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*** Z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 3.11.2014
Ustavující jednání zastupitelstva obce zahájil bývalý starosta Karel Trnečka, který seznámil
přítomné nové zastupitele s výsledky letošních komunálních voleb. V našem volebním okrsku byly
sestaveny 3 kandidátky – Nestraníci, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů, s celkovým počtem 11
kandidátů pro každou stranu. Z 826 voličů našeho městyse se voleb zúčastnilo 634 občanů. Starosta
seznámil přítomné s dosaženým počtem hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Po vyhodnocení voleb a přepočítání hlasů byli do zastupitelstva zvoleni tito kandidáti:
Nestraníci

Alois Kolář
Ing. Ivo Rožnovský
Michal Kopecký

KDU - ČSL

Ing. Michal Hanák

Sdružení nezávislých kandidátů

RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
Mgr. Simona Krönerová
Jan Vybíhal
Jiří Vybíhal
Bc. Ing. Bronislava Krénarová
Ing. Michal Trunda
Libor Bílek

Nově složené zastupitelstvo městyse pak složilo předepsaný slib, který stvrdilo svým podpisem.
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Na ustavujícím zasedání se dále nově zvolení zastupitelé zabývali volbou starosty a místostarosty obce.
Místostarostou obce byl zvolen pan Jiří Vybíhal, tuto funkci bude vykonávat jako neuvolněný.
Do funkce starosty městyse byly podány dva návrhy a po řádném hlasování byla zvolena starostkou
paní Ing. Bronislava Krénarová. Tato funkce bude uvolněná, tak jako tomu bylo doposud.
Ustavující zasedání dále pokračovalo volbou předsedů a členů do výborů a komisí. Byli zvoleni tito
zastupitelé:
název
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Komise kultury a školství
Přestupková komise

předseda
Mgr. Simona Krönerová
Ing. Michal Hanák
Ing. Michal Trunda
Jan Marek

členové
Ing. Petr Koudelka, Jan Vybíhal
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D., Jaroslav Rosa
Kateřina Trundová, Milena Kejíková
Jan Strejc, Libor Bílek

***Z jednání zastupitelstva konaného dne 13.11.2014***
Krajský úřad Olomouckého kraje zaslal ke schválení nový strategický dokument „Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 – 2017“. Cílem je vytvoření stabilní, kvalitní
a ekonomicko udržitelné sítě sociálních služeb.
KÚ Olomouckého kraje dále zaslal informace o Programu podpory kultury a památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2015. Jedná se o 3 dotační programy – na obnovu staveb drobné architektury
místního významu, dále na obnovu kulturních památek v Olomouckém kraji a na podporu kulturních
aktivit.
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR sdělilo, že dotaci
v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany nebylo pro rok 2015 naší obci
vyhověno.
Magistrát města Prostějova, odbor občanských záležitostí oznamuje provedení kontroly dne
30.9.2014 týkající se evidence matričních knih a sbírek listin a sděluje našemu zastupitelstvu, že nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelé se dále zabývali informacemi Městského úřadu Plumlov, stavebního odboru. Jednalo se
o oznámení o zahájení stavebních řízení, kolaudačních řízení, územní souhlasy s umístěním staveb pro
jednotlivé občany. Dále zaslal výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby “’Přístavba
(rozšíření) sítě nízkého napětí, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu” pro lokalitu 40 rodinných domů
v Protivanově.
Stavební úřad také zaslal výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu “Sběrné
středisko odpadů Protivanov” a na stavbu “ Průtah silnice II/150”.
Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje sděluje, že žádosti ZŠ
Protivanov o zabezpečení dojíždění autobusové linkové dopravy k zastávce U Školy nebylo vyhověno. Jako
důvod uvádí, že by změnou trasy autobusových spojů došlo k nárustu km a tím i k vynaložení dalších
finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na veřejnou dopravu, což v současnosti není
možné.
Zastupitelé se následně zabývali schválením rozpočtového opatření č. 4, kde došlo ke změnám
v příjmové a výdajové části rozpočtu i v části financování.
Regionální rada soudržnosti Střední Morava informuje náš městys o skutečnosti, že byla v rámci
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projektu ''Bezbariérové zdravotní středisko Protivanov” ukončena udržitelnost projektu ke dni 4.11.2014.
Byly odeslány podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu.
Firma E-ON s.r.o. zaslala upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí na ořez, popř. na
odstranění dřevin ohrožující bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy. Tyto informace byly vyvěšeny
na úřední desce.
Květinářství Protivanov oznamuje ukončení provozování a výpověď nájmu nebytových prostor
k datu 31.12.2014.
Pan Antonín Doležal, Brno žádá naše zastupitele o prodloužení nebo uzavření nové smlouvy pro
hostování lunaparku na pouť v našem městysi. Jeho žádosti bylo vyhověno.
Městská správa sociálních služeb Boskovice žádá o finanční příspěvek na provoz. Klientkami tohoto
zařízení jsou také dvě naše občanky. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2000,- Kč.
Mateřské centrum Protivánek žádá naše zastupitele o schválení finančního příspěvku na akci
„Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi“ a dále o finanční příspěvek na pořízení koberce do nových
prostor mateřského centra na faře. Zastupitelstvo oběma žádostem vyhovělo.
Zastupitelé byli dále informováni o výběrovém řízení na akci „Zateplení základní školy“. Při této
stavbě bude provedeno zateplení stěn polystyrenem, zateplení střechy minerální vatou, výměna parapetů,
výměna hlavních vstupních dveří a prosklených stěn (+ dvěří u jídelny) a demontáž a zpětná montáž
ocelového schodiště na delší konzoly. Tato akce je z části financována dotací z Operačního programu
životního prostředí a z části z vlastních zdrojů.
Následné informace se týkaly výběrového řízení na akci “Komplexní revitalizace”, kterou
administruje firma BM Asistent. Starostka se zúčastnila jednání s touto firmou, další informace budou
podány zastupitelům k projednání při příštím zasedání.
Starostka podala zastupitelstvu také informace ohledně chodníků a cyklostezky. Stavby jsou
v podstatě hotové, do 30.5.2014 budou odstraněny zjištěné závady a nedostatky. Sběrný dvůr v Protivanově
je zkolaudovaný, v současnosti se zpracovává provozní řád a po odsouhlasení krajským úřadem bude
zahájen provoz.
Náš městys podal žádost na odbor dopravy na instalaci zrcadel u kostela, u hospody Kocanda
a u výjezdu u č.p.1.
Zastupitelé na zasedání následně projednávali otázku úklidu komunikací a chodníků v zimním
období, možnosti zakoupení sněhové frézy nebo využití zametače v letním i zimním období a také
zaměstnávání obecního pracovníka celoročně, popř. zajištění dalších pracovníků v období případné
sněhové kalamity.
Následně byly podány informace o přípravě kulturní akce “Rozsvícení vánočního stromu na
Náměstí”, které proběhlo na 1. adventní neděli, tj. 30.11.2014.
Firma Revenge a.s. zaslala našemu městysi sdělení o sběru oděvů za 3. čtvrtletí 2014, celkem se
odvezlo 556 kg.
Pořadatelé 6. setkání opuštěných handicapovaných dětí, které se uskutečnilo 6.9.2014, děkuje
našemu městysi za finanční příspěvek pro tuto akci.
Zastupitelstvo na závěr jednání schválilo pro 6 odstupujících členů obecního zastupitelstva
ocenění formou věcného daru a pamětního listu.

starostka
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*** Vánoční ladění***
Pro sváteční pohodu jsme pro vás vybrali tento příběh. Vychutnejte si ho třeba při
šálku kávy a s voňavým vánočním cukrovím. Příběh jsme převzali z knížky „Vánoční
příběhy pro potěchu duše“ od italského spisovatele Bruna Ferrera.

Legenda o vánoční hvězdě
Nejen u nás, ale také na americkém světadílu jsou Vánoce velkým svátkem. V Mexiku se lidé těší, že
si oblečou své nejkrásnější šaty, vystrojí hostinu a vzájemně se obdarují drahými a krásnými dárky. Něco
podobného se ostatně děje ve velké části světa. Ale i v Mexiku žijí lidé, kteří si nemohou dovolit oslavit ani
Vánoce. Jednou z nich, možná nejchudší ze všech, byla Inés, drobná a milá indiánská holčička s velkýma
černýma očima v snědém obličeji. I o Štědrém dnu bloumala bosa po velkém tržišti a s očima dokořán si
prohlížela hojnost dobrot všeho druhu. Nic z toho si Inés nemohla koupit. Jediným jejím bohatstvím byl
úsměv a občas se jí podařilo prodejce obměkčit natolik, že jí ždibec nějaké té pochutiny darovali. Maminka
jí ušila šaty s velkou kapsou na břiše, do níž si Inés ukládala všechno, co dostala. Pečlivě si kapsu hlídala,
aby z ní nic nevypadlo, protože jídlo nebylo určeno jenom pro ni, ale také pro malé sourozence
a nemocnou maminku. Ti všichni na ni doma čekali. O Štědrém dnu se vracela s kapsou naditou víc než
obvykle. Tentokrát se všichni dobře pomějí. Ale Inés se ani trochu neradovala. Měla totiž své malé, tajné
trápení.
V Mexiku lidé o Vánocích zachovávají milý obyčej – o Štědrém večeru všechny děti z města nosí
květinu Ježíškovi do kostela a soutěží, kdo mu daruje ten nejkrásnější květ. Inés si moc přála také Ježíškovi
něco přinést. Dokonce snila o tom, že mu právě ona, chudá indiánská holčička, dá nejkrásnější květinu ze
všech. Ale kde by sehnala květinu, když nemá peníze ani na jídlo?
Chodila městem sem a tam a hledala květinu pro Ježíška. Mezitím se téměř setmělo. Maminka
a sourozenci už na ni jistě netrpělivě čekají. Musí se vrátit domů. Ještě se naposledy rozhlédla a v jednom
koutě si všimla rostlinek, které měly lesklé zelené lístky, rozprostřené jako okvětní plátky. Chvatně se
sehnula a několik z nich utrhla. Sestavila malou kytičku, zavázala ji stuhou, kterou nosila ve vlasech – tím
nejhezčím, co měla a vytvořila z ní kolem zelených lístků mašli. Se zalíbením si kytku prohlížela. Ta se
jistě bude Ježíškovi líbit.
Inés zamířila domů. Když procházela kolem kostela, všimla si, že dveře jsou otevřené dokořán.
Napadlo ji, že tam teď jistě nikdo nebude a že všichni přijdou do kostela až po večeři. Tiše, jak byla bosky,
vklouzla dovnitř, lehce jako stín proběhla mezi sloupy až k místu zalitému světlem. Právě tam ležela na
vyšívaném polštáři soška Jezulátka. Položila před ni kytičku zelených lístků
ovázané mašlí. „Snad se Ti bude aspoň trochu líbit.“
Kostelem se rozezněly obdivné výkřiky. Inés sebou leknutím trhla. Kolem
ní stálo několik lidí a s údivem hledělo na její kytičku. „To jsou krásné květiny...
Kde jsi je našla?“ Inés sklonila hlavu a překvapením zapomněla dýchat. Zelené
lístky zčervenaly a měly nádhernou jasnou barvu. Malé kuličky uprostřed nich
naopak zezlátly. Teď si ta malá indiánská holčička byla jistá, že Ježíškovi její
dárek udělal radost. Proměnil obyčejné listí v nejkrásnější květ v celém Mexiku – ve vánoční hvězdu.
A červené listy se zlatým středem dodnes o Vánocích připomínají celému světu zázrak víry jedné
chudé mexické dívky.
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Poděkování

*** Knihovna a ICT ***

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního rozsvícení
vánočního stromu na Náměstí. Děkuji zvláště všem účinkujícím: dětem z MŠ, ZŠ a ZUŠ a všem jejím
pedagogům a vychovatelce, dále žesťovému kvintetu pod vedením pana Holuba a panu Zdeňku Pavlů.
Děkuji za pěkné moderování paní Lence Holubové, panu Liboru Pavlů za ozvučení a osvětlení,
všem děvčatům, které se staraly o minijarmark, občerstvení a hvězdičky pro děti, dále panu Michalu
Kopeckému, který pro vás zajistil a přepravil koně, a také slečně Janě Poňuchálkové - našemu krásnému
anděli.
V neposlední řadě děkuji i všem, kteří zajišťovali technické zázemí, družstvu Taurus za zapůjčení
pódia, našim hasičům, kteří se postarali o dopravní situaci, Úřadu městyse Protivanov za sponzorství
a panu Milanu Kitnerovi za zdokumentování celé akce. Jeho fotky můžete zhlédnout na
www.protivanov.com/knihovna.
Vážím si veškeré nezištné pomoci, díky které jsme mohli všichni společně slavnostně zahájit
adventní dobu a přípravu na Vánoce.
Pexesiáda
Zvu všechny děti (mohou se ale zapojit i dospělí) na již třetí ročník Pexesiády.
Je to soutěž v oblíbené hře pexeso. Proběhne v úterý 13. ledna 2015 ve 14:00
v knihovně. Pro tři první výherce Pexesiády jsou připraveny pěkné ceny.

Tvořivá dílna pro děti
Milé děti, zvu vás na první tvořivou dílnu v novém roce. A protože je zima a ptáčkové nám hladoví,
zhotovíme jim pěkné krmítko. Potřebovat budete pouze šikovné ruce a nějakou dobrotu pro ptáčky jako je
zrní, rýže, slunečnicová semínka aj. Tvoření proběhne v úterý 27. ledna 2015 ve 14:30 hodin v knihovně.
Tvořivá dílna pro dospělé
Začátkem února plánujeme tvořivou dílnu pro dospělé. Tentokrát nás čeká výroba letošního hitu –
šála pletená bez jehlic. Lektorkou bude Mgr. Tylšarová. Pokud máte zájem o tuto tvořivou dílnu, nahlaste
se v ICT – knihovně, popř. na tel. čísle 725 253 021 a to nejpozději do 15. ledna 2015.
Výstava
Plánujeme uspořádat během měsíce února v knihovně výstavu starých
hraček. Ráda bych Vás tímto požádala, pokud vlastníte nějakou starou panenku,
auto, kostky, káču nebo nejrůznější hračky, zda by bylo možné je k výstavě
zapůjčit. Kontaktujte mě, prosím, na tel. 725 253 021.
Vánoční přání
Jedno moudro praví: "Ať daruješ ze svého majetku cokoliv, dáváš málo.
Opravdový dar znamená dávat ze svého nitra.“
Přeji vám, ať ze svého nitra dáváte to nejkrásnější nejen po celou dobu
vánoční, ale také po celý rok 2015.
knihovnice
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Z dopisu
Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,
je to až neuvěřitelné, jak rychle se opět rok s rokem sešel a blíží se konec roku. Máme před sebou
přípravu na vánoční a novoroční svátky, se vším, co k tomu vždy patří.
Dovolte mi prosím, abych využil této příležitosti a jménem všech autorů a spolupracovníků
nakladatelství JANÍK ART pana Martina Janíka v Suchém popřál vám všem klidné prožití letošních Vánoc,
splnění všech tajných přání a hlavně pevné zdraví v Novém roce 2015. Děkujeme za přízeň, kterou věnujete
našim knihám. Další nové publikace již připravujeme a budou opět v nabídce protivanovské knihovny.
PF 2015 ze Suchého.
za kolektiv MUDr. Karel Resch
Vánoční
Tá naša dědina,
drahá a jediná,
to naše Sochy
o Vánocích.
Světýlka vzpomínek,
jak malé plamínek,
došo ti zahřijó,
o Vánocích.

Do rodné chalópke,
každé se vrací rád,
to chvílo nezmešké,
O Vánocích !
Karel Resch

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

Církevní kalendář

St 24.12

Štědrý den

Čt 25.12

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční

Pá 26.12

Svátek sv. Štěpána

So 27.12.
Ne 28.12

Svátek sv. Jana
Svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa

St 31.12.
Sv. Silvestra I.
Čt 1.1.2015 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
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Čas a místo
16:00 Protivanov
23:00 Protivanov
7:00 Malé Hradisko
8:00 Protivanov
11:00 Protivanov
8:00 Protivanov
11:00 Buková
17:00 Malé Hradisko
8:00 Protivanov
11:00 Protivanov
17:00 Protivanov
7:00 Malé Hradisko
8:30 Protivanov

Vánoční svatá zpověď
Vánoční svatá zpověď bude v sobotu 20.12. od 13:00 hodin. Zpovídat přijede o. Josef Pejř
z Horního Štěpánova.
Betlémské světlo
Také letos přivezli z Betléma rakouští skauti všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru Betlémské světlo. Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se
uskutečnila v sobotu 13.12. v největším evangelickém kostele na Lutherplatz, Wien – Gumpendorf.
V brněnské diecézi bylo toto Betlémské světlo přineseno v obětním průvodu při mši svaté na třetí neděli
adventní.
I letos bude tedy dovezeno do naší farnosti a vy si je budete moci odnést do svých domovů.
Tradičně bude v prodejně COOPu a předsíni kostela. Nemocným v naší farnosti bude doneseno v úterý
23.12. v dopoledních hodinách.
Divadlo
Na slavnost Narození Páně, Boží Hod vánoční, bude ve 14:30 hodin
v kostele divadelní představení Legenda o Vánocích v nebi a zpívání
koled.
Obnova manželských slibů v naší farnosti
Stejně jako každý rok, i letos o svátku Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a
Josefa budou moci na všech bohoslužbách manželé obnovit své sliby.
Tříkrálová sbírka
V pátek 9. ledna 2015 po dětské mši svaté se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka v Protivanově.
6. farní ples
Předprodej lístků na farní ples byl zahájen v pondělí po třetí neděli adventní, tj. 15.12. Zároveň vás
tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové
tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do 15.1.2015. Bude-li třeba, farnost vám vystaví
potvrzení o daru. 6. farní ples se uskuteční v sobotu 24.1.2015 v sále KD Malé Hradisko.
Vánoční přání
Jistě bylo před dvěma tisíci lety nebe plné hvězd, stejně jako v současnosti. Mudrci z Východu se
tenkrát dobře zorientovali a věděli, která je ta pravá hvězda, a která je bezpečně dovede do Betléma
k narozenému Ježíškovi-Spasiteli světa.
Pokud se ztotožníme s nimi, jistě i my budeme prožívat stejnou radost, jako tenkrát oni. Kéž tedy
toto světlo, které prozářilo temnotu noci, prozařuje i všední život každého z nás.
To vám ze srdce přeje o. Zdeněk

***Mateřské centrum konečně na faře ***
Co to vlastně je mateřské centrum? Je to místo přátelské maminkám i dětem. Zřizují je zpravidla
matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy, umožňují
matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají (Rut Kolínská, zakladatelka
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sítě MC v ČR.)
Mateřské centrum Protivánek vzniklo v dubnu 2010. Díky podpoře pana faráře jsme pořídili nějaké
hračky, díky vstřícnosti pana starosty Trnečky jsme je nastěhovali do obřadní síně úřadu. Maminky se
scházely vždy v úterý dopoledne, vypily kávu, nechaly děti pohrát, probraly slasti a strasti mateřství,
vzájemně si poradily, svěřily se s problémy. Pro děti začaly pořádat uspávání broučků a vypouštění balónků
Ježíškovi.
Čas běžel, z batolátek, která zkoušela přejít na vratkých nožkách po místnosti, se stali předškoláci,
z miminek „holky z naší školky“. A občas si posteskli: „škoda, že už nemůžeme do centra.“ Maminky
v centru se měnily, jak se jedny vracely do práce a jiným se narodily děti.
Mateřské centrum jsme zakládali s tím, že jeho stálé místo bude na nově zrekonstruované faře.
Opravy farní budovy právě letos v prosinci umožnily přestěhovat centrum do nové, krásně opravené
místnosti. Slavnostní otevření proběhlo 12. prosince.
Co Mateřské centrum Protivánek nabízí? Hlavním programem bude nadále setkávání maminek na
mateřské dovolené. Setkání probíhají obvykle ve čtvrtek mezi 9.00 - 11.00 hodin. Nabízíme kávu nebo čaj,
prostor pro sdílení a zároveň příjemné zázemí herny pro děti. Zveme všechny maminky, které mají zájem!
Začínáme 8. ledna.
Nově nabízíme odpolední program pro předškoláky a školáky a jejich rodiče. Bude probíhat v úterý
odpoledne, mezi 15.00 – 17.00 hodin. O letních prázdninách plánujeme týdenní příměstský tábor pro děti
od 5 do 11 let. Nápadů na další programy a akce je spousta, uvidíme, kolik se nám podaří zrealizovat.
Nic z toho by ale neproběhlo bez práce a podpory spousty lidí. Proto děkujeme:
- panu faráři Zdeňku Fučíkovi za vstřícnost a umožnění využívat prostory fary
- panu starostovi Karlu Trnečkovi a zaměstnancům úřadu za trpělivost a možnost doposud bezplatně
využívat místnosti v budově úřadu
- nové paní starostce Bronislavě Krénarové a všem zastupitelům za poskytnutí příspěvku na nákup koberce
do místnosti MC
- všem, kteří se podíleli na zprovoznění nových prostor na faře a ve svém volném čase malovali, natírali a
jinak pracovali
- všem, kteří nám věnovali nebo zprostředkovali nábytek a hračky
- všem, kteří s MC sympatizují a podporují je. Děkujeme!!!
Informace o činnosti a aktualitách z dění v MC můžete najít na našem facebookovém profilu.
za celé MC Protivánek Jana Veselá

*** Informace pro občany ***
Vánoční koledování
Městys Protivanov vás zve na předvečer Štědrého dne, tedy 23. prosince
v 18:30 hodin na tradiční koledování u vánočního stromu na Náměstí.
Žáci ZUŠ nám zahrají známé koledy, pro dospělé bude připraven pohárek
svařeného vína a pro děti sladkosti. Přijďte se spolu s námi naladit na vánoční
notu a popřát si společně krásné a radostné Vánoce.
Vánoční koncert
Městys Protivanov a ZUŠ Konice vás srdečně zvou na vánoční koncert, který se uskuteční v neděli
28. prosince 2014 v 15:00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Protivanově. Vystoupení žáků
ZUŠ a Holóbkova mozeka vám jistě zpříjemní vánoční čas. Těšíme se na vás.
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VI. Silvestrovský pochod a ohňostroj
Turistický oddíl Protivanov pořádá ve středu 31.12.2014 tradiční Silvestrovský pochod k chatě na
Skalách a Silvestrovský ohňostroj.
Sraz účastníků pochodu je ve 13 hod. u místní sokolovny. Nezapomeňte si s sebou vzít párek
na opečení, něco k dodržení pitného režimu a dobrou náladu. V cíli bude na zahřátí připraveno svařené
víno a teplý čaj a nejmladší účastníci obdrží jako vždy sladkou odměnu. Po návratu zpět jsou pro všechny
k dispozici prostory Pohostinství Alfa, kde bude k občerstvení mimo jiné připraven tradiční silvestrovský
guláš.
Ohňostroj bude odpálen stejně jako loni v 19:00 hod. na Náměstí. Děkujeme sponzorům,
kteří na obě akce poskytli finanční prostředky, a to: Městys Protivanov, Pohostinství Alfa, MIS Protivanov,
Dřevo Málek, VPO Protivanov, J.K Montáže - Jiří Kröner a Josef Švec, družstvo TAURUS Protivanov,
Autodoprava Michal Kopecký, Autodoprava Zdeněk Hrubý a firma Kinetic – Ivo Hlahůlek.
Srdečně zvou členové TO Protivanov.
Pozvánka - Horácký ples
Srdečně zveme všechny občany na Horácký ples, který se uskuteční v sobotu 14. února 2015
od 20:00 hodin v kulturním domě v Malém Hradisku. Večerem vás bude provázet hudební skupina
TamDem Protivanov a těšit se můžete nejen na bohatou tombolu, ale také
na tradiční ostatkové zvyky.
taneční soubor Skalák Protivanov
Pozvánka – XXI. podnikatelský ples
Pohostinství ALFA Protivanov vás srdečně zve na XXI.
podnikatelský ples, který se koná v sobotu 31. ledna 2015 ve 20:00
hodin v kulturním domě v Malém Hradisku. K tanci a poslechu bude
hrát dechová hudba BIVOJANKA a hudební skupina TamDem Protivanov.
Zpestřením večera bude Michael Jackson Show live a bohatá tombola.
Předprodej vstupenek je u paní Trundové v Pohostinství ALFA.
Vánoční svátky na zdravotním středisku
Obvodní lékař MUDr. Chytil: v pátek 19.12. a dále pak od 31.12.2014 do 2.1.2015 ordinovat nebude, v pondělí
22.12. a v pondělí 29.12. bude ordinace otevřena v obvyklou dobu
Dětský lékař MUDr. Švec: ordinace bude beze změny, pouze na Silvestra 31.12.2014 bude pan doktor
ordinovat od 11:00 do 12:00 hodin
Zubní lékař MUDr. Kurfürst: dne 22.12. bude ordinace otevřena v době od 8:00 do 13:00 hodin, dne 23.12.
a 29.12. ordinace nebude a dne 30.12.2014 bude pan doktor ordinovat od 8:00 do 12:00 hodin.
Gynekologický lékař MUDr. Bilík: ordinace bude v průběhu vánočních svátků uzavřena, další ordinační
hodiny budou 7. a 8. ledna 2015 v obvyklou dobu
Lékárna: ve dnech 22.12., 23.12. a 29.12. otevřeno od 7:30 do 12:15 hodin, ve dnech 30.12. a 31.12. bude
uzavřena a v pátek 2.1.2015 otevřeno od 7:30 do 14:15 hodin
Vánoční svátky - Úřad městyse a ICT - knihovna
Úřad městyse bude od 22.12.2014 do 2.1.2015 z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
ICT – knihovna bude otevřena v pondělí 22.12.2014 a potom od 23.12.2014 do 2.1.2015 bude uzavřena.

9.

*** Společenská kronika ***
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 Marií Trnečkovou, Protivanov č.p. 288.
Rodina Trnečkova.

Starostka a zastupitelstvo městyse přejí všem

občanům příjemné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce 2015.

*** Inzerce***
Hospůdka Kocanda
Spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů!
Vánoční otevírací doba
22.12. Pondělí
23.12 Úterý
24.12. Středa
25.12. Čtvrtek
26.12. Pátek
27.12. Sobota
28.12. Neděle
29.12. Pondělí
30.12. Úterý
31.12. Středa
1.1. Čtvrtek
2.1. Pátek

18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
10:00 – 12:00
Zavřeno
10:00 - 23:00
18:00 – 22:00
10:00 – 13:00
Zavřeno
18:00 – 22:00
10:00 – 12:00
18:00 - 22:00
18:00 - 23:00

20:00 - 22:00

17:00 – 22:00
19:00 -???

Silvestr na Kocandě dne 31.12. od 20:00
Můžete se těšit na 3 druhy piv - Litovel 11°, Gustav 13° a Maestro
Míchané nápoje
K jídlu bude připravené pečené vepřové koleno, topinky s masovou směsí a vepřové/kuřecí steaky + hranolky i něco
kyselého – utopenec a zavináč
Pro rezervované stoly novoroční přípitek a jednohubky zdarma!
Rezervace na tel. čísle: 731 254 668
Těšíme se na Vás
Prodej rodinného domku
Prodám RD 2+1 v Protivanově. Dům vyžaduje rekonstrukci. Cena je 140.000,- Kč. Zájemci mohou volat na tel: 774 704 573.
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