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Vážení spoluobčané,
opět po roce jsme rozsvítili na našem náměstí vánoční strom, nastal adventní čas,
Vánoce jsou za dveřmi. Je čas chaosu, všichni se snaží nakoupit dárky, pořídit stromky
(ten kdo má děti, má výhodu, tam nosí vše
Ježíšek), napéct cukroví, vyřídit pracovní záležitosti, aby ve vánočním čase mohli být se
svojí rodinou, svými blízkými, přáteli a užít
si trochu klidu a pohody. Děti nedočkavě
vyhlíží Ježíška a přemýšlí, zda jim nadělí

ČÍSLO 5

pod stromeček to, co si přáli. Dospělí s napětím čekají, zda se přání dětí podaří naplnit. Všechny rodiny však nemají to štěstí, aby
měly Vánoce šťastné a veselé. Někteří lidé
nemají ani nikoho blízkého, s kým by tyto
svátky mohli sdílet. Někteří lidé jsou nemocní nebo dokonce nemohoucí. Ač to zní jako
klišé, važme si toho, co máme. Užívejme
každého dne, který můžeme trávit se svými
blízkými, ve zdraví a relativní spokojenosti.
Ono je dost těžké psát úvodník před Váno-
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cemi a koncem roku. Je to každý rok dost
stejné: trochu "nálady", několik zbožných
frází, přání. I přesto si myslím, že to k tomuto času patří a je to nutností. Takže… přeji
vám všem krásné, pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí v celém roce 2019! Ať je
pro vás nadcházející rok 2019 rokem lepším,
než byl rok 2018, ať se vám všem daří podle
vašich představ!
starostka

Jednání zastupitelstva 25. 9. 2018
Co se týká majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili prodej částí nemovitosti
parc. č. 1186/1 k. ú. Protivanov, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměrách 46 m², 63 m², 55 m², 44 m², za cenu
30 Kč/m². Také projednali a následně schválili, že neuplatní předkupní právo při prodeji
nemovitosti parc. č. 853/52 k. ú. Protivanov
v případě, že předmětný pozemek bude převeden na kupujícího dle důvodové zprávy.
V dalším bodě schválili uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi SK

Protivanov z. s. a Městysem Protivanov dle
přílohy. V dodatku je konstatován závazek
resp. prohlášení SK Protivanov, že po ukončení nájmu pozemku, na kterém se nachází
rekonstruovaný sportovní areál, a při splnění podmínek poskytovatelů dotace zejm. ze
strany MŠMT (udržitelnost 10-ti let) je stavba sportovního areálu součástí pozemku ve
vlastnictví městyse a SK nemá při ukončení nájmu právo na kompenzaci finančních
prostředků vynaložených SK Protivanov, z. s.
nebo třetími osobami při její rekonstrukci.

K záměru uzavření dodatku, který byl zveřejněn na úřední desce městyse Protivanov
dne 30. 8. 2018, sňat 24. 9. 2018, se nikdo
nevyjádřil.
Schváleno bylo i poskytnutí finančního daru
ve výši 2.000,-Kč Hospici na Svatém Kopečku,
IČ 73634671.
Na závěr starostka poděkovala zastupitelům za jejich práci v zastupitelstvu obce ve
volebním období 2014 – 2018 a předala jim
pamětní listy.

Ustavující zasedání zastupitelstva
městyse Protivanov 1. 11. 2018
Ustavujícího jednání zastupitelstva městyse
Protivanov se zúčastnili všichni nově zvolení
členové zastupitelstva městyse Protivanov:
Bronislava Krénarová, Jan Vybíhal, Michal
Trunda, Miloslav Kitner, Jiří Vybíhal, Libor Bí-

lek, Jan Marek, Jaroslav Vašíček, Josef Vybíhal,
Alois Kolář st., Alois Kolář ml.
Po přivítání starostka vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před jeho
složením upozornila, že odmítnutí složit slib

nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§55 zákona č. 419/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že starostka přečetla
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slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu městyse Protivanov a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připravený arch. Po složení slibu se pokračovalo dle předem avizovaného
a schváleného programu. Nejprve se určoval
počet místostarostů – zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty a určení funkcí, pro
které budou členové zastupitelstva uvolněni
– zastupitelé schválili, že uvolněným členem
zastupitelstva bude pouze starosta. Následně
jednání pokračovalo volbou starosty, místostarosty, volbou výborů a členů jednotlivých výborů.
Starostkou městyse Protivanov byla zvolena

dosavadní starostka Bronislava Krénarová.
Místostarostou městyse Protivanov byl zvolen
dosavadní místostarosta Jiří Vybíhal.
Zastupitelé zřídily tři tříčlenné výbory (orgány
zastupitelstva obce) - finanční výbor, kontrolní
výbor a výbor kultury, školství a sportu v následujícím složení:
• finanční výbor: předseda Miloslav Kitner,
členové Josef Vybíhal, Jan Vybíhal;
• kontrolní výbor: předseda Alois Kolář ml.,
členové Jan Marek, Jaroslav Vašíček;
• výbor kultury, školství a sportu: předseda
Michal Trunda, členové Libor Bílek, Kateřina Trundová.
Na závěr zastupitelstvo stanovilo svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc ve výši 50% maxima odměn stanovených vládou ČR (Nařízení vlády č. 202/2018 Sb.)
zaokrouhlené na desetikoruny, a to následujících částkách:

– Místostarosta 14.770,- Kč
– Předseda výboru 1.640,- Kč
– Člen výboru 1.370,- Kč
– Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 820,- Kč
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Odměny se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode
dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena
výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení
do příslušné funkce.

Zasedání zastupitelstva městyse
Protivanov 29. 11. 2018
Zastupitelé schválili záměr prodeje části pozemku parc. č. 261/6, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 45 m², ul. Na
Bařině, dle zákresu (viz. záměr odprodeje na
úřední desce) a neschválili záměr prodeje
části pozemku parc. č 1106/1, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 73 m², ul. Na Bardóně. Oba pozemky
jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Olo-

moucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. Protivanov.
Důležitým bodem jednání bylo schválení
střednědobého výhledu rozpočtu městyse
Protivanov na roky 2020 – 2021 a rozpočtu
městyse Protivanov na rok 2019.
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem
územního samosprávného celku sloužícím
pro střednědobé finanční plánování rozvo-

Střednědobý výhled rozpočtu obce Protivanov na rok 2020 - 2021

je jeho hospodářství a k zajištění stability
potřeb obce. Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto
zákona, mají být základní údaje o příjmech
a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů.

2020

2021

v tis. Kč

v tis. Kč

16200

16500

Nedaňové příjmy

1400

1500

Kapitálové příjmy

1100

40

270

270

Příjmy celkem (třída 1,2,3,4)

18970

18310

Běžné výdaje (třída 5)

10000

10000

Název položky
Daňové příjmy

Přijaté transfery

z toho: předškolní a základní vzdělávání (MŠ, ZŠ)

2100

2100

Kapitálové výdaje (třída 6):

9996

7970

19996

17970

-1026

-340

0

0

Výdaje celkem
Dlouhodobý úvěr od ČS a.s. a Unicredit leasing a.s. - splátky
Zapojení zdrojů z minulých let, pol. 8115

0

0

Financování celkem (třída 8)

Opravné položky k peněžním operacím

-1026

-340

Výdaje - financování

18970

18310

Dlouhodobý úvěr od České spořitelny a. s. ,financování investičních akcí 2015 - poslední splátka v roce 2020 ve výši cca 692 tis. Kč.
Dlouhodobý úvěr od Unicredit leasing, a.s., financování pořízení malotraktoru John Deer - poslední splátka v roce 2021 ve výši cca 340 tis. Kč.
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Schválený rozpočet na rok 2019 - zkrácená verze

PŘÍJMY

Kč

VÝDAJE

Kč

Daň z příjmu fyzických osob

4 390 000 Kč Silnice

4 712 000 Kč

Daň z příjmu právnických osob

3 400 000 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací

76 000 Kč

Daň z přidané hodnoty

7 500 000 Kč Zajištění dopravní obslužnosti

70 210 Kč

Daň z hazardních her

Svazek obcí Drahanská vrchovina, neinvest.
100 000 Kč
příspěvek

10 000 Kč

Daň z nemovitých věcí

750 000 Kč Svazek obcí Drahansko a okolí, neinvest. příspěvek

10 000 Kč

Odvody za odnětí ze ZPF

5 000 Kč Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

20 000 Kč

Poplatek z ubytovacích kapacit

5 000 Kč Mateřská škola

520 000 Kč

Poplatek za rekreační pobyt

5 000 Kč Základní škola

1 643 000 Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

13 000 Kč Knihovna a ICT centrum

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

448 870 Kč

530 000 Kč Ostatní záležitosti kultury (dary, služby,..)

Poplatek ze psů

21 000 Kč Místní rozhlas

Správní poplatky

30 000 Kč Tělovýchovná činnost

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

125 500 Kč
20 000 Kč
260 000 Kč

350 000 Kč Využití volného času dětí, oprava a údržba hřišť

22 000 Kč

Záležitost kultury - nedaňové příjmy

1 000 Kč Zdravotní středisko

Příjmy z nájmu - zdravotní středisko

119 000 Kč Bytové hospodářství

2 950 000 Kč

Příjmy z poskytování služeb - zdravotní středisko

120 000 Kč Nebytové hospodářství

2 730 000 Kč

Příjmy z nájmu - bytové prostory

335 000 Kč Veřejné osvětlení

Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory

387 200 Kč

695 000 Kč

14 000 Kč Pohřebnictví - hřbitov

Příjmy z nájmu - nebytové prostory

10 000 Kč

263 000 Kč Územní rozvoj

169 820 Kč

Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory

33 000 Kč Komunální služby a místní hospodářství

556 500 Kč

Poplatky z hrobů

18 000 Kč Sběr a svoz odpadů, provoz SSO

962 500 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

15 000 Kč Péče o veřejnou zeleň

90 000 Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

56 650 Kč Dary obecně prospěšným organizacím

12 000 Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí

7 500 Kč Požární ochrana

Příjmy za využívání a zneškodňování odpadů

336 850 Kč

145 000 Kč Odměny zastupitelů

1 270 900 Kč

Ostatní nedaňové příjmy - činnost místní
správy

30 000 Kč Činnost místní správy (obecní úřad)

Požární ochrana - náhrady

11 200 Kč Platby daní a poplatků

Příjem z větrných elektráren
Financování
Celkem

450 000 Kč

230 000 Kč Mikroregion Protivanovsko – neinvest. příspěvek

Ostatní příjmy

70 000 Kč Ostatní výdaje

1 531 600 Kč

6 000 Kč
71 000 Kč

1 599 600 Kč
20 166 950 Kč Celkem

20 166 950 Kč

Významné výdajové paragrafy a položky rozpočtu 2018:
• §2212 Silnice, položka 6121 – stavba II. etapy komunikace ul. Panská, přeložka nízkého napětí v propojení ulic Panská x Nová.
• §3111 Mateřské školy, §3113 Základní školy, položka 5331 - příspěvky na provoz ZŠ i MŠ zůstaly ve výši shodné s rokem 2018. Rozpočty
obou organizací jsou dostupné na internetových stránkách obce Obecní úřad/Rozpočet/Základní škola resp. Mateřská škola.
• §3612 Bytové hospodářství - položka 6121 - rekonstrukce č. p. 16 + případná výměna kotlů v bytech
• §3613 Nebytové hospodářství, položka 6121 - rekonstrukce č. p. 16
• §3631 Veřejné osvětlení, položka 6121 rekonstrukce veřejného osvětlení (rozšíření, výměna kabelů, případně větší rekonstrukce za pomoci dotačního titulu)
• §3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - prostředky na nákup zeleně a revize vzrostlých stromů
Rozpočet městyse může být v průběhu roku
upravován v důsledku požadavků obce
rozpočtovými opatřeními. V příjmové části rozpočtu není z důvodu opatrnosti zcela
zahrnuta predikce daňových výnosů na rok
2019 a předpokládá se rezerva cca 1mil. Kč.

Součástí rozpočtu nejsou ani příjmy a výdaje
vztahující se k dotacím např. v současnosti
je žádáno o pořízení multifunkčního kopírovacího stroje do knihovny. Pořízení tohoto
stroje bude začleněno do rozpočtu pouze
v případě získání dotace. Obdobný postup je

i u dotací, které každoročně městys žádá pro
JSDH Protivanov. V roce 2019 se také počítá
s vyhodnocením žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
na výstavbu bytů pro sociální bydlení. Pokud
bude dokončena projektová dokumentace
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Technická infrastruktura Panská (směrem
k hřišti), bude snaha započít i realizaci této
stavby.
Podrobný rozpočet městyse Protivanov
na rok 2019 je zveřejněn na internetových
stránkách obce www.protivanov.com v sekci
Obecní úřad/Rozpočet/Městys Protivanov.
Tady jsou zveřejňována i rozpočtová opatření, která se k rozpočtu vztahují.
Na jednání zastupitelstva se dále schválily
tyto záležitosti:
• pro rok 2019 zachování stávající výše
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů 520,- Kč/osobu resp. nemovitost
za rok.
• zabezpečení pouťových atrakcí na období 2019 - 2022 panem Antonínem Doležalem, Brno, IČ 16337166.
• plány finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro školství, kulturu a sport.
• B. Krénarovou, Jiřího Vybíhala a Jana Vybíhala jako zástupce městyse Protivanov
v dobrovolném svazku obcí Drahanská
vrchovina a okolí na volební období 2018
- 2022.

• uzavření pracovněprávního vztahu mezi
Městysem Protivanov a členy JSDH Protivanov, kteří jsou současně také členy
zastupitelstva obce (Alois Kolář ml., Josef
Vybíhal).
• smlouvu o založení dobrovolného svazku
obcí Technické služby Malá Haná (dále
jen „dobrovolný svazek obcí“), stanovy
dobrovolného svazku obcí a vstup obce
do tohoto dobrovolného svazku obcí.
Současně také zastupitelstvo městyse
Protivanov zmocnilo starostku městyse
Protivanov k zastupování obce k účasti na
jednání dobrovolného svazku obcí a dále
k účasti v orgánech dobrovolného svazku
obcí, přičemž pověřilo starostku městyse
Protivanov k podpisu přihlášky a dodatku
zakladatelské smlouvy a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí.
• rozpočtové opatření č. 16/2018 - příjmy
1.992.774,66 Kč, výdaje 0 Kč, financování
- 1.992.774,66 Kč. Rozpočtové opatření
reflektuje schválení příjmu protiplnění
od Erste Bank a.s., ve výdajové části pak
přesun mezi položkami v rámci pořízení
nového automobilu pro obec.

Česká spořitelna, a.s. (dále ČS) zaslala městysi
oznámení o přijetí usnesení její valné hromady: všechny akcie ČS, které vlastní malí akcionáři, přejdou k datu 6. 11. 2018 na společnost
Erste Group Bank AG (hlavního akcionáře ČS).
Jedná se o nucený přechod akcií ve smyslu
parg. 375 a násl. o obchodních korporacích.
Bylo rozhodnuto, že Erste Group Bank AG
poskytne malým akcionářům protiplnění ve
výši 1.328,- Kč za akcii. Městys držel 1500 ks
těchto akcií. Protiplnění ve výši 1.992.774,66
Kč obdržel dne 20. 11. 2018 na svůj účet.
Zastupitelé také vzali na vědomí informaci
provozovatele kanalizace. Firma Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o. předložila městysi
Protivanov kalkulaci ceny stočného na rok
2019. Počítá se se zvýšením ceny stočného
o 4,26 Kč vč. DPH /m³. Od roku 2015, kdy došlo k poslednímu zdražení, je cena na výši 28,63
Kč vč. DPH/m³. Od roku 2019 bude 32,89 Kč/m³.
Důvodem navýšení jsou stavební úpravy,
které proběhly na ČOV v roce 2018, zvýšení
nákladů na chemikálie, zvýšení cen energií.
starostka

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
konané ve dnech 5. 10. – 6.10. 2018
Počet voličů v seznamu

Vydané obálky

Odevzdané obálky

Platnost hlasů

Volební účast v %

815

572

572

6063

70,18

Kandidátní listina

Jméno kandidáta

Počet hlasů celkem

Sdružení nezávislých kandidátů

Bc. Ing. Bronislava Krénarová

459

Sdružení nezávislých kandidátů

RNDr. Ph.D. Miloslav Kitner

430

Sdružení nezávislých kandidátů

Jiří Vybíhal

427

Sdružení nezávislých kandidátů

Mgr. Jaroslav Vašíček

423

Sdružení nezávislých kandidátů

Ing. Michal Trunda

397

Sdružení nezávislých kandidátů

Libor Bílek

394

Sdružení nezávislých kandidátů

Jan Vybíhal

392

Sdružení nezávislých kandidátů

Jan Marek

380

Sdružení nezávislých kandidátů

Josef Vybíhal

368

Občané

Alois Kolář ml.

146

Nestraníci

Alois Kolář st.

117

Zastupitelé děkují tímto všem voličům za projevenou důvěru a podporu ve volbách do zastupitelstva městyse Protivanov.
Bližší informace naleznete na webových stánkách www.volby.cz
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Otevření sportovního areálu
v Protivanově
Ve čtvrtek 4. října 2018 byl v našem městysi
slavnostním přestřižením pásky za přítomnosti paní starostky, zastupitelů obce a zástupce Olomouckého kraje otevřen zrekonstruovaný sportovní areál. Stavební úpravy
sportoviště byly zahájeny začátkem letošního roku a spolek SK Protivanov z.s. jej mohl
realizovat díky dotacím z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Olomouckého
kraje a Městyse Protivanov.
Multifunkční hřiště je přizpůsobeno disciplínám lehké atletiky, malé kopané a jiným
volnočasovým sportovním aktivitám jako je
tenis, basketbal, nohejbal, házená atd. První
přátelské utkání při příležitosti slavnostního
otevření sportovního areálu sehráli mistři
světa 2017 a mistři Evropy 2018 – O. Paděra
a J. Koudelka se svým týmem oproti domácímu mužstvu SK Protivanov.
Věříme tomu, že hřiště bude hojně využíváno nejen sportovními kluby našeho městyse,
ale také pro sportovní vyžití dětí ze základní
a mateřské školy a široké veřejnosti.

Vítání
občánků
V sobotu 17. listopadu 2018 jsme v obřadní
síni našeho městyse slavnostně přivítali do
života obce tyto malé občánky:
Natálku Žáčkovou, Olivera Bedáně, Stanislava Veselého, Jakuba Krátkého a Petra Šindelky.
Přejeme jim do života pevné zdraví, hodně
štěstí a úsměvu, ať vyrůstají ve spokojených
rodinách obklopeni láskou a radostí a ať je
v životě potká jen to dobré.

Stříhání pásky: zleva p. L. Bílek (SK Protivanov z.s.), starostka městyse
Ing. B. Krénarová, Mgr. M. Machálek (Olomoucký kraj), mistři světa 2017
a Evropy 2018 O. Paděra a J. Koudelka
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Litina Jana Nepomuckého v Protivanově
Jistě jste si všimli, že na našem náměstí se
opravuje socha sv. Jana Nepomuckého. Ráda
jsem využila možnosti a oslovila pana Ondráše
a pana Mrázka z Obory, kteří celou sochu zrenovovali, aby nám její celkovou opravu přiblížili. Tímto jim velmi děkuji za jejich čas a milé
povídání:
Spojitost „našeho“ Jana z Nepomuku se jménem Andreas Töpper (1786 -1872) je více než
jistá. Za vznik “formy” Jana můžeme považovat rok 1861. Töpper byl jeden z největších
průmyslníků habsburské monarchie, získal si
důvěru a byl oblíbencem panovníka Františka I. Dostal tím spoustu privilegií.
Vlastnil továrnu v Lunz am See Kasten a vybudoval most přes řeku Ybbs pro lepší přístup.
Psal se rok 1855. Most byl osázen litinovými
figurami ze slévárny v Mariazell (poutní místo – spojitost s rodem Colloredo Mansfeld).
Výše zmiňovaný letopočet 1861 však znamenal zničení mostu i s původními figurami. Byl
ale v poměrně krátké době postaven znovu
a osázen litinovými sochami, jenž byly odlity
v salmových (Hugo Karel Eduard Salm - Reifferscheidt) železárnách v Blansku. Na mostě
se nachází pět soch. S Janem Nepomuckým
sdílí a ochraňuje most Töppera ještě sv. Ondřej, sv. Helena, sv. Florián a Panna Marie.
Jednalo se o nejkrásnější památky blanenské
umělecké litiny a velké figulární plastiky, jenž
byly chloubou blanenských železáren. Byla

vyrobena jedna forma a z ní odlito více kusů
soch. Jedna socha sv. Jana Nepomuckého
stojí také např. v Lysicích u silnice do Kunštátu a další socha je právě na našem náměstí.
Socha měří 165 cm, odpovídající skutečné
výšce sv. Jana Nepomuckého. (Po antropologických výzkumech bylo zjištěno, že byl
i drobné postavy, to však neznamená, že nebyl velikán.)
Socha se v Protivanově nacházela ve špatném stavu, nánosy barvy, koroze a nepříznivé klimatické podmínky udělaly své. Proto
byla sundána z podstavce a odvezena na termické čištění. Díky tryskání a pískování byla
zbavena zbytků barev a rzi a materiál byl pak
čistý, nemastný a připravený na další práci.
Navíc po tryskání vystoupily na povrch ornamenty, reliéfy a plasticita sochy, která byla
původní barvou zanešená a neznatelná.
Následovala úprava povrchu proti korozi zinkováním, tzv. metalizace povrchu zinkem.
Zinek je odolný proti povětrnostním vlivům,
zabraňuje oxidaci, povrch uzavře a vytvoří
mikrofilm, který celou sochu chrání. Dalším
postupem byla povrchová úprava zinku. Byla
použita alkyd – uretanová antikorozní barva
s příměsí grafitu a metalických prvků odstínu
antracit. Tato barva imituje původní litinu.
Podsada, která litinovou sochu drží, byla vyrobena nově, protože původní byla zničená.
Dovnitř litiny byla uložena časová schránka,
která obsahuje fotografie městyse a informa-

ce o dnešní době. Časová schránka bude informativně sloužit pro další generace.
Socha je ozdobena, atributy sv. Jana Nepomuckého – kříž, palmová ratolest a svatozář s 5 hvězdami jsou pozlaceny 24 karátovým zlatem. Kříž, který Jan Nepomucký drží
v ruce, byl také nově vyroben, původně dřevěný podléhal rozkladu.
Socha je ukotvena k podstavci z pískovce
v kombinaci s kamenem, který se skládá
ze tří částí. Bylo nutné jej očistit od původních nánosů a biologického znečištění a byl
opraven restaurátorskými hmotami. Písmo
na něm je z čelní strany opět vyzlacené a ze
zadní části (věnování) v černé barvě. Původní
podstavec vyrobil p. J. Cihlář z Černé Hory.
Na podstavci take visí lucerna. Protože lucerna před opravou nebyla původní - nahrazena
obyčejnou hřbitovní lampou, nechali jsme
vyrobit repliku lucerny z konce 19. století.
Její rameno však původní je.
Sochu objednal a věnoval obci pan farář Šafránek, který nechat na podstavec zvěčnit toto
věnování: „ Počestné obci městyse Protivanova
věnuje místní farář P. Jan Šafránek u příležitosti
svého kněžského semijubilea. LP 1897.“
p. Ondráš a p. Mrázek z Obory
renovace sochy sv. Jana Nepomuckého
v Protivanově
Zpracovala: K.Trundová, knihovnice

Základní škola Protivanov
Vážení přátelé,
letošní rok 2018, který se blíží ke svému nezadržitelnému a mnohdy očekávanému konci,
se nesl pro naše žáky, ale i Vás rodiče ve znamení drobných i větších změn. V průběhu roku
byla zahájena rekonstrukce učeben a žáci od
listopadu letošního roku mohou využívat čtyři
nové učebny, které jsou vybaveny nejmodernější technikou. V průběhu října naši školu navštívila Česká školní inspekce na pravidelnou
komplexní kontrolu. I v této zkoušce škola obstála a tak můžeme říci, že jsme vybaveni a připraveni věnovat maximální péči vzdělávání na-

šich dětí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
zajímají o dění ve škole, kteří školu podporují,
a kteří se podílejí na rozvoji naší školy. Doufám,
že i v příštím roce budeme společně budovat
zdravou a konkurenceschopnou školu, jako
tomu bylo doposud.
Nám všem přeji, aby ten příští rok byl plný
úspěchů a spokojenosti. Aby byly naplněny
všechny naše sny a přání. Věnujme dostatek
lásky svým bližním a buďme shovívaví k jejich
nedostatkům.
Veselé Vánoce a naplněný nový rok 2019
Mgr. Jaroslav Vašíček

Sázení lípy před úřadem městyse - žáci ZŠ Protivanov.
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Římskokatolická farnost Protivanov
Betlémské světlo
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti
se neuskuteční předávání světla ve Vídni,
ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala - slavnostní ekumenická bohoslužba letos
proběhne v sobotu 15.12. v linecké katedrále
Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). Betlémské světlo se bude s pomocí
skautských kurýrů rozvážet vlaky po České

republice v neděli 16.12. (více na <https://
www.betlemskesvetlo.cz>). Po tomto datu
bude Betlémské světlo dovezeno i do naší
farnosti a bude umístěno na tradičních místech, tedy v prodejně COOP a v předsíni
kostela. Našim nemocným v Protivanově,
v Bukové i v Malém Hradisku bude přineseno
v pondělí 24.12. v dopoledních hodinách.

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.

Velký předvánoční svátostný úklid v lidských duších ve formě zpovědi začne v naší
farnosti v sobotu 22.12. od 13:00 a skončí
úderem 16 hodiny. Zpovídat se bude jako
loni na faře.

Pořad bohoslužeb o Vánocích

Vánoční divadlo
„DVEŘE DO NEBE“
Na Boží hod vánoční, tedy 25.12. se ve 14:30
hodin uskuteční v našem kostele Narození
Panny Marie v Protivanově vánoční divadlo.
Hrají a zpívají děti a mládež naší farnosti.
Pojďme se společně s herci vydat
na cestu do nebe, kde není žádné zlo, ale jen
dobro.

Vánoční svatá
zpověď

Den
Po 24.12.

Církevní kalendář

Čas a místo
16:00 Protivanov

ŠTĚDRÝ DEN

23:00 Protivanov
7:00 Malé Hradisko

Út 25.12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (Boží hod vánoční)

8:00 Protivanov
11:00 Protivanov
8:00 Protivanov

St 26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Čt 27.12.

Svátek sv. Jana, evangelisty

17:00 Buková

Pá 28.12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17:00 Protivanov

So 29.12.

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

7:30 Protivanov

Ne 30.12.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Po 31.12.

Sv. Silvestra I., papeže

11:00 Buková

8:00 Protivanov
11:00 Protivanov
18:00 Protivanov
7:00 Malé Hradisko

Út 1.1. 2019

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (Nový rok)

8:00 Protivanov
11:00 Protivanov

Tříkrálová sbírka
V roce 2019, stejně jako v minulých letech, se
v obcích naší farnosti uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. V Protivanově i v Malém Hradisku bude sbírka přímo na slavnost Zjevení
Páně 6.1. Většina lidí tento svátek zná jako
svátek Tří králů. V Bukové vás pak tříkráloví koledníci navštíví o den dříve, tedy v sobotu 5.1.

10. farní ples - předprodej vstupenek
Předprodej lístků na jubilejní 10. farní ples byl
zahájen v pondělí po druhé neděli adventní,
tj. 10.12. 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 středy 9.1.2019. Jubilejní
10. farní ples se uskuteční druhou lednovou

Vánoční přání
Milí bratři a sestry, drazí Boží přátelé,
o Vánocích, které nás v závěru roku opět
čekají, si všichni připomínáme velikost nekonečné Boží lásky k člověku. Bůh přišel na
tento svět v bezbranném Děťátku, které se
narodilo před více jak dvěma tisíci lety v chudém Betlémě.
A tak vám všem z celého svého kněžského
srdce přeji, aby Boží láska, tehdy narozená
v Betlémě, se rodila i v našich srdcích velmi

často, nejlépe každý den nového roku 2019.
A jak to udělat? Dobrý skutek z lásky vykonaný nikoho nic nestojí, maximálně trošku
fyzických sil a hlavně rozhodnutí jej vykonat.
Úsměv a povzbuzující slovo už vůbec nic.
A o modlitbě a sebezáporu asi netřeba mluvit.
Rád vám všem k tomu žehnám!!
o. Zdeněk

sobotu, tj. 12.1.2019 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. I letos budete na předtančení vzpomínat. Přijedou k nám umělci až z Prahy. Srdečně vás všechny zve pastorační i ekonomická
rada farnosti a pochopitelně a samozřejmě
i já. Svoz i rozvoz z Protivanova je zajištěn.
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ICT – knihovna Protivanov
Poděkování

První adventní neděle patří v našem městysi tradičně slavnosti rozsvícení vánočního
stromu. Nebylo tomu jinak ani letos, i když
počasí nám vůbec nepřálo. Program na Náměstí zahájil žesťový kvintet Holóbkove mozeke, pokračovalo pásmo písniček dětí z naší
mateřské školky, dětského pěveckého sboru
žáků ZUŠ a družiny při základní škole. Jako
každoročně bývá pro děti připraveno nějaké
překvapení, letos to bylo v podobě medvíd-

ka Pú. Celý program pak uzavřela skupina
Aliatrix z Prahy se svým laser show, která dokázala pozorným divákům před očima laserem vykouzlit i znak našeho městyse.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se
na adventní slavnosti podíleli. Děkuji Holóbkově mozece, všem dětem a jejich učitelům
za krásná a milá vystoupení, paní moderátorce Lence Holubové, našemu milému medvídkovi Pú, všem, kteří se podíleli na technickém

zajištění akce, za ozvučení a osvětlení, hasičům
za zajištění prostoru, děvčatům u občerstvení,
družstvu Taurus za zapůjčení pódia a zejména
Městysi Protivanov za sponzorství celé akce.
Díky všem!
Chcete-li si připomenout momenty z této slavnosti, můžete zhlédnout fotografie od p. Miloslava Kitnera na www.protivanov.com/knihovna

Co je nového v knihovně?
Od 1. října 2018 je pro Vás otevřena KNIHOBUDKA.
Co to je a jaký je její účel?
Knihobudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Jistě je plno z nás, kteří si
koupí knihu, přečtou, ale pak už ji nepotřebují a je jim líto ji vyhodit. Nebo v souvislosti s rekonstrukcí domu či bytu likvidují své
domácí knihovničky a neví, co si s knihami
počít. Nevíte si s touto situací rady? Přineste
knihy do knihovny, my víme, co s nimi - vložíme ji do knihobudky.

Líbí se Vám nějaká kniha v knihobudce?
Vezměte si ji ZDARMA domů. Můžete si ji přečíst a vrátit, vyměnit za jinou nebo si knihu
ponechat.
Kde knihobudku najdete?
Před vstupem do knihovny, na schodišti
zdravotního střediska.
Naši knihovnu nově od listopadu obývá šnek
africký neboli Achatina achatina, který dne
12.11.2018 dostal od svých kmotrů jméno
EMÍLEK. Je to zatím šnečí miminko, ale jeho
ulita doroste v dospělosti až do velikosti 20 cm.
Jeho kmotry jsou děti ze čtenářského klubu

Pexesiáda 2019
XII. ročník PEXESIÁDY se uskuteční ve středu
16. ledna 2019 v 13:30 hodin v prostorách
obecního úřadu. Na soutěžní klání ve hře
pexeso zveme i maminky s malými dětmi
na mateřské dovolené. Pro první tři úspěšné
hráče jsou připraveny pěkné ceny.

při ZŠ Protivanov. Emílek se má čile k světu,
okusuje okurky a dělá radost všem návštěvníkům knihovny.
Do knihovny jsme zakoupili nové tituly, zejména romány pro ženy a detektivky. V nabídce knihovny naleznete i knihy populární autorky Jojo Moyesové, novinky Patrika
Hartla a Radky Třeštíkové, nejčtenější knihu
letošního roku „Hana“ a mnoho jiných. Také
nabízíme mnoho knih z výměnného souboru
z Městské knihovny v Prostějově. Ráda vás zvu
k návštěvě knihovny.

Tvořivá dílna pro děti
První tvořivá dílna v novém roce proběhne
ve středu 30. ledna 2019 v obvyklou dobu
13:30 hodin. Vyrábět budeme podkolenkovou příšerku. K tvoření bude nutné mít jednu

velkou plastovou láhev – 1,5 l a jednu co nejvíce barevnou podkolenku. Na všechny děti
se už nyní moc těším!

Vážení čtenáři,
americký spisovatel Roy L. Smith napsal“ „Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani
pod stromečkem.“
Tak Vám v tomto duchu přeji, aby jste měli a cítili Vánoce v srdci!
knihovnice

Informace pro občany
Svoz komunálního
odpadu
Firma SUEZ a.s. oznamuje, že svoz komunálního odpadu v den státního svátku
1. ledna 2019 v našem městysi nebude. Náhradní termín je následující pracovní den, tedy
2. ledna 2019.

Sběrné středisko
odpadů Protivanov
oznamuje, že posledním dnem provozní doby
v letošním roce bude sobota 15. 12. 2018. Následně pak do 28. 2. 2019 bude SSO uzavřeno.

Česká pošta Protivanov upozorňuje
důchodce na změnu výplatního termínu
v předvánočním období:
		

Důchody splatné dne:

Výplata dne:

16.12.2018
18.12.2018
20.12.2018
22.12.2018
24.12.2018

17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018

X. silvestrovský pochod a ohňostroj
V pondělí 31.12.2018 se uskuteční jubilejní
10. 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. Nejmladší účastníci pochodu obdrží sladkou

odměnu. Odpálení ohňostroje proběhne
tradičně v 19:00 hodin na Náměstí, tentokrát
i s hudebním podbarvením. Těšíme se na
Vaši účast a děkujeme všem sponzorům za
přízeň a poskytnuté finanční prostředky.
TO Protivanov
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Ordinace lékařů na našem zdravotním
středisku ve vánoční době
MUDr. Chytil: Ve čtvrtek 27.12.2018 bude ordinace v Protivanově od 7:00 do 11:00 hodin
a dále pak od 13:00 do 15:00 hodin v Prostějově. Od 28.12. do 31. 12. 2018 bude pan
doktor čerpat řádnou dovolenou a ordinace
bude uzavřena.

MUDr. Bilík: Pan doktor bude ordinovat: středa 19.12.2018 od 15:00 do 17:00 hodin a dále
pak až v lednu středa 2.1.2019 od 15:00 do
17:00 hod. a čtvrtek 3.1.2019 od 9:00 do
11:30 hodin.

MUDr. Švec: pan doktor bude na našem zdravotním středisku ordinovat ve všední dny beze
změny, dne 31. 12. bude ordinace otevřena v
Brodku u Konice od 8:00 do 12:00 hodin.

Lékárna: v pátek 28.12. a pondělí 31.12. bude
lékárna uzavřena.

Informace pro občany

Inzerce

Svoz komunálního odpadu

Firma SUEZ a.s. oznamuje,
že svoz komunálního
odpadu v den státního svátku 1. ledna 2
HLEDÁM
BYDLENÍ.
městysi nebude. Náhradní termín je následující pracovní den, tedy 2. ledna 2019.

DŮM NEBO CHALUPU.
DĚKUJI ZA NABÍDKU.
Tel. i SMS 731 078 958

Sběrné středisko odpadů Protivanov oznamuje, že posledním dnem provozní doby v le
bude sobota 15. 12. 2018. Následně pak do 28. 2. 2019 bude SSO uzavřeno.

SK Protivanov bude pořádat

Firma
Jiří Barák,
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ
Firma
Jiří Barák

III. SPORTOVNÍ PLES

PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

informuje občany o možnosti objednat si na
prodejně v Protivanově jakékoliv zboží
z internetových stránek „www.Datart.cz“
za internetové ceny!

X. silvestrovský pochod a ohňostroj
V pondělí 31.12.2018 se uskuteční jubilejní 10. 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. Nejmladší účastníci pochodu obdrží sladkou odměnu. Odpálení ohňostroje proběhne
tradičně v 19:00 hodin na Náměstí, tentokrát i s hudebním podbarvením. Těšíme se na Vaši účast a
děkujeme všem sponzorům za přízeň a poskytnuté finanční prostředky.
TO Protivanov

sobota 16. 2. 2019 ve 20:00 hodin KD Niva

informuje občany

K tanci a poslechu hraje TAMDEM Protivanov.
Svoz i rozvoz je zajištěn.
Všichni jste srdečně zváni.

Nabízíme také dárkové poukazy v libovolné
o možnosti objednat si
ceně k nákupu zboží na prodejně!

na prodejně
v Protivanově jakékoliv
zboží z internetových
stránek
„www.Datart.cz“
za internetové ceny !

Nabízíme také dárkové poukazy v libovolné
ceně k nákupu zboží na prodejně!

X. silvestrovský pochod a ohňostroj
V pondělí 31.12.2018 se uskuteční jubilejní 10. silvestrovský pochod k chatě na Skalách.
účastníků je ve 13:00 hodin u sokolovny a v cíli bude opět zajištěno občerstvení formo
a svařeného vína. Nejmladší účastníci pochodu obdrží sladkou odměnu. Odpálení ohňost
tradičně v 19:00 hodin na Náměstí, tentokrát i s hudebním podbarvením. Těšíme se n
Nabízíme
dárkové
děkujeme všem sponzorům
za přízeňtaké
a poskytnuté
finanční prostředky.
poukazy v libovolné ceně TO Protivanov

informuje občany o možnosti objednat si na
prodejně v Protivanově jakékoliv zboží
z internetových stránek „www.Datart.cz“
za internetové ceny!

nákupu zboží na
prodejně !

Firma Jiří Barák, PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

Pohostinství ALFA Protivanov Vás srdečně zve na
Sběrné středisko odpadů Protivanov oznamuje, že posledním dnem provozní doby v letošním roce
bude sobota 15. 12. 2018. Následně pak do 28. 2. 2019 bude SSO uzavřeno.

XXV. podnikatelský ples

Firma SUEZ a.s. oznamuje, že svoz komunálního odpadu v den státního svátku 1. ledna 2019 v našem
městysi nebude. Náhradní termín je následující pracovní den, tedy 2. ledna 2019.
Svoz komunálního odpadu

sobota 26. ledna 2019
20:00 hodin
KD Malé Hradisko

Informace pro občany

K tanci a poslechu hraje TAMDEM Protivanov.
Vstupné 300,- Kč
(včetně kávy, večeře a svozu).
Předprodej vstupenek je v Pohostinství ALFA u paní Trundové tel: 582 399 128, 731 528 333
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FOTOGALERIE
Vítání občánků

foto: Miloslav Kitner
Slavnostní rozsvícení stromu

foto: Miloslav Kitner
Protivanovský zpravodaj roč. LX. /2018/, číslo 11,12 vyšlo dne 17. 12. 2018 v počtu výtisků 450, 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. Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

