelového hřiště, hřiště na malou kopanou a atletického oválu v areálu
za základní školou.
• Vytyčení dalších stavebních parcel pro
výstavbu rodinných domů a bytů s infrastrukturou
Pro výstavbu nových rodinných domů
obec získala parc. č. 836/39, 853/76,
853/77, 918/52, 918/53. V současné době
se zpracovávají projekty na pokládku inženýrských sítí a stavbu komunikací. Parcely (6+2) by měly být uvolněny k prodeji
v příštím roce.
• Kulturní dění v obci a podílení se na dokončení stavebních úprav „sokolovny“
Obec pravidelně pořádá setkání seniorů, koledování u vánočního stromku. Co
se týká sportovních akcí, každoročně
připravuje závod horských kol v rámci
seriálu Pohár Drahanské vrchoviny. ICT
a knihovna (organizační složka městyse) pak organizuje spoustu akcí pro
děti i dospělé - pohádková stezka, Noc
s Andersenem, tvořivé dílny, výstavy,
přednášky, rozsvěcování vánočního
stromu, dětské karnevaly. Obec se také
podílela na dokončení oprav sokolovny
příspěvkem na vybavení obslužného
koutu.
• Rozvoj a finanční pomoc organizacím
a spolkům (kulturním, sportovním,
apod.)
V uplynulém volebním období se obec
snažila vyjít vstříc všem požadavkům
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místních spolků, aby bylo zabezpečeno
jejich fungování či jejich kulturní a sportovní aktivity v obci. Nejvyšší částka jde
do sportu, avšak nezapomínáme ani na
sociální služby, kdy jsou pak naši občané
zvýhodňováni při přijímání do těchto zařízení, či podporu zdravotně postižených
dospělých i dětí. Sbor dobrovolných hasičů Protivanov pak bezplatně užívá budovu hasičského domu, která je ve vlastnictví městyse.

• Vytvoření zázemí pro setkávání seniorů
Již v minulém volebním období byl vytvořen projekt, na základě kterého by bylo
možné zrealizovat půdní nástavbu nad
ICT a knihovnou, kde by bylo vytvořeno
místo pro setkání všech občanů, včetně
seniorů. Na tuto akci však nebylo možné
využít dostupných dotačních programů
a nebylo v silách městyse tuto akci zafinancovat vlastními prostředky. Priorita
byla dána jiným projektům. Seniorům je
však umožněno setkávat se v zasedací
místnosti Úřadu městyse Protivanov.
• Zateplení mateřské školy
Zateplení mateřské školy proběhlo ve
stejném období jako zateplení základní
školy, v roce 2015. Byly vyměněny všechny otvorové výplně a zateplen obvodový
plášť, mateřská školka získala zcela nový
vzhled. Celkové náklady se vyšplhaly na
výši 3.532.550,- Kč, obci se podařilo získat
dotaci 2.404.838,- Kč.
• Odpovědný přístup jako zřizovatele
základní a mateřské školy k potřebám
dětí a jejich rodičů s cílem poskytovat
kvalitní vzdělávání
Cíl je plněn průběžně, komunikace zřizovatele s řediteli škol je na velmi dobré
úrovni. Na základní škole proběhlo v roce
2016 dotazníkové šetření u žáků, rodičů
i pedagogů s cílem zjistit spokojenost
s fungováním a prostředím školy.
• Každoroční vyhodnocování aktuálních
potřeb školských zařízení s ohledem na
vybavenost, modernizaci, opravy, investice
Obec, jako zřizovatel škol, pravidelně vyhodnocuje požadavky ředitelů školy na
vybavení, opravy a investice. Na základě
těchto potřeb obec schvaluje rozpočet
škol a poskytuje jim finanční prostředky.
Větší investiční akce jsou pak přímo hrazeny městysem Protivanov, vlastníkem
budov.
Kromě zateplení a výměny tepleného
zdroje byla v základní škole provedena
rekonstrukce topného systému, oprava
části chodníků a oprava schodiště k jídelně. V současnosti je realizován projekt
modernizace učeben (odborných a jazykových), který je z velké části financován

Poskytnuté dotace a finanční dary za období 2015- 2018
Organizace

Účel použití finančních prostředků

výše

oprava fasády fary (300.000,- Kč), poříŘímskokatolická farnost Protizení dlaždice (7.500,- Kč), oprava hřbi- 337 500,00 Kč
vanov
tovní brány (30.000,- Kč)
TJ Sokol Protivanov

SK Protivanov

provoz fotbalového klubu 2015
(287.000,-Kč), pořízení obslužného 337 000,00 Kč
koutu v sokolovně (50.000,- Kč)
provoz fotbalového klubu 2016,2017
500 000,00 Kč
(2 x 250.000,- Kč)
rekonstrukce sportovního areálu za zá3 964 939,20 Kč
kladní školou

Občanské sdružení Frajárečka

rozšíření stávající aparatury, došití stej15 000,00 Kč
nokrojů

Svazek obcí Boskovicko

zabezpečení projektu lyžařských tras
30 000,00 Kč
(2 x 15.000,- Kč)

podpora charitativních akcí - setkáFond pro opuštěné a handicaní postižených a opuštěných děti mj. 3 500,00 Kč
pované děti
z Olomouckého kraje
Asociace rodičů a přátel zdra- akce pro zdravotně postižené děti
votně postižených dětí v ČR
(1 x2 000,- Kč, 2 x 4000,- Kč)

10 000,00 Kč

Klub seniorů Protivanov

seniorské zájezdy (4 x 10.000,-Kč)

40 000,00 Kč

Moravec Team

organizace cyklozávodů (3 x 4000,- Kč)

12 000,00 Kč

Český svaz včelařů, o.s., základ- oprava a seřízení aerosolového vyvíje3 500,00 Kč
ní org. Protivanov
če sloužícího k léčení včel
sportovní dresy pro mládež (10.000,Sbor dobrovolných hasičů ProKč), zabezpečení okresní soutěže pro 20 000,00 Kč
tivanov
mládež - hry Plamen (10.000,- Kč)
Hospic na Svatém Kopečku

provoz zařízení (4 x 2.000,- Kč)

8 000,00 Kč

Městská správa sociálních slu- provoz zařízení (2 x 2.000,- Kč, 2 x
12 000,00 Kč
žeb Boskovice
4.000,- Kč)
Babybox pro odložené děti - umístění v Olomouci (1 x 1000,- Kč),
STATIM
v Boskovicích (1 x 2000,- Kč)
z prostředků Integrovaného regionálního
operačního programu.
Co se týká mateřské školy, kromě zateplení obec investovala v roce 2017 přes 1
mil Kč do výměny vodovodního potrubí,
opravy topného systému vč. výměny kotlů, úpravy sociálního zázemí. Také provedla stavbu kanalizační přípojky, opravila
chodníky kolem budovy MŠ, byla nápomocna při revitalizaci zeleně.
• Zpracování dokumentace průmyslové
zóny – podpora vytvoření nových pracovních míst
V letošním roce byla zpracována územní
studie na část plochy vymezené v územním plánu jako průmyslová zóna. Ta nyní
bude sloužit pro další diskuzi směřující
k vytvoření ucelené představy o naložení
s pozemky v této zóně.
• Oprava památkově chráněných církevních objektů
Obec se finančně podílela na opravě fasády fary, opravě vstupní brány na hřbitov,
probíhá oprava sochy Jana Nepomuckého na Náměstí.

3 000,00 Kč

• Úprava polních cest ve spolupráci
s místními podnikateli
V letošním roce došlo k částečné opravě
„Panské“ cesty.
Mimo výše uvedené zastupitelé podpořili zahájení nových projektů, zpracování projektové dokumentace na
výstavbu bytů pro sociální bydlení, rekonstrukci bývalé kotelny u mateřské
školy, stavbu nové komunikace – propojení ulic Panská a Nová, stavbu kanalizační přípojky u základní školy, byli
nuceni řešit soudní spor mezi obcemi
Protivanov, Alojzov, Seloutky, Myslejovice, Niva, Otinoves, Bousín a Bc. Tomášem Baliharem a firmou LAKEWOOD
s.r.o. týkající se podílu obcí na lesních
pozemcích v okolí, zabývali se řešením
pokuty za nevčasné dodání hasičské
automobilové cisterny, institutem veřejného opatrovnictví a dalšími problémy z různých oblastí.
Ač se může zdát, že práce zastupitele je snadná, není tomu tak. Nejde jen o to, sejít se
s ostatními zastupiteli jednou měsíčně u jed-
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noho stolu a popovídat si. Zastupitelé rozhodují o tom, kam obec bude směřovat, co se
v obci bude dít, jaké akce se budou realizovat,
jaké ne. A nesou za to plnou odpovědnost. Ne
vždy se vše daří dle představ. V tomto případě
je však nutné poučit se z udělaných chyb, aby
se v budoucnu neopakovaly a jít dál. Je jen na

vás, občanech, koho si zvolíte do vedení obce
na další 4 roky. Vy určíte, jakým směrem se
naše obec vydá, vy rozhodnete, zda společně
pojedeme na již „rozjeté“ vlně či nyní budete
chtít změnu a zkusit zas něco nového.
Na závěr, pro malou rekapitulaci uvádím, jak
jednotliví zastupitelé v uplynulém volebním

období navštěvovali jednání zastupitelstva.
Do konce srpna 2018 se celkem uskutečnilo
46 jednání zastupitelstva městyse Protivanov a 3 pracovní schůzky. Když pomineme
pracovní schůzky, účast zastupitelů na jednáních můžete vyčíst z následující tabulky.
starostka

Zastupitel

počet jednání

účast

účast v %

strana

Ing. Michal Hanák

46

25

54%

KDU-ČSL

Bílek Libor

46

37

80%

SNK

RNDr. Kitner Miloslav, Ph.D

46

39

85%

SNK

Kolář Alois

46

30

65%

Nestraníci

Kopecký Michal

46

24

52%

Nestraníci

Bc. Ing. Bronislava Krénarová

46

46

100%

SNK

Mgr. Simona Krönerová

46

32

70%

SNK

Ing. Ivo Rožnovský

46

37

80%

Nestraníci

Ing. Michal Trunda

46

44

96%

SNK

Jan Vybíhal

46

42

91%

SNK

Jiří Vybíhal

46

42

91%

SNK

Volby
Termín komunálních a 1. kola senátních voleb vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman
na 5. a 6. října 2018. Komunální politici se
budou volit ve více než 6 000 obcích po celé
České republice a členové horní komory Parlamentu v celkem 27 obvodech. Naší obce se
týkají volby komunální i volby senátní. Volit
se bude již tradičně v budově Úřadu městyse
Protivanov.

Komunální volby
Kdo může volit?
Volit může každý občan České republiky starší 18 let a to v místě svého trvalého bydliště.
K volbám mohou přijít také státní příslušníci
členských států Evropské unie, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky. Předtím ale musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů v příslušné obci.
Jak můžeme volit?
V komunálních volbách máte několik možností, jak budete volit. Nejdůležitější informací pro vás je počet zastupitelů, který se volí ve
vaší obci. Tolik "hlasů" totiž máte k dispozici
a můžete je libovolně rozdělit mezi kandidáty. Pak záleží na vás, jakou možnost rozdělení
hlasů si vyberete a podle toho také musíte
správně vyplnit hlasovací lístek. V městysi Protivanov se volí 11 členů zastupitelstva.
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební
lístek upravit:
• Nejjednodušší způsob, jak hlasovat, je,
že volím jednu stranu. Vyberete si jednu
stranu a tu na hlasovacím lístku označíte
„velkým“ křížkem v záhlaví. V takovém
případě dostávají hlasy všichni kandidáti
voličem označené strany.

• Volím jednotlivé kandidáty napříč stranami: „malým“ křížkem označíte čtvereček
u jména každého vybraného kandidáta.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci
volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat
11 kandidátů. Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně
platný, ale jeho síla bude slabší, protože
část svého hlasu nevyužije. Když naopak
zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí
zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.
• Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit
svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič
zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky.
V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým
kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil
„velkým“ křížkem. Kombinace „velkého“
křížku s „malými“ totiž v praxi funguje
tak, že hlas se připočítá všem kandidátům
s „malým“ křížkem a dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří
mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Příklad: pokud se volí
11 zastupitelů a volič například dá „velký“
křížek některé straně a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená

to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům
označeným „malým“ křížkem a prvním
5 kandidátům (11 – 6 = 5) ze strany, které
dal „velký“ křížek.
Váš hlasovací lístek bude označen za neplatný vždy, když zakřížkujete „malým“
křížkem vyšší počet kandidátů, než má
být zvoleno. Také pokud označíte několik stran „velkým“ křížkem. Neplatné jsou
také prázdné a poškozené hlasovací lístky, pokud nejsou vložené do úřední obálky nebo je v úřední obálce lístků více.
Hlasovací lístky
Nejpozději tři dny před konáním voleb dostane každý volič do schránky hlasovací lístek i s instrukcemi, jak hlasovat. Na každém
lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který se má zvolit. Hlasovací lístek je jen jeden a jsou na něm vypsány
všechny strany a kandidáti. Na konci hlasovacího lístku je razítko příslušného úřadu.
Pokud hlasovací lístek ztratíte, nebo bude
poškozen, můžete požádat volební komisi
o lístek nový.
Průběh volby
Při vstupu do volební místnosti, je třeba prokázat platným občanským průkazem svou
totožnost. K tomu lze využít i platný cestovní
pas. Cizí státní příslušníci se prokáží průkazem o povolení k pobytu a prokáží svou totožnost a státní příslušnost. Člen volební komise si vás zapíše a předá vám úřední obálku
s razítkem příslušného úřadu. Poté se odeberete do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků, kde můžete hlasovací lístek upravit
podle jednoho z výše uvedených způsobů.
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Lístek vložíte do úřední obálky a po opuštění
prostoru pro úpravu lístku jej vhodíte do volební schránky. Každý hlasuje osobně a sám
za sebe. Jestliže nemůžete z důvodu, např.
tělesné vady, lístek upravit sami, může s vámi
do prostoru pro úpravu lístků jiný volič, který
vám s volbou pomůže. Nesmí to být ale nikdo z volební komise.
Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo v den
voleb přímo okrskovou volební komisi ze
závažných zdravotních důvodů požádat, aby
za ním přišli 2 členové komise s přenosnou
volební urnou.
Senátní volby
Podle Ústavy České republiky se Senát skládá
z 81 senátorů a volí se do něj „podle zásady
většinového systému“. Zákon o volbách do
Parlamentu ČR pak určuje, že volba senátorů je prováděna dvoukolovým většinovým

systémem. Česko je rozděleno na 81 zhruba
stejně velkých senátních obvodů a v každém
z nich se volí pouze jeden senátor. Mandát
senátora trvá šest let. Řádný termín prvního
kola voleb do Senátu je v pátek a v sobotu
5. a 6. října. Případné druhé kolo proběhne
o týden později, tedy 12. a 13. října.
Na rozdíl od komunálních nebo sněmovních
voleb je každý senátní kandidát uveden na
samostatném volebním lístku. Volič si tedy
vybere volební lístek jediného kandidáta, jemuž chce dát svůj hlas. Tento volební lístek
vloží do obálky, kterou následně vhodí do
volební urny. Lístek se nijak neupravuje, nedávají se na něm preferenční hlasy, nekroužkuje se a ani nekřížkuje.
Zatímco před prvním kolem jsou volební
lístky doručovány voličům na jejich adresu,
v případném druhém kole volič volební lístky obdrží až v samotné volební místnosti.
V prvním kole senátních voleb je zvolen

ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů (přes 50
%). Vítězství v prvním kole je ovšem v českých senátních volbách výjimečné. Pokud
v prvním kole nikdo zmíněné hranice hlasů
nedosáhl, koná se po týdnu kolo druhé. Do
něho postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. Ve
druhém kole je pak zvolen ten kandidát,
jenž získá ve druhém kole více odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti
hlasů rozhodne mezi oběma účastníky druhého kola los.
V případě senátních voleb můžete volit kdekoliv ve volebním obvodu, pokud si před tím
vyřídíte voličský průkaz. Nemůžete s ním ale
volit v jiném volebním obvodu, než v jakém
máte trvalé bydliště. Žádost o průkaz má svá
pravidla a lhůty. Podat žádost můžete teoreticky nejpozději dva dny před prvním dnem
voleb. 			
starostka

Sdružení nezávislých kandidátů
Kandidáti:

sportovních a kulturních aktivit spolků fungujících v obci.

1. Bc. Ing. Bronislava Krénarová, 37 let,
starostka
2. Jiří Vybíhal, 52 let, technik PZ
3. Jan Vybíhal, 45 let, zootechnik
4. RNDr. Miloslav Kitner, PhD., 42 let,
odborný asistent
5. Ing. Michal Trunda, 40 let, projektant
6. Libor Bílek, 40 let, soukromý podnikatel
7. Josef Vybíhal, 32 let, zaměřovací technik
8. Mgr. Jaroslav Vašíček, 44 let, ředitel ZŠ
9. Jan Marek, 39 let, policista
10. Jan Strejc, 43 let, vojenský policista
11. Kateřina Krátká, 48 let, oční optik

Zaměříme se na tyto cíle:
Výstavba a rekonstrukce domů a bytových
jednotek v obci:
• výstavba nového bytového objektu;
• rekonstrukce domu č. p. 16;
• zahájení výstavby inženýrských sítí pro
nové rodinné domy – lokalita Panská.
Řešení stavu místních komunikací a infrastruktury obce:
• realizace 2. etapy výstavby komunikace
v ulici Panská a její propojení s ulicí Nová;
• dokončení rekonstrukce místních komunikací;
• zlepšení dopravní situace na místních
komunikacích, např. omezení vjezdu těžkým vozidlům do vybraných lokalit, osazení zrcadel a zpomalovacích retardérů
v rizikových úsecích;
• výstavba parkoviště u hřbitova;
• dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení.

Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů si pro volební období 2018 – 2022 stanovilo několik
stěžejních cílů, které chce dokončit, popřípadě rozpracovat v případě Vaší podpory
v blížících se komunálních volbách. Většina
plánovaných je reálně splnitelná, a to především díky jejich návaznosti na projekty
realizované v minulém funkčním období
a celkové pozitivní bilanci hospodaření současného vedení obce. Chceme ale rovněž
využít i zkušenosti se získáváním finančních
prostředků z dostupných dotačních programů. Důležitá je pro nás rovněž podpora

Pokračování v opravách budov a areálů
ZŠ a MŠ:
• oprava kanalizační přípojky ZŠ;
• oprava přístupových chodníků ZŠ a celková revitalizace okolí ZŠ;
• úprava prostranství u multifukčního hřiště – zbudování workoutového hřiště, od-

stranění hangáru, zajištění technického
zázemí hřiště;
• rekonstrukce kotelny MŠ – přestavba na
sklad techniky městyse a oddělení objektu od provozu MŠ zejména s ohledem na
pohyb dětí.
Další samostatné body:
• Řešení stavu využití tzv. průmyslové zóny
na výpadovce na Boskovice, zejména
s ohledem na možnost přemístění aktivit
podnikatelských subjektů v obci souvisejících s provozem těžké techniky. Výstavba inženýrských sítí v této lokalitě a nastartování dialogu s podnikateli.
• Dořešení„povodňových“ rizik v lokalitě Křivda a Bařina realizací pozemkových úprav.
• Výstavba a obnova malých vodních ploch
v katastru obce.
• Zastávat roli zodpovědného zřizovatele
základní a mateřské školy s cílem poskytovat kvalitní vzdělávání.
• Obnova a údržba veřejných prostranství,
kulturních památek, podpora postupné
obnovy zeleně v obci.
• Podpora spolků a společenského a kulturního života v obci, vytváření podmínek
pro aktivní i pasivní trávení volného času
obyvatel.
Sdružení nezávislých kandidátů
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Komunální politika z pohledu Nestraníků
aneb koho a jak volit
Věřím, že prvořadým zájmem všech kandidujících politických hnutí je prospěch občanů a zlepšení kvality života v Protivanově.
Komunální volby však nejsou jen o politických hnutích nebo stranách, ale především
o lidech. V poslední době se hodně hovoří
o renesanci politické kultury i na komunální
úrovni. Je důležité, aby v obcích zastupovali občany slušní lidé, kteří se nebojí říci svůj
názor a prosazovat ho, i za cenu případných
sporů. Od zastupitele se totiž očekává i to,
že má odvahu jít do rizik s jejich prosazením a uskutečněním. Obecně platí zásada,
že každý spor nebo konflikt vždy posunuje
problém dopředu. Pojem slušní lidé však
neznamená, že jako zastupitel při zasedání
zastupitelstva se nezapojuji do diskuze, ale
pouze zvednu ruku na předem připravené
písemné usnesení, protože se to ode mne
očekává. Komunální politika je především
o kompromisu. Každý zastupitel dostává ve
volbách důvěru občanů a musí s ní umět
také nakládat. V konečném důsledku nikomu neprospívá, pokud jsou odlišné názory
při jednání zastupitelstva považovány za
škodlivé. Rád bych ještě zdůraznil, že v případě opozice se kritika moci očekává, protože
opozice funguje jako kontrolní nástroj. U komunálních politiků se většinou nejedná o boj
mezi dobrem a zlem, ale je to jen střetávání
nestejných názorů na některá rozhodnutí

a priority. Je velkou chybou, když je opozice
vnímána jako nějaký nepřítel.
Určitě se i v našem městysi najdou voliči, kteří si uvědomují, že k rozvoji městyse může
dojít jen tehdy, když budou zvoleni dobří zastupitelé, kteří si do svého čela zvolí starostu,
který umí o svůj městys skutečně bojovat.
Mělo by být samozřejmostí, že k funkci starosty patří odvaha pravidelně předstupovat
před voliče, vysvětlovat a obhajovat někdy
možná i nepopulární rozhodnutí. To je trend,
který může sunout městys dopředu. Zda se
tak ve volebním období 2014 – 2018 někdy
stalo, nechám na vašem posouzení.
Někdy si možná také kladete otázku, zda jít
vůbec volit, protože se stejně nic nezmění.
Smysl to samozřejmě má. Bylo by špatné,
kdyby k volbám přišli jen kamarádi, přátelé apod. Komunální volby rozhodují hlavně
lidé, kteří nejsou zaujatí a řeknou svůj názor
vhozením vyplněného volebního lístku do
volební urny. V každém kandidujícím politickém hnutí se najdou schopní a poctiví lidé,
kterým se dá věřit. Volte osobnosti, které
už něco v životě dokázaly a pro Protivanov
udělaly i něco navíc, zdarma, s nadšením a se
zájmem.
Vrcholným právem každého voliče však je
se svobodně rozhodnout, komu dát svůj
hlas. Každý občan má 11 hlasů, protože je

11 členů zastupitelstva. Volič dostane na jednom hlasovacím lístku všechna kandidující
politická hnutí – č.1 Nestraníci, č. 2 Sdružení
nezávislých kandidátů a č.3 Občané. Volit lze
třemi různými způsoby:
1) Na volebním lístku označíte křížkem
jedno celé volební hnutí. V takovém případě dostává všechny hlasy označené
hnutí.
2) Můžete vybírat a křížkovat kandidáty
napříč hnutími, přičemž každému tak
dáváte jeden hlas (maximální počet hlasů je 11)
3) Nakonec můžete obě metody i zkombinovat. Křížkem označíte jedno hnutí
a dále vyberete a zakřížkujete u dalších
dvou hnutí jednotlivé kandidáty. Tento
způsob volby ideálního zastupitelstva
bohužel sebou přináší obrovskou nevýhodu v tom, že se při sčítání volebních
výsledků nejdříve bere ohled na celkový
počet hlasů pro celá politická hnutí a tím
se teprve určí, kolik kandidátů z každého
politického hnutí bude nominováno do
zastupitelstva. V konečném důsledku to
tedy znamená, kolik bude mít v zastupitelstvu každé politické hnutí zastupitelů.
Tak nám, Protivaňákům přeji, ať uděláme
správné rozhodnutí a také správnou volbu.
Alois Kolář - lídr politického hnutí Nestraníci

Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ
Vážení spoluobčané,
v letošních komunálních volbách, které se
konají 5. a 6. října 2018, se ve Vašich volebních obálkách objeví nové seskupení nezávislých kandidátů OBČANÉ. Chceme Vám
přiblížit, co vlastně toto seskupení je.
Jsme skupina mladých lidí, kterým není
lhostejné dění v naší obci. Skupina obyčejných lidí, kamarádů, co se nebojí udělat

něco pro obec. Nejsme strana politická, ani
strana organizace nebo spolku. Nejdeme
do kandidatury za politickou stranu, ale
každý sám za sebe, s vlastním vědomím
a svědomím. Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ nás pak spojuje do jedné
kandidátky.
Základním kamenem komunální politiky
jsou volby a podpora voličů. Proto Vás vy-

zýváme, udělejte si čas a přijďte k volbám.
Využijte možnost vyslovit svůj názor a podpořte stranu, sdružení kandidátů, nebo
alespoň dílčí kandidáty. To Vy rozhodujete
o složení zastupitelstva na další čtyři roky.
Každý Váš hlas má velkou cenu a je na Vás,
komu ho dáte. Ať už svůj hlas použijete ve
prospěch náš, jiné kandidátky nebo kandidátů, hlavně přijďte k volbám a volte!

Seznam kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ:

		

1. ALEXANDR PTÁČNÍK, 46 let			
2. ALOIS KOLÁŘ ML., 32 let			
3. BC. PAVEL VESELÝ ML., 32 let			
4. FRANTIŠEK NOVOTNÝ, 34 let
		
5. MARTIN KOLÁŘ, 39 let				
6. MARTIN KOLÍSEK, 29 let			
7. JIŘÍ BENÍŠEK, 40 let 				
8. PETR KOLÁŘ, 36 let				
9. PAVEL BARÁK ML., 27 let 			
10. TOMÁŠ SLANÝ, 26 let				
11. MICHAL KOPECKÝ, 43 let			

ŘIDIČ
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
PODNIKATEL
KUCHAŘ
STROJNÍK
TECHNIK ÚDRŽBY
ŘIDIČ
IT TECHNIK
PODNIKATEL
ZDRAVOTNÍ SESTRA
PODNIKATEL
Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ
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Nový školní rok 2018/2019
Vážení rodiče,
babí léto s sebou neodmyslitelně přináší
mimo všudypřítomných pavučin běžníka
květomilného také začátek školního roku.
Ten letošní bude trošku odlišný a to v tom,
že ve škole probíhá rozsáhlá rekonstrukce
čtyř odborných učeben. Výuka nebude nijak
zásadně ovlivněna, přesto může dojít k drobným kolizím mezi stavebními pracemi a provozem školy. Výsledkem rekonstrukce bude
modernizace jazykových učeben anglického
a německého jazyka a učeben přírodopisu
a fyziky. Investici bezmála 5 mil. korun pokryje z 90 % dotace EU, přesto bez finanční pomoci obce by tak rozsáhlá rekonstrukce školy
nemohla být realizována. Dojde i k dovybavení ostatních učeben interaktivními a bílými
keramickými tabulemi. V průběhu roku jsme
zrekonstruovali starou počítačovou učebnu,
místo které vznikl čtenářský klub. Je to místo
klidu a pohody, které mohou vyučující využívat se svými žáky pro rozvoj čtenářské gramotnosti a v budoucnu by mohl sloužit jako
klidová zóna, kde si žáci budou moci odpočinout, přečíst knížku, připravit se na vyučování… Aby žáci měli možnost i sportovního vyžití, opět jsme zprovoznili malou tělocvičnu,

kterou díky novému koberci můžeme plnohodnotně využívat pro rozvoj pohybových
dovedností žáků, ale i pro veřejnost. Poslední
významnou investicí byla renovace podlahy
v suterénu školy.
Plánů, jak dále zvelebovat a rozvíjet naši školu, máme stále dost. Žádná z těchto akcí by
nemohla proběhnout bez podpory našeho
zřizovatele. Chtěl bych touto cestou poděkovat za podporu, kterou městys Protivanov
věnuje škole. Je chvályhodné, že budoucnosti našich dětí, jejich výchově a vzdělání
je věnována náležitá pozornost a podpora.
Věřím, že úzká spolupráce s obcí bude nadále pokračovat minimálně tak dobře jako
doposud. Nemohu nezmínit i finanční podporu okolních obcí. Jsem velmi rád, že i obce,
jejichž děti navštěvují naši školu, našly společnou řeč a rozhodly se podpořit rozpočet
školy. Finance budou bezezbytku využity na
vybavení školy a zvelebení pracovních podmínek dětí ve škole. Stačí si uvědomit, kolik
času z celého dne tráví děti ve škole. Pokud
zajistíme, aby se děti cítily příjemně, pozitivně se to odrazí v jejich přístupu k práci
a plnění školních povinností. Proto můj dík
patří všem, kdo se snaží škole jakkoli pomoci.

Velmi si cením spolupráce s místními spolky,
zejména s SK Protivanov a Sborem dobrovolných hasičů Protivanov, které nám ochotně
pomáhají při organizaci akcí pro děti.
V letošním roce nastoupilo do první třídy
17 školáků a v loňském školní roce ukončilo
devítiletou školní docházku 22 žáků. Úspěšnost přijetí na střední školy byla 100%. Popřejme jim hodně úspěchů v jejich budoucím
životě a držme jim palce při budování kariéry.
V letošním školním roce opět nabídneme našim žákům širokou paletu kroužků od sportovních, přes umělecké až k přírodovědným.
Neustále se snažíme rozšiřovat možnosti vyžití žáků, letos se o přízeň bude nově ucházet
astronomický kroužek a vytvoříme podmínky
také pro rozjezd kroužku gymnastiky. I letos
budeme organizovat lyžařský zájezd pro žáky
6. - 9. ročníku. Nesmím zapomenout na skvělou práci místní pobočky ZUŠ Konice, která se
stará o naše malé muzikanty.
Přeji nám všem radostný rok
plný úspěchů a splněných přání.
S úctou Mgr. Jaroslav Vašíček,
ředitel školy

P. PhDr. Jiří Maria Veselý OP
V listopadu si připomínáme 110. výročí narození našeho významného rodáka, kterého
mnozí z nás znali a osobně se s ním setkali.
Dovolte alespoň malou vzpomínku na kněze,
dominikána, milého a optimistického člověka,
Jiřího Maria Veselého.
Narodil se 15. listopadu 1908 v malém domku u protivanovského mlýna. Po gymnaziálních studiích (Gymnázium Boskovice
1922;   I. české státní gymnázium Brno 1924)
vstoupil do řádu dominikánů v Olomouci
a 31. 10. 1931 složil řeholní sliby. Studoval
v Olomouci a univerzitu Angelicum v Římě
a poté dne 2. 5. 1937 přijal v Olomouci kněžské svěcení. Nastoupil na studia do německého Walberbergu, kde dosáhl hodnosti lektora
– profesor teologie. V letech 1938-1940 působil jako profesor a novicmistr na dominikánském bohosloveckém generálním učilišti
v Olomouci. Později byl vyslán na studia na
univerzitu Božského Srdce v Miláně, kde roku
1941 promoval na doktora filosofie.
Válku prožil v Itálii, kde sloužil jako duchovní
ve vládním vojsku a dosáhl hodnosti majora.
Navázal spojení s domácím odbojovým hnutím „Narev“ a přes čs. vyslance při Společnosti
národů v Ženevě s československou exilovou
vládou v Londýně. Získal také potřebné kontakty s italským odbojem, které umožňovaly
odchod velkého množství vládních vojáků
zpočátku přes Švýcarsko do Francie, později
do italských partyzánských oddílů. Na základě
lživých indicií byl major Veselý po skončení

války obviněn z velezrady a měl být v Bosco
Chieva Nuova u Verony v severní Itálii zastřelen. Popravčí četa, složená ze Slováků, jej však
odmítla zastřelit a po návratu do Prahy byl Jiří
Maria Veselý všech obvinění zproštěn.
Roku 1946 byl jmenován převorem pražského kláštera sv. Jiljí. O 4 roky později , v letech
1950 – 1955 byl internován v komunistickém
táboře pro řeholníky v Želivě, spolu s 200
kněžími a 300 řeholníky z 29 různých řádů.
Následkem krutých podmínek v táboře a těžké práci v dešti na rozbahněných polích při
celodenních sklizních brambor smrtelně onemocněl na oboustranný zápal plic a otravu
krve. Zázrakem a na přímluvu bl. Hyacinta
Cormiera byl uzdraven a ze smrtelné nemoci
se zotavil.
Po propuštění z Želivy se vrátil do Protivanova,
kde žil u příbuzných. Později pracoval na vykopávkách velkomoravských památek v okolí
Velehradu a v roce 1968 odcestoval do Itálie,
kde se účastnil prověřováním archeologického výzkumu pod bazilikou u hrobu sv. Petra.
Když 21. srpna obsadila naši republiku sovětská vojska, dostal pokyn nevracet se domů.
Věnoval se tedy dále vykopávkám, přednášel
křesťanskou archeologii na Angelicum v Římě
a vydal řadu odborných publikací.
V roce 1996 se vrátil zpět do vlasti a v klášteře
dominikánů v Olomouci prožil poslední roky
svého života. Napsal ještě několik knih, věnující se zejména zázraku v Želivě. Zemřel v noci
31. 8. 2004 v kruhu svých bratří dominikánů

v olomouckém klášteře a je pohřben v řádovém hrobě v Olomouci.
Jeho veliká a hluboká víra mu pomáhala zdolat mnohé těžkosti v životě. Zůstával mu tak
stále optimistický pohled na život a tím dokázal oslovit mnohé kolem sebe. V duchu si stále
můžeme vybavit toho postavou dlouhého,
hubeného muže se stříbrnými vlasy, oděného
do bílého hábitu s růžencem v opasku, jak šlape s úsměvem na tváři cestičkou do kostela.
zdoj: archív městyse Protivanov
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Římskokatolická farnost Protivanov
Cyklovýlet pro děti
Tradiční cyklovýlet pro děti bude na státní
svátek, v církvi slavnost svatého Václava 28. 9. Kam to bude? Nechte se překvapit, určitě to bude stát za to. Odjíždíme v 9:00 hodin z Náměstí, návrat je naplánován v podvečerních hodinách.

Pěší pouť do Okluk
Protože je letos Panny Marie Růžencové
v neděli, pouť do Okluk uskutečníme dle dohody z minulého roku, tedy v sobotu 6. 10.
Od kaple Panny Marie v Malém Hradisku budeme odcházet ve 14:00 hodin. Na začátku
Okluk se pak setkáme s farníky z Ptení, Stínavy, Prostějova a přilehlého okolí. Společnou
modlitbou svatého růžence se připravíme
na slavení pouťové bohoslužby, která bude
v 15:00 hodin u kapličky na konci Okluk. Mši
svatou bude sloužit otec z Určic. Po mši svaté
se můžete opět těšit, že si budete moci něco
farního koupit, např. otvíráky či zrcátka, které
se vydaly při příležitosti 80-ti letého výročí
kaple svatého Josefa v Bukové. Kus stojí 20,Kč. (Tyto dárkové předměty jsou pro vás připraveny ke koupi také kdykoliv na faře v Protivanově.)

Misijní neděle
Letos se Misijní neděle v naší farnosti uskuteční v neděli 14.10. Společně, jako farní
rodina se sejdeme na jediné mši svaté, a to
v 8:00 hodin. Samozřejmě a rádi budeme
tento den, nejen při bohoslužbě, ale také ve
svých modlitbách, zvláště pamatovat na lidi
v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. V misijním dopise
nás seznámí 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.

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 30. 10. už
16:30 hodin).

Prodej kalendářů
a zapisování
mešních úmyslů na
rok 2019
V sakristii jsou za 65,- Kč kalendáře na příští rok.
Od prvního říjnového úterý (2.10.) také začnu
zapisovat vaše mešní intence na příští rok.

Císařské hody
Tradičně třetí neděli v říjnu (21.10.) budou
císařské hody. Při jediné mši svaté, která
bude v 9:30 hodin poděkujeme Pánu Bohu
za letošní úrodu. 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, na který
jste srdečně zváni.

nom 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
Na sobotu 1. prosince před první nedělí adventní (2.12.) je naplánována v naší farnosti
adventní duchovní obnova. Bližší informace
budou včas zveřejněny.

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 v lampičkách k oltáři.

Adorace před vystavenou Nejsvětější
svátostí
Letošní adorační den bude ve čtvrtek 13.12. Nejsvětější svátost bude i letos vystavena na faře
v multifunkčním sále od 9:00 hodin. Celý adorační den ukončíme mší svatou v 17:00 hodin.

10. farní ples - předprodej vstupenek
Dušičkové
pobožnosti
Pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech
budou první listopadovou neděli (4.11.). 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. Je-

Předprodej vstupenek na farní ples bude
zahájen v pondělí po druhé neděli adventní,
tj. 10.12. 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 9.1.2019. Jubilejní
10. farní ples se uskuteční druhou lednovou
sobotu, tj. 12.1.2019 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. A věříme, že i letos budete vzpomínat
na krásné předtančení, přijedou k nám
umělci až z Prahy.
P. Zdeněk Fučík, farář
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ICT – knihovna
Pozvánka na výstavy
Zveme všechny občany na dvě výstavy,
které budou probíhat v podzimních měsících v prostorách knihovny. Od 1.10. do
30.11.2018 můžete shlédnout výstavu ke
100. výročí vzniku Československé republiky
s názvem „Tady nová republika“. V průběhu
listopadu dále budeme vystavovat velkoplošné fotografie druhů rostlin a živočichů
chráněných úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy
a planě rostoucími rostlinami) se stručným
komentářem k problematice ochrany daného druhu – výstava s názvem „Tváře CITES“.
Obě výstavy k nám doputují z Prahy, první
z Národního pedagogického muzea (a bude
doplněna výtvory a obrázky žáků naší školní
družiny) a druhá výstava z Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

SRAZ:
HŘIŠTĚ
SK PROTIVANOV

Tvořivá dílna pro děti
Milé děti, zvu vás na podzimní tvoření. Budeme vyrábět domečky pro podzimní skřítky.
S sebou si přineste drobné podzimní plody
– šípky, oříšky, bukvice, barevné listy. Tvoření
plánujeme na krásné datum 10. 10. 2018. Těším se na vás!

Naše země stoletá soutěž pro děti
V rámci celostátní akce Týden knihovnen
vyhlašuje ICT - knihovna Protivanov výtvarnou soutěž pro všechny děti s názvem
Naše země stoletá. Milé děti, v letošním
roce si připomínáme 100. let od vzniku naší
republiky, to jistě víte ze školy, z médií, od
rodičů. Zkuste zapřemýšlet, čím se asi lišila republika a lidé, kteří žili v roce 1918 od
dnešní doby. Pokud si nevíte rady, zkuste se
zeptat dospělých nebo přijďte do knihovny,
jistě spolu najdeme nějakou odpověď. Až
ji budete vědět, vezměte si papír (nejlépe
A3), přeložte ho na polovinu a na jednu část
nakreslete to, co bylo před sto lety a na druhou polovinu to, co je dnes. Použít můžete
jakoukoliv výtvarnou techniku. Obrázky

potom doneste do knihovny nejpozději do
31.10.2018. Těším se na vaše výtvory a každý z vás bude odměněn.

Tvořivá dílna
pro dospělé
Knihovna bude pořádat tvořivou dílnu pro
dospělé, kde se naučíme techniku leptání skla.
Tvořivá dílna proběhne 5.11.2018. Je však nutné se na ni předem přihlásit a to nejpozději do
19.10.2018 v knihovně, nebo tel. na 725 253
021. Leptací pasta může způsobit poleptání
pokožky, proto je nutné pracovat v ochranných rukavicích a s vyšší opatrností, a proto
také tuto tvořivou dílnu nedoporučuji dětem.

Prodejní výstava knih
V polovině měsíce listopadu do poloviny
prosince 2018 se uskuteční v prostorách
knihovny prodejní výstava knih. Tak, jako
každý rok, i letos si budete moci zakoupit
za výhodnou cenu vánoční dárek pro svoje
blízké v podobě pěkné knihy. K výběru bude

dětská literatura, zamilované romány pro
ženy, detektivky i literatura naučná.

Informace pro
(ne)čtenáře
Jistě je plno z nás, kteří si koupí knihu, přečtou, ale pak už ji nepotřebují a je jim líto ji
vyhodit. Nebo v souvislosti s rekonstrukcí
domu či bytu likvidují své domácí knihovničky a neví, co si s knihami počít. Nevíte
si s touto situací rady? Přineste knihy do
knihovny, my víme, co s nimi.
V době letošních prázdnin jsme v naší
knihovně zkusili projekt „Knihobudka“, kde
jste si mohli knihy z naší nabídky zdarma
odnést domů. Protože se tento zkušební
projekt ujal, rádi bychom v něm pokračovali
dále. V nejbližší době bude umístěna v prostorách chodby v budově zdravotního střediska budka s knihami, kde si budete moci
kdykoliv zdarma odnést domů jakoukoliv
knihu. Po přečtení můžete knihu buď vrátit
zpět, nebo si ji ponechat, nebo ji vyměnit za
jinou. 			
knihovnice

Pověz mi pověst
„Můj milý čtenáři,
do Tvých rukou vkládám dědictví z dávných časů: pověsti, které vznikaly při černých hodinkách pod doškovými střechami. Žijí v nich prastaré
děje, které se už nestávají po celá staletí. Jsou v nich začarovaná místa a ohně, které vysoko plápolají k večerní obloze...“
Tak začíná svůj úvod knížka, která se mi nedávno dostala do rukou. Malá, brožovaná knížečka s názvem „O šesti mládencích“ v sobě skrývá
třicet pověstí z Drahanské vrchoviny a Vy se s nimi v našem cyklu bájí a pověstí můžete postupně seznámit. Tak Vám přeji pěknou zábavu..

ZÁŘÍ 2018

O lásce a zdradě
(z Benešova)

V jednom zámku na boskovickém panství
sloužila komorná Milada a ta byla hezká jako
obrázek. Zalíbila se mladému pánovi Petrovi
a jak už to na světě bývá, byla z toho velká
láska. Ti mladí lidé se dlouho tajně scházeli
a nikdo neměl ani tušení o jejich známosti.
Po čase si Petr oblíbil jinou, bohatou. Milada
odešla do světa a tam se ztratila jako kámen
v tůni.
V den Petrovy svatby se objevila v kostele,
oděná v bílých šatech. Byla bledá jako stěna
a její oči planuly horečným leskem. Právě než
kněz svázal snoubencům štolou ruce, uslyšel Petr za sebou kroky. Ohlédl se a ztuhnul
hrůzou. Byla tam ta ztracená milá a v ruce se
jí zaleskla dýka. Vzápětí mu její ostrá čepel
probodla hruď. Z rány vytryskl proud krve
a ženich se zhroutil k zemi. Byl mrtev. Milada
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zemřela zároveň s ním – žalem jí puklo srdce.
Petra pochovali s veškerými poctami do honosné rodinné hrobky a Miladu – vražednici
zahrabali kdesi u zdi. Od té doby na hřbitově
strašilo a lidé se tam po setmění báli vkročit.
V té době se mládež z celé vsi scházívala
v hospodě a tam se hrály všelijaké hry. Jednou, pozdě večer, tahali losy a na nich bylo
napsáno, co kdo musí udělat. Dcera hostinského si vylosovala, že má jít o půlnoci na
hřbitov pro hroudu hlíny. Když to přečetla,
dala se velikého pláče, protože se bála. V hospodě sloužilo i mladé děvče, Amálka. Ta se jí
zastala a prohlásila, že půjde na hřbitov místo ní. Přišla tam právě, když hodiny odbíjely
půlnoc. Vzala hroudu hlíny z čerstvého hrobu
a spěchala zpátky. Tu jí něco těžkého vyskočilo na záda a ona se marně snažila to břemeno setřást. Byl to ten zrádný milý, co ho
Milada probodla. Amálka přišla ke kostelu,
byl otevřený. Doufala, že se tam nepříjemného břemene zbaví. Vešla dovnitř, šla až k ol-

táři. Klečela tam dívka, bíle oblečená. Ubohá
Amálka div hrůzou neomdlela, když poznala
mrtvou milenku toho, co ho měla na zádech.
On jí nařídil, aby za něho prosila Miladu za
odpuštění. Amálka prosila, ale Milada se ani
nepohnula, jen se tiše modlila. Teprve když
Amálka řekla: „Pro nemocná nemluvňata,
odpusť mu to!“, tenkrát se ta mrtvá pohnula a zašeptala: „Odpouštím.“ V tom okamžiku
zmizela. Amálka, celá vyděšená, se dívá, kam
se poděl i proradný Petr. Zmizel také. Smířili
se spolu až po smrti.
Mládež v hospodě už měla o Amálku strach.
Šli ji hledat a zaradovali se, když ji našli živou
a zdravou. Od té doby už na tom hřbitově
nikdy nestrašilo. Za dne i za noci tam vládne
klid.
Podle vyprávění své babičky
zapsala Olga Veselá.
Čerpáno z knihy O šesti mládencích, autor:
Paroulková, Soňa, vyd. Regionální noviny
Boskovice 1999

Pocta Mons. Prof. PhDr. Aloisovi Kolískovi
České a slovenské dějiny jsou zvláštní tím, že
spoustu klíčových událostí se událo v letech
zakončených osmičkou. Například v roce
1848 začala revoluce v Rakouském císařství
povstáním ve Vídni a Uhrách a po Slovanském sjezdu došlo v červnu 1848 k nepokojům i v Praze. V letošním roce si však hlavně
připomínáme rok 1918, kdy došlo 28. října
k vyhlášení Československé republiky a také
rok 1868, kdy se narodil náš rodák Mons.
Alois Kolísek. V souvislosti se 150. výročím
jeho narození a 100. výročím vzniku Československé republiky stojí za to zdůraznit, že
se jednak stal historickou osobností celostátního dosahu a hlavně sehrál svoji úlohu
v dějinách českého i slovenského národa. Od
roku 1912 a během 1. světové války ve Vídni spolupracoval s M. Hodžom, M. Ivankom,
K. Stodolom a britským historikem a slovakofilem R. W. Setonem – Watsonem, se kterými

se společně podílel na přípravě podmínek
pro spojení Čechů a Slováků ve federalizované monarchii a později v samostatném státě.
Slovenský politik, spisovatel a novinář Peter
Prídavok o Dr. Kolískovi dokonce napsal, že
tak jak bylo třeba církvi apoštolů, Slovanům
věrozvěstů, tak bylo třeba před rokem 1918
slovenskému národu Kolíska. Jeho životní
dílo je skutečně rozsáhlé a obdivuhodné.
Jako kněz rozjímal, studoval, sloužil, kázal,
zpovídal a putoval. Jako profesor učil, trpěl,
promíjel, spisoval a cestoval. Jako kulturní
pracovník zpíval, řečnil a schůzoval. Poté co
vstoupil po rozpadu Rakouska – Uherska do
vrcholné politiky, tak jako politik nepolitizoval, ale pracoval a poslancoval. Pokud bych
měl detailně popsat život i dílo Dr. Kolíska,
bylo by k tomu zapotřebí desítky stran A4,
k tomu však není v rámci Protivanovského
zpravodaje prostor.

Když se 22. dubna letošního roku podařilo
slavnostně odhalit jeho pamětní desku v našem kostele a uspořádat přednášky o jeho
rozmanité životní dráze, skoro by se dalo říci:
„Pozdě, ale přece“. Těžko se totiž hledá v dějinách Protivanova tak významná osobnost, jakou Dr. Kolísek byl. Mimo jiné mu patří i velká
pocta za to, že se jako nejvýznamnější rodák
zasloužil o šíření dobrého jména své rodné
obce Protivanov za hranicemi Moravy, Čech,
Slovenska i střední Evropy. Věřím, že pamětní deska s portrétem bude připomínat jeho
odkaz i budoucím generacím. Průběh oslav
výročí narození, přednášky a hudební vstupy
účinkujících, kteří všichni patřili k příbuzným
rodiny Kolísků, zachycují přiložené fotografie
a další pak ve fotogalerii zpravodaje.
Alois Kolář
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Začala nám nová sezona
Začala nám nová fotbalová sezona
2018/2019 a chceme všechny přátele sportu
a hlavně fotbalu znovu přivítat na fotbalovém hřišti. Pro letošní sezonu jsme přihlásili
šest mužstev a to:
- Muži A, dorost do krajské soutěže
- Muži B, starší žáci, starší přípravka, mladší
přípravka do okresní soutěže
Největší radost nám dělá rozšiřující základna našeho spolku. Tímto rádi také přivítáme
nové zapálené rodiče, kteří chtějí vést děti ke
sportu. V brzké době bude dokončen nový
sportovní areál u školy a to nám umožní rozšířit výběr sportů pro děti i pro veřejnost.
Děkujeme všem sponzorům za podporu,
kterou nám přispívají a tímto můžeme tak
prezentovat a rozvíjet sport v naší obci.
Sportu zdar
SK Protivanov z.s

Kolo

Den

Datum

Zač.zápasu

MUŽI A – I. A tř., sk. B

Odjezd

1.

Ne

5. 8.

17:00

BRODEK U PŘEROVA - PROTIVANOV

15:15

2.

Ne

12. 8.

17:00

PROTIVANOV – LIPOVÁ

3.

So

18. 8.

16:30

BĚLOTÍN - PROTIVANOV

4.

Ne

26. 8.

16:30

PROTIVANOV - PLUMLOV

5.

So

1.9.

16:00

OLOMOUC – CHOMOUTOV – PROTIVANOV

14:30
14:00

6.

Ne

9.9.

16:00

PROTIVANOV – DUB NAD MORAVOU

7.

Ne

16.9.

15:30

ČECHOVICE – PROTIVANOV

14:00

8.

Ne

23.9.

15:30

KOSTELEC NA HANÉ – PROTIVANOV

14:00

9.

Ne

30.9.

15:30

PROTIVANOV – BEŇOV

10.

So

6.10.

15:00

KOJETÍN-KOVALOVICE – PROTIVANOV

11.

Ne

14.10.

15:00

PROTIVANOV - URČICE

12.

So

20.10.

14:30

LIPNÍK NAD BEČVOU – PROTIVANOV

13.

Ne

28. 10.

14:30

PROTIVANOV – SLAVOTÍN

14.

Ne

4.11.

14:00

PROTIVANOV – BRODEK U PŘEROVA

Kolo

Den

Datum

Zač.zápasu

MUŽI B – III. tř. OFS, sk. B

5.

Ne

2.9.

16:00

PLUMLOV – PROTIVANOV (hřiště Krumsín)

6.

So

8.9.

16:00

PROTIVANOV – HVOZD

7.

So

15.9.

15:30

ZDĚTÍN - PROTIVANOV

8.

Ne

23.9.

15:30

ČECHY POD KOSÍŘEM - PROTIVANOV

1.

Čt

27.9.

17:00

PTENÍ - PROTIVANOV

10.

Ne

7.10.

15:00

KLADKY - PROTIVANOV

11.

So

13.10.

15:00

PROTIVANOV - OTINOVES

4.

Ne

21.10.

14:30

PROTIVANOV – KOSTELEC NA HANÉ

3.

So

27.10.

14:30

BRODEK U KONICE - PROTIVANOV

2.

So

3.11.

14:00

PROTIVANOV - PŘEMYSLOVICE

Kolo

Den

Datum

Zač.zápasu

DOROST – krajská soutěž, sk. A

3.

So

18.8.

11:00

PROTIVANOV / BRODEK U KONICE - PLUMLOV

4.

So

25.8.

14:00

PIVÍN - PROTIVANOV / BRODEK U KONICE

5.

Ne

2.9.

11:00

PROTIVANOV / BRODEK U K. – LIPNÍK NAD BEČVOU

6.

So

8.9.

16:00

ÚSTÍ / OPATOVICE - PROTIVANOV / BRODEK U K.

7.

So

15.9.

11:00

PROTIVANOV / BRODEK U K. - KOZLOVICE

8.

So

22.9.

11:00

PROTIVANOV/BRODEK U K. - NĚMČICE/BRODEK U PV

9.

Ne

30.9.

13:00

BĚLOTÍN - PROTIVANOV / BRODEK U KONICE

10.

So

6.10.

11:00

PROTIVANOV / BRODEK U K. - HORNÍ MOŠTĚNICE

Odjezd

Odjezd
12:30
14:00

11:15

11.

So

13.10

12:30

NEZAMYSLICE - PROTIVANOV / BRODEK U K.

10:45

2.

Ne

21.10.

14:00

KOJETÍN/KOVALOVICE - PROTIVANOV/BRODEK U K.

12:30

1.

So

27.10.

12:00

PROTIVANOV/BRODEK U K. - OTASLAVICE (hřiště Brodek u K.)

Kolo

Den

Datum

Zač.zápasu

STARŠÍ ŽÁCI

5.

So

1.9.

9:00

PROTIVANOV - MOSTKOVICE

6.

So

8.9.

10:00

KLENOVICE NA HANÉ - PROTIVANOV

7.

So

15.9.

9:00

PROTIVANOV - KRALICE

8.

So

22.9.

9:00

PROTIVANOV – PLUMLOV

1.

Čt

27.9.

9:00

PROTIVANOV – BRODEK U PROSTĚJOVA

9.

Ne

30.9.

13:00

URČICE - PROTIVANOV

4.

Ne

7.10.

12:30

PIVÍN – PROTIVANOV

3.

So

13.10.

9:00

PROTIVANOV – BRODEK U K. / HORNÍ ŠTĚPÁNOV

2.

Ne

21.10.

10:00

HVOZD - PROTIVANOV

Odjezd

13:15
12:30

ZÁŘÍ 2018
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Co plánujeme v adventu?
Sice je teprve podzimní období, ale už nyní bychom Vás rádi chtěli pozvat na několik plánovaných akcí, které proběhnou v našem městysi
v období před Vánocemi.

Rozsvícení
vánočního stromu
Městys a ICT – knihovna Protivanov vás
všechny srdečně zvou na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Náměstí. Tradičně se můžete těšit na pěkná vystoupení
dětí z mateřské školky, žáků naší základní
školy a základní umělecké školy, na Holóbkovo mozeko aj. Společně s dětmi budeme vypouštět balonky s přáním Ježíškovi
a vrcholem celého svátečního odpoledne
bude laser lightshow. Slavnost proběhne
tradičně na první neděli adventní 2. prosince 2018.

Vánoční jarmark
Hasiči Protivanov budou pořádat v sobotu
8. prosince 2018 druhý ročník vánočního
jarmarku, kde si budete moci zakoupit mnoho vánočních dárků pro vaše blízké, vánoční dekorace, ozdoby, aj. Pro děti pak budou
připraveny vánoční dílničky a pro dospělé
svařák a dobré občerstvení. Bližší informace
budou včas zveřejněny na plakátech na veřejných vývěskách.

Tvořivá dílnička
na faře
Farnost Protivanov zve všechny děti i jejich
rodiče na adventní tvořivou dílničku, která se
uskuteční v sobotu 15. prosince 2018 v pro-

storách fary. Vyrobíme si pěkné adventní
a vánoční dekorace, připraveno bude i „něco
na zub“ a také malá pohádka. Tvoření zvládnou i malé děti a proto zveme nejen všechny
děti školou a školkou povinné, ale také děti
malé s maminkami na mateřské dovolené.
Už nyní se těšíme na společné strávení adventního času.

Adventní koncert
Městys Protivanov bude pořádat třetí neděli adventní 16. prosince adventní koncert
Holóbkove mozeke v prostorách našeho
kostela Narození Panny Marie. Bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech na
vývěskách a webových stránkách městyse
a farnosti Protivanov. I na tuto jistě krásnou
akci jste srdečně všichni zváni.

aKCE PŘED DOKONČENÍM
rekonstrukce hřiště

Projekt financovalo:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy částkou 7.723.715,- Kč
• Olomoucký kraj částkou 2.500.000,- Kč.
• Městys Protivanov částkou 3.964.939,20 Kč

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE
UL. SOKOLSKÁ, PROTIVANOV

Projekt byl realizován a spolufinancován za přispění prostředků z programu
Ministerstva pro místní rozvoj částkou 417.271,- Kč.
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Slavnostní odhalení pamětní desky Dr. Aloise Kolíska, foto: Alois Kolář
Protivanovský zpravodaj roč. LX. /2018/, číslo 7, 8, 9, 10 vyšlo dne 26. 9. 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.

