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Milí občané,
a opět po roce máme tady Vánoce. Rok
2017 utekl jako voda a je čas ohlédnutí se
za tím, co nám přinesl. Myslím, že v Protivanově se toho za poslední rok událo mnoho.
Proběhly finančně náročné akce, ale i akce
menší, které ač nestály tolik peněz, mohly
potěšit všechny generace. Pro ty nejmenší
jsme za podpory Ministerstva pro místní
rozvoj vybudovali klidovou zónu s herními
prvky v ulici Panská a dále opravili vnitřní
rozvody vody, vyměnili sanitární vybavení,
upravili systém vytápění, zrekonstruovali
splaškovou kanalizaci v Mateřské škole. Paní
ředitelka pak pořídila dětem zcela nové hřiště v areálu MŠ. Opravili jsme značnou část
komunikací, a to ulici Školní, U Školky a Průchodní, tzn. hlavní příjezdové a přístupové
cesty k Základní a Mateřské škole. Dali jsme
nový kabát budově Úřadu městyse Protivanov, provedli opravy v bytových domech,
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v těchto dnech dokončili veřejné osvětlení
v ulici Panská a pod stromeček si dáme novou komunální techniku, která nám, alespoň doufám, bude velkým pomocníkem při
úklidu sněhu a při udržování pěkného prostředí v obci. Také jsme vybavili za pomoci
Olomouckého kraje naši Jednotku sboru
dobrovolných hasičů ochrannými pracovními prostředky a zařízeními na udržování
těchto oděvů. Co se týká společenských
událostí, opět bylo uspořádáno setkání pro
starší a dříve narozené občany, 2x jsme přivítali nové občánky obce, Knihovna a ICT
centrum uspořádala spoustu akcí pro děti
i dospělé. Jak jste si mohli všimnout, pořídili
jsme i novou vánoční výzdobu – sněhové
vločky, které teď spolu s vánočním stromkem zdobí ve večerních hodinách centrum
obce. Výše uvedené není celý výčet akcí,
které byly v roce 2017 realizovány, avšak patří mezi ty výraznější. Ne vždy se vše povede
dle přání všech. Často je třeba najít nějaký
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rozumný kompromis. Snad, ale v konečné
fázi, jsou všechny akce pro obec přínosem.
A spoustu dalších záležitostí máme naplánováno na nacházející rok. O tom si můžete
přečíst v článku, který se věnuje rozpočtu
obce na rok 2018. Pokud máte nějaké nápady i Vy, neostýchejte se a seznamte nás
s nimi. Budeme jenom rádi.
Abychom ale zcela neodbíhali od rázu posledního čísla zpravodaje roku 2017. Stručnou rekapitulaci za obec jsem již provedla,
nyní ohlédnutí za rokem 2017 čeká jen vás
samotné. Určitě tam najdete věci, na které
budete vzpomínat v dobrém, i věci, na které byste nejraději zapomněli. Tak už to ale
bývá. Nic není jen „růžové“. Mějte však na
mysli, že život je takový, jaký si jej sami uděláme. Přeji Vám všem krásné vánoční svátky
a do roku 2018 spoustu zdraví, štěstí, lásky
a optimismu.
starostka

Z jednání zastupitelstva městyse
Protivanov konaného dne 26. 10. 2017
Starostka informovala zastupitele o tom, že
ve dnech 4. 10. – 5. 10. 2017 bylo provedeno
dílčí přezkoumání hospodaření městyse Protivanov za rok 2017 (přezkoumávané období
1. 1. – 31. 8. 2017). Výsledek tohoto přezkoumání – při dílčím přezkoumání hospodaření
městyse Protivanov nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Také podala informaci, že dne
11. 10. 2017 byla provedena u Úřadu městyse
Protivanov kontrola na dodržování zákonů:

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrola byla spíše metodického
rázu. Byly zjištěny drobné nedostatky, k nimž
byly doporučeny postupy řešení.
Co se týká majetkových záležitostí, za-

stupitelé schválili prodej pozemku parc.
č. 853/29 o výměře 1165m², druh pozemku orná půda, který je zapsaný na LV
1 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro
k. ú. Protivanov žadateli dle pořadníku vedeného u Úřadu městyse Protivanov. Cena
250 Kč/m² vč. DPH.
Na základě předchozích diskuzí zastupitelů
a konzultací starostky na Odboru územního
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plánování Magistrátu města Prostějova byly
schváleny následující změny v dosud platném Územním plánu městyse Protivanov:
•
Plocha VD3 (pokračování ulice Panská)
– část parc. č. 918/2, 918/20, 918/21,
918/48 – převést z rezervy na plochu
pro bydlení;
•
Plocha VD5 (směrem za „Panský“) – zbývající část parc. č. 836/39 – převést z re-

•

•
•

zervy na plochu pro bydlení (možná výstavba až 3 RD);
Plocha BH1 – převést z plochy určené
pro výstavbu bytového domu na plochu
pro výstavbu RD;
Plocha VD2 – parc. č. 836/22 - převést na
plochu určenou pro bydlení;
Parc. č. 264/13 – převést z plochy sídelní zeleně na zastavěnou plochu (plochy

smíšené obytné – venkovské).
Zastupitelé řešili nominaci členů do školské
rady, které jmenuje zřizovatel, a kteří tvoří
1/3 členů školské rady (1/3 je tvořena pedagogy, 1/3 zástupci rodičů). Souhlasili se
jmenováním Ing. Michala Trundy, Michala
Kopeckého a RNDr. Miloslava Kitnera.

Jednání zastupitelstva 30. 11. 2017
Starostka seznámila zastupitele s následujícími informacemi:
•
Dne 26. 10. 2017 byla na základě
ust. § 4 odst. 1. zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů
u Úřadu městyse Protivanov provedena kontrola matričního úřadu. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky se závěrem, že u matričního úřadu
je zabezpečen výkon státní správy na
úseku matrik, vidimace a legalizace
a správních poplatků.
•
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy zaslal Kolaudační souhlas s užíváním stavby Inženýrské sítě nová
zástavba Protivanov, Objekt: SO 101
Pozemní komunikace (přístavba místní komunikace, zpevněné chodníky –
chodníky, sjezdy), I. etapa. Stavba obsahuje místní komunikaci sloužící dopravě
v obci (ulice Panská). Jedná se o stavbu
trvalou.
•
Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo
informaci, že v rámci podpory bydlení
byla městysi Protivanov poskytnuta
v roce 2012 státní investiční dotace ve
výši 800.000,- Kč na akci „16 TI Protivanov“, ev. č. 117D513000444. Podle podmínek poskytnutí dotace měl být ve
stanoveném termínu k výše uvedené
technické infrastruktuře zkolaudován
příslušný počet bytů. Z důvodu nesplnění této podmínky bylo obci sděleno,
že MMR učinilo podání na místně příslušný finanční úřad s žádostí o vyměření vrácení poměrné části dotace za
nedokončené bytové jednotky. Další
kroky jsou zcela v kompetenci FÚ. Ze
strany MMR je tímto akce definitivně
ukončena.
V rámci majetkových záležitostí zastupitelé
schválili:
•
Pronájem části pozemku parc. č. st.
41/1 o výměře cca 42 m², který je zapsaný na LV 1 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pro k. ú. Protivanov

dle zákresu. Cena nájemného 1000 Kč/
ročně;
•
Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 8800077163/1/BVB/P. V rámci přeložky STL přípojky nebyly v původní smlouvě smluvně ošetřeny zřízením budoucího věcného břemene pozemky parc.
č. 1136/6 a 1129/1 v k. ú. Protivanov.
Nesoulad vznikl důsledkem digitalizace
katastrálního operátu a musel být napraven, aby mohla proběhnout přejímka této plynovodní přípojky.
Zastupitelé se zabývali Nařízením vlády,
které reaguje na novelu zákona o obcích
č. 99/2017 Sb. a stanovuje výše odměn
poskytovaných mimo jiné uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za
měsíc. Ty jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. V reakci na metodický pokyn
MV ČR, který doporučoval odměny s platností od 1. 1. 2018 schválit znovu ve stejné
výši případně v nové výši, zastupitelé po
diskuzi stanovili novou výši odměn a to
následovně:
•
Místostarosta 13.800,- Kč (tj. 50% z maximální výše odměny stanovené v Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. se zaokrouhlením);
•
Předseda výboru 920,- Kč (tj. 30% z maximální výše odměny stanovené v Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. se zaokrouhlením);
•
Člen výboru 770,- Kč (tj. 30% z maximální výše odměny stanovené v Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. se zaokrouhlením);
•
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,- Kč (tj. 30% z maximální výše
odměny stanovené v Nařízení vlády č.
318/2017 Sb. se zaokrouhlením).
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Důležitým bodem jednání zastupitelstva pak

bylo schvalování rozpočtu městyse Protivanov na rok 2018. Zastupitelé jej schválili v následující struktuře: Příjmy ve výši 17.309.770,Kč, výdaje ve výši 18.353.200,- Kč, financování
1.043.430,-Kč. Rozpočtu městyse na rok 2018
je věnován samostatný článek v tomto čísle
zpravodaje.
V rámci diskuze týkající se rozpočtu na rok
2018 zastupitelé usnesením podpořili:
•
Záměr SK Protivanov z.s. zrekonstruovat hřiště na pozemku parc. č. 789/1 k.
ú. Protivanov, ulice na Balkáně, v rámci
akce Rekonstrukce sportovního areálu
a dofinancování do výše celkových nákladů stavby;
•
Záměr výstavby bytů pro sociální bydlení na parc. č. 789/2 k. ú. Protivanov. Samotná realizace je podmíněna získáním
dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu;
•
Záměr pořízení komunální techniky.
Co se týká rozpočtu na rok 2017, zastupitelé
schválili RO č. 12/2017. Jedná se o navýšení
příjmové části o 204.130,- Kč (prodej pozemku). Výdaje 0,- Kč, financování -204.130,- Kč.
Zastupitelé také souhlasili pro rok 2018
se zachováním stávající výše místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši
520,- Kč/osobu resp. nemovitost za rok.
Poplatek se počítá na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok. Výše tohoto poplatku se v přecházejícím roce tzn. roce 2016, nezvyšovala, je
tedy možné zachovat poplatek ve výši
520,- Kč i pro rok 2018. Městys Protivanov
měl v roce 2016 na odpadové hospodářství
výdaje v celkové výši 951.566,- Kč, příjmy
pak 717.512,- Kč. Doplatek z rozpočtu obce
v rámci odpadového hospodářství tudíž činil 234.054,- Kč. Na rok 2018 svozová firma
SUEZ Využití zdrojů a.s. počítá v důsledku
zvyšování ceny skládkovného se zvýšením
o 8% na 397,- Kč vč. DPH/občana resp. ne-

PROSINEC 2017
movitost (345,- Kč bez DPH). O tom, zda
se toto navýšení ceny promítne i do výše
místního poplatku, bude rozhodovat zastupitelstvo nejdříve v roce 2018.
Starostka informovala zastupitele o zvýšení
ceny vodného ze stávající výše 56,35 Kč/m³ vč.
DPH na 59,97 Kč/m³ vč. DPH. Jedná se o navýšení o 3,62 Kč. Důvodem je zvýšení ceny vody předané z VAS Boskovice a ceny elektrické energie.
Mimořádné jednání zastupitelstva 8. 12. 2017
Předmětem mimořádného jednání zastu-
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pitelstva městyse bylo pořízení komunální
techniky pro potřeby obce. Zastupitelstvo
městyse Protivanov schválilo pořízení komunální techniky – traktor John Deere 3038 R
včetně příslušenství (sněhová radlice, zametač, vozík) v celkové hodnotě 1.331.482,- Kč
včetně DPH a přijetí úvěru na financování
pořízení tohoto stroje od firmy UniCredit
Leasing CZ, a.s., IČ 15886492 dle nabídky č.
260217 „CreditAgro Jonh Deere TURF klasic
0,99%“ včetně pojištění a povinného ručení.

Splátky budou rozvrženy do 4 let.
Zastupitelé souhlasili s návrhem, aby se jednání zastupitelstva v roce 2018 konala opět
každý poslední čtvrtek v měsíci, tzn. 25. 1.,
22. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6., 26. 7., 30. 8.,
27. 9. V případě potřeby starostka svolá jednání mimořádné.

Rozpočet městyse Protivanov na rok 2018
Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 13. 11. 2017
na úřední desce městyse Protivanov (fyzicky
i elektronicky), nikdo z občanů se ve stanovené lhůtě k návrhu nevyjádřil. Schválený
rozpočet městyse Protivanov, rozpočtová
opatření k tomuto rozpočtu, střednědobý
výhled rozpočtu jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách
obce www.protivanov.com v sekci Obecní
úřad/Rozpočet/Městys Protivanov. Do jejich
listinné podoby lze nahlédnout v úředních
hodinách na Úřadu městyse Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov. Rozpočet obce
se sestavuje dle následující struktury:
Příjmy:
•
Daňové příjmy (třída 1) - odvíjejí se dle
očekávaných výsledků roku 2017 a predikce Svazu měst a obcí ČR, očekávaného výběru místních poplatků;
•
Nedaňové příjmy (třída 2) – plynou z určitých aktivit obce či jiných subjektů
ve prospěch obce (pronájem majetku,
podíl na zisku podniků, kde má obec
majetkový vklad, příjmy z poskytování
služeb a výrobků, …);
•
Kapitálové příjmy (třída 3) - očekáváné
příjmy z prodeje majetku pozemků;
•
Přijaté dotace (třída 4) – příspěvek určený na výkon státní správy, příjem dotace
v rámci VPP.
Výdaje
•
Běžné výdaje (třída 5) - prostředky použité hlavně na každodenní provoz obce,
opravy majetku;
•
Kapitálové výdaje (třída 6) - investice
do majetku obce (investice dle zákona
o účetnictví).
Financování
Součástí rozpočtu obce i tzv. financování popisující situace, kdy:
•
obec si půjčí peníze a pak je splácí –
v našem případě položka 8124 (splátka

•

úvěru u ČS a.s.);
dojde ke změně stavu peněžních prostředků na vlastních účtech obce, položka 8115 (zapojení přebytku z roku 2017).

Významné výdajové paragrafy a položky rozpočtu 2018 (jedná se o mimořádné výdaje,
se kterými je počítáno na rok 2018):
•
§2212 Silnice - služby spojené s opravami komunikací; oprava ulice Sokolská;
projekty parkoviště u hřbitova, infrastruktura Panská, projekt prodloužení
Panské, propojení ulic Panská, Nová;
•
§2321 Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly - oprava kanalizace na ulici Bukovská, rekonstrukce
odlehčovací komory a retenční nádrže
před ČOV Protivanov;
•
§3113 Základní školy - rekonstrukce kanalizace (jídelna, tělocvična, družina),
gravitační kanalizace.
o Pozn. Příspěvky na provoz Základní
školy, příspěvkové organizace (1.600 tis. Kč)
i Mateřské školy, příspěvkové organizace (500
tis. Kč.) zůstaly ve výši shodné s rokem 2017.
•
§3322 Zachování a obnova kulturních
památek - oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí;
•
§3612 Bytové hospodářství - projektová příprava v rámci výstavby sociálních
bytů na parc. č. 789/2 v k. ú. Protivanov
•
§3631 Veřejné osvětlení - nákup cca 15ti
nových lamp;
•
§3636 Územní rozvoj - územní studie na
průmyslovou zónu; nákup stavebních
pozemků;
•
§3639 Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené - pořízení nové sekačky; nákup pozemků v rámci řešení majetkových nesrovnalostí v intravilánu obce.
Městys Protivanov má také podané žádosti
o dotace (resp. souhlasilo s podáním žádostí
o dotaci ZŠ Protivanov a SK Protivanov) vztahující se k akcím, které by probíhaly v roce
2018, a které budou realizovány pouze za

předpokladu, že dotace budou poskytnuty
a s jejich realizací bude zastupitelstvo souhlasit. V případě kladného vyřízení těchto
žádostí bude rozpočet v příjmové/výdajové
části operativně upravován. Jedná se o:
•
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3, cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů – projekt Pořízení kompostérů pro
Městys Protivanov;
•
spoluúčast na projektu – Rekonstrukce
hřiště v areálu za ZŠ Protivanov (žadatel
SK Protivanov z.s.);
•
žádost o dotaci Základní školy Protivanov,
příspěvkové organizace, do Integrovaného regionálního operačního programu
výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol
pro projekt s názvem, „Odborné učebny přírodovědných předmětů, Odborné
učebny jazykových předmětů a dobudování konektivity na škole“;
•
plánované podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na výstavbu bytů pro sociální
bydlení. Objemově zastavovací studie
počítá s výstavbou 8 bytů o velikosti
63,7 m² bez sklepních prostor (+3 sklepy
7,8 m², 5 sklepů 9,3 m²). Celkové náklady dle současné kubatury cca 25 mil. Kč,
celkové výdaje obce do 5 mil Kč.
Z důvodu opatrnosti nebyla v rozpočtu zcela
zahrnuta predikce daňových výnosů na rok
2018 a předpokládá se rezerva cca 1mil. Kč.
Rozpočet městyse může být v průběhu roku
upravován v důsledku požadavků obce rozpočtovými opatřeními.
Rozpočet městyse Protivanov na rok 2018
byl dne 30. 11. 2017 zastupitelstvem schválen v následující struktuře: Příjmy ve výši
17.309.770,-Kč, výdaje ve výši 18.353.200,Kč, financování 1.043.430,-Kč.
Tab.: Zkrácený rozpočet na rok 2018 – zkrácená verze (viz. další strana)
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Schválený rozpočet na rok 2018 - zkrácená verze
PŘÍJMY
Kč
VÝDAJE
3 000 000 Kč Silnice
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
90 000 Kč Údržba místních komunikací
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti
300 000 Kč Zajištění dopravní obslužnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
3 300 000 Kč Svazek obcí Drahanská vrchovina, neinvest. příspěvek
Daň z příjmu právnických osob
7 200 000 Kč Svazek obcí Drahansko a okolí, neinvest. příspěvek
Daň z přidané hodnoty
800 000 Kč Odvádění a čištění odpadních vod a nakládáni s kaly
Daň z nemovitých věcí
1 000 Kč Mateřská škola
Odvody za odnětí ze ZPF
10 000 Kč Základní škola
Poplatek z ubytovacích kapacit
11 000 Kč Knihovna a ICT centrum
Poplatek za rekreační pobyt
15 000 Kč Ostatní záležitosti kultury (dary, služby,..)
Poplatek za užívání veřejného prostranství
530 000 Kč Zachování a obnova kulturních památek
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
20 500 Kč Neinvestiční trasfer církvi
Poplatek ze psů
35 000 Kč Místní rozhlas
Správní poplatky
350 000 Kč Tělovýchovná činnost
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
215 000 Kč Využití volného času dětí, oprava a údržba hřišť
Příjem - větrné elektrárny
101 000 Kč Zdravotní středisko
Příjem z podílů na zisku a dividend
3 000 Kč Bytové hospodářství
Záležitost kultury - nedaňové příjmy
134 500 Kč Nebytové hospodářství
Příjmy z nájmu - zdravotní středisko
150 000 Kč Veřejné osvětlení
Příjmy z poskytování služeb - zdravotní středisko
334 900 Kč Pohřebnictví - hřbitov
Příjmy z nájmu - bytové prostory
14 000 Kč Územní rozvoj
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory
235 300 Kč Komunální služby a místní hospodářství
Příjmy z nájmu - nebytové prostory
33 000 Kč Sběr a svoz odpadů, provoz SSO
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory
13 200 Kč Péče o veřejnou zeleň
Poplatky z hrobů
92 120 Kč Dary obecně prospěšným organizacím
Příjmy z prodeje pozemků
56 650 Kč Požární ochrana
Příjmy z pronájmu pozemků
2 500 Kč Odměny zastupitelů
Příjmy z pronájmu nemovitostí
140 000 Kč Činnost místní správy (obecní úřad)
Příjmy za využívání a zneškodňování odpadů
30 000 Kč Platby daní a poplatků
Ostatní nedaňové příjmy - činnost místní správy
92 100 Kč Mikroregion Protivanovsko – neinvest.příspěvek
Ostatní příjmy
1 043 430 Kč Ostatní výdaje
Financování
18 353 200 Kč Celkem
Celkem

Kč
4 865 000 Kč
27 000 Kč
70 210 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
400 000 Kč
530 000 Kč
2 961 000 Kč
443 370 Kč
110 500 Kč
330 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
265 000 Kč
41 000 Kč
439 350 Kč
1 555 000 Kč
200 000 Kč
315 000 Kč
10 000 Kč
500 000 Kč
722 830 Kč
881 500 Kč
20 000 Kč
12 000 Kč
349 050 Kč
971 370 Kč
1 828 020 Kč
380 000 Kč
6 000 Kč
60 000 Kč
18 353 200 Kč

Přímá volba prezidenta České republiky
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se uskuteční
přímá volba prezidenta České republiky. Ministerstvem vnitra ČR bylo potvrzeno 9 kandidátů na post prezidenta.
Prezidentské volby se konají ve dvou kolech
a upravuje je ústavní Zákon o přímé volbě
prezidenta, ze kterého vyplývají následující
stručné informace.
První kolo přímé volby prezidenta
(12. a 13. ledna 2018)
V prvním kole prezidentských voleb zvítězí
kandidát, který obdrží nadpoloviční počet
platných hlasů od oprávněných voličů.
Pokud žádný kandidát nedosáhne nadpoloviční většiny hlasů, koná se druhé kolo voleb
a to i v případě, že by byl pouze jediný kandidát do druhého kola, což je málo pravděpodobné, ale zákon to také ošetřuje.
Druhé kolo přímé volby prezidenta
(26. a 27. ledna 2018)
Není-li zvolen prezident v prvním kole nadpoloviční většinou platných hlasů, postupují do druhého kola ti kandidáti, kteří mají
stejný nejvyšší počet hlasů, případně dva
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných voličů.
Prezidentem republiky je zvolen kandidát,

který v druhém kole dosáhl jako jediný nejvyššího počtu hlasů.
Prezidentská volba bez vítěze a vyhlášení
nových voleb
Při volbě prezidenta je možné, že není zvolen
žádný kandidát a to v případě, je-li v druhém
kole prezidentských voleb více kandidátů,
kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů. Zákon
pak udává lhůtu 10 dnů na vyhlášení nových
prezidentských voleb.
Hlasovací lístky kandidátů na prezidenta ČR
Každý zaregistrovaný kandidát má samostatný hlasovací lístek s číslem určeným v losování čísel kandidátů provedeným Ministerstvem vnitra České republiky. U každého
kandidáta jsou uvedeny informace:
•
politická příslušnost (politická strana,
hnutí, či bez politické příslušnosti)
•
navrhovatel kandidatury (senátoři, poslanci, případně návrh s podporou občanů)
•
každý hlasovací lístek je opatřen razítkem Ministerstva vnitra České republiky
Doručení takových volebních hlasovacích
lístků do místa trvalého pobytu voliče proběhne nejpozději 3 dny před začátkem voleb

(tj.do 9. ledna 2018).
Pokud jsou volební hlasovací lístky poškozeny, nebo nejsou doručeny, lze požádat okrskovou volební komisi o vydání nové volební
sady hlasovacích lístků.
Jak probíhá hlasování v prezidentských
volbách?
Každý volič prokáže volební komisi po příchodu do volební místnosti svou totožnost
a státní občanství ČR.
K prokázání totožnosti voliče je možné předložit platný:
•
občanský průkaz
•
cestovní, diplomatický, nebo služební
pas České republiky
•
cestovní průkaz
•
voličský průkaz (opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky)
Bez prokázání totožnosti a příslušnosti nebude voliči hlasování umožněno.
Volební komise po prokázání totožnosti,
občanství a řádném zápisu poskytne voliči
prázdnou úřední obálku (je opatřena úředním razítkem příslušného městského nebo
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obecního úřadu, městyse, magistrátu, městské části či městského obvodu).
Způsob hlasování a platnost volebních
lístků
Volební místnost pro přímou volbu prezidenta ČR se bude nacházet v prostorách
zasedací místnosti úřadu městyse Protivanova a voliči mohou hlasovat v následujícím čase:
- v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
hodin
- v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00
hodin
Hlasovat lze pouze ve vyhrazeném prostoru
a to vložením jediného hlasovacího lístku
s preferovaným kandidátem, kterého chce
volit, do volební obálky. Hlasovací lístek se

nijak neupravuje a je třeba do obálky vložit
opravdu pouze jeden.
Hlasovací lístky jsou neplatné v případě pokud:
•
nejsou na předepsaném tiskopise
•
jsou přetržené
•
nejsou v hlasovací obálce
•
je v úřední obálce více volebních lístků.
Každý volič musí hlasovat osobně, není
možné zastoupení. V případě žádosti je
možné volit do přenosné volební schránky,
a to především ze závažných zdravotních
nebo rodinných důvodů. Volební komise
pro tyto účely vyšle dva své členy s touto
přenosnou volební schránkou do místa pobytu voliče.
Druhé kolo prezidentských voleb
V případě, že v prvním kole prezidentské

volby nezíská žádný kandidát potřebný
počet hlasů pro jeho zvolení, proběhne
o 14 dní později (tedy 26. a 27. ledna 2018)
druhé kolo prezidentské volby se stejným
postupem pro všechny voliče. Výběr však
bude omezen pouze na dva kandidáty
(v případě, že jich nezíská více stejný počet
hlasů, pak by postupovali všichni s nejvyšším počtem hlasů).
Nový prezident pak bude ten, který získá
nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů v druhém kole prezidentské
volby.
Přejeme všem voličům, ať jejich volba je volbou šťastnou!

ICT – knihovna Protivanov
Poděkování
Advent tradičně zahajujeme rozsvícením vánočního stromu na Náměstí. Nebylo tomu
jinak ani v letošním roce a to na první adventní neděli 3. prosince. Slavnost zahájil žesťový kvintet Holóbkove mozeke, pokračovalo
pásmo písniček a básniček dětí z mateřské
školky, dětského pěveckého sboru žáků ZUŠ
a dětí z družiny při základní škole. Celé odpoledne uzavřela skupina Lucius Brno se svým
ohnivým show „ Andělé a démoni“. V loňském

roce byl vánoční strom ozdoben novými světélky a velkou hvězdou, v letošním roce přibylo k této vánoční výzdobě ještě šest vloček
na veřejném osvětlení na Náměstí, které se
poprvé rozsvítily právě při této slavnosti.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na
přípravě a průběhu slavnosti podíleli. Děkuji
všem účinkujícím, dětem a jejich učitelům za
krásná vystoupení, paní Lence Holubové za
příjemné moderování, všem, kteří se postara-

li o technické zázemí a zabezpečení celé akce,
také za ozvučení, osvětlení, děvčatům u občerstvení a minijarmarku. V neposlední řadě
děkuji i družstvu Taurus za zapůjčení pódia
a Městysi Protivanov za sponzorství celé
akce.

(foto od M. Kitnera z této akce najdete na
www.protivanov.com/knihovna)

Pexesiáda
Již XI. ročník pexesiády se uskuteční ve středu 24. ledna 2018 ve 13:30 hodin
v prostorách obecního úřadu. Pexesiáda je
soutěž ve hře pexeso a zúčastnit se jí mohou
všichni – děti i dospělí.
Těším se na vás, pro tři první výherce jsou
připraveny pěkné ceny.

Tvořivá dílna
pro děti
Milé děti,
v roce 2017 jsme se pravidelně setkávali při
různých tvořivých dílničkách a ani v novém
roce tomu nebude jinak. Tvořivé dílny 2018
zahájíme společně ve středu 7. února a bude
to dílnička ryze zimní. Sledujte plakáty na vývěskách, kde se včas dozvíte více informací.

Přeji Vám pokoj, radost a štěstí nejen během vánočních svátků, ale i po celý rok 2018.
knihovnice

IX. Silvestrovský pochod
a ohňostroj
V neděli 31.12.2017 se uskuteční tradiční Silvestrovský pochod k chatě na Skalách. Sraz
účastníků je ve 13:00 hodin u sokolovny
a v cíli bude opět zajištěno občerstvení formou teplého čaje a svařeného vína. Odpálení ohňostroje proběhne v 19:00 hodin na
Náměstí. Děkujeme všem sponzorům za
přízeň a poskytnuté finanční prostředky -

Městys Protivanov, pohostinství Alfa, MIS
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

6

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

Římskokatolická farnost Protivanov
Vánoční svatá
zpověď

Betlémské světlo
Již v neděli 17.12.2017 v 9:00 hodin při
mši svaté v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně předali skauti světlo z Betléma do
rukou brněnského biskupa Vojtěcha a zájemci si je pak v lucernách mohli odnést

domů. V naší farnosti bude umístěno na
tradičních místech, tedy v prodejně COOP
a v předsíni kostela a nemocným v Protivanově bude přineseno v pátek (22.12.)
v dopoledních hodinách.

Pořad bohoslužeb o Vánocích
Den

Církevní kalendář

Čas a místo

Ne 24.12.2017
4. neděle adventní
		

8:00 Protivanov
11:00 Protivanov

ŠTĚDRÝ DEN

16:00 Protivanov
23:00 Protivanov

Po 25.12.2017

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - Boží hod vánoční

Út 26.12.2017

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Čt 28.12.2017

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Pá 29.12.2017

Svátek sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 18:00 Protivanov

So 30.12.2017

Šestý den v oktávu Narození Páně

Ne 31.12.2017

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00 Protivanov
11:00 Protivanov

Svatého Silvestra I., papeže

18:00 Protivanov

Po 1.1.2018

7:00 Malé Hradisko
8:00 Protivanov
11:00 Protivanov
8:00 Protivanov
11:00 Buková
17:00 Buková
17:00 Malé Hradisko

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

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

Vánoční přání
Milí bratři a sestry, Boží přátelé, krásně to otec biskup Vojtěch napsal do
našeho diecézního oběžníku (ACTA
CURIAE EPISCOPALIS BRUNENSIS), že
osobní i světové dějiny mohou být
tvořeny ve tmě zloby, pýchy a strachu.
Ale také mohou být utvářeny ve světle
lásky darované v Ježíši Kristu.
Kéž tedy chceme a vždycky se snažíme o to, aby Boží láska a radost nám
darovaná v Betlémském děťátku byla
v nás a kolem nás a tak psala další
a další dějiny lidského rodu!
Rád vám všem k tomu žehnám!!
o.Zdeněk

Velký předvánoční duchovní úklid v lidských duších ve formě svátosti smíření začne v naší farnosti v sobotu 23.12. od 13:00 hodin do 16:30 hodin.

Obnova manželských slibů v naší
farnosti
Stejně, jako každý rok na svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa letos opět v neděli
(30.12.) na všech bohoslužbách přítomné
manželské páry obnoví své manželské sliby.

Tříkrálová sbírka
V roce 2018, tak jako v minulých letech se
uskuteční v Protivanově i v Bukové tradiční
Tříkrálová sbírka. V Protivanově bude v pátek
6.1. v odpoledních hodinách.

9. farní ples
Předprodej vstupenek na 9. farní ples byl
zahájen v pondělí po druhé neděli adventní.
Stále ale ještě máte příležitost na telefonu
725 253 021 (knihovna v Protivanově) si je
zajistit. Zároveň vás tímto prosíme o zajištění tombolových výher. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové tombole, máte příležitost.
Shromažďovat ji budeme na faře do středy
10.1.2018. Již 9. farní ples se uskuteční druhou lednovou sobotu, tj. 13.1.2018 od 20:00
hodin v sále KD Malé Hradisko. Těšit se můžete na tradiční program, na který jste si již
za tu řadu plesů zvykli. Předtančení bude
i letos exkluzivní (SED), stejně tak půlnoční
překvapení. Svoz (v 19:30 hodin z Náměstí
v Protivanově) i rozvoz (ve 3:00 hodin z Malého Hradiska) je zajištěn.
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Informace
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

Sběrné středisko odpadů
Sběrné středisko odpadů Protivanov oznamuje, že posledním provozním dnem v letošním roce byla středa 20. prosince 2017. Od 21. prosince 2017 do 28. února 2018
bude SSO uzavřeno.

Inzerce
Koupím rodinný dům ( i k opravám ). Tel./sms 605 419 449
Koupím rodinný domek v Protivanově. Telefon 773 216 797

Vánoční svátky na úřadě městyse
a v knihovně
Úřad městyse Protivanov a ICT - knihovna budou od 22. prosince do 29. prosince 2017 uzavřeny.

Změny v jízdních
řádech veřejné
linkové dopravy
s platností
od 1. 1. 2018
V souvislosti se změnou autobusových
dopravců pro Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje budou
s platností od 1. 1. 2018 přečíslovány
linky autobus. spojů a současně dochází
ke změnám v jízdních řádech. Bližší informace o změnách najdete na http://
www.kidsok.cz

Pohostinství Alfa Protivanov
Vás srdečně zve na

XXIV. Podnikatelský Ples
v soboru 27 . ledna 2018 ve 20:00 hodin v kulturním
domě Malé Hradisko
k tanci a poslechu hraje
TAMDEM Protivanov
Vstupné 300,- Kč
(v ceně je večeře, káva
a svoz)
Bohatá tombola
Svoz a rozvoz je zajištěn
Předprodej vstupenek
v Pohostinství Alfa
u paní Trundové
tel:: 582 399 128
nebo 731 528 333

Taneční soubor
Skalák vás srdečně zve na
33. HORÁCKÝ BÁL,
který se uskuteční v sobotu 10. února 2018
ve 20:00 hodin v kulturním domě v Nivě.
•  k tanci a poslechu hraje skupina TamDem
•  bohatá tombola
•  občerstvení zajištěno
•  tradiční ostatkové zvyky
•  vstupné je 150,- Kč
•  svoz v 19:30 hodin z Protivanova
Předprodej vstupenek je na tel. čísle
724 105 983.

Zveme Vás v předvečer Štědrého dne
23. prosince 2017 v 18:30 hodin na společné
koledování u vánočního stromu na Náměstí.
Přijďte si poslechnout koledy se žáky a učitely ZUŠ, vypít pohárek svařeného vína nebo
dobrého čaje a popřát si navzájem radostné
prožití vánočních svátků.

Vánoční svátky
na zdravotním
středisku
Obvodní lékař MUDr. Chytil
- změny v ordinačních hodinách budou:
ordinace v Protivanově ve středu 27. prosince 2017 bude od 8:00 do 12:00 hodin,
ordinace v Prostějově ve čtvrtek 28. prosince 2017 bude od 8:00 do 12:00 hodin
a v pátek 29. prosince 2017 pan doktor
ordinovat nebude.
Dětský lékař MUDr. Švec
- bude na zdravotním středisku ordinovat
v obvyklou dobu (beze změny)
Zubní lékař MUDr. Kurfürst
- ordinace bude v pátek 22. prosince uzavřena, ve středu 27. prosince otevřena od
8:00 do 12:00 hodin. Ve čtvrtek (28. 12.)
a pátek (29. 12.) pan doktor ordinovat nebude.
Gynekologický lékař MUDr. Bilík
- po dobu vánočních svátků bude ordinace uzavřena.
Lékárna
- ve středu 27. prosince bude lékárna otevřena v obvyklém čase od 7:30 do 16:00
hodin, ve dnech 28. a 29. prosince čerpání
řádné dovolené.
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Vítání občánků
V obřadní síni městyse Protivanov byli v sobotu 21. října 2017
slavnostně přivítáni do života obce tito malí občánkové:
Jakub Havelka, Matyáš Kopecký, Patrik Nejedlý
a Lilien Szighardtová.
Všem děťátkům přejeme, ať každý den jejich života je naplněn
zdravím, štěstím, láskou, radostí a spokojeností.

Foto: Miloslav Kitner

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
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