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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
zcela jistě jste si všimli, že se k nám opět po
roce vrátili kolem velikonočních svátků čápi.
Tentokrát se činili! Zvětšili téměř dvojnásobně stávající hnízdo na komíně budovy na
Náměstí č. p. 29 a snesli čtyři vejce. Kolik se
vylíhlo čápat, zatím nevíme, ale snad se to
brzy dozvíme. A nedaří se v naší obci jen čápům. V posledních dvou letech se nám zvyšuje i počet dětí. Jen koncem června jsme
slavnostně přivítali 19 nových občánků. Zda
zvyšující se počet dětí souvisí s výskytem
čápů v naší obci, můžeme jen hádat. :) Jisté však je, že nejen čápům a dětem se u nás
daří. Letošní jaro je konečně po dvou letech
poznamenaných onemocněním covid konečně „normální“. Po pauze se mohli opět

začít pořádat společenské, kulturní a sportovní akce. A ne, že bych jich bylo málo. Jen
za obec máme za sebou Setkání starších
a dříve narozených, výlet na divadelní představení do Brna, několik akcí pro děti – např.
Stezku velikonočního zajíčka, Noc s Andersenem, Pohádkovou stezku, cyklozávody.
Další akce pak pořádala farnost či hasiči.
A spousta nás jich ještě čeká. Doufejme, že
se již vše vrací zpět do starých kolejí a bude
jen dobře. A protože se nacházíme v polovině roku, přeji vám všem, abyste si užili
letních měsíců, dětem se vydařily prázdniny, dospělým dovolená, abyste aspoň na
chvíli zapomněli na shon a povinnosti, které
vás během celého roku provází, dobili jste
potřebnou energii ze sluníčka a pokud se
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chystáte na cesty, abyste se v pořádku vrátili
domů. Krásné léto!
starostka

jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva 31. 3. 2022
Na tomto jednání zastupitelé městyse Protivanov projednali a schválili:
• uzavření Smlouvy č. PR-001030070071
/001-VB o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi EG.D, a.s., IČ
28085400, se sídlem Lidická 1873/36,

Černá Pole, 602 00 Brno a Městysem
Protivanov. Účelem stavby je umístění distribuční soustavy – kabelového
vedení NN mimo jiné i na pozemku ve
vlastnictví městyse parc. č. 30/4, k. ú.
Protivanov.

• koupi pozemků parc. č. 1715, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 752 m², parc. č. 31, druh pozemku
zahrada, o výměře 219 m² a parc. č. 93/2,
druh pozemku zahrada, o výměře 108 m²
za celkovou cenu 1.350.000 Kč.
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• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 789/2, druh pozemku ovocný sad, o výměře cca 45 m².
• poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klubu Ra-

tům Naproti, z. s., IČ 27041972, se sídlem
Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc, na celoroční pravidelné poskytování registrovaných sociálních služeb.

dost, IČ: 47922281, se sídlem Barákova 23,
796 01 Prostějov, na činnost zabezpečující
akce pro zdravotně postižené děti a mládež pořádané v roce 2022.
• poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,- Kč na činnost spolku Jdeme Autis-

Jednání zastupitelstva 28. 4. 2022
Na dubnovém jednání zastupitelé přijali tato
usnesení:
• přijetí dotace ve výši 57.600,- Kč z dotačního titulu Olomouckého kraje Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého kraje 2022 a uzavření

Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460 a Městysem Protivanov, IČ 288675. Účel použití
dotace: pořízení osobních ochranných
prostředků pro JSDH Protivanov (obuv,
přilby, oděvy,..).
• poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,- Kč Domovu pro seniory

Soběsuky, příspěvkové organizaci,
IČ: 70939284, se sídlem Soběsuky 95,
798 03 Plumlov.
• poskytnutí finančního daru ve výši
15.000,- Kč „Klubu seniorů Protivanov“ na
jeho činnost v roce 2022 – úhradu autobusové dopravy při pořádání seniorských
zájezdů.

Jednání zastupitelstva 26. 5. 2022
Na květnovém jednání zastupitelé schválili:
• poskytnutí finančního daru pro sdružení
Moravec Team, z. s., IČ: 02308231, se sídlem: Nám. 9. května 98/9, 680 01 Boskovice, ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s konáním 21. ročníku MTB
Poháru Drahanské vrchoviny 2022, který

se uskutečnil v městysi Protivanov dne
11. 6. 2022.
• rozpočtové opatření č. 5/2022. Předmětem
je zapojení výdajů ve výši 1.360.000,- Kč
na koupi pozemků viz. usnesení ze dne
31. 3. 2022 a výdajů ve výši 220.000,- Kč na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci místních komunikací ul. Na Řádkách

a U Kocandy (počítalo se s fakturací v roce
2021 a částka nebyla zahrnuta v rozpočtu
na rok 2022).
• v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákonem o obcích, pro následující volební období ponechání dosavadního počtu
volených zastupitelů, tj. počet členů zastupitelů 11.

odpadové hospodářství
Složení odpadů v roce 2021:

Množství odpadu na 1 občana (v kg) rok 2021
SKO

PAPÍR

PLAST

SKLO

BIO

178,67

9,35

21,32

19,01

64,96

Co nás stálo odpadové hospodářství v roce 2021:
VÝDAJE:
Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování z domácností a sběrných míst směsný komunální
odpad (SKO), BIO, PLAST+KOVY, PAPÍR, SKLO

767 386,18 Kč

Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování odpadů ze sběrného dvora (SD)

342 045,40 Kč

Celkem za svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z SD

61 814,06 Kč

PŘÍJMY:
Celkem vybráno na poplatcích (580 Kč/občan-nemovitost/rok)

620 768 Kč

Celkem odměny za třídění od Ekokomu

144 448 Kč

Celkem odměny prodej kovů

45 620 Kč

ROZDÍL:
Kolik doplácí obec z obecního rozpočtu

360 409,64 Kč

červen 2022

3

Svozová firma:
Technické služby Malá Haná s.r.o., viz www.
tsmh.cz
Počet nádob v obci mimo sběrný dvůr:
• v systému „door to door“ bylo rozdáno občanům do výpůjčky celkem 350 ks nádob
(240 l) na papír, 347 ks nádob (240 l) + 3 ks
nádob 1100 l na plast, 347 ks (240 l) + 3 ks
nádob 1100 l na bioodpad;
• přibližně 400 ks vlastních nádob mají občané na směsný – zbytkový komunální odpad;
• na sběrných místech má obec kontejnery
1100/1500 l: plast 19 ks, papír 2 ks, BIO 5 ks,
sklo čiré 8 ks, sklo barevné 13 ks a kontejnery na textil 2 ks.

Jinými slovy 70 % produkovaných komunálních odpadů nemá být ve směsi (v černé popelnici), ale vytříděné např. v barevných kontejnerech. Pokud obec nebude dosahovat těchto
třídících cílů, budou jí hrozit pokuty. Zvýšené
náklady na odpadové hospodářství pak pove-

dou k vyššímu navýšení poplatků za odpad pro
občany. V roce 2021 městys Protivanov vytřídil
40 % komunálních odpadů. V roce 2022 se očekávají v rámci třídění mnohem lepší výsledky.
Od října 2021 byl zaveden systém doo-to-door.
Ten se nemohl v roce 2021 zcela promítnout.

Vývoj odpadů v letech 2016–2021 v kg/občana:

Četnost svozu ze sběrných míst:
PLAST, PAPÍR je 1x za 14 dní, BIO 22 x do roka
tj. 1 x za 2 týdny (1. 4. – 30. 11.) a 1 x za 4 týdny (1. 12. – 31. 3.), SKLO a Textil na zavolání.
Svoz od domácností (door-to-door) dle svozového kalendáře.
Podle nového zákona o odpadech mají obce
a města už v roce 2025 třídit 60 % z produkovaných komunálních odpadů. V roce 2030 to
má být nejméně 65 % a v roce 2035 pak 70 %.

Vývoj odpadů v letech 2016–2021 v tunách:
SKO

PAPÍR

PLAST

SKLO

BIO

2016

191,11

0,9

22,76

18,28

43,10

2017

196,18

0,54

26,21

15,60

44,48

2018

191,47

0,68

27,25

16,29

49,80

2019

204,29

4,29

26,98

18,68

53,37

2020

198,63

10,8

33,11

19,54

51,17

2021

183,85

9,62

21,94

19,56

66,84

krátce
Městys Protivanov
nabízí od dubna 2022
pro své občany zdarma služby sociální
pracovnice – paní Bc. Veroniky Zavadilové.
Sociální pracovník vám může pomoci s vysvětlením systému sociálních dávek, předá
informace, kde o ně žádat, pomůže vám

Firma M.I.S. spol.
s r.o. Protivanov
oznamuje termíny odečtů vodoměrů v jednotlivých domácnostech. V našem městysi
proběhnou odečty od 7. 7. do 17. 7. 2022.
V případě, že pracovníci M.I.S Protivanov,

s nalezením úřadu, který disponuje nástrojem potřebným pro pomoc, předá vám kontakt na pomáhající organizace, případně
právníka, vyslechne vás, probere s vámi vaši
momentální situaci, nastíní možné scénáře řešení vašich problémů, případně další.
Sociální pracovnice je přítomna osobně
jednou za měsíc v zasedací místnosti Úřa-

du městyse Protivanov, na adrese Náměstí 32, Protivanov (datum je s předstihem
zveřejňováno na úřední desce i webových
stránkách městyse Protivanov), případně
ji můžete kontaktovat po telefonu po–pá
8:00–16:00 hod na tel. čísle 777 833 273 nebo
emailem na adrese veronikazavadilova@
seznam.cz.

kteří budou v uvedený termín odečty provádět, majitele nemovitosti doma nezastihnou, nebo se jim nepodaří odečet uskutečnit z jiného důvodu, zanechají v poštovní
schránce odečtové karty. Pak mohou odečet provést občané sami a vyplnit odečtové karty. V těchto případech je nutné uvést

i číslo odběrového místa, které spotřebitel
nalezne na smlouvách o odběrech pitné
vody a také telefonní číslo na majitele domácnosti. Samoodečty se pak mohou předat v kanceláři firmy M.I.S., zaslat na email:
vak@mispro.cz nebo telefonicky nahlásit na
čísle 582 399 214 nebo 724 279 000.
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Obnova místní komunikace ulice Pod Sokolovnou
Projekt je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Termín realizace akce je stanovený poskytovatelem dotace do 31. 8. 2022, výše poskyt-

nuté dotace 7.093.616,- Kč, předpokládané
celkové náklady 12.259.821,67 Kč.
Stavbu provádí Společnost Obnova místní
komunikace – ulice Pod Sokolovnou – Protivanov – PORR a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o

Celostátní akce Ukliďme Česko
proběhla letos, tak jako vloni, individuálně pro jednotlivé občany. Všem, kteří se na
úklidu podíleli, vyjadřujeme veliké poděkování. Poděkování patří i klubu seniorů, kteří
každoročně uklízí místní hřbitov.

Komín na pohostinství Alfa
obývají od 26. dubna okřídlení nájemníci samička a samec čápa bílého (Ciconia ciconia). Díky dronovým snímkům z 2. června bylo zjištěno, že v hnízdu jsou nakladena
4 vajíčka.

červen 2022
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učit či neučit
Stále častěji se setkávám se zvláštním přístupem žáků k učení, k práci, k přípravě na budoucnost. Nevím, jestli je to dobou postcovidovou nebo jestli je to současným stylem
života nebo vůbec přístupem k životu. Ale
určitě to na covid můžeme svést, i když já si
myslím, že pes bude zakopaný jinde. Děti
potřebují vzory, od kterých se učí, od kterých
přebírají vzorce chování, od kterých se učí reagovat v konkrétních situacích. Dítě nedokáže
úplně přesně rozpoznat, co je správné, co je
pravdivé, spoléhá na svoje rodiče, kteří jsou
jeho primárním vzorem. Od malička by měly
vidět, že bez práce nejsou koláče, že nic se
samo neudělá, že nic není zadarmo a že nestačí přijít s nataženou rukou. Děti jsou zrcadlem společnosti. Přesným ukazatelem toho,
jakým směrem se společnost ubírá. Proto děti
učíme, vychováváme, vzděláváme a doufáme,
že se nám tato dlouhodobá investice vrátí. Je
zodpovědností nás všech, jak bude svět vypadat za pár let. Kde se potom bere ten nezájem,
kam se ztratila přirozená zvídavost, touha po
nových informacích? Letos se nám opět po
delší době podařilo zapojit žáky do úklidu
okolí školy a hřiště. A bylo to velmi poučné.
Ukázalo se, jak málo jsou žáci připraveni na
běžný život. Viděl jsem ruce, které držely koště
poprvé v životě. Ruce, které neuměly vzít hrábě a vyhrabat kus trávníku. Co asi mají doma
na práci? Jak pomáhají rodičům s domácími
pracemi? Jak si uklízí svůj pokoj a věci? Doufal jsem, že když se budou žáci aktivně podílet
na úklidu v okolí školy, budou si chtít udržet

toto prostranství čisté a bez odpadků. Jak
naivní představa. Stačí se projít po chodníku
v den, kdy děti dostanou mléko, jogurt nebo
ovoce. Krabičky mléka používají jako granáty,
ovoce jako střely. Kam se poděla ta úcta k práci a k jídlu, kam se poděla ta pokora a vděk?
Mléko někdo přivezl, někdo ho zabalil, někdo ho zpracoval, někdo se staral o dobytek,
abychom si mohli přidat mléko do kávy, čaje
nebo koláčů. Jak naučit děti, aby tohle všechno viděly a uvědomily si, že i když dostávají
věci zdarma, neznamená to, že nemají žádnou
hodnotu. Mají plošné projekty typu Mléko do
škol, Ovoce do škol, Obědy do škol vůbec smysl? Nebylo by lepší podpořit cíleně děti, které
pomoc potřebují a budou si jí vážit? Proč dětem rozdávat jídlo zdarma? Co to děti vlastně
naučí? Není to mrhání finančními prostředky?
Je současná konzumní společnost, která nezažívá žádnou zásadní nouzi, schopná s původní
myšlenkou těchto projektů pracovat? Dát někomu něco zdarma bývá vnímáno často jako
něco podřadného, co nic nestojí. A zarazí to
o to víc, když vidíte, co některé děti svačí, pokud vůbec svačí. Ale mléčné výrobky či ovoce
raději vyhodí, protože to přece nic nestojí, nekoupily si to v obchodě. Může to vypadat, že
házím všechny do jednoho pytle, ale to bych
velmi nerad. Nebyl bych spravedlivý vůči těm,
kteří si váží pomoci a snaží se zvládnout vše,
co musí nebo by měly.
Žijeme v nejisté době. Nikdo z nás neví, jaký
bude letošní podzim. Covid nahradil válečný
konflikt na Ukrajině. Střízlivý optimistický

odhad mluví o mírném zhoršení životní úrovně. Co znamená mírné zhoršení? Jak se to ve
skutečnosti projeví? Znamená to, že na Vánoce bude pod stromečkem místo padesáti
dárků jen dvacet pět? Nebo to znamená, že
nebudeme mít ani ten vánoční stromeček?
Je to ideální příležitost znovu se naučit vážit
si věcí, které máme, které dostáváme a nebrat je jako samozřejmost. Učme naše děti
vážit si práce druhého. Naučme je uvědomit
si hodnotu věcí, které nás běžně obklopují.
Naučme je vážit si možnosti učit se v pohodlí
domova a ve své škole. Dnes kolem sebe vidíme, že ne pro všechny děti je to samozřejmostí stejně jako pro naše děti. Přijít o všechno může být dílem okamžiku. Pokud budeme
brát věci, které nám společnost poskytuje za
samozřejmé a nenaučíme se jich vážit, naše
životní úroveň bude pouze klesat. Začneme
si závidět, počítat si navzájem knedlíky na
talíři a vrátíme se do doby, kdy nikdo neměl
nic, ale všechno patřilo všem. Přitom stačí
velmi málo, stačí dodržovat zcela základní
nepsaná pravidla slušného chování, respektovat se navzájem a uvědomit si, že nezištná
pomoc není ostuda a solidarita není sprosté
slovo. Předejme to našim dětem.
Pevně věřím, že jsme schopni se přizpůsobit
změnám, které nás čekají a zajistit důstojný
a spokojený život do doby, než křivka životní
úrovně nabere vzestupný charakter. Krásné
léto a klidné budoucí dny.
Mgr. Jaroslav Vašíček, ředitel školy

mateřská škola
Rok se s rokem sešel a máme tu opět konec
školního roku. Když se ohlédnu za letošním
školním rokem a zhodnotím ho, musím
uznat, že byl lepší než ten minulý. Loňský rok
byl hodně ovlivněn omezením, opatřením
a celkově nemocí covid, která už je doufám
za námi. S novým rokem se začalo vše obracet k lepšímu. Omezení začalo upadat, vše se
začalo rozvolňovat, proto i my ve školce jsme
mohli začít normálně fungovat a konečně se
mohli trochu víc soustředit na kulturní akce.
V naší školce si zakládáme na vzdělání dětí,
snažíme se je rozvíjet a připravit na jejich další důležité kroky v životě. Snažíme se je učit
hlavně hrou, aby to děti bavilo. Ale co je ještě
lepší – zážitkové a prožitkové učení. I my dospělí si více pamatujeme zážitky a takhle to
funguje i u dětí.
V letošním roce jsme měli tři barevné dny –
bílý den, modrý den a zelený den. Na tento
den se naše školka zahalila do jedné barvy
a nejen škola, ale také děti. Všichni jsme se

oblékli do barvy, plnili jsme úkoly, dozvěděli jsme se nové znalosti a hlavně jsme si
to všichni užili. Bílý den proběhl v lednu,
byl inspirován hlavně sněhem, vločkami
a ledem. V únoru nás čekal den modrý.
Tento den se proměnil do tak trochu dne
pohádkového – Ledové království. V této
pohádce je dominantní právě modrá a samotná hlavní hrdinka Elsa má modré šaty.
Březen byl zelený, protože venku roztál
sníh a začalo jaro a pomalu se příroda zelenala. A nějakým zázrakem v naší školce vyrostly stromy, objevil se prales a dokonce
nás navštívili dinosauři. Tyto barevné dny
byly velkým zpestřením vzdělání, určitě
máme v plánu tyto dny v příštích letech
opakovat, protože máme i další barvy, které jsme nevyužili.
Druhé pololetí bylo velice pestré, co se akcí
týče. Byli jsme s dětmi na turistických vycházkách v okolí městyse, navštívili jsme knihovnu, zdobili jsme velikonoční strom, pozvali

jsme rodiče na velikonoční tvoření. Proběhlo
sportovní dopoledne, krmení zvířátek na farní zahradě, ke dni dětí jsme hledali poklad,
vystoupili jsme na farním dnu, prožili dopoledne na Noci kostelů, jeli jsme do Blanska
na divadlo a navštívil nás písničkář Marek
Soldán s programem pro děti. Po dvouleté
pauze jsme s dětmi jeli na celodenní výlet
do Zoo Lešná. Nechybělo také tradiční přespávání předškoláků ve školce. Abychom si
zpestřili tento den, jeli jsme s dětmi do Prostějova, kde jsme navštívili dětské centrum
Šmoulíkov, prohlédli jsme si hasičskou stanici a večer na děti čekala stezka odvahy. Letos
nás opustí a půjde do školy celkem 16 dětí.
S těmito dětmi jsme se slavnostně rozloučili
při pasování dětí na školáky.
Ano, do školy nám odejde 16 dětí, ale za
zmínku stojí i děti, které k nám v září přijdou.
K zápisu do naší školky přišlo 21 dětí, z toho
bylo přijato k předškolnímu vzdělávání
20 dětí. Pro tyto děti jsme uspořádali adap-
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tační odpoledne. V tyto dny mohly děti přijít,
pohrát si ve školce a nenásilnou formou se
seznámit s prostředím školky. Tyto odpoledne byly i s rodiči, kteří se mohli mezi sebou
poznat, popřípadě se zeptat na veškeré informace.
Poslední řádky patří jedné akci, která mi udělala velkou radost. Rozhodli jsme se uspořádat pálení čarodějnic. Musím přiznat, že
mám obrovskou radost, jak tato akce dopadla. Nejen, že všichni vypadali spokojeně, ale
hlavně jsem dostala samé pozitivní ohlasy
od rodičů. Nejdřív bych chtěla poděkovat
za finanční podporu z řad rodičů, díky které
jsme mohli tuto akci uspořádat. Dále děkuji
panu Sekaninovi (obecními pracovníkovi) za
přípravu ohniště a udržování ohně pro opékání párků. Velké díky patří místním dobro-

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ
volným hasičům za asistenci a dozor při pálení vatry. Chci poděkovat všem zúčastněným!
Udělali jste si čas, přišli a vytvořili úžasnou
atmosféru. Každý z Vás přicházel s úsměvem
na tváři a s dobrou náladou jste odcházeli.
Věřím, že jste byli spokojení jako my. Děkuji
všem dětem, které se zapojily do diskotéky.
Mělo to šťávu a energii. Poslední díky, dle mě
to největší, patří mým zaměstnancům a kolegyním. Spolu jsme připravili úžasnou akci plnou zábavy. Věřím tomu, že se tato akce stane tradicí, proto Vás už teď zvu na příští rok.
Všem dětem i dospělým přeji krásné prázdniny plné pohody a sluníčka. Užijte si chvíle se
svými blízkými, protože tyto okamžiky jsou
ty nejkrásnější a nejdůležitější v životě!
Petra Krejčí, ředitelka MŠ

červen 2022
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Farní tábor – STUDNICE

nich a po svých. Ve Sloupě se pak setkáme
se všemi ostatními bratry a sestrami z farnosti i místními a budeme slavit poutní mši
svatou. Ta bude jako každý rok v 10:30 hodin
za živé i zemřelé mariánské poutníky z naší
farnosti. Po mši svaté si můžete pořídit jubilejní mince a farní čokoládu.

V neděli 17. 7.
po každé nedělní mši svaté
žehnání aut

Na první neděli v srpnu (7. 8.) se uskuteční
druhá pěší pouť naší farnosti, tentokrát k Panně Marii do Jednova. Ranní mše svatá bude
v 7:00 hodin. Bezprostředně po ní nás také
vyprovodí Holóbkova mozeka na dolní konec,
odkud půjdeme „prastarou“ poutní cestou do
Jednova. Tam budeme slavit poutní mši svatou v 10:30 hodin za živé i zemřelé mariánské
poutníky z naší farnosti. Já a otec Ondřej se
na vás všechny budeme těšit. A jistě i poutní celebrant, kterým je tradičně otec Vojtěch
Šíma, dlouholetý rektor kněžského semináře
v Olomouci. I zde po mši svaté si můžete pořídit mince a čokoládu a k tomu i nové farní
kalendáře na rok 2023.

S radostí všem oznamuji, že i letos se uskuteční farní tábor. Tentokrát pojedeme do
Studnice u Vyškova. Termín tábora je od soboty 16. 7. do soboty 23. 7. Přihlášky jsou
v kostele vzadu na stolečku, kde bývají připraveny obětní dary ke mši svaté. Bližší informace jsou u pana faráře.

Po delší době je na čase požehnat naše automobily. Někteří obměnili vozový park, takže
je to na místě. I pro ostatní, kteří jezdí stále ve
stále stejné raketě, mně dovolte, abych nová
auta pokropil svěcenou vodou (velmi rád)
a nad těmi staronovými nebo už veterány se
pomodlil.

Mše svatá
na Repechách 17. 7.

V neděli 17. 7. v 17:00 hodin se uskuteční
na Repechách u Honzíkova kříže mše svatá.
Jako každý rok 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.

Kalendáře pro rok 2023

Po jubilejních kalendářích roku 2022 vydává
naše farnost opět stolní kalendáře pro příští rok 2023. Jsou s obrazy Jany Hejlové, nám
známé malířky. Letos i několik let zpět vystavovala svoje dílo o farním dnu v multifunkčním sále.

Pěší pouť do Sloupa

V neděli 24. 7. se uskuteční pěší pouť do
Sloupa. Ranní mše svatá bude tradičně v 6:30
hodin. Bezprostředně po ní nás vyprovodí
Holóbkova mozeka k horní autobusové zastávce. Odtud budeme pokračovat už dál bez

Pěší pouť do Jednova

Další koncerty
k jubileu kostela

Letními prázdninami se přehoupneme do
druhé poloviny koncertů. Po březnovém
koncertu Pavla Helana, v květnu Holóbkova
mozeka a Adorare a po červnovém Wsedě
nám zahrají a zazpívají: 28. 8. TamDem; 2. 10.
SPgŠ Kromeříž a závěrečná pecka 13. 11. naše Kamínky.

Cyklovýlet nejen pro děti

se uskuteční v neděli 25. 9. v odpoledních
hodinách. Podrobnosti budou zveřejněny na
farním webu a oznámeny v ohláškovém programu farnosti.

Mše svatá u Panny Marie
Královny na Repechách

Letošní pouť k Panně Marii Královně na Repechách bude v sobotu 20. 8. Srdečně vás

Co se událo
Zájezd do divadla, tvořivá dílna Macramé
V sobotu 7. 5. jsme uspořádali zájezd do divadla Bolka Polívky v Brně na představení Můj
báječný rozvod v podání Elišky Balzerové.
V dubnu pak proběhla s velkým úspěchem

třetí část tvořivé dílny pro dospělé s názvem
Macramé, kde si ženy vyráběly ozdobné macramé kruhy.

na ni zvu. Mše svatá bude už ve 13:30 hodin u kapličky. Z Protivanova od kostela vycházíme ve 12:30 hodin. Po mši svaté bude
znovuposvěcena opravená místní zvonice.
Pak se přesuneme do Bousína, kde bude
další program (žehnání praporu a hasičské
zbrojnice).

Jubilejní edice mincí

V loňském roce byly vyrobeny, lépe řečeno
vyraženy, pamětní mince k jubileu našeho
farního kostela. Jsou krásné, jemné a elegantní, v podobném duchu, jako před lety
k výročí generální opravy fary. Úplně jiný
materiál (tentokrát měď a starostříbro) nám
začíná vytvářet zcela jedinečnou kolekci
a sérii. V nabídce je i mince ze stříbra. Ta stojí
1.500,- Kč; starostříbro a měděná za 120,- Kč.

Farní pouť do Šaštína –
národní mariánské
svatyně na Slovensku

Letošní tradiční farní pouť se uskuteční jako
loni, tedy 28. 9. Letos navštívíme zahraničí,
pro nás starší ještě skoro domácí Slovensko.
Panna Maria v Šaštíně na každého z nás čeká
s otevřenou náručí. Na cestě zpět se zastavíme u hrobu otce Kozára v Mikulčicích a projdeme si národní kulturní památku Slovanské
hradiště Mikulčice. Odjezd bude zveřejněn
na farním webu a taky v ohláškách.

Z dalšího
kalendáře farnosti

Pro chybu v předchozím dubnovém čísle
Zpravodaje uvádím správná data:
11. 9. pouť v Protivanově
17. 9. nejdelší pěší pouť naší farnosti na
Vranov u Brna
Nejen svým farníkům, ale všem lidem přeji
příjemně strávené léto a požehnaný prázdninový čas!!!
S nevšední radostí vám všem ze srdce žehnám.
o. Zdeněk Fučík
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Stezka velikonočního zajíčka
Vloni jsme poprvé uspořádali pro naše nejmenší stezku velikonočního zajíčka. A protože
měla úspěch, letos jsme ji zopakovali. V sobotu
30. 4. bylo po celý den v obci rozmístěno 10
soutěžních stanovišť, kde děti plnily různé motorické, vědomostní i sportovní úkoly. Akce se
zúčastnilo 65 dětí a s nimi rodiče či prarodiče.

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem, která také měla nucenou dvouletou koronavirovou přestávku,
se letos mohla uskutečnit z pátku 6. 5. na
sobotu 7. 5. s tématem Den ptactva. Bylo
to celkem aktuální téma, protože zrovna
v té době se na komíně pohostinství Alfa
zabydlovali dva čápi. Pozorovali jsme je dalekohledem, dozvěděli jsme se něco nového o mnohých ptácích, zasoutěžili v duchu
ptačího světa, vyrobili barevného papouška
a dokonce jsme s dvěma živými papoušky
i nocovali – samičkou a samečkem korely –
Jessi a Korou. Děti byly nadšené, hlavně ze
živých zvířátek.

Přátelské setkání starších a dříve narozených
V pátek 22. 6. se uskutečnilo tradiční setkání starších a dříve narozených. Bylo to
po delší koronavirové odmlce, kdy jsme se
nemohli scházet. O to víc jsme se však na
tuto akci těšili. Z 237 pozvaných občanů
se nakonec zúčastnilo bezmála 70 hostů.
Děti ze ZUŠ si pro ně připravily dárek v podobě hudebních vystoupení a pak se celé
odpoledne neslo v duchu přátelského posezení a zpěvu při písničkách Holóbkove
mozeke.

Pohádková
stezka
Moc nás těší velký zájem nejen našich občanů, ale i z okolních obcí, o akci, která se
uskutečnila na Den dětí 1.6. Na pohádkové stezce na 17 soutěžních stanovištích
soutěžilo 105 dětí. Je to nejvíce ze všech
roků, co u nás pohádková stezka funguje. Poděkování patřím všem těm, kteří se
převlékli za pohádkové postavy a věnovali
svůj čas pro naše nejmenší, a také všem,
kteří stezku pomohli zorganizovat a zabezpečit.
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Cyklozávody O pohár
Drahanské vrchoviny
Sportovní událostí v našem městysi jsou
tradiční cyklozávody, letos byly v termínu
11. 6. Na trati, která je u nás jedna z nejlehčích v této soutěži, se vystřídalo 155 závodníků. Ke zdárnému soutěžení jistě přispělo

i slunečné počasí. Závodu se zúčastnili i závodníci z Protivanova, zejména v dětských
kategoriích. Nejmladší závodkyni jsou 2 roky.
Umístili se na těchto místech:

JMÉNO ZÁVODNÍKA

KATEGORIE

UMÍSTĚNÍ

Vojtěch Přikryl

Odrážedla – chlapci

3. místo

Adam Kropáč

Odrážedla – chlapci

7. místo

Hedvika Přikrylová

Odrážedla – dívky

3. místo

Šimon Kropáč

Chlapci do 6 let

9. místo

Adriana Jonštová

Dívky 11–12 let

8. místo

Dominik Ptáčník

Chlapci 13–14 let

9. místo
Blahopřejeme všem sportovcům!

Koncerty k jubileu 250 let kostela Narození Panny Marie
K významnému výročí našeho kostela uspořádala farnost Protivanov šňůru koncertů. Již
čtyři koncerty byly odehrány a další tři vás
čekají (hudební skupina TAMDEM 28. 8., dívčí

pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž 2. 10. a schola
Kamínky 13. 11.). Rádi Vás na tyto koncerty
zveme. Na farním webu Vám nabízíme ke
zhlédnutí fotky již z uskutečněných koncertů

písničkáře Pavla Helana, Holóbkove mozeke
a uskupení Adorare. Nejzajímavější snad byl
koncert Wsedě, což je hudební skupina vězňů z Kuřimi.

Koncert Adorare

13. farní den a Noc kostelů
Setkáním nejen farníků, ale i celé obce a jejich přátel, je každoroční akce farní den. Letos v pořadí třináctý. Se svým programem na
něm vystoupily děti z mateřské školy Protivanov a Malé Hradisko, žáci navštěvující družinu základní školy, žáci ZUŠ, žonglér Michal
Tříska a hudební skupina TAMDEM. Pro děti

byly připraveny pak soutěže, skákací hrady a tvořivá dílna. V sále mohli návštěvníci
zhlédnout výstavu šikovných rukou. Bonusem bylo i dobré občerstvení, cukrárna a bohatá tombola. Všem těm, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě, organizaci
a také na vystoupení, patří veliký dík.

Farní den se uskutečnil v neděli 5. 6., cca
o týden později v pátek 10. 6. jste také mohli
prožít, tak jako v mnohých kostelích v celé
ČR, Noc kostelů. Mimo jiné třeba mimořádně
navštívit zvonici, ochutnat mešní víno a zaposlouchat se do krásných melodií scholy
Kamínky.

13. farní den
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Úspěchy našich mladých hasičů
V neděli 1. 5. se konala svatofloriánská mše
svatá za všechny hasiče. Naše děti se, tak jako
každý rok, bohoslužby zúčastnily a pan farář
jim posvětil nové dresy.
Dne 21. 5. se konalo jarní kolo soutěže Plamen. Reprezentovaly nás dvě družstva. Mladé hasiče čekal požární útok, štafeta CTIF,
dvojboj a štafeta 4x60 m. Jelikož pilně trénovali, obsadili krásné 7. místo.
Reprezentovali nás ale také dorostenci. Michal Dostál, který obsadil 5. místo a Martin
Trunda, který obsadil 1. místo a jel tento
skvělý výkon obhajovat na krajské kolo do
Šternberka. Na kraji obsadil 4. místo a odvezl
si další zkušenosti a zážitek z takové soutěže.
Všem mladým hasičům blahopřejeme.
Vedoucí mladých hasičů

Akademický sochař Olbram Zoubek
Vzpomínka
na dobrého člověka
„Rád dělám sochy živé, které patří na déšť,
mráz, sníh.“ (O. Zoubek)

15. června 2022 uběhlo pět let od skonu
akademického sochaře Olbrama Zoubka,
který se bezesporu trvale zapsal do dějin
české kultury a patřil k umělcům, na nichž
stála národní kultura. Společně s pamětníky
si vždy rádi zavzpomínáme na jeho občasné návštěvy v Protivanově, obvykle u příležitosti různých kulturních akcí. Pan Zoubek
byl totiž obdivovatelem moravského folkloru, zejména zpěvu a tance za doprovodu
krojované cimbálovky. V Protivanově ho
vždy okouzlila ostatková tradice s vystoupením souboru horáckých tanců (Skalák),
s horácko-protivanovskými písněmi a „Pochováváním basy“. V uších mu líbivě zněla
„horáčtina“ a vždy si přál, abychom v jeho
přítomnosti hovořili tímto nářečím. Stalo se
tradicí, že pravidelně navštěvoval premiéry
ochotnického divadelního souboru TJ Sokol, který režírovali a vedli manželé Antonín
a Marie Drahovzalovi. A tak vesnické herce,
kteří účinkovali ve veselohrách a zpěvohrách
„To byl český muzikant“, „Perly panny Serafinky“, „Lucerna“, „Děvče z předměstí“, „Na tý

louce zelený“, „Charleyova teta“ aj., vždy potěšil nějakým pochvalným vyjádřením. Zde
jsou jeho slova: „Obdivuji herce-ochotníky,
kteří po práci věnují svůj volný čas tomu,
aby pro svoje spoluobčany nacvičili nějakou
divadelní hru a přispěli k jejich zábavě. Já se
na ty vaše premiéry těším, moc se mi líbí. Ta
atmosféra, vaše herectví a snaha mě uchvátí
více než v Národním divadle.“ (Konec citátu).
Mistr Zoubek býval také pravidelným účastníkem protivanovských poutí (tehdy pouťové stánky zabíraly místo po obou krajnicích
hlavní silnice, od Obecního úřadu až k nové
škole), a rovněž pouťových tanečních zábav,
a to v dobách, kdy byly pořádány panem Lubošem Trundou v pohostinství Alfa. V Protivanově se mu vždy líbilo.
O Olbramu Zoubkovi bychom mohli říci, že
to byl skvělý umělec a člověk. Člověk velmi
rozvážný, slušný, vzdělaný, dobrosrdečný
a skromný, který si rozuměl s lidmi. Lidé se
v jeho přítomnosti cítili dobře, uvolněně
a rádi s ním besedovali. Měl rád humor a s oblibou bavil společnost vyprávěním vtipů. Byl
společenský, netajil se svým obdivem k ženám a choval se k nim jako pravý džentlmen.
Obdivoval jsem jeho uměleckou tvořivost
a pracovitost, charisma, moudrost, životní
optimismus, zásadovost a stálost v názorech,
touhu a schopnost užívat si života plnými
doušky. Se zájmem jsem ho vždy v pražském
ateliéru poslouchal, když poutavě vyprávěl
o svých uměleckých záměrech a pozoroval
jeho práci na sochách a reliéfech. Při tom mi
říkal. „Nemysli si, není to lehká práce, je to
prostě dřina, je to řemeslo.“ V ateliéru si vždy
oblékal šedomodrou vestu, kterou mu upletla paní Eliška Matoušková, učitelka naší školy.
Přilehlý dvorek byl a stále je plný jeho plastik
a já si tam připadám jako v pohádkovém lese,

Socha Ifigenie
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obklopen bájnými, tajemnými a vznešenými
múzami. Při přátelských debatách o umění
a o všem možném, jsme v ateliéru také ochutnávali oblíbenou moravskou slivovici. Vždy
zde byla pohoda, z přilehlého dvorku se na
nás dívaly desítky dvoumetrových soch a stěny ozdobené reliéfy vyzařovaly zvláštní lidské
teplo a světlo. Na vstupní brance k ateliéru
visel nápis: „Prosím o maximální stručnost –
život a světlo jsou krátké!“
Co je o mistrovi napsáno v odborné literatuře? Narodil se 21. dubna 1926 v Praze (tento
den a rok se narodila i anglická královna Alžběta) a je hodnocen jako jeden z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20.
a začátku 21. století. V roce 1945 byl přijat
na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do
ateliéru profesora Josefa Wágnera a od roku
1952 se živil jako sochař. V roce 1951 uzavřel sňatek se sochařkou Evou Kmentovou.
Z tohoto manželství má dceru Polanu a syna
Jasana. V roce 1980 jeho první manželka zemřela. V roce 1981 se podruhé oženil s Marií
Edlmanovou a mají spolu dceru Evu. Střídavě žil v Praze a v Litomyšli. Olbram Zoubek
je autorem posmrtné masky Jana Palacha,
který se v roce 1969 (19. ledna) upálil na
protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy
a také autorem jeho náhrobní desky. Později vytvořil i náhrobek studenta Jana Zajíce,
Palachova následovníka. Léta byl pak sledován a vyslýchán příslušníky StB a nesměl
vystavovat. V letech 1974–1991 restauroval sgrafita na zámku v Litomyšli. Pracoval
zde spolu s podobně režimem postiženými
výtvarníky Zdeňkem Palcrem, Stanislavem
Podhrázským a Václavem Boštíkem. Říká se
o něm, že je mistrem v tvorbě lidské figurální
sochy. Hlásil se k odkazu švýcarského socha-

ře Alberta Giacomettiho. Velmi rád čerpal
z mytologie a z antického Řecka. Mně osobně se moc líbí jeho socha „Ifigenie“, kterou
měl na Hradě ve své prezidentské kanceláři
pan Václav Havel. Podle řecké mytologie to
byla dcera mykénského krále Agamemnona,
vrchního velitele Řeků v Trojské válce, kterou hodlá obětovat, aby tak usmířil bohyni
lovu Artemis. Jako materiál používal osinkocement, olovo, cín, bronz. Tvořil rovněž
reliéfy různé velikosti a reliéfní tisky. Sochy
a reliéfy zdůrazňoval zlacením a polychromováním. Vystavoval doma i v zahraničí
a vždy s velkým úspěchem. S nadšením přijímali příznivci výtvarného umění také i společné výstavy s jinými významnými umělci,
například s akademickým malířem panem
Vladimírem Komárkem a dalšími. Jeho největší výstava čítající okolo 300 exponátů se
uskutečnila 29. 11. 2013 – 30. března 2014
v Jízdárně Pražského hradu. Vystavoval i ve
městech našeho moravského regionu-Prostějově (1989), Brně (1993), na zámku v Lysicích (2010), v Olomouci (2016) a dalších
místech. Olbram je nositelem řady ocenění
a vyznamenání, např. Národní ceny České republiky, Medaile za zásluhy, titulu Rytíř české kultury aj. Jeho posledním větším dílem
byla „Socha pro pátera Josefa Toufara“ (utýrán StB v r. 1950), která je umístěna v ranně
gotickém kostele v obci Zahrádka na Havlíčkobrodsku (poblíž Číhoště, kde kněz působil), která zmizela pod hladinou Želivské
přehrady (zůstal jen kostel).
Olbram Zoubek zemřel v Praze, a to 15. června 2017 ve věku 91 let. Na poslední cestě ho
tehdy ve strašnickém krematoriu doprovázela moravská cimbálovka a její písně. S jeho dílem se můžeme setkat v různých galeriích, ve

veřejných prostorách, u soukromých sběratelů a na výstavách. Olbramem vytvořenou
plastiku můžeme vidět i ve vstupní hale prostějovského divadla. Zájemci si mohou zajet
do Litomyšle, kde je ve sklepních prostorách
zámku umístěna mistrova stálá expozice
a také v litomyšlských Klášterních zahradách
jsou instalovány Zoubkovy sochy. A jak už to
v životě bývá, některým se jeho tvorba líbí
a některým ne. „Proti gustu žádný dišputát!“
Takový byl a zůstane akademický sochař Olbram Zoubek ve vzpomínkách těch, kteří ho
znali a kteří obdivují jeho dílo a osobnost.
P.S. Článek publikován se souhlasem Olbramovy manželky paní Marie Zoubkové.
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v. v.

Socha pro pátera Toufara

Něco málo o včelách
Původně u nás chovanou včelou medonosnou byla včela tmavá. Její velkou nevýhodou
je obrovská bodavost a velmi malý jarní rozvoj. Včelaři se snažili dovážet různé druhy včel
z jiných zemí, které byly schopny žít v středoevropských podmínkách a zlepšily se její
vlastnosti oproti včele tmavé. Nejlépe vyhovovala včela kraňská původem ze Slovinska,
je velmi mírná s rychlým jarním rozvojem.
V úlu je 50 000–60 000 dělnic, 300–600 trubců a 1 matka. Matka se líhne od nakladení vajíčka za 16 dnů. Po oplodnění klade až 2 000
vajíček denně, délka života je kolem 3 roků.
Dělnice se líhne za 21 dnů. Dělnice se dělí
na krmičky, které krmí plod a zahřívají. Jsou
to nejmladší včely. Dále uklízečky, které provádějí úklid úlu a souší a létavky, které nosí
do úlu vodu, pyl a nektar. Délka jejich života
je 6–8 týdnů, tyto včely se upracují k smrti.
Včely narozené koncem léta a na podzim
jsou takzvaně dlouholeté, přežijí celou zimu
6–8 měsíců. Jejich povinností je vychovat jarní včely.

Trubec se líhne za 24 dnů. Trubci jsou včelí samečci a mají za úkol oplodnit matky. Trubcům,
kterým se podaří spářit se s matkou, ihned
umírají. Ostatní trubci se dožívají 6–8 týdnů. Na
podzim je včely vyženou z úlu, aby jim neujídali
zásoby medu na zimu.
Včela poskytuje člověku nejen med, ale také
vosk, pyl, propolis, mateří kašičku a jed, který se
používá na výrobu různých léků. Za nejdůležitější se považuje opylovací činnost včely medonosné, která zvyšuje v rostlinné výrobě výnosy
skoro o polovinu. Velký problém pro včely na
vesnicích je úbytek zdroje potravy. Tráva se kosila vždy po odkvetení, nyní se seče každých 14
dní, proto nestačí vykvést, stromy mizí ze zahrad
kvůli odpadu listí, meze s kvetoucími dřevinami
zmizely již dávno, v obilí nenajdete žádný kvetoucí plevel. V lese pomalu neuvidíte maliny, ostružiny ani borůvky, zmizely jedle a po kalamitě
kůrovce se vytrácí také smrk. Odborníci zjistili, že
nejlepší včelí pastva je ve středně velkých a velkých městech, kde mají včely kvetoucí ráj. V soutěži med roku často jsou úspěšnější medy

z Brna nebo Prahy. Známý vědec Albert Einstein prohlásil: „Pokud včely zmizí z planety
Země, pak lidé přežijí pouze čtyři roky.“

Naučný včelí úl u budovy obecního úřadu.
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FOTOGALERIE

Restaurovaný kříž na ulici Boskovická

Koncerty k 250. výročí kostela

13. farní den

Pohádková stezka

Setkání seniorů
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