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vychází 5x ročně, vyšlo v Protivanově dne 21.12.2015

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 14.10.2015
Na říjnovém jednání zastupitelstva městyse se zastupitelé zabývali těmito záležitostmi:
 Státní fond životního prostředí ČR zaslal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh Smlouvy
o poskytnutí podpory na akci „Zateplení ZŠ Protivanov“. Znění smlouvy zastupitelé schválili.
 od Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru krizového řízení městys obdržel návrh Dodatku
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na CAS, kterým se prodlužuje lhůta pro použití dotace a návrh
Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na zajištění akceschopnosti JSDH.
Oba dokumenty zastupitelstvo schválilo.
 Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy stanovil na základě souhlasu Dopravního inspektorátu
Policie ČR místní úpravu provozu v ulicích Na Dolině a Na Křivdě.
 Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS ČR zaslalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na investiční akci 114D244 00 5040 – FZŠ Městys Protivanov, okres Prostějov – CAS ve výši 2,5 mil Kč.
 Majetkoprávní záležitosti: zastupitelé projednali a schválili prodej dvou parcel v ulici Panská
(parc.č. 853/53, 853/73) a neschválili záměr odprodeje parc. č. 853/8 v téže ulici, který má sloužit jako veřejná
zeleň.
 Soudní jednání ve věci zrušení a vypořádání spoluvlastnictví týkající se majetku bývalého
Středomoravského lesního družstva: na základě protokolu ze soudního jednání uskutečněného
dne 7.10.2015, kde soudkyně doporučila stranám mimosoudní vypořádání, se zastupitelstvo městyse
Protivanov přiklonilo ke smírnému řešení sporu.
 větrné elektrárny: zastupitelé projednávali problematiku větrných elektráren. Bylo rozhodnuto, že je
nutné do tématu zapojit i občany Protivanova a bude uspořádána anketa, případně pak referendum.
 žádost ředitele ZŠ Protivanov: na jednání byla schválena žádost ředitele ZŠ o navýšení provozní dotace
na zabezpečení vchodů do školy (kamery, videotelefony, kabely, vodiče...).
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*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 18.11.2015
V měsíci listopadu se zastupitelé na jednání zabývali zejména majetkoprávními záležitostmi. Byly
schváleny odprodeje posledních 4 volných pozemků v ulici Panská (parc. č. 853/71, 853/72, 853/74, 853/18).
Následně byl projednáván záměr, zejména jeho znění, ve věci uzavření soudního smíru. Záměr byl schválen na
jednání zastupitelstva dne 27. 11. 2015 a je vyvěšen na úřední desce městyse Protivanov.
Dalšími body jednání byly:
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: nutnost vydat tuto
vyhlášku vyplynula z vyhlášení zákona č. 266/2015 Sb. o místních poplatcích, v našem případě zejména
pak v souvislosti se solidární odpovědností nezletilých poplatníků a jejich zákonných zástupců. Celé
znění najdete na webových stránkách městyse na úřední desce. Poplatek za komunální odpad se nemění,
tzn. zůstává ve výši 520 Kč/os/ rok. Vyhláška vstoupí v platnost dne 1.1.2016.
 schválení žádosti o finanční dar na provoz Městské správy sociálních služeb Boskovice poskytující
služby sociální péče více než 500 seniorům a zdravotně postiženým.
 projednávání žádostí na zabezpečení pouťových atrakcí pro rok 2016 – zastupitelstvo rozhodlo,
že pouťové atrakce zabezpečí stejný provozovatel jako v předchozích letech.
Výpisy ze zápisů jednání městyse Protivanov jsou pravidelně umísťovány na úřední desku městyse Protivanov.
starostka

Vážení spoluobčané,
starostka a zastupitelstvo městyse vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2016.

*** Vánoční ladění ***
Pro chvíle vánoční pohody jsme pro vás vybrali ukázku z publikace „Kniha s vůní skořice“, jejíž autor
MUDr. Karel Resch nám napsal: „Věřím, že pomůže malým pohlazením k atmosféře letošních Vánoc“.

Vá n o č n í d á r e k
Můj přítel vzpomíná...
Bylo to jednou o Vánocích a já, stejně jako všechny děti, se těšil na dárky pod stromečkem. Zvláště jsem si
toužebně přál velké, červené hasičské auto. Kdykoliv jsem šel okolo výlohy hračkářství, nemohl jsem od něj oči
odtrhnout. Můj tatínek pracoval v dopravě a vracel se unavený domů. Po pozdní večeři, obědě, či snídani odešel
na půdu, kde měl opravářský koutek a něco tam dlouho dělal. Někdy jsem nemohl usnout a viděl jsem radost
v jeho očích.
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Musím ještě dodat, že v našem rodinném domku s námi dočasně
bydlela maminka s malým chlapcem. Moji rodiče ji vzali k nám
ze soucitu, než se trochu zmůže a bude mít svůj vlastní domov.
Ono nás v domě bylo stále plno, například rodiče maminky,
později, až tatínek umřel, tak zase sirotci po jeho sestře a jiní. Ale
to už by byl jiný příběh.
Konečně se přiblížil Štědrý den a mně se zdály večeře, modlitba,
koledy u stromku velice dlouhé! Konečně došlo na tolik
očekávané rozdávání dárků. Jaká radost, ale i zklamání pro
všechny. Tatínek mi dal velký balík. Já v něm viděl to „své“
vysněné hasičské auto. Kdepak! Byla to nádherná, ručně
vyrobená krabice, vlastně truhlička na nářadí s mnoha zásuvkami, přepážkami, nářadím a mnoha šroubky. Vše
precizně vytvořené s láskou. To bylo ono veliké tatínkovo tajemství pro mne. A já? Já byl smutný! Totiž to veliké,
červené auto dostal od mé maminky syn paní, co u nás bydlela. S lítostí jsem šel spát už brzy, ale nespal jsem.
A tatínkův dárek zůstal ležet opuštěný pod stromkem.
Jaké bylo ale moje překvapení, když jsem ráno na svém nočním stolku uviděl milované hasičské auto
s lístkem: „Pepíkovi k Vánocům od Mařky Nekudové“. Ta radost! S autem jsem si věčně hrál, spal, učil se. Vůbec
jsem neviděl tatínkův smutný úsměv, ani jeho dárek stále ležící pod stromkem, který pomalu zasypávalo jehličí.
Jenže nic netrvá věčně a všechno lidské dílo trvá, až se „láskou“ nebo něčím jiným strhá.
Bylo to právě na Hromnice, když se mé milované auto doslova rozpadlo a to bylo tehdy ze dřeva. Dnes už
dávno vím, že to byla vlastně laciná tretka na chvilkové pobavení. Začal jsem plakat, ale nikdo právě nebyl doma,
aby mě utěšil. A v tom jsem uviděl svůj dárek od tatínka – je tam přece nářadí, šroubky, hřebíky; třeba auto
spravím!? S nadějí jsem otevřel kufřík a teprve teď jsem si tam mohl přečíst pár tatínkových něžných slov:
„Jožánkovi z lásky, nejen k Vánocům, nejen ke hraní, ale pro konání dobra a radosti druhým, na celý život. Tvůj
tatínek.“
Byla právě sobota, my děti měly pololetní prázdniny. Tatínek se vrátil domů. Pracovalo se ve všední den do
14 hodin, v sobotu do 12 hodin. Utíkal jsem mu naproti. Vzal mě do náruče a já mu upřímně všechno pověděl.
Podíval se na mně s láskou, dali jsme si pusu a šli společně „rozmontovat“ vánoční stromek. Ten večer, kdy nám
stromek naposledy posloužil svou vůní v kamnech, byl pro nás všechny „Štědrým dnem lásky“.
A tu skřínku s nářadím i lístečkem mám dodnes.
Josef Mikulášek

*** Knihovna a ICT ***
Poděkování
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, družiny při ZŠ a ZUŠ a všem jejím
pedagogům, dále žesťovému kvintetu pod vedením pana Holuba. Děkuji za moc příjemné moderování paní
Lence Holubové, panu Liboru Pavlů, Zdeňku Pavlů ml. a Zdeňku Pavlů st. za ozvučení a osvětlení, všem
děvčatům, které se staraly o minijarmark a občerstvení, také Katce Ptáčníkové – zářivé hvězdičce a úřadu městyse
za sponzorství celé akce.
V neposlední řadě děkuji družstvu Taurus Protivanov, které zapůjčilo pódium a vysokozdvižnou plošinu,
všem, kteří zajišťovali technické zázemí – pracovníkům úřadu městyse 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.
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Pexesiáda
V úterý 12.1.2016 bude probíhat čtvrtý ročník PEXESIÁDY. Je to soutěž v oblíbené hře
pexeso a zúčastnit se jí mohou všichni – děti i dospělí. Začátek bude ve 14:00 hodin
v knihovně. Pro první tři výherce jsou připraveny pěkné ceny.

Tvořivá dílna pro děti
Zvu všechny děti na první tvořivou dílnu v novém roce 2016, která se uskuteční v úterý 26. ledna
v knihovně. Sledujte webové stránky knihovny a plakáty na vývěskách, kde budou zveřejněny přesné informace.

Tvořivá dílna pro dospělé
Knihovna bude pořádat začátkem února tvořivou dílnu pro dospělé s lektorkou p. Tylšarovou, která nás
naučí výtvarnou techniku Kanzashi. Zájemci o tvoření se nahlásí nejpozději do 20. ledna 2016 v knihovně
nebo na tel. čísle 725 253 021. Všichni jste zváni nejen na toto tvoření, ale také na společné setkání při šálku
kávy nebo čaje.

Z emailu MUDr. Karla Resche – autora nové knihy
Sen vánoční přichází k nám
Pohled na nepopsaný list papíru mě občas poněkud děsí. Člověk
by se rád podělil o zajímavé zážitky, radosti i strasti, o něčem vyprávěl,
nebo se z něčeho jen zkrátka „vypsal". Ne vždy se to však daří. Mé dnešní
pocity jsou ale zcela jiné. Mám před sebou téměř hotový návrh obrázku
na titulní stránku nové publikace, která vychází pod názvem
„Kniha s vůní skořice" a je dalším úspěšným počinem nakladatelství
JaníkArt s r. o. Martina Janíka v Suchém. Karel Resch se zde s kolektivem
autorů nevěnuje tolik oblíbenému horáckému regionu, nýbrž poněkud
odlišným životním tématům. Pohled na obrázek Josefa Janíka z titulní
stránky knihy o mnohém vypovídá, přesto může vyvolávat řadu otázek.
Jen těžko bychom popřeli, že každý nějakým způsobem
přemýšlímeo běhu našich životů v čase, o věcech často pomíjivých,
mizících v zapomnění jako ona zobrazená pára nad šálkem čaje.
Opravdu nejsme ochotni dbát moudrosti svých předků a hlásit se k ní?
Skutečně nám nestojí zato nahlédnout do tajů starých svitků? Není
v tom i kus strachu, že se snad můžeme dozvědět něco nelichotivého
sami o sobě? No a plamének života a naděje, tak o tom víme jistě každý
své. Jen tu naději, tu bychom opravdu neměli ztrácet!
Byl bych rád, věřte mi, poslem jen dobrých zpráv. Zřejmě by to
musely být ale zprávy z jiných, lepších světů. Ten náš „vezdejší" je takový,
jaký je a v něm musíme žít. Nevzdávejme to a žijme rádi!
MUDr. Karel Resch

Vánoční přání
Někde jsem četla...
Vánoční tipy na dárky: Svým nepřátelům odpuštění. Oponentům toleranci. Příteli srdce. Zákazníkovi
službu. Všem dobročinnost. Každému dítěti dobrý příklad a sobě respekt.
Kéž těchto dárků dáte a také naopak dostanete co nejvíce.
Krásné vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2016.
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knihovnice

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

Církevní kalendář

Čt 24.12

Štědrý den

Pá 25.12

Slavnost Narození Páně - Boží Hod vánoční

So 26.12

Svátek sv. Štěpána

Ne 27.12

Svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa

Čt 31.12.

Sv. Silvestra I.

Čt 1.1.2016

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Čas a místo
16:00 Protivanov
23:00 Protivanov
7:00 Malé Hradisko
8:15 Protivanov
11:00 Protivanov
8:00 Protivanov
11:00 Buková
7:00 Malé Hradisko
8:15 Protivanov
11:00 Protivanov
17:00 Protivanov
7:00 Malé Hradisko
8:15 Protivanov
11:00 Protivanov

Betlémské světlo
V katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz ve Vídni bylo
při ekumenické bohoslužbě v sobotu 12.12.2015 předáno Betlémské světlo. Skauti pak toto
Betlémské světlo dopravili do České republiky. V Brně v katedrále je v neděli 13.12. při mši
svaté převzal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
V sobotu 19.12. bude opět za spolupráce skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky
po celé naší vlasti. Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese
http://www.betlemskesvetlo.cz a http://www.krestanskevanoce.cz.
Samozřejmě Betlémské světlo bude dovezeno i do naší farnosti. Bude to v pátek
18.12. a vy si je pak budete moci odnést do svých domovů. Tradičně bude v prodejně
COOPu a předsíni kostela. Nemocným v naší farnosti je otec Zdeněk donese ve středu 23.12. v dopoledních
hodinách.

Divadlo
I letos si pro nás děti připravily divadlo. Představení se uskuteční opět na slavnost Narození Páně, Boží
Hod vánoční a bude o zvířátkách, která chtěla pomáhat s hlídáním jesliček. Přijďte se podívat, jak se jim
to povedlo! Divadlo začíná ve 14:30 hod. ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově.

Obnova manželských slibů v naší farnosti
Stejně jako každý rok, i letos o svátku Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa (neděle 27.12.) budou moci
na všech bohoslužbách manželé obnovit své sliby.

Tříkrálová sbírka
V pátek 8. ledna po dětské mši svaté vyjdou do vašich domovů koledníci při tradiční Tříkrálové sbírce.
Také v Bukové se sbírka uskuteční. Datum bude upřesněno v ohláškách.
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7. farní ples
V pondělí 14.12.2015 byl zahájen předprodej lístků na farní ples. Ples se uskuteční v sobotu 23.1.2016 v sále
kulturního domu v Malém Hradisku. Těšit se můžete na všechno, na co jste na farním plese zvyklí. Hrát bude
samozřejmě hudební skupina TamDem, předtančení a neobvyklé půlnoční představení. Přestávky vyplní
akordeonista. Chutné jídlo, míchané nápoje i tombola jsou také samozřejmostí. A protože letos je farní ples po
sedmé, což je číslo plnosti, tombola bude obzvláště bohatá. I letos při vstupu bude na dámy čekat zvláštní
překvapení (nejen tradiční kalendářík).
Kdo by chtěl udělat někomu radost prostřednictvím tomboly, má jedinečnou příležitost. Shromažďovat
ji budeme na faře do 15.1.2016.

Vánoční přání
Jeden kněz mi nedávno řekl, že četl knížku, ve které bylo napsáno: „Těš se na Krista, on přijde“.
Že přijde, je jistota. Máme to zaznamenáno v Písmu svatém. Advent je pak dvojí přípravou: na narození Božího
Syna o Vánocích a také přípravou na to konečné setkání s Ním na konci časů. Využijme tedy naplno čas, který
nám milující Bůh stále nabízí.
A tak vám všem přeji nejen naplnění setkání s Kristem, ale i radostné očekávání, těšení se.
Rád vám všem k tomu žehnám!!
o. Zdeněk

*** Informace pro občany ***
Vyhodnocení dotazníkového šetření v ZŠ Protivanov
Výsledky dotazníkového šetření v naší základní škole, které se konalo v září letošníko roku a bylo
zaměřeno pro žáky, rodiče i pedagogy, najdete na webových stránkách městyse www.protivanov.com „Dokumenty ke stažení“.

Vánoční koledování
Je již tradicí, že se v předvečer Štědrého dne, tedy 23. prosince scházíme
ke společnému koledování u vánočního stromu na Náměstí. I letos v 18:30 hodin
nám žáci a učitelé ZUŠ zahrají známé koledy, pro dospělé bude připraven pohárek
svařeného vína, pro děti sladkosti a čaj. Přijďte se spolu s námi naladit na vánoční
notu a popřát si společně krásné a radostné Vánoce.

VII. Silvestrovský pochod a ohňostroj
Turistický oddíl Protivanov pořádá tradiční Silvestrovský pochod, který
se koná ve čtvrtek 31.12.2015. Cílem bude opět chata na Skalách s možností opečení
párků a občerstvením formou teplého čaje a svařeného vína.
Sraz účastníků je ve 13 hod. u sokolovny. Po návratu budou opět k dispozici
prostory Pohostinství Alfa, kde se mohou nejen účastníci pochodu občerstvit
a strávit čas do odpálení ohňostroje v 19 hod.
Děkujeme sponzorům, kteří na obě akce poskytli finanční prostředky: Městys Protivanov,
Pohostinství Alfa, M.I.S. Protivanov, Dřevo Málek, VPO Protivanov, J.K. Montáže s.r.o. - Jiří Kröner
a Josef Švec, družstvo Taurus Protivanov, Autodoprava Michal Kopecký, Autodoprava Zdeněk Hrubý.
Srdečně zvou členové TO Protivanov.
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Pozvánka - Horácký ples
Taneční soubor Skalák vás srdečně zve na Horácký ples, který se uskuteční v sobotu
6. února 2016 od 20:00 hodin v kulturním domě v Nivě. Večerem vás bude provázet hudební
skupina TamDem Protivanov. Zpestřením večera budou tradiční ostatkové zvyky a bohatá tombola.

Pozvánka – XXI. podnikatelský ples
Pohostinství ALFA Protivanov vás srdečně zve na XXII. podnikatelský ples, který se koná
v sobotu 30. ledna 2016 ve 20:00 hodin v kulturním domě v Malém Hradisku.
Těšit se můžete na dechovou hudbu Vlčnovjanku, na hudební skupinu TamDem Protivanov
a bohatou tombolu. Předprodej vstupenek je u paní Trundové v Pohostinství ALFA,
popř. na tel. čísle 582399128 nebo 731528333.

Vánoční svátky na zdravotním středisku
Obvodní lékař MUDr. Chytil: ordinovat bude 21.12. a 28.12. v obvyklou dobu; 23.12. a 30.12. bude ordinace zavřena.
Dětský lékař MUDr. Švec: ordinace bude beze změny, pouze na Silvestra 31.12.2015 bude pan doktor ordinovat
od 8:00 do 12:00 hodin v Brodku u Konice.
Zubní lékař MUDr. Kurfürst: ordinace bude ve dnech 23.12. a potom 29.12 – 31.12. uzavřena. V pondělí 28.12. 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 v novém roce 2016 v obvyklou dobu.
Lékárna: ve dnech 23.12 až 30.12. bude lékárna otevřena od 7:30 do 12:00 hodin a na Silvestra 31.12. bude zavřena.

Vánoční svátky - Úřad městyse a ICT - knihovna
Úřad městyse bude od 23.12.2015 do 31.12.2015 z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
ICT – knihovna bude od 23.12.2015 uzavřena, mimo pondělí 28.12.2015, kdy bude otevřeno v obvyklou dobu
od 7:00 do 16:00 hodin.

Informace – firma SITA
Vážení občané,
rádi bychom vás upozornili, že v zimním období, které je spojeno i s dopravními komplikacemi, jako je
náledí, množství sněhu..., je pro naši činnost - svoz komunálního odpadu důležité, aby na komunikacích
neparkovala auta a cesty tak pro odvoz odpadu byly volné. Současně upozorňujeme, že do popelnic se nesmí
ukládat žhavý popel - v takových případech by nebylo možné z bezpečnostích důvodu popelnici vysypat.
Dále důrazně upozorňujeme občany, že v kontejnerech na tříděný odpad, které jsou umístěny v obci, se
musí ukládat ten odpad, pro který je kontejner určen. Množí se nám bohužel případy, kdy občané tuto
skutečnost nerespektují.
Svoz komunálního odpadu během vánočních svátků bude beze změn, v obvyklé době.

Kosmetické studio Protivanov
Ráda bych touto svoje klienty
informovala, že od 18.12.2015 je
kosmetické studio Beauty Protivanov
z důvodu mého nástupu na mateřskou
dovolenou uzavřeno až do odvolání.
V případě dalších informací mě
kontaktujte na tel. čísle 731 577 309.
Současně děkuji všem
klientům za jejich přízeň a přeji krásné
Vánoce a hodně zdraví do roku 2016.
Jana Grmelová
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Hospůdka Kocanda
Přejeme spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních
úspěchů!
Vánoční otevírací doba
Pondělí 21.12.2015 - zavřeno

Pondělí 28.12.2015 - zavřeno

Úterý 22.12.2015 – 18:00 do 22:00 hod.

Úterý 29.12.2015 – 18:00 do 22:00 hod.

Středa 23.12.2015 – 18:00 do 22:00 hod.

Středa 30.12.2015 – 18:00 do 22:00 hod.

Čtvrtek 24.12.2015 - zavřeno

Čtvrtek 31.12.2015 - zavřeno

Pátek 25.12.2015 – zavřeno

Pátek 1.1.2016 – 18:00 do 23:00 hod.

Sobota 26.12.2015 – 10:00 do 23:00
od 14:00 hod. - TURNAJ V PEKERU

Sobota 2.1.2016 – 18:00 do 23:00 hod.
Od 18:00 hod. - TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

Neděle 27.12.2015 – 10:00 do 13:00 hod. a od 16:00 do
21:00 hod.
od 16:00 hod. - TURNAJ V KARTÁCH 66

Neděle 3.1.2016 – 10:00 do 13:00 hod. a od 17:00 do 21:00
hod.

Hospůdka Kocanda příjme brigádníka. Informace na tel. čísle 731254668

*** Inzerce ***
Koupím k okamžitému bydlení dům se zahradou, menší opravy mi nevadí. Děkuji Vám. 732 755 910

Protivanovský zpravodaj roč. LVII. /2015/, číslo 11,12 vyšlo dne 21.12.2015 v počtu výtisků 430.
Periodický tisk územního samosprávného celku městyse Protivanov.
Vydává Městys Protivanov ve spolupráci ICT a knihovnou, adresa: Protivanov 32 ,798 48 Protivanov, IČO 00288675.
Vychází 5x ročně.
Evidence MK ČR: E-10962
Zodpovídá: Kateřina Trundová - e-mail: podatelna@protivanov.com ; knihovna@protivanov.com
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