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Vážení občané,
ruku na srdce, víte, jaké přírodní památky
a vzácnosti se nachází v našem okolí? Pokud ne, tady je malý souhrn. V katastrálním
území Protivanov leží dvě oblasti patřící do
soustavy Natura 2000. Jedná se o Evropsky
významné lokality (EVL) Stráň nad Huťským
potokem a Protivanov. EVL Protivanov se
nachází přibližně 0,5 km severovýchodně
od obce Protivanov (oblast pod ČOV Protivanov) a významná je díky hojnému výskytu modráska bahenního. EVL Stráň nad
Huťským potokem se nachází u rekreačního střediska Tábor Protivanov („Na Padělkách“) a vyskytuje se tu velmi bohatá a stabilní populace hořečku českého. V katastru

obce se také nachází několik přírodních památek (PP). PP Skelná Huť - území vlhkých
až mokrých pcháčových luk s výskytem
chráněných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů (všivec lesní, prstnatec májový,
škarda měkká čertkusolistá, tolij bahenní), PP Louky pod Skalami ("Za Panským")
- charakteristická ukázka společenstev zrašeliněných lad a mokřadů a na ně vázaných
rostlinných druhů v prostoru nejvyšších
partií Drahanské vrchoviny. Z hlediska výskytu ohrožených chráněných druhů rostlin je nejvýznamnější hojný výskyt všivce
lesního, prstnatce májového. A nesmíme
zapomenout ani na přírodní rezervaci Skály

v nadmořské výšce 724 m n. m. - poslední
větší přirozený bukový les ve vrcholové části Drahanské vrchoviny. Buk lesní doplňuje
smrk ztepilý a javor klen, bylinné patro tvoří běžné druhy bučin. Pokud vás toto téma
aspoň trochu zaujalo, uvnitř zpravodaje najdete celý článek věnující se některým výše
jmenovaným rostlinám. Často jezdíme na
výlety za přírodními památkami daleko od
domova, někdy i do zahraničí, ale co nám
roste přímo pod nosem, ani nevíme. Tak jak
půjdete na procházku do okolí Protivanova,
všímejte si. Není toho málo, co tady máme.
Přeji všem krásné léto!
starostka

Jednání zastupitelstva 25. 4. 2019
Na dubnovém jednání zastupitelstva zastupitelé řešili zejména záležitosti týkající se obecních pozemků a schválili:
• prodej části pozemku parc. č. 261/6, druh
pozemku trvalý travní porost, o výměře
35 m². Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov na listu vlastnictví

č. 1 pro k. ú. Protivanov. Cena 30 Kč/m².
• prodej pozemků parc. č. 853/76 o výměře
582 m², druh pozemku orná půda a 918/52
o výměře 590 m², druh pozemku orná
půda, oba zapsané u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov pro k. ú. Protivanov na listu vlastnictví č. 1. Cena 250 Kč/m² + 21% DPH.

• prodej pozemků parc. č. 853/77 o výměře 527 m², druh pozemku orná půda
a 918/53 o výměře 643 m², druh pozemku orná půda, oba zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov pro k. ú. Protivanov
na listu vlastnictví č. 1. Cena 250 Kč/m²
+ 21% DPH.

Jednání zastupitelstva 29. 5. 2019
Na květnovém jednání zastupitelstva zastupitelé projednali a schválili:
• Smlouvu č. 1030048571/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Protivanov a E. ON

Distribucí, a.s, IČ 28085400, se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
na stavbu Protivanov, kabelová smyčka. Distribuční soustava nízkého napětí bude umístěna na pozemcích parc.

č. 254/7, 1272/3 v k. ú. Protivanov.
• Smlouvu č. 1030049416/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Protivanov a E. ON
Distribucí, a.s, IČ 28085400, se sídlem
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F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
na stavbu Protivanov, přeložka kabelu NN,
OÚ. Smlouva se týká přeložky kabelu nízkého napětí v souvislosti s přípravou projektu propojení ulic Panská a Nová. Trasa
současného vedení NN se nyní nachází
v plánované trase nové komunikace. Přeložka kabelu nízkého napětí bude realizována na pozemcích parc. č. 30/1, 907,
908/2, 1150/2 v k. ú. Protivanov (pozemky
ve vlastnictví obce).
• přijetí dotace ve výši 16.400,- Kč v dotačním programu Olomouckého kraje Program na podporu JSDH 2019 – dotační
titul č. 1 Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2019 a Smlouvu
o poskytnutí dotace mezi Olomouckým
krajem a Městysem Protivanov. Účelem
dotace je vybavení JSDH Protivanov zřízené obcí (pořízení osobních ochranných
prostředků).
• přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč v dotačním programu Olomouckého kraje
Program obnovy venkova Olomouckého
kraje 2019, v dotačním titulu Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce
a smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městysem Protivanov.
Účelem dotace je Revitalizace víceúčelového domu Protivanov - stavební úpravy
objektu Protivanov č. p. 16 (Náměstí).
• účetní závěrku městyse Protivanov za rok
2018 a závěrečný účet městyse Protivanov
za rok 2018 bez výhrad. 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 něho 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 sa-

•

•

•

•

•

•

mosprávného celku i jím zřízených příspěvkových organizací. Nedílnou součást
závěrečného účtu tvoří zpráva o výsledku
hospodaření. Přezkoumání hospodaření
městyse Protivanov proběhlo ve dnech
28. - 29. 8. 2018 a 13. – 14. 5. 2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dokumenty schváleného závěrečného účtu jsou zveřejněny na webových
stránkách obce protivanov.com v sekci
Obecní úřad/Rozpočet.
poskytnutí finančního daru ve výši
50.000,- Kč Římskokatolické farnosti Protivanov na výmalbu a opravu elektroinstalace v interiéru kostela Narození Panny
Marie v Protivanově.
poskytnutí finančního daru ve výši
4.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klubu Radost,
IČ: 47922281. Organizace se zabývá aktivitami pro těžce postižené děti a jejich rodiny.
poskytnutí finančního daru ve výši
4.000,- Kč Městské správě sociálních služeb Boskovice, příspěvkové organizaci, IČ:
00380504, která poskytuje služby sociální
péče více než 500 seniorům a zdravotně
postiženým.
rozpočtové opatření č. 3/2019 (proúčtování daně z příjmu právnických osob –
městyse Protivanov, v příjmové i výdajové části ve výši 355. 880 Kč). Rozpočtová
opatření jsou zveřejňována na webových
stránkách obce v sekci Obecní úřad/Rozpočet.
nový Statut sociálního fondu Městyse
Protivanov. Sociální fond byl zřízen, potažmo Statut SF byl schválen, zastupitelstvem městyse Protivanov 15. 5. 2008
a doplněn třemi dodatky v letech 2009,
2010 a 2011 a bylo nutné jej aktualizovat. Rozpočet Sociálního fondu a tím
pádem příděl do SF bude každoročně
schvalován spolu s rozpočtem městyse
Protivanov.
realizaci akce Novostavba sociálních
bytů na parc. č. 789/2 v k. ú. Protivanov

za podmínky získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality
a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi“, výzva č. 80. Zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo dne 31. 5. 2018
usnesením č. 5/2018/7 podání žádosti
o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu na akci Novostavba sociálních bytů na parc. č. 789/2 v k. ú.
Protivanov. Vzhledem k nově zvoleným
členům zastupitelstva a vzhledem k vysoké pravděpodobnosti získání dotace
byla záležitost znovu otevřena a projednána na jednání zastupitelstva.
• podání přihlášky do svazku obcí Malá
Haná a výpověď smlouvy týkající se
svozu komunálního odpadu ze dne
19. 12. 2001 firmě SUEZ Využití zdrojů,
a.s. Zastupitelstvo městyse Protivanov
na svém jednání dne 29. 11. 2018 usnesením č. 10/2018/12.1 schválilo vstup
Městyse Protivanov do DSO Technické
služby Malá Haná (https://www.tsmh.
cz/). Na prosincové pracovní schůzce
zastupitelstva, po prezentaci firmy SUEZ
Využití zdrojů, a.s., se zastupitelé dohodli, že starostka prozatím nepodá přihlášku do DSO Malá Haná. Bude tak učiněno
až po získání většího množství informací o výhodách a nevýhodách vstupu do
DSO. Získané informace byly průběžně
podávány na jednáních zastupitelstva
a zastupitelé nakonec dali přednost vstupu do DSO před ponecháním dosavadního stavu (svoz prostřednictvím firmy
SUEZ Využití zdrojů, a.s.). Městys se bude
snažit prostřednictvím DSO Malá Haná
získat dotace na zavedení systému door-to-door v obci. Systém door-to-door
spočívá v tom, že občané mají nádoby na
třídění přímo u svých domů. Třídění odpadu (bio, plast, papír, komunální odpad)
tak probíhá přímo v domácnostech.
starostka

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE DNECH 24.05. – 25.05.2019:
VOLEBNÍ OKRSEK PROTIVANOV.
Počet voličů v seznamu voličů pro Protivanov

Vydané obálky

Platné hlasy

Volební účast v %

818

194

194

23,72

ČERVEN 2019
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Číslo strany

Název strany

Počet platných hlasů celkem

1.

Klub angažovaných nestraníků

1

2.

Strana nezávislosti ČR

1

3.

Cesta odpovědné společnosti

1

4.

Národní socialisté

1

5.

Občanská demokratická strana

17

6.

ANO, vytrollíme europarlament

2

7.

Česká str. sociálně demokratická

11

9.

Komunistická strana Čech a Moravy

17

16.

Vědci pro Českou republiku

1

24.

HLAS

4

26.

Koalice STAN, TOP 09

4

27.

Česká pirátská strana

21

28.

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

14

30.

ANO 2011

39

32.

Moravané

5

39.

Křesťanská demokratická unie - Čs.str.lidová

55

Nejvíce preferenčních hlasů získal Mgr. Tomáš Zdechovský z KDU – ČSL: počet přednostních hlasů 23.

Zdroj: Český statistický úřad - volby.cz

Základní škola protivanov
Vážení rodiče a přátelé školy,
ranní sluníčko, stále se zvyšující teplota
a zvuk sekaček na trávu je jasným signálem
blížícího se konce školního roku s vidinou zasloužených letních prázdnin. Letošní rok byl
o něco náročnější než obvykle bývají běžné
školní roky. Na podzim přišla Česká školní
inspekce na pravidelnou kontrolu a s radostí musím potvrdit, že naše škola obstála se
ctí. V kombinaci s rozsáhlou rekonstrukcí
čtyř učeben, která byla dokončena na přelomu října a listopadu, to bylo trochu hektické
období pro nás pro všechny. Naštěstí vše
proběhlo bez komplikací a žáci nyní mohou
využívat všechny nové učebny vybavené
nejmodernější technikou. Do dalších tříd
byly instalovány interaktivní tabule a nové
keramické tabule, které nahradily tradiční
"křídové". Další investice budou následovat,
jelikož se snažíme stále zlepšovat vybavení
a komfort pro žáky.
Přestože celkové hodnocení školního roku je
ve skrze pozitivní, tak musím objektivně přiznat, že se objevily i některé negativní jevy.
S odstupem několika měsíců mohu konstatovat, že se vše uklidnilo a my jsme se mohli
naplno věnovat žákům. Na tomto místě bych
rád poděkoval rodičům, bez jejichž pochopení a spolupráce bychom se neobešli.
Žáci 9. třídy prožívají svůj poslední rok na naší
škole. Doufám a věřím, že se nám je podařilo
dobře připravit na nástrahy života, kterým budou bezpochyby čelit. Všichni žáci prošli při-

jímacím řízením a byli přijati na jimi vybrané
obory. Přeji jim úspěšný start do další etapy
života, ať se jim vyplní jejich sny a nechť stále
věří svým ideálům, které ženou člověka vpřed.
Od září k nám nastoupí 21 nových prvňáčků
a doufám, že budou stejně pilní a šikovní jako
letošní prvňáci, které jsme mohli slavnostně
pasovat na malé čtenáře. Zde bych rád již podruhé vyjádřil vděk rodičům. Vzájemná spolupráce fungovala, protože bez domácích úkolů
a přípravy bychom jen těžko naplnili výstupy
1. třídy.
Dovolte mi, abych se u tohoto tématu trochu pozastavil. Mám pocit, že školství je
v poslední době jedno z nejdiskutovanějších
mediálních témat. Ať už se jedná o platy učitelů nebo diskuzi na téma úrovně našeho
školství. Pro širokou veřejnost je poměrně
složité se v problematice školství zorientovat. Informací a názorů na další směřování
našeho školství je tolik, že je ve finále velmi
těžké zjistit, co je a co není pravda. Chci vás
uklidnit, neboť regionální školství funguje
velmi dobře. Postupně se vracíme k metodám, které jsou léty prověřené a které stále
fungují, přestože v posledních letech byly
převálcovány novými přístupy, které ovšem
ne vždy zafungovaly tak, jak bylo očekáváno.
Velmi ožehavé téma domácích úkolů a motivace žáků je neustále v centru pozornosti.
Jeden můj starší kolega a velmi zkušený pedagog vysvětluje roli domácí přípravy zcela
jednoduše. Představte si, že chceme dítě

naučit hrát na flétnu. Ve škole mu nástroj
zapůjčíme, vysvětlíme, jak se má do flétny
foukat, jak vznikají tóny. Ale foukat už musí
dítě samo, a pokud nebude pravidelně cvičit,
nikdy se na flétnu hrát nenaučí. Ve škole to
funguje úplně stejně. Můžeme mít sebelepší
techniku, metodiku, nejmodernější vybavení
nebo vynikající učitele, ale nic z toho nám
nepomůže, pokud žáci pravidelně nepracují
i doma. Nedokážu vůbec odhadnout, za jak
dlouho bychom naučili děti číst, psát a počítat bez domácího procvičování. Role rodiče
je v těchto případech nenahraditelná. Společná práce rodičů s dětmi je úplným základem
pro rozvoj dovedností dítěte. Nehledě na sociokulturní význam v prohlubování vztahu
mezi nimi. Musíme se dívat do budoucnosti,
protože někdy možná otravná a zdlouhavá
domácí příprava se nám několikanásobně
vrátí v pozitivním rozvoji osobnosti dítěte.
Stačí půl hodina intenzivní práce a výsledky
se dostaví téměř okamžitě. Motivace - slovo,
které se v médiích skloňuje ve všech pádech
většinou bez znalosti významu slova. "Motivace je dynamicky uspořádaný soubor vnitřních
faktorů, které ve formě aktuálních či trvalých
pohnutek k chování (jednání) podněcují člověka
k činnosti a zaměřují tuto činnost k určitému cíli.
Proces skládání (řetězení) motivů a jeho výsledek (stav motivovaného chování).“
Z toho plyne, že člověka nemůžeme motivovat, ale můžeme mu vytvářet podmínky pro
rozvoj jeho schopností a dovedností.
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Ale vždy do toho vstupuje zmiňovaný vnitřní
faktor - motivace, jestli člověk chce nebo nechce nebo jestli má schopnosti, které očekáváme. Věřte mi, že i člověk bez hudebního sluchu může získat základy pro hru
na hudební nástroj. Proto názory, že škola
nevytváří dostatečné motivační prostředí,
že učitelé neumějí žáky motivovat, jsou
scestné. Pouze vzájemná spolupráce mezi
učitelem a rodičem vede ke kýženému
výsledku a bez společné domácí přípravy

a kontroly toho lze dosáhnout jen velmi
těžko. Každý člověk je individuum a tak k dětem také přistupujeme. Někdo je nadaný hudebně, někdo sportovně, někomu jde učení
úplně samo. Během devítileté školní docházky mají děti získat základní dovednosti. Bez
ohledu na schopnosti dětí může každý dosáhnout minimálně průměrných výsledků. Záleží
pouze na motivaci dítěte, kam ho můžeme
posunout. I samotné hodnocení žáků je zavádějící. Děti se neučí, aby měly hezké známky.

Důležitější je úroveň znalostí, které žáci ve škole získají. Hodnocení by mělo být vnímáno jako
orientační informace pro Vás rodiče. Pojďme se
společně věnovat našim dětem, ať skeptikům
dokážeme, že to funguje, že naše práce má
smysl, pokud postupujeme společně a naší prioritou je výchova a vzdělávání dětí.
Přeji Vám příjemné chvíle odpočinku prožité
s vašimi dětmi v době dovolených a prázdnin.
Mgr. Jaroslav Vašíček
ředitel ZŠ Protivanov

O prstnatci májovém u Protivanova
Autoři: Miloslav Kitner a Jaroslav Vítek
Není to tak dávno, kdy jsme po roce vedli
naši tradiční jarní botanicko-sousedskou debatu o výskytu orchidejí u Protivanova:
- "Tak co? Už jsi byl letos na orchidejích?"
- "Jo pane Vítek, ale letos je to nějaký slabý."
- "To máš pravdu, byl jsem tam minulý týden
a pár jsem jich taky viděl. Loni jich tam bylo
ale daleko víc."
Oba jsme se bavili o lokalitě "Přírodní památka Louky pod Skalami" (PP), která je jednou
z nemnoha zbývajících míst v katastru naší
obce s výskytem orchideje prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Při pátrání
po obecném popisu rostliny se dočteme, že
se jedná o vlhkomilnou vytrvalou bylinu, vysokou za květu až 50 cm, která obvykle roste
na lokalitě ve velkém množství jedinců pohromadě. Její květenství je nápadné, husté,
4–17 cm dlouhé, nesoucí až 50 květů. Barva
květů je různá – fialová, vzácněji růžová nebo
bílá. Výrazným znakem jsou skvrnité listy,
které ale nemusí být přítomny u všech jedinců (cca 70 % jedinců v populaci). Kvete od
května do června. Na lokalitách okolo Protivanova se zpravidla vyskytují jedinci výrazně
nižší než 50 cm, u kterých převažuje tmavě
fialová barva květů. Fotky prstnatce pořízené z přírodní památky „Louky pod Skalami“
můžete vidět na úvodní straně zpravodaje,
a rovněž na obrázku “c“ na straně poslední.
Na PP Louky pod Skalami byl opravdu letos
výskyt kvetoucích jedinců nižší než vloni,
pravděpodobně v souvislosti s letošním počasím. Potěšující skutečností je fakt, že na
této přírodní památce je soustavně od roku
1990 dodržován vhodný management (viz.
níže), takže snad v příštích letech uvidíme
stovky prstnatců, podobně jako bylo letos
k vidění na jiném místě v blízkosti Protivanova. Upozorňujeme, že se jedná druh
chráněný českou legislativou. Dle prováděcí
vyhlášky 395/1992 Sb. zákona 114/1992 Sb.

je řazen do kategorie C3 „ohrožený druh“,
rovněž je uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR a v mezinárodním seznamu
CITES. A tak je potřeba k němu přistupovat.
Je zakázáno jeho poškozování a ničení, včetně jeho biotopu. Dle našeho názoru prstnatec nejvíc parády udělá na louce, než jako
utržená a rychle vadnoucí chuděrka ve váze
na stole v obýváku. Argumenty typu „však
jedna nevadí“ nejsou na místě. Pokud bude
stejně uvažovat 50 nebo 100 lidí, pak stejný
počet rostlin nemůže dokončit svůj životní
cyklus spojený s dozráním semen a jejich
uvolněním do okolního prostředí - druh na
lokalitě vymře.
Při popisu vhodné péče o lokality si pomůžeme informacemi uvedenými na
serveru www.botany.cz. Ačkoliv je prstnatec májový považován za nejběžnější
a nejhojnější orchidej flóry České republiky, je řazen mezi ohrožené druhy a lokalit s jeho výskytem dlouhodobě ubývá. Je
v jisté výhodě oproti jiným druhům našich
orchidejí, protože není tak citlivý na vyšší
obsah živin a rovněž vykazuje nižší úroveň
vazby na mykorhizní houby, bez kterých
semena jiných druhů orchidejí nevyklíčí.
Připomeňme, že roste na vlhkých loukách
v nivách potoků, na pcháčových loukách,
v mělkých pramenných údolích a v okolí
pramenišť. Pro tyto biotopy je typické, že
se nacházejí často na vnějším okraji obhospodařované krajiny (ale nehospodaří
se na nich), nebo zaujímají vlhké bylinné
enklávy mezi lesní zelení, které mají tendenci postupně zarůstat. Tato stanoviště
často trpí nadbytečnou dotací živin z okolních přihnojovaných pozemků a s tím související postupnou převahou rostlinných
druhů náročných na živiny. Tyto druhy,
např. tužebník jilmový, ale i luční traviny,
dokáží rychle měnit vegetační strukturu společenstva, vytvářet velké množství
biomasy a tím vším konkurovat a značně
omezovat možnost růstu méně konkurenčně schopným orchidejím.

Tomuto polopřirozenému procesu lze zabránit vhodnou ochranou lokality spolu s vhodnou péčí, která spočívá v jednoduchém kosení lokalit. Tímto způsobem se o podobná
stanoviště starali naši předkové před sto lety
a dříve, kdy způsob nakládání s krajinou orchidejím přál. Kosení je nejvhodnější provést
v červenci až v srpnu, v době, kdy již bude
prstnatec májový odkvetlý a semena v květech budou vyvinuta. Tento postup je důležité dodržet, protože v rozmnožování prstnatce převažuje generativní (pohlavní) způsob
rozmnožování spojených s tvorbou semen,
kterými se na lokalitě udržuje. Každoročním
opakováním kosení dosáhneme také potlačení nežádoucích bylin, zvýšíme biodiverzitu
biotopu a vegetačně jej stabilizujeme.
Je důležité si uvědomit, že uvedenými postupy zpravidla necílíme pouze na jeden zájmový druh, ale i na řadu dalších organismů, které
s ním daný biotop sdílejí. Na lokalitách okolo
Protivanova je v souvislosti s prstnatcem uváděn především všivec lesní (Pedicularis sylvatica), který dokonce spadá do přísnější kategorie ochrany (C2t – silně ohrožený druh). Je
vystaven stejnému ohrožení vysušováním
lokalit a zarůstáním. Je to nenápadná dvouletá rostlina s růžovými květy, která je příbuzná
hluchavkám. Najdeme zde ale i další krasavce
– nádherně modře nebo bíle zbarvené vítody,
žluté starčeky, pomněnky nebo suchopýry
nesoucí typické okvětí s dlouhými bělavými
chmýry připomínající chomáčky bavlníku.
Rádi bychom také v další větě použili slova našich babiček, které říkávaly: „Ož kvetó
bombelátka.“ Bohužel upolín nejvyšší (Trollius altissimus) okolo Protivanova prakticky už
nenajdete. Řada lokalit v těsné blízkosti obce
byla zničena vyvážením močůvky nebo nebyly udržovány kosením, a tak postupně zarostla
křovinami.
V závěru musíme pro úplnost doplnit ještě dva druhy orchidejí, které se v nedávné
době u Protivanova vyskytovaly. Preferují
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jiný biotop (okraje lesa a lesních cest), ale
i tyto jsou chráněny zákonem. Kruštík širolistý (Epipactis helleborine subsp. helleborine), zobrazen na obrázku “b“ na poslední
straně zpravodaje, je nejhojnější druh kruštíku v ČR a dá se stále nalézt při okrajích
lesních cest kolem Skelné Hutě. Bohužel se

během posledních několika let nepodařilo prokázat výskyt vemeníku zelenavého
(Platanthera chlorantha), bílé kvetoucí orchideje na obrázku “a“, který se vyskytoval
v lokalitě „V Zadcích“ při okraji lesa. Toto
místo ale bylo pravděpodobně zničeno výsadbou mladých jehličnatých stromků.

Tolik tedy o orchidejích v okolí Protivanova.
Doufejme, že se do budoucna podaří zachovat co největší počet vhodných biotopů pro
přežití těchto rostlin. Výzvou je rovněž možnost revitalizace vhodných lokalit, kde se
přirozeně druhy uvedené v tomto příspěvku
v minulosti vyskytovaly.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Předposlední květnový pátek byl pro malé
žáčky první třídy obzvláště slavnostní.
Knihovna ve spolupráci se základní školou
připravila pro ně slavnostní pasování na čtenáře. Tato slavnost proběhla v obřadní síni
našeho městyse za přítomnosti paní starostky, pana ředitele základní školy, knihovnice
z Městské knihovny v Prostějově a mnoha
rodičů. Je tradicí, že na pasování zveme vždy

nějakou pohádkovou bytost. Letos tomu nebylo jinak, svou návštěvou nás poctila Ája
a maxipes Fík. Pasování na čtenáře probíhá
pod záštitou projektu SKIPu ČR a za finanční
podpory Úřadu městyse Protivanov. Děkuji velmi tímto sl. Elišce Hádlerové, sl. Elišce
Trundové, p. Lence Holubové a flétnistkám
za spolupráci při této akci.
knihovnice

POHÁDKOVÁ STEZKA – PODĚKOVÁNÍ
Myslím si, že v tuto chvíli mohu mluvit za
všech bezmála 80 dětí a dospělých, kteří
se 24. května zúčastnili již tradiční pohádkové stezky a poděkovat pohádkovým
bytostem: klaunovi, vodníkovi, drakovi,
čarodějnici, čertici, Minnie, víle, pejskovi
a kočičce, princezně, myslivci i berušce.
Na stezce, která vedla polní cestou za ploty k potůčku a kolem ČOV, čekalo všech
12 těchto pohádkových bytostí se svými
úkoly: střílením z luku a střílením z praku,
lovením ryb, skákáním v pytli, cvrnkáním
kuliček a mnoho jiného.
Proto tímto děkuji všem svým kamarádům, kteří si udělali čas, nezištně pomohli a dokázali vykouzlit radost a úsměv na
tvářích mnoha dětem. Vážím si vaší pomoci! Také děkuji za zajištění ohně a technické zázemí.
knihovnice
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MAŠKARNÍ KARNEVAL
Krásné odpoledne v neděli 23. června se neslo v našem městysi v duchu maškarního karnevalu. Program odstartovaly děti z družiny
při základní škole svým tanečním vystoupením, následovala klaunova show, hry, soutěže a zábavný program v podání Pohody Kuřim, pro větší děti a dospělé byla připravena
atrakce Gladiátor, pro menší děti pak překážková dráha Bootcamp nebo projížďka na konících. Nechyběla ani cukrová vata či dobré
občerstvení, které zajišťovali naši hasiči.

V závěru programu se losovala tombola,
která díky našim sponzorům byla, tak jako
každoročně, velmi bohatá. Tímto bych chtěla
velmi poděkovat za finanční či hmotné prostředky všem sponzorům. Jsou jimi: Městys
Protivanov – sponzor programu, VPO Protivanov a.s. – sponzor překážkové dráhy, 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, COOP Protivanov, Prodejna průmyslového zboží Jiří Barák, HASIČI
Protivanov, Kosmetické studio BEAUTY Protivanov, KINETIC s.r.o. Protivanov a další sponzoři, kteří chtějí zůstat v anonymitě.
Poděkovat bych také chtěla SK Protivanov,
hasičům za zajištění občerstvení a všem nejmenovaným, kteří mi s celou akcí pomáhali.
knihovnice

Pověz mi pověst
Vzpomínáte si, milí čtenáři, minule jsme se zastavili v cyklu bájí a pověstí z našeho okolí na Benešově. Osada Pavlov, nacházející se nedaleko
Benešova, nám otevírá také svoji pověst. Má v sobě špetku strašidelnosti. Posuďte sami…

Pan vrchní
Největším pánem na celém panství byl
správce, říkali mu pan vrchní. Před ním se
všichni poddaní třásli. Jeho karabáč často citelně postihl mladé i staré. Robota byla tuhá
a odvolání nebylo nikde. Vrchnost jezdívala
jen na krátkou dobu v létě a nikdo se k ní se
svými stížnostmi nedostal. Bůh ví, kde se tenkrát omeškal čert, že zlého vrchního dávno
neodnesl do horoucích pekel, jak si to ti ubozí nevolníci přáli.
Jednoho dne se jejich přání přece jen splnilo.
Pan vrchní se právě zlobil, křičel a práskal kolem sebe karabáčem, když se najednou skácel a bylo dočista po něm. Uložili ho do těžké
cínové truhly, co ji měl stále ve svém pokoji
a vystrojili slavný pohřeb. Největší pozornost
i zděšení při něm vzbuzovalo hejno krkavců,
kteří se vznášeli nízko nad jeho rakví a nenechali se nijak odehnat. Pyšná paní správcová
vykládala panstvu, jak byl pan vrchní oblíbený, když i ti ptáci přiletěli, aby ho doprovodili.
Pochovali ho s velkou slávou, ale druhý den
ležela jeho rakev vyhozená na cestě. Hraběcí
manželé se zhrozili, pochopili, co to znamená. Pro jeho velké viny ho nepřijalo svaté

pole. Pan hrabě nařídil, aby tu rakev se zlým
vrchním odvezli až na nejvyšší místo v Krkonoších. Stateční panští pacholci jeli po mnoho dní. Nad nimi se vznášelo hejno krkavců
a to stále narůstalo, protože těch dravců
bez ustání přibývalo. Už jich bylo celé černé
mračno a ve vsích a městech, kudy pacholci
projížděli, se jich lidé děsili.
Po několika dnech dorazili až k pramenům
Labe, ba ještě daleko za ně. Dávno už tam
nikde nebylo ani živáčka. Sotva tam tu rakev
složili, nastal neslýchaný hluk a rámus, při
kterém hrůzou tuhla krev v žilách. Všichni
krkavci se proměnili v čerty a ti ve vzduchu
trhali na kousky tělo toho zlého správce.
Jiná pověst vypráví, že to všechno bylo úplně jinak. Pacholci položili tu těžkou rakev
opatrně na cestu, ale ona se přece otevřela.
Tu se všichni krkavci vrhli na tělo toho vrchního a v krátké chvilce tam z něj zůstaly jen
kosti. A tu se z roklin a strží přihnala smečka
hladových vlků a v mžiku zhltali všechno, co
tam ještě ze zlého správce zůstalo. Když vlci
zmizeli v lese a všechno utichlo, uviděli chasníci, že cínová rakev praskla a z ní se vysypalo

Prázdninové tvoření
Zvu všechny děti na prázdninové tvoření.
Nazdobíme si porcelánový hrneček nebo talíř.
K tvoření si přineste z domu úzký štětec
a také 50,- Kč na materiál.
Tvoření proběhne ve středu 31. července ve 14:00 hodin
v knihovně. Těším se na vás, děti!
knihovnice

plno dukátů. Poctivě se o ně rozdělili, vykoupili se z roboty a ještě se za hříšnou duši zlého správce zbožně pomodlili.

Čerpáno z knihy: O šesti mládencích;
autor: Paroulková Soňa
vyd. Regionální noviny Boskovice 1999

DOVOLENÁ NA ZDRAVOTNÍM
STŘEDISKU:
Dětský lékař MUDr. Švec:
dovolená od 15.7. do 19.7. a dále pak od 5.8. do 9.8.2019
Obvodní lékař MUDr Chytil:
dovolená od 1.7. do 4.7. a dále pak od 29.7. do 2.8.2019
Gynekolog MUDr. Bilík:
dovolená ve dnech 10.7., 11.7., 24.7., 25.7., 1. 8. a 7. 8., 22. 8.,
28. 8 a 29. 8.
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Společenská kronika
Děkujeme všem přátelům, známým i protivanovským občanům, kteří společně s námi doprovodili naši drahou
zesnulou, paní Marii Opatřilovou, na její poslední cestě. Děkujeme také za květinové dary a slova útěchy.
manžel a rodina Menšíkova a Pospíšilova
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foto a,b - J. Vítek; foto c - M. Kitner

Pasování na čtenáře

Pohádková stezka
Protivanovský zpravodaj roč. LXI. /2019/, číslo 5,6 vyšlo dne 25. 6. 2019 v počtu výtisků 450, 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.

