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Vážení občané,
máme advent, pomalu a jistě se nám blíží
konec roku 2016. Mělo by to být období klidnější, kdy se člověk pozastaví, zrekapituluje
si, co se mu v uplynulém roce povedlo, či nepovedlo, co dokázal, či co se mu dokázat nepodařilo, ale většinou to tak nebývá. Období
před Vánocemi se v posledních letech stává
časem shonu, stresu, plnění termínů a bláznivého pobíhání po obchodech se snahou
sehnat ty nejlepší vánoční dárky. Nekažme
si to. Děti už zcela jistě Ježíškovi všechna svá

přání napsaly a ten je na tato přání připraven
a dospělí, ti snad žádné velké materiální dárky nepotřebují. Jak říká Henry Van Dyke „Ne
dar, ale ta myšlenka je to, co se počítá.” Není
totiž důležité, jaký dar jsme dostali a jestli se
nám líbí, nebo ne, jestli je drahý, či levný. Jediné, co se počítá a co by mělo být to nejdůležitější při předávání je to, že jsou předávány
s láskou, která se penězi vyjádřit nedá. Někdo
může namítnout - a co úklid, pečení cukroví,
chystání dalších pokrmů? Svátky však nejsou

o tom, zda je dům vygruntovaný, či nikoliv
a ani o obžerství. Měly by být časem setkávání, radosti, klidu a tak si je v tomto roce takové udělejme.
Přeji Vám tedy Vánoce hlavně šťastné
a veselé a do nového roku 2017 jen to dobré!
Ať dosáhnete všeho, co si budete přát, ať se
Vám vyhnou neštěstí a trápení. Prostě ať je
ten nový rok pro Vás ještě lepší, než ten, se
kterým se právě loučíme.
			
starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání zastupitelstva 29. 9. 2016
Zářijové jednání zastupitelstva se neslo zejména v duchu řešení majetkoprávních záležitostí. Zastupitelé schválili:
•
směnu pozemku parc. č. 256/9 k. ú.
Protivanov o výměře 286 m² ve vlastnictví městyse za část pozemku parc. č.
246/5 o výměře 286 m² a odkup části
pozemku parč. č. 246/5 o výměře 71 m²
a části parc. č. 246/29 o výměře 74 m²
obě k. ú. Protivanov (části parcel 246/5,
246/29 tvoří místní komunikaci vedoucí u ulice Na Bařině k „Čertůvce“);
•
odprodeje tří částí pozemku parc.
č. 9/1 k. ú. Protivanov o celkové výměře 10 m² - části pozemku zasahuje
stavba 3 garáží v ulici Bukovská;
•
prodeje částí pozemku parc. č. 1106/1,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Protivanov o výměře 141 m² a 44 m² v rámci řešení majetkových vztahů v ulici Na Řádkách;

•

odkup podílu ¾ na parc. č. 1660/19
k. ú. Protivanov, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové
výměře 25 m² (parcela tvoří místní komunikaci v ulici U Hřiště).

Opětovně zastupitelé zamítli záměr odprodeje parcely č. 853/8 k. ú. Protivanov v ulici
Panská. Zastupitelé preferují ponechání tohoto pozemku ve vlastnictví obce s cílem ponechat parcelu jako veřejné prostranství.
Byla schválena Smlouva o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330039952/001 mezi E. ON
Distribucí a.s. a Městysem Protivanov. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického
vedení dle tohoto zákona (dále též jen „věcné
břemeno“) v rámci stavby Protivanov, DS NN,
6RD – III. Etapa, která řeší rozšíření kabelového
vedení nízkého napětí v ulici Panská.

Zastupitelé se také zabývali žádostí o ukončení pronájmu nebytových prostor - průmyslové zboží (místnost o rozměrech 34,2 m² +
sociální zařízení) v přízemí budovy č. p. 375
ul. Bukovská. Schválili ukončení pronájmu
k 30. 10. 2016. Od 1. 11. 2016 jsou tyto prostory volné a je možné si je pronajmout.
Co se týká finančních záležitostí, bylo
schváleno Rozpočtové opatření č. 12/2016,
které navýšilo výdajovou část rozpočtu
o 340.000,- Kč z důvodu opravy strojovny
v kotelně Základní školy Protivanov a dále
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
Hospici na Svatém Kopečku.
Byly diskutovány možnosti získání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 46, 47
„Infrastruktura základních škol“, které vedení
základní školy hodlá využít a podniká v rámci
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získání těchto finančních prostředků kroky
již po celý rok 2016 (spoluúčast na vytváření Místního akčního plánu, zařazení projektů
do tohoto plánu, komunikace s projektovými manažery,…) a řešena konečná podoba
projektu parkoviště u hřbitova. Starostka
také informovala zastupitele o tom, že ve
dnech 1. 9. 2016 do 2. 9. 2016 provedl Krajský
úřad Olomouckého kraje dílčí přezkoumání
hospodaření městyse Protivanov za období
1. 1. 2016 – 31. 8. 2016 a při tomto přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Jednání zastupitelstva 27. 10. 2016
Důležitým bodem říjnového jednání zastupitelstva byla Obecně závazná vyhláška
(dále „OZV“) č. 1/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Ta řeší úpravu čl. 6
obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 ze dne
18. 11. 2015. Na základě ročních zkušeností
s OZV č. 2/2015 byly v článku 6 (Osvobození)
odst. 2 upraveny body a) a b) a přidán bod c),
a to následovně:
(2) Od poplatku se osvobozují fyzické osoby:
a. které jsou poplatníky dle čl. 2 odst. 1
písm. a v místě pobytu se prokazatelně dlouhodobě (tj. po dobu minimálně 6 měsíců v průběhu příslušného
kalendářního roku) nezdržují z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
výkonu vazby, pobytu v zahraničí za
účelem zaměstnání nebo studia,
b. jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny Úřadu městyse Protivanov, Náměstí 32, Protivanov a jejichž
faktický pobyt není znám,
c. které jsou poplatníky dle čl. 2 odst. 1
písm. b), a to v případě, že všichni její
vlastníci i spoluvlastníci jsou současně i poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm.
a) této vyhlášky.
Nárok na osvobození zde nevzniká v případě, že tento poplatník má u správce poplatku za uplynulé období evidován vyměřený
a splatný nedoplatek na tomto poplatku.

Celé znění OZV č. 1/2016 je dostupné na webových stránkách obce www.protivanov.com
v sekci Obecní úřad / Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva. Vyhláška nabyde účinnosti 1. 1. 2017 a zruší tímto OZV č. 2/2015.
Sazba poplatku se nemění.
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem kontroly obce, která proběhla dne
20. 9. 2016, a kterou uskutečnil Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů a předpisů vydaných
k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací.
Závěr: při kontrole nebyly zjištěny zásadní
nedostatky a lze konstatovat, že kontrolované
úkoly jsou plněny. Obec plní úkoly uvedené
v krizovém zákoně. V návaznosti na tuto kontrolu a doporučení byl na webové stránky obce
umístěn informační banner „Záchranný kruh“,
kde mohou občané získat základní informace týkající se ochrany obyvatelstva a přehled
o aktuálních rizicích a nebezpečích.
Zastupitelé také diskutovali o výsledku
místního referenda (viz samostatná kapitola
dále) a možnost získání dotací na rekonstrukci Hasičského domu. Dotace sice dosahují
až do výše 90 % uznatelných nákladů, avšak
dle zjištěných informací by bylo nutné splnit podmínky týkající se garážového stání,
hygienických norem apod., a aby bylo těmto podmínkám vyhověno, byla by nutná rekonstrukce řádově za 10 mil Kč. Vzhledem
k nákladnosti celé akce a tomu, že získání
dotace není jisté, se zastupitelé shodli, že
v současnosti nebudou o poskytnutí této dotace žádat.

způsob využití jiná plocha nacházejícího se
v k. ú. Protivanov (pozemek za základní školou) spolku SK Protivanov z. s. a v závislosti
na tom také záměr SK Protivanov zrekonstruovat hřiště na tomto pozemku v rámci
akce „Rekonstrukce sportovního areálu“, na
kterou podal žádost o dotaci na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. V případě
získání dotace městys přislíbil finanční spoluúčast na projektu. Zrekonstruované hřiště
by sloužilo potřebám Základní školy i široké
veřejnosti.
Zastupitelé schválili znění nových stanov
dobrovolného svazku obcí – Svazek obcí
Střední Moravy (SOSM), předložené správním výborem SOSM. Ty zohledňují existenci nových komunikačních nástrojů jako je
např. datová schránka, kterou mají obce povinnost mít zřízenou ze zákona, nebo pružnější formy hlasování metodou per rollam,
v případech jako je čerpání finančních prostředků z RFPPSM a také k narovnání některých ustanovení stanov podle platných právních norem.
V druhé části jednání byl schválen Plán
rozvoje obce Protivanov na období 2016
až 2022 (celé znění na webových stránkách
obce), finanční dar ve výši 2.000,- Kč Městské
správě sociálních služeb Boskovice a zajištění
pouťových atrakcí na rok 2017 panem Antonínem Doležalem, Brno, který tady hostoval
s lunparkem v posledních letech. Starostka
také informovala zastupitele, že byly zaregistrovány u Státního fondu životního prostředí dvě žádosti o dotace a to: Pořízení kompostérů pro městys Protivanov a Vybavení
sběrného dvora Městys Protivanov. V případě úspěšnosti žádostí budou kompostéry
k dispozici v druhé polovině roku 2017.

Jednání zastupitelstva 24. 11. 2016
Na listopadovém jednání zastupitelstva
byl za účelem provozování sportovních, kulturních a společenských aktivit schválen pronájem části pozemku parc. č. 789/1 o výměře
cca 7000 m², druh pozemku ostatní plocha,

MÍSTNÍ REFERENDUM
Místní referendum
V městysi Protivanov proběhlo ve dnech
7. října 2016 v čase od 14:00 hod. do 22:00
hod. a 8. října 2016 v čase od 8:00 hod. do
14:00 hod. podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o místním referendu) a podle usnesení zastupitelstva č. 8/2016/2.2. ze dne 8. 9. 2016 městyse Protivanov, hlasování v místním referendu
o otázce:

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Protivanov podporovalo rozšíření stávajícího větrného parku nacházejícího se v katastrálním území Protivanov o dalších maximálně 5 větrných
elektráren? S možností odpovědí ANO/NE.
Složení místní komise:
Předseda místní komise: 		
Místopředseda místní komise:
Člen místní komise:
Zapisovatel:			

František Kolář
Miloslava Lachmanová
Mgr. Simona Krönerová
Marie Pejřová

PROSINEC 2016
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Místní komise, která podle §19 odst. 2 zákona o místním referendu plní rovněž úkoly okrskové komise, je-li v obci zřízen pouze 1 hlasovací
okrsek, zjistila tyto celkové výsledky hlasování v místním referendu:
Celkový počet hlasovacích okrsků:

1

Celkový počet okrskových komisí:

1

Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisu ze seznamu oprávněných osob:

810

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky:

396

Celkový počet odevzdaných úředních obálek:

396

Celkový počet platných hlasů pro odpověď ANO:

225

Celkový počet platných hlasů pro odpověď NE:

155
4

Celkový počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování (neoznačili křížkem odpověď):

384

Celkový počet platných hlasů celkem:

12

Celkový počet neplatných hlasovacích lístků:
Místní referendum je platné a závazné tzn.,
že zastupitelé budou podnikat další kroky
v souladu s výsledky místního referenda.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných
osob zapsaných v seznamech oprávněných
osob. Počet oprávněných osob, kterým byly
vydány hlasovací lístky a úřední obálky, byl
396 z celkového počtu 810 oprávněných osob

zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných osob, což je 49 %.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a aspoň 25 % oprávněných
osob zapsaných v seznamech oprávněných
osob. Pro odpověď ANO hlasovalo 225 oprávněných osob, tedy 57% oprávněných osob,

které se místního referenda zúčastnily a to je
28% z celkového počtu oprávněných osob.
Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování
nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu dle §58 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu nebyl v zákonné lhůtě (10 dnů
ode dne ukončení hlasování) podán.
starostka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 26. listopadu 2016 jsme v obřadní síni úřadu městyse slavnostně uvítali do života obce tyto malé občánky:
David Ešner, Peter Pavol Nevrla, Ošlejšková Denisa, Sedláková Zuzana, Vybíhalová Valérie, Zemánková Tereza
Všem děťátkům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojený a láskou naplněný život, ať maminčina něžná náruč
a tátova mužná síla jim jsou vždy oporou a pevnou záštitou před strastmi a nepohodou.

foto: Miloslav Kitner

VÁNOČNÍ DÁREK – MODRÝ KÁMEN
Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě
hleděl na ulici výkladem malého elegantního
obchodu, který mu patřil. Před výkladem se
zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči
modré jako nebe se jí rozzářily, když uviděla
jeden z vystavených šperků. Rozhodně otevřela dveře klenotnictví a ukázala na nádherný tyrkysový náhrdelník.
„Chci ho pro sestru jako dárek. Můžete mi

ho pěkně zabalit?“ Klenotník se na svou zákaznici nevěřícně zadíval: „Kolik máš peněz?“
Děvčátko si bez váhání stouplo na špičky
a vysypalo na pult plechovou pokladničku.
Vypadlo z ní pár drobných bankovek, hrst
mincí, několik mušliček a kovových figurek.
„Bude to stačit?“ zeptala se hrdě. „Chtěla
bych koupit dárek starší sestře. Co umřela
maminka, se o nás stará ona a nikdy nemá

ani chvilku pro sebe. Z tohohle dárku bude
mít jistě velkou radost. Ten kámen má stejnou barvu jako její oči.“
Muž odešel do zadní části obchodu a za
chvilku se vrátil s krásným červeně a zlatě zdobeným dárkovým papírem, do kterého pečlivě
zabalil krabičku s náhrdelníkem.
„Tady ho máš“ řekl holčičce. „A dej na něj pozor.“
Děvčátko hrdě vykročilo, jako by si neslo poklad.

4

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

Hodinu poté vešla do klenotnictví krásná dívka. Měla nádherné modré oči a vlasy
barvy medu. Položila na pult před klenotníka balíček, který on předtím s takovou péčí
připravoval.
„Ten náhrdelník je koupený u Vás?“
zeptala se.
„Ano, slečno.“
„Kolik stál?“
„Cena je věc dohody mezi zákazníkem

a mnou. Tato informace je důvěrná,“ odvětil
klenotník.
„Ale moje sestra měla jen pár drobných.
Nikdy by si takový náhrdelník nemohla dovolit koupit!“
Klenotník zvedl pouzdro s náhrdelníkem,
zavřel ho, znovu pečlivě zabalil a podal dívce.
„Vaše sestra ho zaplatila. Dala za něj víc,
něž by dal kdokoliv jiný – dala všechno, co
měla.“

zdroj: Osvěžení pro duši, autor: Bruno Ferrero,
vyd.2., Portál, s.r.o. Praha 2010

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Betlémské světlo
V neděli 11. prosince dovezli skauti do Brna Betlémské světlo a předali ho při mši v brněnské katedrále otci
biskupovi Vojtěchovi. V sobotu 17. prosince pak bylo
toto světlo rozvezeno vlaky po celé České republice.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní:
„Odvážně vytvářet mír.“
Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“
(Mt 5, 9-10).
Do naší farnosti bude světlo přivezeno ve středu
21. prosince a od pátečního rána bude umístěno na
tradičních místech, tedy v prodejně COOP a v předsíni
kostela, odkud si je můžete odnést do Vašich domovů.
Našim nemocným pak bude přineseno v pátek 23. prosince v dopoledních hodinách.

Pořad bohoslužeb o Vánocích
Den
So 24.12.

Církevní kalendář
ŠTĚDRÝ DEN

Čas a místo
16:00 Protivanov
23:00 Protivanov

Ne 25.12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
(Boží Hod vánoční)

7:00 Malé Hradisko
8:15 Protivanov
11:00 Protivanov

Po 26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

8:00 Protivanov
11:00 Buková

Út 27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

17:00 Protivanov

Čt 29.12.

Svatého Tomáše Becketa, mučedníka

17:00 Buková

Pá 30.12.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18:00 Protivanov

So 31.12.

Svatého Silvestra I., papeže

17:00 Protivanov

Ne 1.1.2017

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:00 Malé Hradisko
8:15 Protivanov

Obnova manželských slibů v naší farnosti
Stejně jako každý rok na svátek Svaté Rodiny, Ježíše,
Marie a Josefa na dětské páteční mši svaté obnoví přítomné manželské páry své manželské sliby.

11:00 Protivanov

Koncert „20 let Kamínků“

Tříkrálová sbírka
V roce 2017, stejně jako v minulých letech se uskuteční v Protivanově i v Bukové Tříkrálová sbírka. Datum
bude upřesněno v ohláškách a na farním webu.

8. farní ples
V pondělí, po druhé neděli adventní (5.12.2016), byl
zahájen předprodej lístků na 8. farní ples. Vstupenky si
můžete zamluvit na mobilu: 725 253 021. 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 18.1.2017. Pán Bůh zaplať za ceny.
8. farní ples se uskuteční v sobotu 21.1.2017 od 20:00
hodin v sále KD Malé Hradisko. Těšit se můžete na vše,
na co jste na farním plese zvyklí, plus zvláštní půlnoční
překvapení. Výdělek z farního plesu půjde na pastorační aktivity v naší farnosti popřípadě na úpravu prostranství farního dvora, opravu fasády garáže a zídky
mezi kostelem a farou.

Mince a jiné dárkové předměty, které potěší
Ku příležitosti žehnání generálně opravené fary (16.10.2016) nechala římskokatolická farnost v Protivanově vyrazit pamětní mince. Jsou vyrobeny ve dvou barevných provedeních: ALPAKA a mosaz-patina. Mince je možné si zakoupit na faře,
jeden kus z jakéhokoli kovu stojí 100,- Kč. Dále je možné si pořídit stříbrnou minci
stejného motivu. Mince má certifikát puncovního úřadu a stojí 1.000,- Kč. Na faře
si také můžete zakoupit a pořídit „pro zkoušku trpělivosti“ nové puzzle s motivem
fary, dále klíčenky, hrníčky a propisky.
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Žehnání vína

Vánoční přání

V úterý (27.12.), v den památky svatého
Jana, apoštola a evangelisty se stalo v církvi tradicí žehnat víno. I když náš „tvrdý“ kraj
nemá podmínky pro pěstování vinné révy,
není důvod si nějaké víno či šampaňské pro
novoroční přípitek nenechat požehnat. Žehnání proběhne po mši svaté.
Proč církev nechává žehnat v den svátku
svatého Jana víno? Podle křesťanské tradice
Ježíšovi nepřátelé usilovali o smrt apoštola
Jana. Proto mu namíchali do vína i jed, aby
ho otrávili. Svatý Jan tento pohár požehnal
a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína
v den svátku světce připomíná tuto událost

a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané
v jeho spisech. Kdo tedy má zájem, může
tuto možnost využít a nechat si požehnat
svoje vlastní víno.

Za pár dní o Vánocích budeme moci znovu
a nově prožít to veliké tajemství, kdy se Bůh
narodil v malém betlémském Děťátku. Bůh
se v Ježíškovi dává člověku jako Světlo, které
prozařuje temnotu a svítí na cestě v lidském
životě, jako Pokoj a Radost, které vstupuje
do lidského srdce, přeplněného sobeckými
zájmy.
Kéž o těchto Vánocích znovu zahlédneme
a zakusíme, jak je Bůh dobrý a s novou chutí
a elánem vykročíme do nového roku 2017!
Rád vám všem k tomu žehnám!!
o. Zdeněk

ICT – KNIHOVNA PROTIVANOV
Poděkování
I letošní první adventní neděli 27.11. jsme
zahájili slavnostním rozsvícením vánočního
stromu na Náměstí. O to víc bylo slavnostnější a krásnější, protože náš vánoční strom dostal nový blýskavý kabátek s velkou hvězdou.
Slavnost zahájil žesťový kvintet pod vedením
pana Holuba, program pokračoval pásmem
písniček a básniček v podání dětí z mateřské
školky, žáků ZUŠ, dětského pěveckého sboru a dětí z družiny při ZŠ a vrcholil příjezdem
koňského povozu s pohádkovým měsíčkem
Prosincem. Tato bytost se pak ujala své vlády, usedla na připravený trůn a spolu s dětmi
rozsvítila náš vánoční strom.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu slavnostního
rozsvícení vánočního stromu . Děkuji zvláště
všem účinkujícím, všem dětem a jejich pedagogům. Děkuji za moc příjemné moderování
paní Lence Holubové, dále za celé ozvučení
a osvětlení akce, všem děvčatům, které se
staraly o minijarmark a občerstvení, vychovatelkám a dětem z družiny za výzdobu, manželům Kovářovým za nádherný adventní věnec,
který byl v průběhu akce dozdoben dětmi,

paní M. Šmídové, panu J. Krejčímu, všem,
kteří zajišťovali technické zázemí a dalším nejmenovaným přátelům za velkou pomoc.
V neposlední řadě také děkuji družstvu
Taurus Protivanov, které zapůjčilo pódium
a zejména úřadu městyse za sponzorství celé
akce.
Vážím si veškeré nezištné pomoci, díky které jsme mohli všichni společně slavnostně
zahájit adventní dobu a přípravu na Vánoce.

Tvořivá dílna pro děti
Pásmo dětských tvořivých dílen, které
bude probíhat po celý rok 2017 zahájíme
zimní „tvořivkou“ ve čtvrtek 26. ledna 2017
od 13.30 hodin v knihovně. Sledujte webové stránky knihovny a plakáty na vývěskách,
kde budou včas zveřejněny přesné informace. Již nyní se na všechny děti těším.

Tvořivá dílna pro dospělé
V pondělí 30. ledna 2017 v 18:00 hodin
bude knihovna pořádat tvořivou dílnu pro
dospělé. Lektorka p. Tylšarová nás naučí, jak
si vyrobit krásnou látkovou dózu. Zájemci

Přeji Vám ze srdce,
ať máte plno důvodů
zářit štěstím a radostí
nejen během
vánočních svátků,
ale i v celém
novém roce!
knihovnice

o tvoření se nahlásí nejpozději do 20. ledna
2017 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.

Pexesiáda 2017
Ve čtvrtek 12.1.2017 se uskuteční jubilejní
pátý 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 prostorách obecního úřadu.
Pro první tři výherce jsou připraveny pěkné
ceny. Všichni jste srdečně zváni.
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VIII. Silvestrovský
pochod a ohňostroj
V sobotu 31. prosince 2016 se již poosmé vydáme
k chatě na Skalách, tradičnímu cíli pochodu, který se stává neodmyslitelnou součástí posledního dne v roce nejen
mnoha protivanovských, ale i stále více občanů z okolních vesnic, především Malého Hradiska, Bukové, Žďárné,
Benešova a Suchého. Sraz účastníků je ve 13:00 hodin
u sokolovny a v cíli bude opět zajištěno občerstvení formou teplého čaje a svařeného vína, nejmladší účastníci
obdrží sladkou odměnu a jako každý rok bude také možné opéct si párek. Po návratu budou k dispozici prostory
pohostinství Alfa, kde se mohou nejen účastníci pochodu občerstvit, ale i strávit čas do odpálení ohňostroje
v 19:00 hodin nebo zde přivítat nový rok 2017.
Děkujeme sponzorům, kteří na obě akce poskytli finanční prostředky, a to: 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. Děkujeme také účastníkům loňského pochodu za dobrovolné finanční příspěvky, které byly použity k nákupu letošního ohňostroje.
Srdečně zvou členové TO Protivanov

Vánoční koledování
Srdečně zveme všechny
občany ke společnému koledování u vánočního stromu
na Náměstí, které se uskuteční
v předvečer Štědrého dne,
tedy 23. prosince v 18:30
hodin.
Tradičně 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 navzájem krásné a radostné
Vánoce.
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VÁNOČNÍ SVÁTKY NA
ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
Obvodní lékař MUDr. Chytil
bude ordinovat 21.12. v obvyklou dobu; 23.12. bude ordinace zavřena; 27.12. bude pan doktor ordinovat v Prostějově
v době od 6:30 do 11:00 hodin a dne 28.12. 2016 v Protivanově a to v době od 7:00 do 11:00 hodin.
Dětský lékař MUDr. Švec
bude na zdravotním středisku ordinovat v obvyklou ordinační dobu (beze změny).
Zubní lékař MUDr. Kurfürst bude ordinovat ve středu
28.12.2016 v době od 8:00 do 12:00 hodin, jinak bude ordinace od ve dnech 27.12., 29.12 a 30.12. uzavřena.
Gynekologický lékař MUDr. Bilík:
ordinace bude od 22.12.2016 po celou dobu vánočních svátků uzavřena, další ordinační hodiny budou v novém roce
2017 v obvyklou dobu.
Lékárna bude ve dnech 29.12 a 30.12. uzavřena, ostatní
dny bude otevřeno v obvyklou dobu.
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UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
Upozorňujeme naše občany na zákaz parkování aut na chodnících
a pochůzných cyklostezkách. Tato místa jsou určena pouze pro cyklisty či chodce. Zvláště v zimních měsících tyto komunikace je nutné
udržovat a to v případě parkování aut na nich není možné. Při porušování zákazu hrozí majitelům automobilů finanční sankce.

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Městys Protivanov
nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí budovy č. p. 375,
které byly využívány jako prodejna průmyslového zboží.
Jedná se o místnost o rozměrech cca 34,2 m² + sociální zařízení.
Možnost pronájmu je ihned.
Bližší informace na Úřadu městyse Protivanov.

VÁNOČNÍ SVÁTKY − ÚŘAD MĚSTYSE
A ICT − KNIHOVNA
Úřad městyse a ICT-knihovna budou od 23.12.2016 do 31.12.2016
z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřeny.
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Vítání občánků. Foto: Miloslav Kitner

Rozsvěcování vánočního stromu. Foto: Jan Šindelka
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