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Rybníčky u protivanovského mlýna

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
pomalu se všichni vracíme k normálnímu
životu, resp. k životu, který jsme vedli před
tím, než se u nás a potažmo na celém světě
začala šířit nemoc COVID - 19. Myslím, že občané České republiky to zvládli velmi dobře. Většina respektovala nařízená omezení,
dodržovala nově stanovená pravidla a díky
tomu to mnozí z nás zvládli ve zdraví. Co ale
bude dál? Tato nová nemoc nás neopustí.
Dokud se nenajde vhodný lék, bude tu stále
s námi a nám nezbyde nic jiného, než se s ní
naučit žít. Odteď už se asi neubráníme dělení života na dobu „před koronavirem“ a „po
koronoviru“. Věřím však, že každá doba a každá zkušenost přináší něco nového, pozitivního, a že doba „po koronaviru“ bude ještě
lepší, než ta doba před tím. Nastal čas jít dál.
Co plánujete letos na prázdniny? Ač rozvolňování mimořádných opatření stále pokračuje, zatím to vypadá, že na cestování po
celém světě to tentokrát nebude. Bude však
vše přát cestám po České republice. Využijme příležitosti, že významná místa nebudou
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plná zahraničních turistů. Tato situace se už
pravděpodobně nebude opakovat. A kdo
nechce cestovat ani po České republice, doporučuji prozkoumat prostředí Drahanské
vrchoviny. I v našem nejbližším okolí máme
spoustu krásného. Nemusíte ani jezdit autem. Můžete vyjít na nejvyšší bod Drahanské vrchoviny – Skály, odpočinout si u meteorologického radaru, nebo u partyzánské
chaty Hanačky opéct nějaký ten špekáček
a následně zahasit žízeň u nedalekého pramene Punkvy, jehož okolí bylo v posledních
letech krásně zvelebeno. Anebo byli jste
všichni u Oborského rybníka? Udělejte si
procházku ze Skelné Huti do Obory kolem
výběhu daňků. Bývají často k vidění na pasece u cesty. A co tahle protivanovský mlýn?
I k němu je pěkná procházka, která vede
kolem soukromého pozemku, kde jsou vybudovány krásné tůně. Navnadila jsem vás
aspoň trochu? Pokud ano, tak už si stačí přát
jen slunečné počasí, zdraví a chuť do života.
Všem přeji krásné prázdniny!
starostka
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jednání zastupitelstva 30. 4. 2020
Na úvod dubnového jednání zastupitelé
uctili minutou ticha památku zesnulého
Aloise Koláře, který byl zastupitelem městyse
Protivanov nepřetržitě od roku 2006.
V případě zániku mandátu zastupitele následujícího dne nastupuje na uvolněný post
náhradník z příslušné kandidátní listiny. Pořadí kandidátů určuje hlasování ve volbách.
V případě kandidátní listiny Nestraníků byl
prvním náhradníkem Pavel Dostál, trvale
bytem Boskovická 202, Protivanov. Ten na
jednání zastupitelstva složil slib a připojil se
k ostatním zastupitelům.
Zastupitelstvo městyse Protivanov vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Veřejná vyhláška v plném rozsahu
je dostupná na webových stránkách obce
v Obecní úřad/Vyhlášky, zákony a usnesení
zastupitelstva.

Dále zastupitelé schválili Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy a v návaznosti na tuto dohodu
vydali Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020,
kterou se stanoví část společného školského
obvodu spádové základní školy. Na vytvoření
společného školského obvodu spádové základní školy se dohodly obce Bousín, Buková,
Malé Hradisko, Niva a Protivanov.
Vyhověno bylo i dvěma žádostem o poskytnutí finančních darů. Finanční dar ve
výši 5.000,- Kč Českému svazu včelařů z. s.,
základní organizaci Protivanov, na obnovu
uhynulých včelstev a nákup chovných matek a finanční dar ve výši 10.000,- Kč dechové hudbě „Holóbkova mozeka“ zastoupené
spolkem Frajárečka, z. s., na natočení DVD
nosiče, který bude prezentovat mimo jiné
i folklor a okolí Protivanova.

V souvislosti s trvajícím nuceným stavem
a krizovými či mimořádnými opatřeními, které měly bránit šíření onemocnění COVID-19,
souhlasili zastupitelé s prominutím nájemného formou prominutí dluhu na období duben – červen 2020 u nájemní smlouvy, která
se týká nájemného v nebytových prostorách
v přízemí budovy č. p. 375, ulice Bukovská,
umístěné na pozemku parc. č. st. 82/2, k. ú.
Protivanov.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5/2020: příjmy 122.180,- Kč, výdaje
1.973.180,- Kč, financování 1.851.000,- Kč.
Financování bude kryto přebytkem z minulých let. Rozpočtové opatření bylo přijato
z důvodu navýšení výdajů na investiční akce
roku 2020. Akce byly ve výběrových řízeních
vysoutěženy za vyšší částky, než bylo přepokládáno při sestavování rozpočtu. Investiční
akce městyse Protivanov roku 2020:

Akce

Termín realizace

Cena vč. DPH

Rekonstrukce splaškové kanalizace ZŠ

1. 7. - 25. 8. 2020

1 372 860,93 Kč

Technická infrastruktura Protivanov - stavba inženýrských sítí pro 7 RD

16. 3. - 31. 7. 2020

5 674 515,00 Kč

Stavba místní komunikace - propoj ulic Panská a Nová

1. 6. - 30. 9. 2020

1 439 900,00 Kč

Nákup lamp veřejného osvětlení

dodávka splněna

814 092,84 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna vodičů + instalace nových lamp

20. 4. - 31. 7. 2020

786 493,95 Kč

Starostka informovala zastupitele, že na základě žádosti městyse Protivanov poskytla Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3,
140 00 Praha 4, JSDH Protivanov nadační pří-

spěvek ve výši 45.000,- Kč na projekt „Společně to zvládneme – boj proti COVID-19. Použití nadačního příspěvku: pořízení ochranných
obleků proti biologickým látkám, filtračních

masek, osobních ochranných prostředků
a generátoru ozonu, který bude používán
k desinfekci veřejných budov.

jednání zastupitelstva 28. 5. 2020
Zastupitelé schválili:
• přijetí dotace ve výši 14.000,- Kč v dotačním programu Olomouckého kraje Program na podporu JSDH 2019 – dotační titul č. 3 Dotace na zajištění akceschopnosti
JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II
a JPO III 2020 a Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městysem Protivanov.
• Smlouvu č. 1030056614/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Městysem Protivanov a E. ON Distribucí,
a.s, na stavbu Protivanov, přípojka NN, sociální byty.
• poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,Kč Městské správě sociálních služeb Boskovice, příspěvkové organizaci.

S odkazem na §5 odst. 6 vyhlášky MŠMT
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích: výsledné
pořadí uchazečů vzešlé z jednání konkurzní
komise má pro zřizovatele doporučující charakter a s odkazem na znění Zřizovací listiny Mateřské školy Protivanov, příspěvkové
organizace: ředitel školy je volen zastupitelstvem na základě konkurzního řízení provedli
zastupitelé volbu ředitelky Mateřské školy
Protivanov, příspěvkové organizace. Do
konkurzního řízení se přihlásily dvě uchazečky. Konkurzní komise složená z odborníků, která zasedala 19. 5. 2020, rozhodla,
že pro výkon funkce ředitele jsou vhodné

obě dvě. Kandidátky byly tedy následně
pozvány na jednání zastupitelstva, aby zastupitelům představily svoji koncepci rozvoje školy. Zastupitelé měli také možnost
se uchazeček zeptat na doplňující otázky.
Hlasování zastupitelů proběhlo stejně, jako
u volby ředitele Základní školy Protivanov
v roce 2017, dle § 5 vyhlášky 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. Výsledné pořadí bylo
ihned veřejně oznámeno oběma uchazečkám. Do funkce ředitelky Mateřské školy
Protivanov bude s účinností od 3. 8. 2020
jmenována Petra Krejčí, trvale bytem Na
Řádkách 45, Protivanov.
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Dopravní značení a provoz
V měsíci květnu došlo v horní části naší obce
k úpravě dopravního značení, ke které zastupitelstvo přistoupilo na základě požadavků
obyvatel dotčených ulic, z důvodu omezení
vjezdu a průjezdu těžkých vozidel a také z důvodu stanovení míst pro parkování autobusů.
Pro ty jsou v současné době určena 4 místa vedle budovy firmy MIS na ulici Sokolská
a 2 místa na ploše před bývalou prádelnou
v dolní části obce. Vzhledem k velkému počtu
autobusů, které v Protivanově parkují mezi
jednotlivými linkami a během víkendů, budou po ukončení stavebních prací na technické infrastruktuře u ulice Panská upravena další
3 – 4 místa v prostoru bývalého tréninkového
hřiště na ulici U Hřiště. Cílem tohoto opatření
je dostat autobusy z plochy před sokolovnou,
kde jejich stání není ideální jednak z hlediska
výhledu do přilehlé křižovatky a jednak brání
parkování osobních vozidel na této ploše. Nezřídka zde parkují až 3 vozy a s dalšími čtyřmi
vedle budovy firmy MIS připomíná toto prostranství spíše autobusové nádraží. Co se týká
omezení vjezdu těžkým vozidlům, došlo po
vleklých jednáních s dopravním inspektorátem ke změně symbolů na značce „Zóna“, kte-

rá upravuje provoz na ulicích Sokolská, Školní,
U Školky, Na Balkáně, U Hřiště, Pod Sokolovnou, Panská, Nová, Ve Dvoře a Průchodní. Dopravní inspektorát zde povolil umístit pouze
2 dopravní značky, a to maximální povolenou
rychlost 30 km/h a zákaz vjezdu vozidel nad
3,5 tuny s dodatkovou tabulkou „Neplatí pro
dopravní obsluhu a BUS“, což v praxi znamená, že do zóny mohou vjíždět vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské,
údržbářské, komunální a podobné služby
a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé
mají v zóně obvyklé bydliště, ubytování, sídlo
nebo nemovitost. Tato výjimka však neopravňuje k vjezdu či průjezdu zónou např. zemědělské a lesní techniky, jejichž řidiči si tudy
často zkracují cestu do míst mimo zónu, nebo
zde parkují těžká nákladní vozidla především
v době oběda. K další úpravě došlo v části ulice
U Hřiště osazením značky „Zákaz stání“ v úseku od křižovatky s ulicí Na Balkáně po Boskovickou ulici. K tomuto kroku bylo přistoupeno
z důvodu zajištění průjezdu větších vozidel
a autobusů, což kvůli parkování aut po obou
stranách komunikace nebylo mnohdy možné.
Tímto opatřením by také mělo dojít k částečné

úlevě provozu na ulici Sokolská, která je v současné době i díky stavební činnosti na ulici
Panská nejvytíženější komunikací v městysi.
Sokolskou ulici (a nejen tuto) si navíc mnozí
řidiči pletou se závodní dráhou a nerespektují
stanovenou max. rychlost 30 km/h. Dopravním inspektorátem je na této ulici schváleno
osazení zpomalovacího prahu, jehož instalace
byla prozatím pozastavena z důvodu námitek
k místu jeho instalace. Je však nutné si uvědomit, že součástí prahu jsou také 2 svislé značky, které musí být umístěny ve vzdálenosti 0
- 5 m před prahem a min. 0,5 m od hrany vozovky. Umístění prahu určuje schválený projekt a vzhledem k šířce vozovky, vzdálenosti
krajnic od hranic pozemků a množství vjezdů
a vstupů k jednotlivým nemovitostem zde
není mnoho prostoru k jeho předepsané instalaci. Osazení zpomalovacích prvků bychom
přitom vůbec nemuseli řešit, pokud by byla
dodržována stanovená rychlost. Věříme, že
řidiči budou všechny osazené značky respektovat a přispějí tak k bezpečnějšímu a klidnějšímu provozu na našich ulicích.
místostarosta

Jak nakládat s odpadem v souvislosti
s výskytem nemoci COVID-19
Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:
• Nakládejte s komunálním odpadem jako
obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů. Pokud jsou kontejnery plné, vyčkejte na
jejich vyprázdnění, případně zavezte odpad na sběrný dvůr. Nenechávejte odpad
volně nebo v pytlech kolem kontejnerů!
• Směsný komunální odpad odkládejte do
nádob (popelnic) k tomu určených nikoli

do pytlů. Dle platné legislativy jsou povinni občané odpad odkládat do k tomu
určených nádob, což znamená, že pokud
tvoří domácnost více odpadu, musí si pořídit další popelnice. Přistavené pytle nebudou sváženy. Nikdy nedávejte zavázané
pytle mimo nádoby na směsný odpad!
Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/

respirátory/rukavice) můžete po použití
odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé
umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě a domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19:
• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů,
rukavic a kapesníků) od osob v karanténě,
u kterých není prokázáno onemocnění
COVID-19, ukládejte do plastového pytle
na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální
tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději
však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na

povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je
nutné je zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak
dejte do nádoby na směsný komunální
odpad.

• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu! Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé
pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.
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co se událo
Nově zrekonstruované prostory obecního úřadu

ZNÁTE TUTO LISTINU?
Věděli jste jako občané Protivanova, jakou nejstarší listinu naše obec vlastní? Píše se v ní následující: „Vít Eder ze Šťávnice dává pustou ves Rejpech s rolemi a lukami poddaným ze vsi Protivínova
k dědičnému užívání za roční plat 14 kop míšeňských s podmínkou, že nesmějí kácet les s výjimkou
toho, co jim vrchnostenští hajní prodají, a smějí klučit jen roští na svých pozemcích. 30.6.1566 Boskovice“. Opis je ověřený purkmistrem a radou města Olomouce 26.11.1705. Listina je psaná česky
na pergamenu 53 x 41,5 - 3,5 cm, z pečeti ověřovatelů zbylo jen dřevěné pouzdro přivěšené na
hedvábné šňůrce. Tato listina je v originálu uložena ve státním archívu, její kopii budete moci v nejbližší době vidět v kanceláři starostky našeho městyse.

ŠIKMÉ LETECKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ
Městys Protivanov využil nabídku firmy CBS s.r.o. na šikmé letecké fotografování zastavěných částí katastru obce z výšky 150 – 300 m nad
terénem. Pořízené snímky budou sloužit pro další potřebu městyse a současně jako archivní dokumentace pro další generace. Předpokládaný
termín ukončení je v září letošního roku, kdy také plánujeme všechny pořízené fotografie vystavit v
ICT – knihovně. O přesném termínu výstavy budete včas informováni, už nyní Vás na výstavu srdečně
zveme.

NAŠE VIZITKA!
S politováním zveřejňujeme tento obrázek. Je pořízen začátkem května u zdravotního střediska. Je bohužel smutné vidět, jak se někteří naši občané dokáží ke svému okolí chovat. Vedení obce se snaží zvelebovat a udržovat v čistotě prostředí, ve kterém žijeme, ale na druhé straně stačí pár neukázněných
lidí, aby jejich snaha přišla v niveč. A netýká se to pouze kontejneru na použité oděvy, ale na všechny
kontejnery všeobecně. Jaká je naše vizitka, když neznámý člověk projíždí obcí a hned na náměstí jej
upoutá takový nepořádek? Nebylo by lépe využít zdravého selského rozumu a s odpadem přijít, až
bude opět kontejner prázdný a funkční, popřípadě využít služeb našeho sběrného střediska odpadů?
Kontejnery se pravidelně vyváží, uvědomte si však, že nejsme jedinou obcí, kterou mají svozové firmy
na starost. Vážení občané, buďme všichni k sobě a svému okolí ohleduplní!
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základní škola
Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte několik málo slov k letošnímu školnímu roku. Když se zamyslím, tak mluvit
o školním roce je v současné situaci celkem
troufalé. Školní docházka prakticky skončila
11.3.2020, což je přesně 23 dní z druhého pololetí. Nastalo období v životech nás všech,
se kterým jsme se nikdy nesetkali a já doufám a pevně věřím, že už nikdy nesetkáme.
Období, které se dozajista promítlo nejen do
sociokulturní scény, a jaký dopad bude mít
do budoucna, můžeme jen hádat. Došlo ke
změně hodnotového žebříčku a každý z nás
měl možnost si uvědomit, jak křehká je hranice mezi životem a smrtí. Dramaticky posílila role rodiny, kdy se vztahy zintenzivnily
a prohloubily, což považuji za jeden z důležitých momentů dnešní doby. Uvědomil jsem
si, že se na význam rodiny a jejího vlivu na výchovu v předešlé době trochu pozapomnělo.
Budování materiálních statků a společenského postavení zastínilo to nejdůležitější, co
v životě máme – rodinu. Současná krize nám
umožnila se zastavit a zamyslet. Možná i přehodnotit svoje názory a postoje k životu. Vě-

řím, že ze současné situace vyjdeme všichni
silnější a zkušenější a připravenější na další
nástrahy, které život přináší. Chci poděkovat
všem rodičům, jakým způsobem a s jakou
zodpovědností se zhostili úkolů, které v běžné situaci leží na bedrech školy. Pár dní trvalo
nám všem, než jsme se v dané situaci zorientovali, nikdo na podobnou výzvu nebyl
připraven, ale ve finále musím konstatovat,
že distanční výuka probíhala v rámci našich
možností poměrně dobře. Kromě rodičů chci
poděkovat i svým kolegům za to, že jsme
se dokázali přizpůsobit novým podmínkám a udržet kontakt jak s rodiči, tak i žáky
formou distanční výuky. Věřím, že některé
zkušenosti využijeme i v budoucnu a zapracujeme do tradičního způsobu výuky. Letošní školní rok sice končí, ale my se již pomalu
začínáme soustředit na další. Budeme muset
věnovat větší úsilí a více času přípravám na
výuku v novém školním roce. Přestože jsme
se všichni maximálně snažili využít distanční
formu výuky, jistě si uvědomujeme, že prezenční formu nemohla nahradit a nás čeká
o to větší kus práce nejen v příštím školním

roce, ale i v letech dalších. Pokud navážeme
na dobře fungující spolupráci, tak společnými silami můžeme pokračovat ve výchově
a vzdělávání našich dětí na úrovni, na kterou
jsme zvyklí.
Během nucené pauzy proběhl i zápis do první třídy a od září nám nastoupí 16 nových
prvňáčků. Podařilo se nám naistalovat čipový přístupový systém, který umožňuje žákům samostatný přístup do budovy školy ve
vymezeném časovém intervalu. I rodiče by
tak měli mít lepší informace o tom, kdy a kde
se děti pohybují v době vyučování, respektive volných hodinách. Další plány a investice
bohužel zastavila ekonomická krize a nás tak
čeká už jen malování tříd ve druhém patře
a přízemí.
Vážení rodiče, žáci, milí kolegové, využijte
letní čas k odpočinku, naberte nové síly, ať
se ve zdraví všichni opět sejdeme na začátku
září na „značkách“ a úspěšně odstartujeme
další etapu našich životů.
Mgr. Jaroslav Vašíček
ředitel školy

Poznámka k předkoronavirovému školství
„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští
jeho občané.“
„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl
před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně
vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
(J. A. Komenský)
V tomto roce uplyne 350 let od úmrtí Jana
Amose Komenského (28. 3. 1592 - 15. 11.
1670), zakladatele moderní pedagogiky
a jednoho z největších českých myslitelů. Při
četbě jeho nadčasových myšlenek jsem se
zamyslel nad současným školstvím.
Úvodem předesílám, že nehodlám hodnotit české školství v období boje se smrtelným virem nebo radit a kritizovat, co měli
a neměli nebo mají udělat lidé ve vládě, na
ministerstvu školství, ředitelé jednotlivých
škol a jejich učitelé pro žáky a rodiče v době
pandemie koronaviru. Jistě se snažili a snaží
všechno zodpovědně řešit a dělat to, co je
momentálně v jejich možnostech a silách.
Myslím si, že jednali a jednají s nejlepším
vědomím a svědomím. Do doby koronaviru
někteří z nás žili v představě, že vše už bylo

vyřešeno, že všechno již známe a umíme.
Jen ještě stačí vyhrát bitvu proti oteplování,
zavést „genderomyšlení“ a ještě více se stát
uvědomělými multikulturalisty. A pak konečně bude ten „ráj na pohled.“ Ale koronavirus
celé řadě lidí otevřel oči a ukázal nám, co
jsme a co ve skutečnosti umíme a známe.
Co říct k našemu předkoronavirovému školství? Souhlasím s celou řadou odborníků,
vysokoškolských profesorů, učitelů a také rodičů, kteří se k danému tématu poslední dobou vyjadřují a upozorňují na některé jeho
problémy. Za současného stavu bych asi učit
nechtěl. Dnešní školství trpí neustálým vymýšlením nových koncepcí a neuváženými
novelami zákona o pedagogických pracovnících. Učitelé pak znejistí a neví, co bude. Jsou
z toho úplně zmateni a rodiče také. Posuďte
sami. Povinný poslední rok mateřské školy,
ano nebo ne? Přepracovat rámcové vzdělávací programy, ano nebo ne? Karierní řád pro
učitele, ano nebo ne? Inkluze, ano nebo ne?
Maturita z matematiky, ano nebo ne? Povinné přijímací zkoušky na střední školy, ano
nebo ne? Ztížit přijímací zkoušky na střední
školy, ano nebo ne? Zredukovat učivo pro
žáky, ano nebo ne? Budou na školách učit
lidé bez pedagogického vzdělání, ano nebo
ne? Změnit financování základních a středních škol, ano nebo ne? A tak bych mohl dál

pokračovat. S každým novým ministrem přijde nová koncepce. Do toho nezvladatelní
žáci a jejich rodiče, se kterými je dnes velký
problém. K tomu problémy se středními a vysokými školami, ať už státními nebo soukromými. Na středních školách neudělalo v roce
2019 maturitu 37,2 procenta studentů. K letošním maturitám se nehodlám vyjadřovat.
Není zájem o učňovské obory. Počet absolventů učňovských oborů v Česku se od roku
2005 snížil o 42,5 procenta. Zde je na místě
otázka. Má řemeslo opravdu zlaté dno? Kdo
má dnes lepší pracovní vyhlídky - učeň, nebo
absolvent gymnázia?
Každá škola si učí po svém a úroveň našich
žáků je v evropském podprůměru. A jak
to vidím, tak řešení je v nedohlednu. Čeští
učitelé, nositelé vzdělanosti, se dnes stávají
ustrašenými objekty znevažování, urážení
a ponižování, kterému se nedokážou ubránit.
Na učitele tlačí rodiče, ředitelé, školní inspekce. Dovolím si uvést dva publikované případy, které ukazují na to, jakým způsobem se
rodič zastává svého dítěte. Vím, že oba jsou
extrémní, ale ukazují, jak někde vypadá rodičovská výchova. První případ: Žák osmé
třídy vzal židli a zezadu s ní udeřil učitelku.
Když se řešil tento případ, tak jeho otec pravil: „Můj syn má právo hledat nové výrazové
prostředky. Učitelka vyslovila názor, s kterým
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můj syn nesouhlasil.“ Zmíněný žák dostal jen
napomenutí. Druhý případ: V jedné kavárně
seděla u stolku matka se svým pětiletým synem. Chlapec se nudil. Začal chodit stůl od
stolu, bral cukřenky a vysypával je na zem.
Když ho servírka napomínala, že to nemůže dělat, matka prohlásila: „On byl doma
poučen, že cukr je bílý jed, takže zde chrání
vaše zákazníky.“ Je to normální? A mohl bych
uvádět i případy šikany učitelů ze strany
žáků, případně fyzického napadení a zranění
pedagoga. Obdivuji učitele, že udrží nervy
na uzdě. Nedivím se, že do školství se nikdo
nehrne, a že v něm chybí tisíce učitelů.
Rodiče se, bohužel, zastanou dětí a někdy
se ustrašený ředitel nezastane svých učitelů
proti rodičům. Učitel si pak klade otázky. Na
koho se mohu spolehnout, kdo se mě zastane, kdo za mnou stojí, o koho se mohu opřít?
Stále je slyšet jen prevence, prevence, ale
nic o potrestání. Česká školní inspekce bude
o takových případech jen mluvit, a to je tak
všechno. Bude řešit, co je normální, bude vyzývat pedagogy k dialogu, který je pro ně už
předem prohraný. Protože normální je dnes
prý všechno, nenormální věci se staly běžnými. Ředitelé a učitelé se bojí důrazněji zasáhnout, aby se nedostali do konfliktu s rodiči, se
zřizovatelem a s inspekcí. Statistiky ukazují,
že polovině učitelů hrozí vyhoření. Učitelé jsou pod tlakem jednak ze strany rodičů,
kteří stojí vždy na straně dítěte. Další tlak je
ze strany ředitele, pokud se zastává rodičů
místo podřízených. Učitel je také pod tlakem
dětí, protože žáci dnes učitele šikanují, zesměšňují, ponižují, urážejí. Jděte se podívat
do škol a poslouchejte, jak se ke svým učitelům chovají, jaké vulgární nadávky vůči nim
používají. V současnosti totiž mnohým chy-

bí úcta, pokora a respekt, který byl pro moji
generaci samozřejmý. A dále je pod tlakem
kolegů, mezi kterými není dobrá pohoda. To
vím od učitelů a znám jich hodně. Učitel stojí
uprostřed a je drcen rodiči, žáky, ředitelem
a některými kolegy. Nemůžeme se proto divit, že to zhoršuje jeho zdravotní stav, pohodu, pracovní výkon a hrozí mu vyhoření.
Na druhou stranu musím konstatovat, že
někteří učitelé neodvádějí kvalitní práci a neberou kantořinu jako poslání. Nedivím se,
že s takovými učiteli nejsou rodiče spokojeni a oprávněně je kritizují. Kriticky poukazují rovněž na to, že se učitelům přidává na
mzdách a úroveň pedagogické práce některých z nich si takové finanční odměňování
nezaslouží. Ze špatného učitele dobrého
neuděláme tím, když mu zvedneme plat.
Můžeme však za něho získat jiného, lepšího.
Bohužel, o perspektivní a aprobované učitele je stále velká nouze. Na školách působí 20
procent pedagogů, kteří jsou v důchodovém
věku. Co by za to v současnosti daly některé školy, kdyby na nich působily takové učitelské osobnosti, jakými byli moje kolegyně
a kolegové - Věra Sedláková, Alena Hlavinková, Olga Drahovzalová, Marie Žerníčková,
Vlastimil Slaný, Karel Novotný, Jaroslav Frgal
a jiní.
České vysoké školy trápí vysoká studijní neúspěšnost, zejména ve studiu technických
a přírodovědných oborů. Mnozí odborníci
si také stěžují, že se dnes studují nesmyslné
obory, zejména na humanitních fakultách.
Když si otevřete weby těchto fakult, a to nejen na univerzitách v Praze, Olomouci, Brně,
můžete si přečíst studijní obory a témata některých diplomových prací jejich studentů.
Po jejich přečtení se oprávněně budete ptát.

Čím se tito lidé budou živit, a komu budou
jejich znalosti a dovednosti k užitku?
Jak to bude ve společnosti a ve školství vypadat po překonání pandemie koronaviru?
Staneme se společenstvím vzdělaných, rozumných a slušných lidí, které nedopustí,
aby vítězila hloupost, lež, nenávist, bezohlednost, zastrašování, arogance a sprostota? Bude mít vláda dostatek peněz na financování školství? Zlepší se vztah veřejnosti,
žáků a jejich rodičů ke škole a pedagogům?
Změní se rodičovská výchova? Budou se ředitelé ve větší míře zastávat svých kolegů
před slovními útoky některých rodičů? Zlepší se úroveň vzdělanosti našich žáků? Budou
vysoké školy lépe připravovat budoucí učitele pro jejich působení v praxi? Bude větší zájem o studium na pedagogických fakultách?
Zvýší se počet zájemců o učňovské obory?
Vzpamatuje se konečně naše školství, bude
jiné a lepší než před tím? Na odpovědi si budeme asi muset ještě nějakou dobu počkat.
Obávám se, že nebudou pro naši společnost,
žáky, školy a školství celkově moc příznivé.
A jak to bude vypadat za dvacet let? Nezůstaneme jenom montovnou, která závistivě
pošilhává po úspěšných asijských zemích?
Přál bych si, abychom byli zemí, která má
kvalitní pracovní sílu a může se chlubit vzdělanými lidmi, kteří budou umět své vzdělání
a dovednosti patřičně využít pro prosperitu
své vlasti.
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v. v.
P.S. Ze Španělska pozdravuji občany své rodné obce, pedagogy a ostatní zaměstnance
základní školy. Přeji pevné zdraví a pohodu.

krásnoočka u protivanova
V záhlaví Zpravodaje je pohled na rybníčky
pod čistírnou odpadních vod, které se staly
oblíbeným cílem výletů a procházek našich
i přespolních občanů. Můžeme poděkovat
majiteli pozemků, který během několika let
vybudoval a volně zpřístupnil kaskádu rybníčků, prolézačky pro děti a „židli“, na kterou
se vejde vícero pozadí naráz. Nicméně se zde
můžeme setkat i se zajímavým přírodním
úkazem, který bylo možno pozorovat vloni
v létě a letos už během května. Jedná se o vínově červený film (tzv. neustonická blanka)
na jednom z rybníčků (obrázek A). Na pohled
velice přitažlivý, na dotek olejovitý. Původcem tohoto zbarvení je přemnožení jednoho druhu krásnooček (Euglena sanguinea)
– jednobuněčných bičíkatých organismů,
řazených na pomezí mezi prvoky a řasami.
Velikost těchto organismů je asi 100 μm, což
odpovídá zhruba průměru vlasu (40-95 μm).
Pod mikroskopem mají krásnoočka protáhlý tvar, který mohou podle potřeby rychle
měnit tak, aby se mohly protáhnout mezi

překážkami, a díky svému bičíku se při pozorování v mikroskopu poměrně rychle pohybují (obrázek B, C). Eugleny získaly svůj český
název „krásnoočko“ díky stigmě - jasně viditelnému červenému útvaru v blízkosti místa,
ze kterého vychází bičík. Většina krásnooček
je zelená (obrázek C), ale u druhu obývajícího
rybníček u Protivanova se vyvinul mechanismus, který je chrání před nadměrným osvětlením – něco jako opalovací krém u člověka.
Pokud sluníčko svítí příliš intenzivně, pak
krásnoočko přemístí červené barvivo
ze středu buňky ke
svému okraji a tím
vytvoří ochranu pro
struktury ležící uvnitř
buňky. Díky tomu se
během pár desítek
minut může hladina
rybníku změnit ze
zelené na jasně červenou. Pro přežití ne-

příznivých podmínek pak krásnoočka vytváří
kulovité cysty naplněné červeným barvivem,
které jsou na povrchu chráněné slizem (obrázek D a E). Je potřeba zdůraznit, že přítomnost tohoto zbarvení ukazuje pouze na
přítomnost organického znečištění rybníčků,
ale v žádném případě to není toxický či jinak
nebezpečný jev.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
a doc. Petr Hašler, Ph.
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zprávy z farnosti
Tímto vás všechny srdečně zdravím a ujišťuji
vás o svých modlitbách. Buďme prosím optimisté!!! Jelikož už žádná druhá vlna koronaviru nepřijde, kdo by si to taky přál, počítám ve
své farnosti s tímto letním programem.

pouze na přepravu tam a zpět a jeden výlet.
Všechny malé či větší táborníky čeká týden
plný zábavy, her, soutěží, výletů a společně
strávených chvil s dobrými kamarády. Celý
táborový team se na vás už těší.

První svaté přijímání
Letos nám prvokomunikanti poprvé přijmou
Pána Ježíše v Eucharistii až v červnu, a to
v neděli 28. 6. Svatá zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů, prarodičů a kmotrů bude
v sobotu 27.6. ve 14:00 hodin. Sobotní setkání zahájíme nácvikem na slavnostní nedělní
liturgii (přijďte prosím všichni včas, ať nemusíme jeden na druhého čekat).

Mše svatá na Repechách
V neděli 12.7. v 16:00 hodin se uskuteční na
Repechách u Honzíkova kříže mše svatá. Tradičně bude obětována za všechny, kteří při
záchraně druhých nabídli Pánu svůj život.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí ať odpočívají ve svatém pokoji,
amen.

Svatý Florián
Srdečně zvu nejen hasiče, ale také všechny
ostatní, farníky i hosty odjinud na mši svatou
ke cti svatého Floriána. Letos bude zcela v mimořádném čase a to až první neděli v červenci, tedy 5.7. Čas mše svaté bude dodatečně
zveřejněn v ohláškách a na farním webu.
Farní tábor-VYSOČANY U BLANSKA 2020
Po roční pauze rádi chceme pokračovat
v tradici farních táborů. V letošním roce opět
zavítáme do sousední farnosti Vysočany
u Blanska. Termín tábora je od soboty 11.7.
do soboty 18.7. Cena tábora je pro jedno dítě
2.000,- Kč, v případě sourozenců 1.800,- Kč za
jednoho. Sraz přihlášených táborníků bude
v sobotu 11.7. v 9:00 hodin u místní sokolovny, kde se následně na kolech přesuneme
do Vysočan u Blanska. Bicykl bude využit

Oslava „padesátky“
V neděli 30.8. při mši svaté ve 13:00 hodin
chci společně s vámi poděkovat Pánu Bohu
za všechna dobrodiní, kterými mě Pán za
padesát let života obdařil a zároveň poprosit
o další a stálou Boží ochranu, pomoc a požehnání. Po této mši svaté bude požehnán
zrekonstruovaný kamenný kříž vedle kostela
a „Okno farnosti“. Pak se přesuneme k oslavě
a občerstvení na farní dvůr a zahradu.
Letošní poutě k Panně Marii
19.7. Sloup; 2.8. Jednov; 22.8. Repechy; 6.9.
Protivanov; 12.9. Vranov u Brna.
Bližších informace ohledně poutí budou zveřejněny v ohláškách a na webu farnosti.
12. farní den a cyklovýlet pro děti
Letošní farní den byl z důvodu koronaviru
přesunut. Přesný termín ale zatím nebyl sta-

noven, vše a zavčas bude opět zveřejněno
v ohláškách a na farním webu.
Tradiční cyklovýlet se uskuteční v neděli
27.9. v odpoledních hodinách. Vždy se snažíme připravit nenáročné trasy tak, aby je
děti dobře zvládly. A proto využijte této příležitosti, vezměte děti a kola a přijeďte strávit
s námi sportovně příjemné nedělní odpoledne.
Farní pouť do Neratova
Letošní tradiční farní pouť se uskuteční mimořádně až v měsíci září. Pastorační radou
byl vybrán termín pondělí 28.9. Je to státní
svátek, v církvi slavnost svatého Václava,
našeho národního patrona. Jediného světce, který má oltář v bazilice svatého Petra
v Římě. Společně navštívíme farnost Neratov
s úžasným poutním kostelem, který měl být
předchozím komunistickým režimem zlikvidován a který má po generální rekonstrukci
prosklenou střechu. Dále navštívíme tamní
hrob Aničky Bohuslavy Tomanové, vizionářky žijící v minulém století. Rádi se tam seznámíme se všemi jejich pastoračními projekty
(zahradnictví, chráněné dílny, pivovar,...).
Společný oběd je domluven v hospodě, která také patří k jejich farním aktivitám.
Nejen svým farníkům, ale všem lidem přeji
příjemně strávené léto a požehnaný čas!!!
Převelice rád vám žehnám.
o. Zdeněk Fučík
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protivanovští hasiči slaví 135 let
Historie našeho sboru dobrovolných hasičů,
jednoho z nejstarších sborů na Prostějovsku,
sahá až do roku 1885, kdy 1. ledna byl náš
sbor založen. Letos tak oslavujeme neuvěřitelných 135 let svého konání.
Náš sbor aktuálně tvoří 97 členů, z nichž 22
jsou děti v kroužku Mladí hasiči a 21 členů
tvoří zásahovou jednotku JSDH, která vyjíždí k dopravním nehodám a dalším krizovým
situacím. Nejstarší člen našeho sboru, pan
František Nejedlý letos oslaví třiaosumdesáté narozeniny. Naopak nejmladším členkám,
sestrám Lucince a Barborce Hrudovým je
pouhých deset let.
Naši hasiči myslí na svoji budoucnost a snaží
se pomocí různých náborů rozšiřovat svoje
řady o mladou generaci, která pak působí
v kroužku Mladých hasičů určených pro děti
od 6 do 15 let. Kroužek má nastaven pravidelný trénink, který probíhá pod vedením
starších a vyškolených hasičů z řad protivanovských členů SDH. Mladí hasiči jsou pro

tuto činnost zapáleni, účastní se aktivně během roku několika soutěží a akcí sboru.
Hasičský sbor během roku pořádá i několik
akcí. V lednu začíná tradičním Hasičským
plesem, následuje masopustní průvod obcí,
posezení u hasičského domu, zajišťuje pro
nejmenší Mikulášskou nadílku a spolupracuje s různými spolky a organizacemi v obci
na dalších akcích – Dětský karneval, vánoční
jarmark…
V dnešní nelehké době a v boji proti koronaviru se náš SDH také aktivně zapojil do
šití a distribuce roušek, které byly následně
rozvezeny do prostějovské nemocnice a Domova pro seniory Boskovice.
V rámci SDH funguje také zásahová jednotka JSDH, která každoročně vyjíždí k velkému
počtu spadlých stromů na silnicích, k požárům budov či lesního porostu, ale i k velkému počtu dopravních nehod, bohužel i těch
smrtelných, jako tomu bylo např. koncem letošního května, kdy se stala vážná smrtelná

dopravní nehoda u protivanovského rybníka. Jednotky profesionálních hasičů z větších měst jako je Prostějov a Boskovice mají
na území okolo Protivanova delší dojezdový
dosah, proto je naše zásahová jednotka zařazena v kategorii JPO II a disponuje vyprošťovacím zařízením a nově i defibrilátorem.
Tato jednotka je pravidelně proškolována
a má odborný výcvik.
Hasiči nasazují při práci svůj život, aby mohli zachránit život všem ostatním. Proto bych
jim chtěl za jejich práci, odhodlání a nasazení poděkovat, také za všechny akce a vše,
co dělají a čím pomáhají. A obyvatele Protivanova i přilehlých obcí chci pozvat na děkovnou svatofloiánskou mši svatou v neděli
5. července do kostela Narození Panny Marie
v Protivanově a také na oslavy našeho sboru,
které jsou naplánovány na měsíc srpen.
Alexandr Ptáčník,
starosta SDH Protivanov

ICT – knihovna Protivanov
Ráda vám představuji knižní novinky v naší knihovně.

Foukneš do pěny: Radka Třeštíková
Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu
s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu. Květnová novinka roku 2020 spisovatelky Radky Třeštíkové.

Jičínské pole mrtvých; Mstitel z Jenštejna: Vlastimil Vondruška
Tyto knihy není třeba zvlášť představovat. Je to čtení pro milovníky historicko – detektivních románů spisovatele Vlastimila Vondrušky.

Příliš osobní známost: Eva Urbaníková
Marka s malým děvÚspěšný román se stal předlohou ke stejnojmennému filmu: třicetiletá Natálie potkává vdovce
Markova života ale
Do
ideálně.
přímo
vypadá
všechno
a
žít
spolu
začnou
čekat,
čátkem. Láska na sebe nedá dlouho
pít a své zoufalství
zasáhne ekonomická krize, jeho stavební firma zkrachuje a on se dostane do velkých dluhů. Začne
si vybíjí na svých nejbližších – na dcerce a partnerce...

ČERVEN 2020
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Hodinářova dcera: Kate Mortonová
Hodinářova dcera: Kate Mortonová
Je horké léto roku 1862 a na březích Temže u Birchwood Manor se vylodí skupinka mladých umělců pod vedením
talentovaného Edwarda Radcliffa. Mají plán: strávit léto v odloučení a hledat inspiraci pro svou tvorbu. Jejich pobyt
se jim však nečekaně zkrátí. Jednoho dne najdou jednu ženu z jejich skupinky zastřelenou a druhá není k nalezení….
Hodinářova dcera je příběhem vraždy, tajemství a krádeže. Vypráví o umění, lásce a ztrátě. Jako řeka protéká stránkami této knihy hlas ženy, která stojí mimo čas. Její jméno bylo historií zapomenuto, ale ona vše sledovala a bylo při tom:
Birdie Bellová, hodinářova dcera.

Ztracený slib: Kate Mortonová
Je červen 1933 a Loeanneth, venkovské sídlo Edevanových, se připravuje na tradiční oslavu letního slunovratu. Šestnáctiletá Alice Edevanová je jako na trní: nejenže vymyslela dokonalou zápletku pro svou detektivku, ale je také až
po uši zamilovaná. Jenže než udeří půlnoc a noční oblohu rozzáří ohňostroj, utrpí Edevanovi bolestnou ztrátu, po
níž opustí Loeanneth nadobro. O sedmdesát let později je po jednom nepovedeném případu seržantka londýnské
policie Sadie Sparrowová poslaná na nucenou dovolenou, a tak odjede ke svému dědečkovi do Cornwallu. Když uprostřed hlubokého lesa narazí na opuštěný dům obklopený zpustlou zahradou a dozví se o malém chlapci, který beze
stopy zmizel, probudí se v ní profesní ctižádost. Tou dobou vede Alice Edevanová, nyní stará dáma, život uspořádaný
téměř stejně pečlivě jako detektivky, které ji proslavily. Až jednou začne mladá policistka klást otázky o minulosti její
rodiny a probudí zpět k životu složitý propletenec tajemství, před nimiž Alice celý život utíkala…

Vyprahlá země: Mirja Hein
Mladičká Vicky dorazí v době zlaté horečky ke břehům Austrálie, a přestože touží po návratu do rodné Anglie, k novému kontinentu ji připoutá zájem pohledného Jonathana. Chudobný muž ve snaze získat srdce bohaté mladé dámy
odjíždí na zlatá pole, aby zbohatl a směl se o ni ucházet. Vickyina rodina lásce nepřeje a splétá intriky tak dokonale, že
je pro oba milence těžké jim neuvěřit.

HISTORICKÉ ROMÁNY
Císařská vyhlídka:
H. M. Körnerová

Josef I., můj přítel:
Soňa Sirotková

Kateřina Lucemburská:
Hana Whitton

ROMÁNY DETEKTIVNÍ
A Z LÉKAŘSKÉHO PROSTŘEDÍ
Melodie stále zní:
M. H. Clark

Nerozlučný pár:
James Patterson

Naše paní dokrorka:
M. Appleyard

ROMÁNY O LÁSCE, ZAMILOVANÉ
Účet za lásku:
B.T.Bradford

Láska přes oceán:
Jackie Ivie

Čistá láska:
Jana Benková

kNIHY NAUČNÉ
(s krásnými fotografiemi)
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pověz mi pověst
V minulém čísle zpravodaje jste se mohli, milí
čtenáři, dočíst o vratíkovské rusalce. Pomyslně teď kroužím prstem po mapě v okolí Vratíkova a dostávám se k další nedaleké vesničce
Velenov. Jistě znáte tu známou pověst o založení Boskovic, která se k Velenovu váže. Ale
na druhou stranu, proč si ji nepřipomenou?

Pověst o Velenovi
To už je moc dávno. Jak stojí dnes Velenov,
rozprostíraly se samé lesy. Žil v nich ptáčník,
jmenoval se Velen. Chytal ptáky, chodil s nimi
na trh a živil se, jak se dalo. Měl malou dřevěnou chaloupku a tam býval se svojí ženou.
Jednou také pracoval v lese a uslyšel volání.
Šel po hlase, rozhrnul houštinu a uviděl sedět na pařezu jakéhosi pána. Měl na sobě
myslivecký kabát a klobouk, boty měl zablácené a na rukávě díru. „Copak se Ti stalo, že
tak naříkáš?“ ptal se Velen. Pán vyprávěl, že

je z Brna a že zabloudil v tamních lesích. Tři
dny nic nejedl a sotva je živ. Velen ho zavedl
do své chaloupky a posadil ho za stůl. Žena
zatím donesla kus pečeného masa a pecen
chleba a postavila před něj džbán piva. Pán
se najedl a napil a potom mu Velen ustlal na
spaní. Pod hlavu mu dal míšek vycpaný senem a pán spal jako zabitý až do rána. Ráno
ho Velen vzbudil slovy: „Vstávé, kohout už
dávko kokirikal, vstávé lenochu!“ Zavedl pak
pána k potůčku, aby se umyl. Sám ho přitom
drhl věchtem a učesal mu dlouhé vlasy a vousy svým dřevěným hřebenem. Po snídani doprovodil Velen pána kus cesty směrem domů
a radil mu: „Běž po řece, pořád podle Svitavy
a kde se bude kouřit, tam stojí Brno“.
Jen pár dní uteklo a před Velenovou chalupou se zastavil vznešený průvod. Vedl jej
moravský kníže a povídá: „Za to pohostinství a za Tvou upřímnou povahu Tě povyšuji
na rytíře“. Dal mu truhlu peněz a všecky lesy

daleko kolem jeho chaloupky. Tak se stal Velen taky pánem. Do znaku dostal sedmizubý hřeben, podušku a dva věníky, že knížeti
těmi věcmi posloužil. Velen začal stavět na
skalnatém vrchu hrad. Hrad měl strmé zdi
a pevné bašty, jen jméno ne a ne vymyslit.
„Víte co,“ povídá Velen, „jméno mu dá první
host.“ A tak se stalo. První vkročila do hradu
Velenova žena, zakopla o práh až si poranila
palec. Mávla rukou na znamení, že to nevadí
a řekla: „Bosko více už nebudu chodit“. Tak
dostal hrad a město pod ním jméno Boskovice. No a tam, co měl Velen svou chaloupku, je dnes vesnice Velenov. Stojí u ní
vrch Čihátky a na tom místě prý měl Velen
čihadlo na ptáčky, tam líčíval své vějice,
pletky a sítě.
(upraveno podle publikace Státní hrad
a zámek Boskovice pro děti od Evy Kiliánové
a Oldřicha Sirovátka, vydané roku 1978)

KRÁTCE...
Připomínáme občanům, že je nutné na úřadě městyse zaplatit místní poplatek za svoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů.
Platbu mohou občané provést v hotovosti v úřední dobu na úřadě městyse nebo je možné provést úhradu převodem na bankovní účet
městyse Protivanov vedený u KB: 1922701/0100, variabilní symbol 1340xxx (xxx značí číslo popisné domu trvalého bydliště případně
nemovitosti, za kterou je platba prováděna). Pozn. výše místního poplatku za svoz odpadů pro rok 2020 je 580 Kč/osobu příp. nemovitost
a základní sazba místního poplatku za psa je 200,- Kč/rok (u držitelů psa starších 65 let je poplatek 100 Kč/psa).

V současné době v našem městysi probíhají dvě investiční akce. Jedná se o:
• Stavbu technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 7 rodinných domů navazující na ulici Panská směrem ke „štěrkovému hřišti“. Jde
o výstavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení, rozhlasu, vedení nízkého napětí a stavbu komunikace včetně chodníků. Předpokládaný termín dokončení je 31. 7.
2020.
• Stavbu místní komunikace – propoje ulic Panská a Nová včetně
chodníku. Předpokládané dokončení této akce je 30. 9. 2020.
V souvislosti s výše uvedenými
stavbami apelujeme na naše občany, zejména obyvatele dotčených
ulic, aby dbali zvýšené bezpečnosti
v těchto lokalitách a respektovali
omezení související se stavbami.
Také probíhají další práce na veřejném osvětlení - výměna starého vedení, následovat bude přípoj svítidel
na nový kabel a bude upraven jejich
sklon s ohledem na vzdálenost od
komunikace a budov.

ČERVEN 2020

Na našich loukách v lokalitě „Přírodní
památka Louky pod Skalami“ v květnu
opět rozkvetla „naše“ orchidej prstnatec
májový (Dactylorhiza majalis), o níž jsme
vás informovali v minulých číslech zpravodaje. Na svých vycházkách jste tedy
mohli obdivovat její fialovou krásu.
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Úřad městyse Protivanov a ICT – knihovna Protivanov oznamují změny v úřední a provozní době a to pro obě instituce takto:
pondělí

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

úterý

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

středa

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

čtvrtek

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

pátek

8:00 – 12:00

Holóbkova mozeka v TV Noe. Na podzim se můžete těšit na pořad televize Noe s názvem
MUZIKANTI HRAJTE, který bude celý věnován Holóbkově mozece a regionu, ze kterého pochází. Natáčení tohoto pořadu bude probíhat v průběhu měsíce srpna i v našem městysi.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme všem známým, přátelům, protivanovským občanům a všem bývalým žákům za
projevy soustrasti, slova útěchy i tichou vzpomínku na našeho drahého zesnulého tatínka,
pana Antonína Drahovzala.
Manželka a děti s rodinami.

inzerce
Sháním ke koupi

Mám zájem koupit

rodinný dům.

CHATU NEBO
STARŠÍ DOMEK.

Větší zahradu uvítám.
Tel.: 739 367 205

Tel.: 604 635 465

Koupím staré

FILMOVÉ PLAKÁTY
(ale i další: hudební, divadelní, reklamní...).
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět),
případně sms nebo email.
704404825, strapec1@email.cz
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Při procházkách v okolí Protivanova

Protivanovský zpravodaj roč. LXII. /2020/, číslo 2, vyšlo dne 24. 6. 2020 v počtu výtisků 450, periodický tisk územního samosprávného celku městyse
Protivanov. Vydává městys Protivanov ve spolupráci ICT - knihovnou. Adresa: Protivanov 32, 798 48 Protivanov. IČO 00288675. Foto Miloslav Kitner,
a archív města. Vychází 4x ročně. Evidence MK ČR: E-10962. Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

