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*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
Zastupitelé se na svém zasedání v měsíci říjnu zabývali informacemi Krajského úřadu, odboru dopravy,
který náš městys žádá o projednání autobusové linky 840127 Žďár nad Sázavou – Olomouc s ohledem na vypršení
licence k 31.12.2013. Proti udělení další licence nebyly vzneseny žádné námitky.
Odbor kontroly zaslal zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013, které proběhlo u nás
dne 9. a 10. září. Starosta na zasedání předložil kopii zápisu s tím, že při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Odbor kultury a památkové péče oznamuje schválení „ Programu podpory kultury a památkové péče“
pro rok 2014. Program zahrnuje opravu kulturních památek, obnovu staveb drobné architektury místního
významu a podporu kulturních aktivit. Zastupitelé zvažují možnost zapojit se do tohoto programu dle výše
poskytnuté dotace s tím, že by mohlo dojít k obnově sochy sv. Jana Nepomuckého na Náměstí. V blízké době
budou zjištěny další podmínky a bude rozhodnuto o možném podání žádosti na obnovu sochy.
Magistrát města Prostějova svolal zástupce obcí k jednání ohledně podání aktuálních informací řídícího
týmu pro zařízení energetického využití domovního odpadu (spalovna). K tomuto energetickému využití
dochází ve světě s postupným ukončováním ukládání odpadu na skládkách. Na jednání byli zástupci obcí
informováni i o přípravě zákona o ekologickém využití domovního odpadu. Řídící tým připravuje jednání s
investrory na vybudování spalovny. Zájem o tuto akci má město Přerov a Mohelnice. Naši zastupitelé tyto
informace vzali na vědomí.
Stavební úřad Prostějov jako pořizovatel vypsal na 31.10.2013 veřejné projednání upraveného “Návrhu
územního plánu Protivanov”. Jednání se zúčastnili zástupci stavebního úřadu, zpracovatel Ing. arch. Pejpek,
zástupci Hygieny a starosta městyse. Ze strany občanů se nikdo nedostavil. K předloženému návrhu nebyly
vzneseny připomínky a budou připraveny další materiály ke schválení tohoto záměru.
Stavební úřad Plumlov také zaslal vydání územního rozhodnutí o umístění stavby “Oprava průtahu
silnice II/150 obcí Protivanov”; a dále pak vydání stavebních povolení a vydání kolaudačních rozhodnutí pro
stavby jednotlivých občanů.
Katastrální úřad, pracoviště Vyškov, oznamuje změnu hranic Vojenského újezdu Březina v našem
katastru a jeho vytýčení v terénu. Dále byla podána informace o celkovém vývoji a provozních záležitostech v
tomto prostoru, který slouží jako výcvik vojáků pro zahraniční mise.
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Státní fond životního prostědí (SFŽP) sděluje, že naše žádost, týkající se odstoupení od akce
“Revitalizace zeleně v Protivanově”, byla akceptována a následně se zastavují i další úkony s tím spojené.
Policie ČR, dopravní inspektorát zaslal upozornění na nedovolené umístění erbu obce na dopravní
značku označující počátek obce s tím, že je třeba erb do konce listopadu odstranit.
Zastupitelé následně projednali a schválili předložené rozpočtové opatření č. 4., kde dochází k úpravám
na stránce příjmů i výdajů.
Na zasedání byly schváleny jednotlivé žádosti našich občanů na odprodej pozemků. Dále pak byla
projednávána žádost firmy GREDOS TRANS s.r.o. pana Grepla o úmístění příjezdové cesty k pozemku č. 704.
Starosta informoval následně přítomné o nejbližším otevření nové prodejny a výše pronájmu v budově č. 224,
kde bude prodejna smíšeného zboží pana Jiřího Baráka. V tomto prostoru byly prováděny práce spojené s
výměnou oken a vodovodních a elektro rozvodů.
Jednání zastupitelstva se zúčastnil zástupce TJ Sokol Protivanov se žádostí o poskytnutí částky 300 000,Kč na opravu místní sokolovny, která se projevila jako navýšení spoluúčasti nákladů o 370 000,- Kč. Původně tato
částka měla být zahrnuta do neuznatelných nákladů. Z toho 70 000,- Kč zabezpečí z vlastních prostředků a se
žádostí o 300 000,- Kč se obrací na zastupitelstvo. Dále zástupce TJ Sokol informoval o provedených pracech na
budově sokolovny - oprava střechy, zateplení stěn, výměna oken a dveří, vybudování nového ústředního
vytápění, instalace sálových radiátorů a vybudování nového sociálního zařízení. Další finanční prostředky, které
budou získány z dotací, chtějí použít na opravu malého sálu a sociálního zařízení. Po realizaci výše uvedeného
by byla sokolovna kompletně opravena a mohla by tak sloužit pro potřeby TJ Sokol, obce a dalších organizací.
Zastupitelé částku 300 000,- Kč schválili.
Starosta na jednání předložil žádost Hospicu na Svatém Kopečku u Olomouce ohledně poskytnutí
finanční částky na provoz tohoto zařízení. Zastupitelé schválili částku 1 500,- Kč.
Následná informace se týkala pokračování výstavby kanalizace v nové lokalitě pro výstavbu rodinných
domků v ulici Za Pansky. Byla dokončena hloubková splašková kanalizace a v současnosti se pracuje na položení
dešťové kanalizace. V tomto směru se pravidelně provádějí kontroly o postupu a dodržování technologie spojené
s pokládkou potrubí a revizních šachet. Také se buduje v této lokalitě veřejné osvětlení. Co se týče přístupových
cest a chodníků, ty budou vybudovány až v dalších letech.
Ve dnech 16. a 23. října proběhla na našem úřadě městyse výběrová řízení a to na cyklostezku a sběrný
dvůr. Došlo k otevření obálek, kdy nabídky podalo celkem 7 firem na akci “Pochůzná cyklostezka” a 6 firem na
akci “Sběrný dvůr Protivanov”. Posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek provede komise v listopadu na
úřadě městyse.
Zastupitelé byli také seznámeni se situací kolem Plumlovské přehrady a posledního jednání se zástupci
Povodí Moravy, krajského úřadu a obcí. Jednalo se o úhradě finančních nákladů na provoz srážedel pro rok 2014,
kde i pro náš městys byl vypočítán příspěvek ve výši 31 000 ,- Kč. Tato částka však bude pro naši obec ještě
procentuelně zvýhodněna a to z důvodu, že máme již vybudovanou čističku odpadních vod. O dalším vývoji
bude zastupitelstvo informováno.
Starosta seznámil přítomné s jednáním k problematice financování provozu projektu lyžařských tras v
roce 2014, které se konalo v Boskovicích v polovině září letošního roku. Udržitelnost projektu je 5 let a vyprší
30.9.2014 s tím, že zbudované stavby na jednotlivých katastrech obcí budou převedeny do majetku těchto obcí. U
nás se toto týká odpočívky vybudované v lokalitě U mlýna. Příští rok bude následovat v Boskovicích další jednání
a zastupitelé budou o tomto informováni.
Vedení základní školy se obrací na zastupitele se žádostí o nové zvážení a znovuposouzení využití
přidělené dotace na zateplení školy ve výši 1,6 mil. Kč. Starosta konstatoval, že bohužel v současné době nemá
obec dostatek finančních prostředků pro tuto akci. Ve škole se na více jak na 70% plochy budovy vyměnila okna
za plastová a řeší se, zda by nebylo dostatečné upravit i vytápěcí systém školy. Starosta jednal také se zástupci
společnosti zabezpečující dotace “Dotace snadno a rychle” o možnosti znovu podat žádost o zateplení školy. O
další vývoji budou zastupitelé včas informováni. V základní škole se měnila i okna v části u šaten a obce
mikroregionu Buková, Malé Hradisko, Bousín, Otinoves a Niva se finančně na této akci podílelo.
V závěru jednání starosta seznámil zastupitele s poděkování obce Vojovice, která leží u Kralup v Čechách.
Tato obec byl postižena letošními povodněmi. Bylo zaplaveno celkem 80 domů a finanční podpora, kterou jim
naši občané zaslali, byla použita na odstraňování následků povodní a jako pomoc postiženým rodinám.
starosta
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*** Významné ocenění studentky Terezy Kejíkové***
Ve středu 20. listopadu proběhlo v Regionálním centru Olomouc za účasti náměstka hejtmana Zdeňka
Švece slavnostní vyhlášení ocenění „Talent Olomouckého kraje 2013“. Mezi oceněnými byla studentka Tereza
Kejíková z Protivanova, žákyně 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Prostějově, obor všeobecná zdravotní
sestra.
Tomuto ocenění předcházela dlouhá cesta. Terezka reprezentovala školu v okresním kole humanitního
oboru v oblasti psychologie, kde získala 1. místo. Postoupila do krajského kola a opět vyhrála. Jejím snem byla
účast v celostátním kole „Olympiády v psychologii“, které proběhlo ve dnech 10. a 11. dubna v Šumperku. Sen se jí
splnil. Tereza dosáhla na stříbrné umístění v celostátní soutěži.
Ředitelka zdravotnické školy Marie Dostálová Terezku osobně pochválila.
My se také k pochvale připojujeme, blahopřejeme k ocenění Talent Olomouckého kraje 2013 a Terezce,
bývalé žákyni ZŠ Protivanov, přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v budoucím povolání.

*** Koledy!? Kde se vzaly?***
Vánoce jsou oslavou narození Ježíška. A jako na každé správné oslavě, tak i o Vánocích se hraje a zpívá.
Koledy, tedy vánoční písně, zná naprosto každý a snad alespoň tu jednu si také každý rád zapěje. Popisují nejen
narození Jezulátka, ale také všední život. Ptáte se jak vznikly?
Slovo koleda převzali Slované z latinského Calendae, tedy
první den v měsíci. Kalenda původně znamenala den, kdy pohané
oslavovali slunovrat, ale také každý první den v měsíci, kdy
křesťanští kněží chodili po domácnostech a za udělení svátostí jako
křest, pomazání nemocných či požehnání dostávali jídlo a drobné
dárky na živobytí. Z kalendy později vzniklo slovo kolenda, z této
potom již známá koleda. A jelikož se při oslavách slunovratu i při
kněžském obcházení domů hojně zpívalo, začalo se těmto písním
říkat stejně. Oslavné náboženské písně získaly později pouze
vánoční charakter a tak vznikla koleda, jak už ji známe dnes.
V Čechách se koledovalo celý prosinec i leden. Koledníci si
oblékli slavnostní šaty, jezdili na koních a vozech a nosili s sebou figurínu biskupa. Za autora první koledy je
považován svatý František z Assisi žijící na přelomu 12. a 13. století., první dochovaná písemná zmínka o
vánočních zpěvech neboli koledách je ale až v 15. století. Šířili je potulní umělci, hráli je na trzích, v hostincích,
po chalupách, ale i v klášterech a v domech bohatých měšťanů a šlechticů, koledy byly součástí vánočních her.
Každá země, která má tradici křesťanských Vánoc, má své vlastní koledy. V Anglii se koledy staly z písní
světských, které byly upraveny ve vánočním duchu. Známou se stala píseň, oslavující českého světce a knížete
svatého Václava, Good King Wenceslas, kterou můžete slyšet i dnes na některém z vánočně vyzdobených
náměstí v Londýně.
Z roku 1500 se dochovala i německá koleda popisující život svatého Josefa. Nejslavnější koledou
pocházející z tohoto státu se však stala píseň znějící každoročně u rozsvíceného stromečku ve více než dvou
stech zemích světa, a to Tichá noc. Prvně byla slyšet na Štědrý den v
roce 1818 v kostelíčku vesnice Oberndorf u Salzburgu v Rakousku.
Uvedl ji varhaník Franz Xaver Gruber a kaplan a básník Joseph Mohr.
Při prvním hraní skladby zrovna nefungovaly varhany a píseň neměla
velký ohlas. Teprve při varhanním provedení se začala rozšiřovat
závratným tempem. Dnes se Tichá noc zpívá i tam, kde se Vánoce
neslaví.
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Autorem další známé koledy Adeste Fideles je pravděpodobně Angličan a učitel hudby John Francis
Wade, který ji napsal po jakobitské vzpouře v exilu ve Francii. Její vznik se datuje od roku 1743. Adeste Fideles je
někdy nazývána také „Portugalský hymnus", často se totiž zpívala na portugalské ambasádě v Londýně.
V Čechách ji známe pod názvem „Ó křesťané všichni“ – text napsal Josef Šplechta a popularita melodie stoupla u
nás v roce 2005, kdy byla uvedena do kin pohádka Anděl Páně od režiséra Jiřího Stracha.
Koleda Rolničky, v originále Jingle Bells, je jedna z nejhranějších koled a písní. Pochází z tvorby Jamese
Lorda Pierponta, který ji složil v roce 1850. Do světa se dostala však až o sedm let později. Rolničky však nejsou
jen vánoční skladbou, je velice oblíbená i na Den díkuvzdání, což je americký svátek k příležitosti první oslavy
úrody.
V Čechách je starodávný obyčej koled a koledování doložen ještě v předhusitských dobách. Vzdělaný
mnich Jan z Holešova sepsal v Břevnovském klášteře více než před půl tisíciletím spis Štědrý večer, v němž
zachytil vánoční obyčeje a zvyky našich předků. Neopomněl popsat ani vánoční píseň, která se tehdy zpívala:
Vele, vele, stojí dubec uprostřed dvora. Přibližně ze stejné doby pochází koleda Narodil se Kristus Pán, která
vznikla z latinské duchovní písně Ave hierarchie coelestis (Buď pozdraveno, kněžstvo nebeské) a kterou ve
vánočním čase můžeme slyšet prakticky všude.
Vánoční písně, tedy koledy, jež si zpíváme dnes, vznikaly nedlouho poté a jejich autoři jsou často
neznámí. Nemůžeme opomenout např. koledy Nesem vám noviny; Pásli ovce Valaši; Jak jsi krásné neviňátko;
Chtíc, aby spal (nejznámější česká baroktní koleda, autorem je Adam Václav Michna z Otradovic); Půjdem spolu
do Betléma; Veselé vánoční hody; Štěstí, zdraví, pokoj svatý; Já bych rád k Betlému; My tři králové, jdeme k vám
a mnoho a mnoho dalších.
A jaké koledy se zpívaly u nás v Protivanově? V knížce “Te protivanovsky selke”, což je knížka lidových
písní a vyprávění z Protivanova, najdete i naši nejznámnější koledu “Franta, bratr náš”. Dodnes se po
domácnostech ve vánoční čas zpívá. Tady je její nápěv:

Nebo ti dříve narození si vybavují koledy z
Protivanova jako Pojďme k Betlému; Pojďte
chlapci k nám, koledu vám dám; Sem sem
poběhněte; Slyšte milí bratrové a Vy
pastuškové vstávejte.
Vánoční koledy a jejich tradice se nese dál.
Tak si pod rozsvíceným stromečkem určitě
na nějakou vzpomeňte.

Zdroj: www.topzine.cz/koledy-kde-se-vzaly a kniha „Te protivanovsky selke“ – uspořádal Jaromír Synek.
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*** Pověz mi pověst ***
V minulém čísle Zpravodaje v cyklu bájí a pověstí jste si mohli přečíst pověst z blízké Bukové s názvem
„Vlci“. Ale i naši sousedé z Malého Hradiska oplývají několika pověstmi ze svého okolí. Tak si přečtěte třeba
tuto:
Pověst o Čertově hrádku
Na strmém kopci v lesích mezi Stínavou a Malým Hradiskem stával kdysi dávno hrad. Byl rozbořen ve
válkách. Později hrad opravili a v něm se ubytovali loupeživý rytíři. Přepadali obchodníky, kteří šli cestou údolím
podhradským k Prostějovu, k Boskovicím a k Brnu. Lid v okolí je nazval „čerty“ a jejich hrádek Čertovým.
Naučili se hrát na různé nástroje a chodili vyhrávat a také bavit na boskovický hrad mladou hraběnku
Morkovskou. Chodili pěkně ustrojeni a nikdo v nich nepoznal loupežníky.
Hraběnka Morkovská přijala od nich pozvání na jejich hrádek v lesích nad říčkou Oklukou. Po
namáhavé cestě se dostala až k blízkosti jejich hrádku. Kočár s koňmi nechala pod kopcem a po chodníčku
k hrádku sypala hrách, aby cestou zpáteční nezabloudila. Zhrozila se ale, když nalezla hrad prázdný a v jedné
místnosti uviděla zakrvácenou sekyru zaťatou do špalku. A na zemi zahlédla useknutý prst se zlatým prstenem.
Rychle prst vzala a dala si jej do kabelky.
V tom se přihnali loupežníci. Taktak, že stačila skočit za otevřené dveře. Přikrčila se k zemi a čekala, až se
loupežníci nahrnuli do sousední místnosti. Potom rychle vyběhla z hradu a prchala chodníkem posypaným
hrachem.
Její návštěvu v hrádku zpozorovali loupežníci pozdě. Pustili se za ní, ale hraběnka letěla na kočáře jako
střela k Boskovicím. Hned dala zavolat z Brna vojsko. Vojáci hrádek obklíčili, na loupežníky si počíhali u
hrachového chodníčku, pochytali je a popravili.
…. líbila se vám? Pokud ano, můžete se těšit na příští hradiskou pověst a to „O pokladu na Čertově hrádku“.
(zdroj: Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech; autor. P František Müller)

*** Knihovna a ICT ***
Gratulujeme Monice Pořízkové, žákyni ZŠ Protivanov
… z dopisu zaslaného z Národní knihovny ČR v Praze
od Mgr. Romana Giebische, Ph.D.:
„Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyhlásil k letošnímu „Dni pro
dětskou knihu 2013“ soutěž s firmou EFKO – karton s.r.o., která vyrábí populárního
Igráčka. K soutěži se přihlásila řada knihoven a děti měly za úkol vyrobit Igráčka –
knihovníka nebo čtenáře. SKIP ve spolupráci s EFKO soutěž vyhodnotil a ocenil tři
nejkrásnější Igráčky v ČR. Gratulujeme knihovnám v Lipníku nad Bečvou,
v Chrudimi a v Protivanově.“
Pozn: soutěže se zúčastnilo 45 dětí z družiny naší základní školy a výherního
Igráčka vyrobila Monika Pořízková(viz foto). Monice gratulujeme!
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala za dvě uplynulé akce a to :
1. všem občanům, kteří ochotně zapůjčili svoje výtvory k výstavě „I u nás žijí šikovní lidé“. Výstava proběhla
na úřadě městyse ve dnech 11.11. až 22.11.2013 a měla velký ohlas. Je vidět, že u nás opravdu žije plno
šikovných občanů.
2. za akci „Rozsvícení vánočního stromu“, která proběhla na první adventní neděli. Děkuji všem
účinkujícím dětem z MŠ, ZUŠ, dětskému sboru a družině při ZŠ a všem jejich pedagogům, paní Lence
Holubové za moderování, panu Liborovi Pavlů za osvětlení a ozvučení, všem, kteří se podíleli na
minijarmarku a občerstvení, všem těm, kteří se podíleli na technickém zázemí a průběhu celé akce,
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krásné vločce Veronice Starové , družstvu Taurus za zapůjčení pódia, Úřadu městyse Protivanov a všem
ostatním, kteří mi pomáhali. Myslím, že společnými silami jsme připravili pro děti i dospělé pěkný
adventní zážitek.
Výstava
Srdečně zveme všechny občany na výstavu obrazů z puzzlí paní Trnečkové z Protivanova. Výstava
proběhne v prostorách knihovny a to od 27.1.2014 do 7.2.2014, vždy v provozní době.
Tvořivá dílna pro dospělé
Na výstavě „I u nás žijí šikovní lidé“, která proběhla v listopadu na úřadě městyse, vás mnohé zaujaly
výtvory paní Zapletalové, která z papírových ruliček plete různé výrobky. Pokud se tuto techniku chcete naučit,
můžete se už nyní přihlásit na tvořivou dílnu, kde nás paní Zapletalová papírové pletení naučí. Dílna proběhne
začátkem února a o přesném datu budete informováni na www.protivanov/knihovna a na plakátech. Přihlašovat
se můžete osobně v knihovně nebo tel: 725 253 021.
Tvořivá dílna pro děti
Milé děti,
zvu vás na první tvořivou dílnu v novém roce 2014. Tvořeníčko
proběhne 20. ledna 2014 ve 14.30 hodin v knihovně. S sebou si
přineste nůžky, bavlnku nebo vlnu a jehlu s velkým uchem
(takovou, aby jste ji navlékli), malou zavařovací skleničku s víčkem!
a malou plastovou hračku (např. z kinder vajíčka), tak, aby
se vlezla do sklenice. Už tušíte, co budeme dělat? No, nechte se překvapit…
Pexesiáda
Zveme všechny děti (mohou se ale zapojit i dospělí) na druhý ročník Pexesiády. Je to soutěž v oblíbené
hře pexeso, která proběhne v pondělí 10.února 2014 ve 14:30 v knihovně. Pro tři první výherce jsou
připraveny pěkné ceny.

Vánoční přání
Přeji vám všem, ať pod třpytivým vánočním stromečkem
najdete lásku, radost, klid a rodinnou pohodu,
ať ve zdraví šťastně vkročíte do nového roku
a budu se těšit na setkání s vámi v Knihovně v roce 2014.
knihovnice

Představujeme Vám „ Veselou abecedu horáčtiny“ (pěkný vánoční dárek)
Vydání knihy Veselá abeceda horáčtiny autorů Josefa Janíka, Ladislava Kováře a Karla Resche
(nakladatelství JaníkArt s.r.o. 2013 ) se setkalo se značným zájmem čtenářů a tento fakt po pravdě řečeno předčil
naše očekávání. Nebývalý ohlas mezi občany, žijícími v horáckém regionu Drahanské vrchoviny, ale i na jiných
místech naší republiky, ba i v cizině, nás přesvědčil, že stojí za to snažit se o zachování horáckého nářečí pro
další generace, i když jsme si dobře vědomi, že tento dialekt pomalu mizí v historickém zapomnění. Snahou
autorů bylo tedy pokusit se o zachování horáčtiny jako důležitého dorozumívacího zdroje obyvatel Drahanské
vrchoviny i pro budoucnost. Modernizace života lidí má nepochybně vliv i na mluvu, jazyk, jeho strukturu a
výrazové prostředky. Regionální dialekty, mezi něž horáčtina patří, prožívají tedy opravdu nelehké období.
Bylo pro nás radostným zjištěním, že o získání a zakoupení " Abecedy" projevily zájem prakticky všechny
vrstvy obyvatelstva v regionu, bez rozdílu věku či profese. Postupně si kniha nachází své místo v běžném životě
lidí, stala se v pravdě lidovým čtením. Na mnoha kulturních a společenských akcích ji pořadatelé nabízeli
návštěvníkům jako bonus, malé zpestření nebo dokonce jako odměnu. V období letních dovolených byla "
Abeceda" vhodným dárkem a pozorností pro přátele a známé. Je samozřejmé, že všechny sebrané a vytvořené
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materiály se do jedné knihy nemohly vejít, budeme se snažit je nabídnout v některé další publikaci. Jako malou
ochutnávku nabízíme našim čtenářům úryvek z horácké frazeologie, tentokrát trochu jinak. Jen na dokreslení, je
zde malá ukázka toho, jak horáčtina trefně a stručně dokáže charakterizovat lidské pocity, nálady a emoce.
Vyjádření radosti z úspěchu:
te seš vohromné
tes na to teda vezrál, te fištróne jeden
tes to hale vemňókl
no konečně, ož belo na čase
Vyjádření smutku, rozčarování z neúspěchu, prohry:
to teda dopadlo mocka špatně
horší to ož bet nemuhlo
pěkně sem to dostal zežrat
ti nám to teda nandale
Jak asi vypadá slovní pohrůžka v horáčtině?
takovó ti vetno, až vemeš drohó vo zeď
dávé bacha, abes nechetl pár břinkanců
ož stiré, směté, jinak tě vemo po letech
ož vodsaď pigluj, dacane jeden, nebo ti zvalchojo hřbet
Výčet horáckých frází není a ani nemůže být úplný, jako malá ukázka snad uvedené postačí.
Za kolektiv autorů Karel Resch. (nakladatelství JaníkArt s.r.o., www.janikart.cz)

*** Římskokatolická farnost Protivanov ***
Pořad bohoslužeb o Vánocích

Den

Církevní kalendář

Út 24.12

Štědrý den

St 25.12

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční

Čt 26.12

Svátek sv. Štěpána

Pá 27.12.
So 28.12.
Ne 29.12

Svátek sv. Jana
Svátek sv. Mláďátek
Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Út 31.12.
St 1.1.2014

Sv. Silvestra I.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Po 6.1

Slavnost Zjevení Páně - Tři králové

Čas a místo

16:00 Protivanov
23:00 Protivanov
8:00 Protivanov
9:15 Malé Hradisko
11:00 Protivanov
8:00 Protivanov
11:00 Buková
17:00 Protivanov
17:00 Malé Hradisko
8:00 Protivanov
11:00 Protivanov
17:00 Protivanov
8:00 Protivanov
9:15 Malé Hradisko
11:00 Protivanov
17:00 Protivanov

Vánoční svatá zpověď
Vánoční sv. zpověď bude v sobotu 21.12. od 13:00 hodin. Zpovídat přijede o. Jan Bezděk, farář z Letovic.
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Betlémské světlo
Opět si je můžete odnést z tradičních míst, tedy z prodejny COOPu a předsíně kostela.
Obnova manželských slibů v naší farnosti
I letos o poslední prosincové neděli budou moci na všech bohoslužbách manželé obnovit své
sliby.
Tříkrálová sbírka
V pátek 10. ledna po dětské mši svaté se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka v Protivanově.
5. farní ples
Další farní ples, pátý-jubilejní se uskuteční v sobotu 11.1.2014 od 20:00 hodin samozřejmě v sále KD
Malé Hradisko. Rádi vás na něj zveme. Plakátek najdete na webu v sekci „Farní akce“. Těšit se můžete na všechno,
na co jste si už zvykli, tzn. kvalitní předtančení, bohatou tombolu, hudební skupinu TamDem, moderátora,
míchané nápoje, výbornou kuchyni (opět budou specialitky ze zvěřiny) a dobré pití. Krom koláčků najde každý
účastník na stole malé překvapení. Úplné novum bude harmonikář Josef a půlnoční host (možná přijde
kouzelník). Svoz bude odjíždět z Protivanova v 19:30 hodin. Domů budou rozvozy dva. Výdělek z plesu tradičně
poslouží k dalším opravám fary.
S farním plesem se opět a zase všem nabízí mimořádná příležitost k dobrému skutku. Kdo by chtěl udělat
radost druhým, zpestřit tombolu a přispět na opravy, má možnost. Tombola se bude shromažďovat na faře,
nejlépe do vánočních svátků. Bude-li potřeba potvrdit přijetí daru, rád vyhovím.

Vánoční přání
Každým dnem svatoadventního času se blížíme ke chvíli, kdy se zjeví celému světu velké tajemství Daru.
Kéž skrze tento Dar vnímáme i Toho, který nás obdarovává a jako obdarovaní Ho napodobujme!! Zkusme tedy
být v tom nadcházejícím roce 2014 darem pro druhé. Třeba skrze vlídné slovo, pohled, …
To vám ze srdce přeje o.Zdeněk

*** Informace pro občany ***
Vánoční koledování
Tradiční koledování u vánočního stromu na Náměstí proběhne
v předvečer Štědrého dne, tedy 23. prosince v 18:30 hodin. Srdečně zveme
všechny občany, aby si přišli společně se žáky ZUŠ zazpívat známé koledy, vypít
si pohárek svařeného vína nebo čaje a popřát si tak společně šťastné a veselé
Vánoce.
V. Silvestrovský pochod a ohňostroj
Turistický oddíl Protivanov pořádá tradiční Silvestrovský pochod,
který se uskuteční v úterý 31.12.2013. Sraz účastníků je ve 13 hod. u místní
sokolovny a cílem pochodu bude opět chata na Skalách, kde si účastníci
mohou opéct párek, nebo se zahřát teplým čajem či svařeným vínem. Nejmladší
účastníci obdrží sladkou odměnu. Po návratu budou nejen pro účastníky
pochodu k dispozici prostory pohostinství Alfa a k občerstvení bude mimo jiné
připraven tradiční silvestrovský guláš.
Ohňostroj bude tentokrát odpálen již v 19 hod. na Náměstí. Děkujeme sponzorům, kteří na
ohňostroj poskytli finanční prostředky. Jsou to: Městys Protivanov, Pohostinství Alfa – Lubomír Trunda, M.I.S
Protivanov, VPO Protivanov, J.K.Montáže Jiří Kröner, Autodoprava Michal Kopecký, Autodoprava Zdeněk
Hrubý, družstvo Taurus Protivanov, Dřevo Málek.
Srdečně zvou členové TO Protivanov.
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Pozvánka na ples
Srdečně zveme všechny občany na Horácký ples,
který se uskuteční v sobotu 1. března 2014 od 20:00 hodin v kulturním domě
v Malém Hradisku. Večerem vás bude provázet hudební skupina TamDem
Protivanov, těšit se můžete na bohatou tombolu a také tradiční ostatkové zvyky.
Taneční soubor Skalák Protivanov.

Nabídka na bezplatnou spolupráci
Denně se občané ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají s nejrůznějšími úskalími. Velké riziko
na ně číhá například na předváděcích akcích a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí z nich kvůli nim přišli
i o svoje životní úspory nebo se zadlužili. V takových případech je nutné znát svá práva a povinnosti a vědět, na
koho se obrátit pro radu. Největší spotřebitelská organizace v České republice dTest nabízí našim občanům
bezplatně:
poradenství v oblasti spotřebitelského práva na tel. lince 299 149 009 (v pracovní dny 9:00-17:00 hodin,
běžný telefonní tarif)
průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě tiskových
zpráv
možnosti řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím služby na portálu
www.vasestiznosti.cz
brožuru “Jak nespadnout do pasti” zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej a mnoho jiných
tiskovin na témata cestování, peníze, nákupy přes internet, koupě ojetého vozu aj.
Pokud vás nabídka na bezplatnou spolupráci zaujala, kontaktuje nás na emailové adrese fialova@dtest.cz.
Mgr. Jana Fialová
Spotřebitelská poradna dTest
Vánoční svátky na zdravotním středisku
Obvodní lékař MUDr. Chytil: ordinace 23.12.2013 - 7:30 – 11:00 hodin
24.12., 25.12., 26.12. a 27.12 – zavřeno
30.12.2013 – 7.00 – 11:00 hodin
3.1.2014 – 7:00 – 11: 00 hodin
(od 27. ledna do 31. ledna 2014 bude MUDr. Chytil čerpat řádnou dovolenou)
Dětský lékař MUDr. Švec:

ordinace beze změny

Zubní lékař MUDr. Kurfürst: ordinace 23.12.2013 – 8:00 – 11:00 hodin
24.12., 25.12., 26.12. a 27.12 – zavřeno
30.12.2013 – 8:00 – 11:00 hodin
31.12.2013 - zavřeno
Gynekologický lékař MUDr. Bilík: ordinace uzavřena od 23.12.2013 do 1.1.2014
ordinace 2.1.2014 od 8:30 do 14:00 hodin
Lékárna:

otevřeno 23.12.2013 – 7:30 – 12:00 hodin
zavřeno 24.12., 25.12., 26.12. a 27.12 a 31.12.2013
otevřeno 30.12.2013 – 7.30 – 12:00 hodin

Vánoční svátky - Úřad městyse a ICT - knihovna
Úřad městyse a ICT – knihovna Protivanov budou od 23.12.2013 do 3.1.2014 z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřeny.
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Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích
POZOR ZMĚNA: v úterý 24. prosince 2013 svoz komunálního odpadu nebude, náhradní termín je již
v sobotu 21.12.2013.

*** Společenská kronika ***
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary všem přátelům, známým a
protivanovským občanům, kteří se přišli rozloučit s naší drahou zesnulou,
paní Marcelou Starovou, Protivanov 276.
Rodina Starova.
Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům, kteří se společně s námi přišli rozloučit s našim
drahým zesnulým, panem Josefem Pavlů, Protivanov 253.
Děkujeme za projevy soustrasti i květinové dary.
Manželka a děti s rodinami.
Vyjadřujeme poděkování za projevy soustrasti a květinové dary přátelům,
známým i všem, kteří se s námi přišli rozloučit s naší drahou zesnulou,
paní Janou Hanákovou, Protivanov 92.
Manžel Vincenc a děti Michal, Lucie a Jan.
Děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary všem známým, přátelům
a protivanovským občanům, kteří se spolu s námi rozloučili s naší drahou zesnulou
paní Annou Koudelkovou, Protivanov 143.
Rodina Šindelkova a Nedomova.
Děkujeme všem známým, přátelům a protivanovským občanům, kteří se společně s námi přišli rozloučit s našim
drahým zesnulým, panem Josefem Krátkým, Protivanov 157.
Děkujeme za projevy soustrasti i květinové dary.
Děti s rodinami.
Vyjadřujeme naše poděkování za projevy soustrasti a květinové dary přátelům, známým i všem, kteří se s námi
přišli rozloučit s naší drahou zesnulou,paní Pavlou Pospíšilovou, Protivanov 124.
Manžel a děti s rodinami.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
úřad městyse a zastupitelstvo vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2014.
Protivanovský zpravodaj roč. LV. /2013/, číslo 11,12 vyšlo 20.12.2013 v počtu výtisků 430 .
Vydává Městys Protivanov ve spolupráci ICT a knihovnou, adresa: Protivanov 32 ,798 48 Protivanov, IČO 00288675. Vychází 5x ročně.
Evidence MK ČR: E-10962
Zodpovídá: K. Trundová - e-mail: podatelna@protivanov.com ; knihovna@protivanov.com
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