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Vážení občané,
dostává se vám do rukou první zpravodaj roku 2019. V tomto čísle najdete malé
ohlédnutí za rokem minulým – čerpáním
rozpočtu za rok 2018, meteorologické
údaje, souhrn matričních událostí. O tom,
že nelze matriční čísla nijak rozšířit o další
informace (jména, adresy, data) jsem vás
informovala již v loňském roce. Přesto i samotná čísla jsou zajímavá. Od roku 2016,
kdy k 1.1 vedlo Ministerstvo vnitra ČR v evidenci k naší obci 996 obyvatel, počet obyvatel postupně rostl a k 1.1. 2019 jich městys
Protivanov již měl 1022. Pomáhá tomu zejména dokončení staveb rodinných domů
v ulici Panská a postupné přihlašování jejich obyvatel k trvalému pobytu v naší obci.

ČÍSLO 5

Chvíli to trvalo, avšak je zřejmé, že investice
obce do pozemků pro novou výstavbu rodinných domů včetně investicí do technické
infastruktury má pro obec velký smysl. I v letošním roce budou investice probíhat. Počítá se se stavbou druhé etapy komunikace
ulice Panská, dále obec zadala zpracování
projektové dokumentace na propojení ulic
Nová a Panská a prodloužení ulice Panská
(technická infrastruktura pro dvě stavební
parcely), je vypracována projektová dokumentace a běží povolovací procesy u nadřazených orgánů na stavbu technické infrastruktury od ulice Panská směrem k hřišti,
kde by v nejbližší budoucnosti mohly být
k prodeji uvolněny tři stavební parcely, po
schválení změny územního plánu pak další
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tři. Když už jsme u plánů na rok 2019, je třeba zmínit ještě jednu velkou investici obce
plánovanou na další rok. Tou bude oprava
budovy č. p. 16 na Náměstí, která je ve vlastnictví obce. O rozpočtu na rok 2019 jste byli
informováni v minulém čísle zpravodaje.
V celém rozsahu je pak vyvěšen na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad/
Rozpočet. Mimochodem, s počátkem letošního roku byly webové stránky upraveny,
tak doufám, že se vám budou líbit. Co říct
závěrem? Je potěšující, že se pokles obyvatel v naší obci zastavil a opět má rostoucí
tendenci. My na obci se budeme snažit, aby
tomu tak bylo i nadále!
starostka

Jednání zastupitelstva městyse
konaného 31. 1. 2019
Na lednovém jednání zastupitelstva městyse byly projednávány zejména žádosti organizací o finanční příspěvky. Po jejich projednání zastupitelé schválili následující:
• žádost o dotaci ve výši 45.000,- Kč podanou spolkem TJ Sokol Protivanov, z. s., IČ
16367880, a Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Protivanov a TJ Sokol
Protivanov, z.s. Finanční příspěvek bude
určen na úhradu energií v budově sokolovny (vodné, stočné, plyn, elektřina).
• žádost o dotaci ve výši 250.000,- Kč podanou spolkem SK Protivanov, z. s., IČ:
03872017, a Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Protivanov a SK Protivanov, z.s. Účelem poskytnutí dotace

je úhrada autobusové dopravy mužstev
na fotbalová utkání, platby energií (plyn,
elektřina, voda), platby FAČR, nákup
sportovního vybavení, odvoz komunálního odpadu, pronájem sportovišť na
přípravná utkání, údržbu hřiště (benzín
do sekačky, hnojiva, vápno), opravy majetku, čistící a prací prostředky, náklady
na úklid.
• poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč Klubu důchodců Protivanov
na jeho činnost v roce 2019, zejména
pak úhradu autobusové dopravy při pořádání seniorských zájezdů.
• poskytnutí finančního daru ve výši
1.500,- Kč zdravotnickému zařízení Pri-

ma Vizus, o.p.s., IČ 29113971 na prevenci
zdraví dětí v naší obci, zejména pak na
výrobu a tisk materiálů souvisejících s realizací projektu preventivního vyšetření
zraku předškolních dětí "Koukají na nás
správně?". Screeningové vyšetření zraku
dětí je realizováno i v MŠ Protivanov.
• rozpočtové opatření č. 2/2019. Příjmy
0,- Kč, výdaje 242.170,- Kč, financování
242.170,- Kč. Na základě tohoto rozpočtového opatření bude realizován nákup
stolů (22 ks) a židlí (160 ks) do místní
sokolovny. Vybavení bude ve vlastnictví
městyse Protivanov a bude dáno spolku
TJ Sokol do výpůjčky.
starostka
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Čerpání rozpočtu 2018
Zkrácenou verzi čerpání rozpočtu roku 2018
můžete vidět v následující tabulce. Jeho plná
verze je k dispozici na webových stránkách
obce v sekci „Rozpočet“. Rozpočet byl původně schvalován jako schodkový, v konečné fázi
však skončil přebytkem. V příjmové části jsme
byli opatrnější v predikci daňových příjmů.
Taktéž nebyly do rozpočtu zahrnuty příjmy
dotací a příjem z nuceného prodeje akcií České spořitelny a.s.. Pozn. položku „Transfery (dotace) ze státního rozpočtu“ tvoří: dotace úřadu
práce na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce 77.214,- Kč, dotace z Ministerstva vnitra ČR na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH Protivanov 214.564,- Kč, dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu ul.
Sokolská v úseku od sokolovny k ulici Panská
471.271,- Kč, dotace z Ministerstva životního

prostředí na pořízení kompostérů pro občany 615.454,40 Kč, dotace na volby 70.887,- Kč
a průtoková dotace mateřské a základní škole ve výši 764.940,- Kč, která je v celé výši i ve
výdajové části (MŠ a ZŠ nemají vedený účet
u České národní banky, takže dotace jsou jim
zasílány přes účet městyse Protivanov). Položku „Transfery (dotace) z krajského úřadu“ tvoří
příjem dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Protivanov (pořízení dýchacích
přístrojů).
Co se týká výdajů, v loňském roce proběhly 2 velké investiční akce: kompletní oprava
komunikace ulice Sokolská a stavba hřiště za
základní školou, kde se obec podílela na získání dotací z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Olomouckého kraje pro SK
Protivanov, z.s., potažmo prostřednictvím po-

skytnutí dotace z rozpočtu obce dofinancovala náklady celé akce. Mezi další významnější
výdaje patřili: nákup kompostérů pro občany, pořízení malotraktoru John Deere, který
obec kupovala na přelomu roku 2017/2018,
nákup osobního automobilu pro potřeby
úřadu městyse, nákup komunální techniky
(travní traktor John Deer, motorová sekačka
Husqvarna, trysková myčka,..), vybavení pro
jednotku SDH Protivanov. Proběhla kompletní oprava zasedací místnosti úřadu městyse
Protivanov, opravy na zdravotním středisku
(výmalba všech prostor, výměna podlah a topení v ordinaci praktického lékaře, oprava lavic v čekárnách a dalšího drobného vybavení),
postupné výměny kotlů v bytových i nebytových prostorách ve vlastnictví obce. Další výdaje jsou patrné z tabulky níže.

Čerpání rozpočtu rok 2018 - zkrácená verze
PŘÍJMY

Kč

VÝDAJE

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

4 218 208,07 Kč Opravy, stavby místních komunikací

Daň z příjmu právnických osob

3 148 995,29 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací, silnic

Daň z příjmu právnických osob za obce

309 130,00 Kč Zajištění dopravní obslužnosti

Kč
3 615 173,76 Kč
39 627,00 Kč
70 210,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

7 742 480,07 Kč Svazek obcí Drahanská vrchovina (vodovod)

20 576,00 Kč

Daň z nemovitých věcí

739 381,95 Kč Svazek obcí Drahansko a okolí (kanalizace)

10 000,00 Kč

Poplatky z hrobů

113 039,50 Kč Mateřská škola (příspěvek obce na provoz 500 tis. Kč.)

505 143,00 Kč

Poplatek z ubytovacích kapacit

4 936,00 Kč Základní škola (příspěvek obce na provoz 1,6 mil. Kč)

1 631 569,49 Kč

Poplatek za rekreační pobyt

6 950,00 Kč Průtokové transfery mateřské a základní škole

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

13 100,00 Kč Knihovna a ICT centrum

764 940,00 Kč
424 975,25 Kč

539 614,00 Kč Ostatní záležitosti kultury (dary, služby,..)

165 980,00 Kč

Poplatek ze psů

20 985,00 Kč Ochrana památek, kulturního dědictví

116 440,00 Kč

Správní poplatky

35 200,00 Kč Transfery církvím

Další poplatky

30 583,32 Kč Tělovýchovná činnost *

Transfery ze státního rozpočtu - výkon státní
správy
Transfery (dotace) ze státního rozpočtu
Transfery (dotace) z krajského úřadu
Příjem - větrné elektrárny

409 300,00 Kč Využití volného času dětí, prava a údržba hřišť
2 299 133,40 Kč Zdravotní středisko
46 000,00 Kč Bytové hospodářství
281 787,74 Kč Nebytové hospodářství

Příjem z podílů na zisku a dividend, úroků

99 260,19 Kč Veřejné osvětlení

Příjmy z lesního hospodářství

66 719,00 Kč Pohřebnictví - hřbitov
Územní rozvoj (nákup pozemků do vlastnictví
obce 369.003 Kč)

30 000,00 Kč
4 026 425,20 Kč
16 557,00 Kč
391 453,13 Kč
976 275,72 Kč
128 757,00 Kč
465 314,30 Kč
10 000,00 Kč

Příjmy z nájmu - zdravotní středisko

134 510,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb - zdravotní středisko

163 117,00 Kč Komunální služby a místní hospodářství **

2 611 470,73 Kč

Příjmy z nájmu - bytové prostory

328 372,00 Kč Sběr a svoz odpadů, provoz SSO

1 035 572,30 Kč

13 431,00 Kč Pořízení kompostérů pro občany

755 340,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory
Příjmy z nájmu - nebytové prostory

255 436,00 Kč Péče o veřejnou zeleň

Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory

27 609,00 Kč Dary obecně prospěšným organizacím

Poplatky z hrobů

18 960,00 Kč Požární ochrana

Příjmy z prodeje pozemků

105 446,00 Kč Odměny zastupitelů

Příjmy z pronájmu pozemků

51 549,00 Kč Volby (zastupitelstvo, prezident ČR)

Přijaté náhrady - JSDH Protivanov

44 800,00 Kč Činnost místní správy (obecní úřad) ***

691 638,00 Kč

21 702,49 Kč
13 000,00 Kč
609 642,56 Kč
1 067 262,00 Kč
68 907,00 Kč
2 324 410,36 Kč
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Příjmy za využívání a zneškodňování odpadů

181 973,00 Kč Platby daní a poplatků

453 894,00 Kč

Ostatní nedaňové příjmy - činnost místní
správy

25 240,00 Kč

Mikroregion Protivanovsko, Svazek obcí Boskovicko (lyžařské trasy)

21 000,00 Kč

Převody z rozpočtových účtů, vlastních fondů

1 582 622,00 Kč

Převody vlastním rozpočtovým účtům, vlastním
fondům

1 582 622,00 Kč

Příjmy z prodeje akcií

1 992 774,66 Kč Ostatní náklady

Ostatní příjmy

14 298,00 Kč

42 303,00 Kč

Celkem

25 092 946,19 Kč Celkem

24 680 176,29 Kč

* z toho dotace na rekonstrukci hřiště za ZŠ 3.964.939,20 Kč		
** z toho výdaj na pořízení komunální techniky (John Deere) 1.331.482,- Kč		
*** z toho pořízení automobilu pro potřeby úřadu městyse 326.671,- Kč		

MATRIČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2018
muži

ženy

celkem

narození

MATRIČNÍ ÚDAJ

6

5

11

úmrtí

5

7

12

přihlášení k trvalému pobytu

17

19

36

odhlášení z trvalého pobytu

8

11

19

505

517

1022

oddáno (snoubeneckých párů)

7

celkem občanů (stav k 31.12.2018)

METEOROLOGICKÁ STANICE PROTIVANOV
– KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
Měsíc

Průměrná teplota (°C)

Srážky (mm)

Sluneční svit (hod.)

leden

-0,4

35,3

31,6

únor

-5,3

23,9

51,0

Počet bouřek

březen

-0,9

28,5

90,2

duben

12,0

30,3

235,2

3

květen

15,4

29,0

273,1

4

červen

16,2

107,1

170,7

8

červenec

18,7

63,8

232,2

5

srpen

20,3

22,1

268,0

2

září

14,3

85,2

218,4

1

říjen

9,7

36,6

171,1

listopad

2,2

18,1

70,1

prosinec

-1,0

41,6

17,8

rok 2018

8,4

521,5

1829,4

Nejvyšší průměrná denní teplota

23

25,7 °C

9. 8. 2018

Nejnižší průměrná denní teplota

-14,6 °C

27. 2. 2018

Nejvyšší denní srážka

21,7 mm

4. 6. 2018
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K chatě na Skalách jsme se vydali
už podesáté
Poslední den v roce je pro mnohé neodmyslitelně spojen s pochodem k chatě na Skalách, který jsme o loňském Silvestru absolvovali už podesáté a který za poslední roky
přerostl hranice protivanovského katastru.
Od nesmělých začátků této tradice, kdy se
pochodu zúčastnilo několik desítek turistů
z Protivanova, se jich při tomto jubilejním setkalo v cíli u táboráčku na 250, a to ze všech
okolních obcí – Žďárné, Suchého, Benešova,
Bukové, ale i z Malého Hradiska a Velenova.
Tento pochod se těší stále větší oblibě a jeho
smyslem se postupně stává setkávání lidí

z uvedených okolních vesnic, kteří si v přátelské atmosféře a při teplém svařáčku nebo
čaji, který každoročně zajišťuje pohostinství
Alfa Protivanov Zdeňky Trundové, popřejí do
nadcházejícího roku. Nutno podotknout, že
k vysoké účasti přispělo velkou mírou také
vydařené počasí, které vydrželo až do odpálení ohňostroje, který jsme tentokrát poprvé spojili s hudebním doprovodem. Díky
perfektní přípravě pana Pokovby z Otinovsi
a jeho týmu sklidil obrovský úspěch.
Všem sponzorům, všem těm, kteří dobrovolně přispěli na ohňostroj a všem lidem, kteří

se podíleli na organizaci těchto vydařených
akcí, patří velké poděkování. Zvláštní poděkování patří také Jardovi Pejřovi za každoroční zajištění dopravy občerstvení. Sponzoři,
kteří finančně podpořili obě akce: Městys
Protivanov; Pohostinství Alfa; MIS Protivanov; Dřevo – Málek s.r.o.; VPO Protivanov;
Autodoprava Zdeněk Hrubý; Autodoprava
Libor Bílek; Družstvo Taurus Protivanov; Kinetic s.r.o.; J.K. Montáže s.r.o.; Autodoprava
Michal Kopecký.
Jiří Vybíhal

ICT – knihovna Protivanov
Tvořivá dílna pro dospělé
ICT – knihovna připravila další tvořivou dílnu pro dospělé. Žádnou novou výtvarnou
techniku se tentokrát učit nebudeme, spíše
si u kávy nebo čaje vyrobíme něco pro radost a velikonoční sváteční výzdobu. Zdobit

Tvořivá dílna
pro děti
Zvu všechny děti na tvořivou dílnu, která se
uskuteční v úterý 2. dubna 2019 ve 13:00
hodin. Vyrobíme si kohoutka, který může
být součástí velikonoční výzdoby každého
dětského pokojíčku. Bližší informace budou
včas zveřejněny na plakátech na vývěskách
a webových stránkách knihovny. Na všechny
tvořivé šikulky se moc těším!

budeme velikonoční vajíčka. Tvořivá dílna
proběhne 25. března 2019 v 18:00 hodin
na úřadě městyse. K tvoření bude potřeba
tavná pistole, pokud ji máte doma, přineste
s sebou. Tvoření není těžké, mohou se jí zú-

častnit spolu s maminkami i jejich děti. Na
tvořivou dílnu je nutné se předem přihlásit
a to nejpozději do 15. března v knihovně.
(knihovna@protivanov.com , tel: 725 253 021)

Noc s Andersenem
Pozor, pozor děti! Rok se s rokem sešel a je tu
pro vás připraveno další pohádkové nocování v knihovně, tedy Noc s Andersenem. Představte si, že letos spolu nocujeme už podesáté! To znamená, že budeme celou noc slavit
. A slavit budeme i s knížkou Martínkova
čítanka a dvě klubíčka pohádek od Eduarda
Petišky, který by letos měl 95. narozeniny.
Čeká vás děti mnoho legrace, pohádky, pís-

ničky, tvoření, noční stezka a narozeninová
party. Na Noc s Andersenem přihlašují děti
rodiče a to příslušným formulářem, který obdrží v knihovně spolu s ostatními informacemi. Kapacita míst je omezená!
Zbývá dodat, že 10. ročník Noc s Andersenem se uskuteční v pátek 29. března 2019
a už nyní se na všechny děti moc těším.

Zdobení velikonočního stromu
Milé děti, školáci, předškoláci i ti nejmenší,
máme před sebou jeden veliký úkol – nazdobit velikonoční strom na Náměstí. Doufám,
že mi s úkolem pomůžete. Jak? Na tvrdý papír nakreslete vajíčko o velikosti od 13 – 18
cm (viz. šablona na www.protivanov.com/

knihovna), oboustranně vybarvěte (použijte
jen pastelky, fixky nebo voskovky). Potom
vajíčko vystřihněte a přineste nejpozději do
10. dubna 2019 do knihovny k laminaci. Samotné zdobení velikonočního stromu pakproběhne v úterý 16.4.2019.

Věřím, že takový úkol společnými silamizvládneme a uděláme radost všem, kteří se
na náš velikonoční strom budou chodit dívat.
knihovnice
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Přednáška

MĚSTYS PROTIVANOV
Vás srdečně zve na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ
neděle 7. dubna 2019
ve 14:30 hodin v Sokolovně Protivanov

TANEČNÍ SOUBOR SKALÁK VÁS ZVE NA

Ostatkový bál

SOBOTA 2. BŘEZNA 2019 VE 20:00 HODIN
V SOKOLOVNĚ PROTIVANOV
K TANCI A POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA TAMDEM.

BOHATÁ TOMBOLA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
TRADIČNÍ OSTATKOVÉ ZVYKY

VSTUPNÉ 130,- KČ(MASKY VSTUPNÉ 100,-KČ)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA TEL. ČÍSLE 724 105 983

Pověz mi pověst
Milí čtenáři,
v minulém cyklu bájí a pověstí z našeho okolí jsme pomyslně navštívili Benešov a tam i nyní zůstaneme. Prožíváme období plesů, bálů a tancovaček a právě k jednomu takovému období se váže tato pověst:

Ohnivec
Když se hory schoulily do hlubokých závějí,
snesly hospodyně z půd a přístřešků kolovraty a sypky plné peří. Nastal čas přástek a draček, ale také tanečních zábav, plesů a bálů.
Bývala to radostná setkání mladých i starých
a hospůdka při harmonice se rázem měnila
v taneční sál.
Toho sobotního večera se tam sešlo tolik lidí,
že ta malá místnost málem praskala ve švech.
Všude vládla dobrá nálada. Jen Lukáš, syn
z největšího statku, seděl sám v koutě nálevny a pil. Zapíjel žal a uraženou selskou pýchu,
protože ho odmítla chudobná Maruška. Dala
přednost chasníkovi Jeníčkovi, který nic nemá
a právě to ho nejvíc dopálilo. Do srdce se mu
právě zakousla krutá žárlivost.
Již se blížila půlnoc, když se rozhodl, notně

opilý, že Marušku a jejího milého pořádně
vyleká. Vyžádal si od hostinské bílou plachtu,
co se jí říkalo podslámka. Ona se na nic neptala, měla plno práce v kuchyni, tu plachtu mu
dala. To se již bujará veselice chýlila k závěru.
Lukáš spěchal ke hřbitovu. Tam se zabalil do
toho prostěradla a vystoupil na hřbitovní
zeď. Z kostelní věže se ozvalo dvanáct úderů, když přicházela Maruška s Jeníčkem. Nezalekli se. Se smíchem si řekli, že kdosi na té
hřbitovní zdi stojí a odcházeli pryč. Ona se
ještě bázlivě ohlédla a řekla svému průvodci, že jsou tam dokonce dva. To již přidali do
kroku a brzy zmizeli v hluboké tmě.
Lukáš se otočil a strnul hrůzou. Za ním stál
v rubáši strašidelný zjev s ohnivě planoucíma
očima a vyceněnými zuby. Z rozžhavených

kostí mu šlehaly plameny. Již k němu vztahoval své hořící ruce.
Lukáš seskočil ze zdi, odhodil plachtu a divoce prchal do noci. Po chvilce však cítil horký
dech toho ohnivce. Posledními silami otevřel a zabouchl za sebou těžká dubová vrata.
Ráno u nich zůstali lidé v údivu stát. Byly na
nich vidět dvě dlaně, jakoby je tam někdo vypálil rozžhaveným železem.

Podle vyprávění paní Františky Nebuchlové
z Benešova.
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