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Vážení občané,
rok se s rokem sešel a opět nám nastal adventní čas, konec roku 2019 se nezadržitelně blíží. Nezažili jsme toho u nás na obci
málo. Pojďme se trošku za uplynulým
rokem ohlédnout. Opravili jsme budovu
č. p. 16 na Náměstí a celé naše náměstí po
opravě této budovy, úřadu městyse, sochy
sv. Jana Nepomuckého a opravách fary, dostalo konečně reprezentativní vzhled. Realizovali jsme dostavbu komunikace ulice
Panská, opravili ulici Družstevní. Vybudovali
jsme technickou infrastrukturu pro 2 rodinné domy v prodloužení ulice Panské. Spolu
s Knihovnou a ICT centrem jsme pořádali
spoustu akcí pro všechny věkové skupiny
obyvatel (např. akce pod názvem Pohádková stezka, Drakiáda, Noc s Andersenem,
Uspávání broučků, Setkání starších a dříve
narozených občanů, Rozsvěcování vánočního stromu, různá tvoření pro děti i dospělé, cyklozávody, …). Po znovu zprovoznění
budovy místní sokolovny, kam městys pořídil počátkem roku 2019 stoly a židle, pořádal městys i jedno divadelní představení
pro dospělé a jedno pásmo pro děti. Jen
škoda, že návštěvnost obou představení
byla velice malá. Městys také pokračoval v
opravách budov v jeho vlastnictví, provedl ošetření vzrostlých stromů na veřejných
prostranstvích, rozšířil veřejné osvětlení do
nově vybudovaného areálu za základní školou. Co se v letošním roce nepodařilo, byla
celková rekonstrukce veřejného osvětlení,
která měla zabránit častým výpadkům za
větrného počasí a výměnu zbývajících původních lamp. Akce se zdržela v důsledku
pozdě dodané projektové dokumentace.
Ale nebojte se, rekonstrukce veřejného
osvětlení je plánována na rok 2020 a je jed-

nou z významných položek ve schváleném
rozpočtu. Rozpočet na rok 2020 byl schválen
na jednání dne 28. 11. 2019 a o jeho struktuře se dozvíte na následujících stránkách.
Když takto plynule přecházím na rok 2020,
zmíním ještě další větší akce, které městys v
následujícím roce hodlá realizovat. Bude se
jednat o vybudování technické infrastruktury (vodovod, plynovod, kanalizace, místní komunikace) pro 7 rodinných domů na
parc. č. 836/39. Dále se plánuje vybudování
místní komunikace – propoje mezi ulicemi
Panská a Nová, oprava kanalizace u základní
školy, opravy bytových domů ve vlastnictví
obce, výsadba zeleně na veřejných prostranstvích a hřbitově. Co se týká novinek pro následující rok, je třeba také zmínit, že vejdou
v platnost nové obecně závazné vyhlášky
městyse Protivanov. Prosím, věnujte i jim
potřebnou pozornost. Zejména pak obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy dochází k navýšení
tohoto poplatku a obecně závazné vyhlášce
o místním poplatku ze psů, kdy bude úřad

městyse vyžadovat důsledné plnění ohlašovací povinnosti. I o vyhláškách se bližší
informace dozvíte dále ve zpravodaji. Jak je
patrné z výše uvedených informací, pořád
se v naší obci něco děje. Ne vždy se všechno
povede dle našich představ, ale i to k naší
práci patří. Zastupitelé se neustále snaží
posouvat naši obec dopředu, dělat vše pro
to, aby nám lidé z Protivanova neodcházeli,
ale zůstávali v naší obci i se svými rodinami.
A myslím, že se nám to i daří. Počet obyvatel
u nás roste. Aktuálně má městys Protivanov
1040 obyvatel, jen v letošním roce jsme přivítali mezi naše občany 16 nově narozených
dětí. Růst obyvatel a pochvaly od obyvatel
za vykonanou práci, to jsou faktory, které
mně i ostatním zastupitelům vlévají nové
síly a elán do další práce. Jeden rok končí,
druhý začíná. Je to koloběh, který nikdy neustane. A tak zase po roce… Přeji Vám všem
krásné pohodové Vánoce a hodně zdraví a
štěstí v celém následujícím roce. Aby ten
kulatý rok 2020 byl jenom dobrý a pokud
možno ještě lepší, než rok, se kterým se právě loučíme.
starostka
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Jednání zastupitelstva 27. 9. 2019
Zastupitelé schválili základní příděl do sociálního fondu výši 50.000,- Kč a rozpočet sociálního fondu na rok 2019.
Starostka informovala zastupitele o tom, že
městysi Protivanov byly doručeny následující dokumenty týkající se záležitostí městyse:
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Protivanov za období 1. 1. 2019 –
25. 8. 2019. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo od 26. a 27. 8. 2019. Výsledek: Při dílčím
přezkoumání hospodaření městyse Protiva-

nov za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Závěrečné vyhodnocení akce v rámci
realizace akce (projektu) Obnova místní
komunikace – ulice Školní v Protivanově, která byla realizována v roce 2017
a městys Protivanov na ni obdržel dotaci
z programu Podpora rozvoje regionů ve
výši 1.000.000,- Kč. Při kontrole předložených dokladů nebylo zjištěno porušení
podmínek poskytnutí dotace, termíny

realizace akce a celkové náklady byly dodrženy.
• Závěrečné vyhodnocení akce v rámci realizace akce (projektu) Dětské hřiště v ulici
Panská, Protivanov, která byla realizována v
roce 2017 a městys Protivanov na ni obdržel
dotaci z programu Podpora rozvoje regionů ve výši 230.000,- Kč. Při kontrole předložených dokladů nebylo zjištěno porušení
podmínek poskytnutí dotace, termíny realizace akce a celkové náklady byly dodrženy.

Jednání zastupitelstva 31. 10. 2019
Co se týká majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili záměr prodeje části pozemku
parc. č. 56/6, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 240 m², části
pozemku parc. č. 56/4, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m²
a pozemku parc. č. 56/30, druh pozemku zahrada, o výměře 200 m² a záměr pronájmu
části pozemku parc. č. 95, druh pozemku zahrada, o výměře cca 26 m². Všechny pozemky jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální
území Protivanov.
Na základě žádosti Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(příspěvková organizace Olomouckého kraje)
zastupitelé schválili Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje. Předmětem
dodatku je navýšení příspěvku obce na zajištění dopravní obslužnosti ze 70 Kč/občana na
150 Kč/občana. Navýšení příspěvku obcí se týká
všech obcí Olomouckého kraje, výši příspěvku
schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje.
Ač se jedná o navýšení o více než 100%, zastupitelé městyse Protivanov tento dodatek schválili,
protože vnímají potřebu zajištění dopravní obslužnosti naší obce jako velice důležitou.

Zastupitelé se zabývali odpadovým hospodářstvím městyse Protivanov a schválili
Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu v městysi Protivanov č. 37/19 mezi
městysem Protivanov a Technickými službami Malá Haná, s.r.o. S platností od 1. 1. 2020
bude sběr, svoz a odstraňování odpadů
v naší obci zajišťovat tato společnost. Bližší
informace k odpadovému hospodářství naší
obce naleznete na následujících stránkách.
Zastupitelé schválili poskytnutí finančních
darů:
• ve výši 2.000,-Kč SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, IČ 62859781, na vydání kroniky Okresního sdružení hasičů Prostějov za léta 2005 až do této doby.
• ve výši 2.000,-Kč Hospici na Svatém Kopečku, IČ 73634671, na zajištění provozu tohoto
zařízení.
Zastupitelé také řešili možnost zhodnocení
volných finančních prostředků obce prostřednictvím investice do fondu Amundi CR
Krátkodobý (dříve KB Peněžní trh). Jedná se
o nejméně rizikový fond z korunových fondů
v nabídce Komerční banky. Cílem fondu je
dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úročení na krátkodobých termínovaných vkladech.

Vzhledem k nízkému zhodnocení prostředků, možné potřebě volných finančních prostředků obce v blízké budoucnosti a historické zkušenosti obce s investicemi do fondů se
zastupitelé rozhodli tuto možnost nevyužít.
Starostka informovala zastupitele o tom, že
byly pro městys Protivanov vydány tyto kolaudační souhlasy:
• Kolaudační souhlas s užíváním stavby Inženýrské sítě nová zástavba Protivanov, objekt
SO 101 - pozemní komunikace: přístavba místní komunikace, zpevněné plochy
(chodníky, sjezdy), II. etapa. Jedná se o kolaudační souhlas na stavbu II. etapy místní
komunikace v ul. Panská.
• Kolaudační souhlas s užíváním stavby Komplexní revitalizace veřejného prostranství
v Protivanově, objekt SO 101 - místní komunikace, SO 801 - veřejné prostranství před
ZŠ. V rámci tohoto projektu byly provedeny rekonstrukce komunikací v ulici Školní,
Sokolské a oprava přístupového chodníku
k ZŠ. Pozn. Na základě kolaudačního souhlasu byla v katastru nemovitostí provedena
změna druhu a způsobu využití pozemků
u pozemků parc. č. 41/4, 41/6, 39/1 a 1656,
k. ú. Protivanov, na druh pozemků ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace.

Jednání zastupitelstva 28. 11. 2019
V rámci projednávání majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili:
• prodej části pozemku parc. č. 56/6, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 240 m², části pozemku parc.
č. 56/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m² a pozemku
parc. č. 56/30, druh pozemku zahrada, o výměře 200 m². Cena 30,- Kč/m².
• pronájem části pozemku parc. č. 95, druh
pozemku zahrada, o výměře 26 m², za cenu
1000,-Kč/ročně.
• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kup-

ní na část pozemku parc. č. 908/3 o výměře
10 m², druh pozemku orná půda. Pozemek
je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro katastrální území Protivanov, na listu vlastnictví č. 839.
Důležitým bodem jednání bylo schválení
„Střednědobého výhledu obce na rok 2021
– 2022“ a „Rozpočtu městyse Protivanov na
rok 2020“.
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem
územního samosprávného celku sloužící pro
střednědobé finanční plánování rozvoje 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
střednědobého výhledu obce dle tohoto
zákona, mají být základní údaje o příjmech
a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn
11. 11. 2019 na úřední desce městyse Protivanov (fyzicky i elektronicky), žádný z občanů nevznesl připomínky.

PROSINEC 2019
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Střednědobý výhled rozpočtu městyse Protivanov na rok 2021 - 2022
Název položky
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem (třída 1,2,3,4)

v tis. Kč
16500
1500
40
13500
31540

v tis. Kč
16500
1500
40
350
18390

Běžné výdaje (třída 5)
z toho: předškolní a základní vzdělávání (MŠ, ZŠ)
Kapitálové výdaje (třída 6):
Výdaje celkem

10000
2100
22670
32670

10050
2100
8000
18050

-340
1470
0
1130

-340
0
0
-340

Dlouhodobý úvěr od ČS a.s. a UniCredit Leasing a.s. - splátky
Zapojení zdrojů z minulých let, pol. 8115
Opravné položky k peněžním operacím
Financování celkem (třída 8)

Rozpočet městyse Protivanov na rok
2020 byl zastupiteli schválen následovně: příjmy ve výši 26.344.694,-Kč, výdaje ve výši 28.479.050,- Kč, financování
2.134.356, Kč.
Příjmy:
• Daňové příjmy (třída 1) - odvíjejí se dle
očekávaných výsledků roku 2019 a predikce Svazu měst a obcí ČR, očekávaného
výběru místních poplatků (17.237.000,Kč);
• Nedaňové příjmy (třída 2) – plynou z určitých aktivit obce či jiných subjektů ve
prospěch obce např. pronájem majetku,

příjmy z poskytování služeb a výrobků,…
(1.469.300,- Kč);
• Kapitálové příjmy (třída 3) - očekáváné příjmy z prodeje majetku obce (950.100,- Kč);
• Přijaté dotace (třída 4) – příspěvek určený na výkon státní správy, příjem dotace z IROP na stavbu sociálních bytů
(6.688.294,- Kč).
Výdaje
• Běžné výdaje (třída 5) - prostředky použité hlavně na každodenní provoz
obce, opravy majetku, provozní dotace základní a mateřské škole, finanční
příspěvky spolkům,… (11.177.680,- Kč)

• Kapitálové výdaje (třída 6) - investice (dle
zákona o účetnictví) do majetku obce
(17.301.370,- Kč)
Financování
Součástí rozpočtu obce i tzv. financování popisující situace, kdy:
• obec si půjčí peníze a pak je splácí – položka 8124 (splátka úvěru u ČS a.s. - investiční akce r. 2015, Unicredit leasing, a.s. –
koupě malotraktoru John Deere),
• dojde ke změně stavu peněžních prostředků na vlastních účtech obce, položka
8115 (zapojení přebytku z roku 2019).
•

Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Odvody za odnětí ze ZPF
Poplatek z ubytování
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu na výkon státní správy
Investiční dotace (výstavba bytů pro sociální bydlení)
Záležitost kultury - nedaňové příjmy
Příjmy z nájmu - zdravotní středisko

Kč

Výdaje
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Zajištění dopravní obslužnosti
Pitná voda (příspěvek DSO, vodovodní přípojky)
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna a ICT centrum

Kč

4 420 000 Kč
3 400 000 Kč
7 800 000 Kč
100 000 Kč
750 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
12 000 Kč
680 000 Kč
22 000 Kč
33 000 Kč
341 000 Kč
6 297 294 Kč
1 000 Kč
120 000 Kč

6 835 000 Kč
37 000 Kč
153 000 Kč
20 600 Kč
30 000 Kč
508 500 Kč
2 731 500 Kč
559 430 Kč

Příjmy
Příjmy z poskytování služeb - zdrav. středisko
Příjmy z nájmu - bytové prostory
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory
Příjmy z nájmu - nebytové prostory
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory
Poplatky z hrobů
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy ze zřízení věcných břemen a prodeje inžen. sítí
Příjmy za využívání a zneškodňování odpadů
Ostatní nedaňové příjmy - činnost místní správy
Požární ochrana - náhrady
Příjem z větrných elektráren
Ostatní příjmy
Financování
Celkem

Kč

Výdaje
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - hřbitov
Územní rozvoj
Komunální služby a místní hospodářství
Sběr a svoz odpadů, provoz SSO
Péče o veřejnou zeleň
Dary obecně prospěšným organizacím
Požární ochrana

Kč
1 680 000 Kč
12 000 Kč
972 000 Kč
837 500 Kč
1 323 500 Kč
130 000 Kč
12 000 Kč
322 800 Kč

100 000 Kč
348 000 Kč
12 000 Kč
263 000 Kč
38 000 Kč
24 000 Kč
840 000 Kč
50 000 Kč
128 600 Kč
155 000 Kč
55 000 Kč
21 300 Kč
250 000 Kč
63 500 Kč
2 134 356 Kč
28 479 050 Kč
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Výdaje
Ostatní záležitosti kultury (dary, služby,..)
Místní rozhlas
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí, oprava a údržba hřišť
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - hřbitov
Územní rozvoj
Komunální služby a místní hospodářství

Plná verze rozpočtu je zveřejněna na webových stránkách městyse Protivanov v sekci
Obecní úřad / Rozpočet / Městys Protivanov.
Významné výdajové paragrafy a položky rozpočtu 2020:
• §2212 Silnice - položka 6121 – stavba
technické infrastruktury na pozemku parc.
č. 836/39 (cca 4,7 mil Kč), stavba místní komunikace - propoje ulic Nová a Panská (cca
1,5 mil), projektové dokumentace na opravy komunikací ulice Pod Sokolovnou včetně
prostranství v křížení s ulicí Bukovská a Na
Bardóně a opravu komunikace ul. Na Řádkách.
• §3111 Mateřské školy, §3113 Základní
školy: položka 5331 - příspěvky na provoz základní školy i mateřské školy zůstaly
ve výši shodné s rokem 2019. ZŠ i MŠ jsou
od roku 2018 povinny zveřejňovat návrh
rozpočtu, rozpočet, střednědobý výhled
rozpočtu a hospodařit dle rozpočtu jako
obec. Dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách obce Obecní úřad/Rozpočet/Základní škola resp. Mateřská škola.
Položka 6121 – oprava kanalizace u ZŠ.
• §3612 Bytové hospodářství - položka
5171 – oprava střechy č. p. 224, položka
6121 - výměna kotlů v bytech na č. p. 286,
projektové dokumentace na opravy a zateplení budov č. p. 286, č. p. 293, stavba bytů
pro sociální bydlení.
• §3631 Veřejné osvětlení - položka 6121 rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna
kabelů a lamp).
• §3636 Územní rozvoj - položka 6121 –
projektová dokumentace na průmyslovou
zónu, položka 6130 – nákup pozemků pro
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Kč
172 500 Kč
20 000 Kč
310 000 Kč
22 000 Kč
379 000 Kč
7 485 770 Kč
133 000 Kč
1 680 000 Kč
12 000 Kč
972 000 Kč
837 500 Kč

Výdaje
Sběr a svoz odpadů, provoz SSO
Péče o veřejnou zeleň
Dary obecně prospěšným organizacím
Požární ochrana
Odměny zastupitelů
Činnost místní správy (obecní úřad)
Platby daní a poplatků
Ostatní neinvestiční příspěvky (mikroregion)
Výdaje - les
Ostatní výdaje
Celkem

další rozvoj obce.
• §3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - prostředky na úpravu veřejné zeleně.
• § 6171 Regionální a místní správa - položky 5137 a 5171 – oprava kanceláří úřadu
a nákup nábytku.
V příjmové části není z důvodu opatrnosti
zcela zahrnuta predikce daňových výnosů na
rok 2020 a předpokládá se rezerva cca 1 mil.
Kč. Rozpočet městyse může být v průběhu
roku upravován v důsledku požadavků obce
rozpočtovými opatřeními. Ta jsou zveřejňována na webových stránkách obce v sekci
Obecní úřad/Rozpočet/Městys Protivanov.
V návaznosti na změnu zákona č. 565/2019
Sb., o místních poplatcích, zastupitelé schválili nové obecně závazné vyhlášky městyse
Protivanov, které se místních poplatků týkají.
Zákon bude účinný od 1. 1. 2020 a bylo třeba,
aby místní vyhlášky byly uvedeny do souladu
s tímto zákonem. Jedná se o tyto vyhlášky:
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu - ruší se místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a místní
poplatek z ubytovací kapacity a tyto poplatky jsou nahrazeny jedním poplatkem, a to
místním poplatkem z pobytu. Zastupitelé
se dohodli na částce 15,- Kč/osobu.
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů - vyhláška byla uvedena
do souladu s novým zněním zákona o místních poplatcích, výše poplatku se neměnila.
Úřad městyse bude muset od plátců vyžadovat řádné plnění ohlašovací povinnosti.
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o míst-

Kč
1 323 500 Kč
130 000 Kč
12 000 Kč
322 800 Kč
1 270 900 Kč
1 941 250 Kč
500 000 Kč
6 000 Kč
10 000 Kč
63 800 Kč
28 479 050 Kč

ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů - vyhláška byla uvedena do souladu s novým
zněním zákona o místních poplatcích, v důsledku neustále se zvyšujících nákladů městyse na odpadové hospodářství byla navýšena i sazba poplatku na 580,- Kč ročně.
Všechny vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad/
Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva. V
případě, že někdo nemá přístup k internetu,
může si znění vyhlášek vyzvednout na Úřadu
městyse Protivanov v úředních hodinách.
Na tomto jednání zastupitelé dále schválili:
• uzavření pracovněprávního vztahu mezi
městysem Protivanov a členy JSDH Protivanov, kteří jsou současně zastupiteli městyse Protivanov, na zajištění akceschopnosti
jednotky, a to na roky 2020 – 2022 včetně
(předpokládaná doba výkonu funkce zastupitele).
• rozpočtové opatření č. 15/2019: příjmy:
114.200,- Kč, výdaje -151.300,- Kč, financování -265.500,- Kč.
• navýšení nájemného z hrobového místa
ze stávajících 60,- Kč/rok na 100,- Kč/rok.
Důvodem jsou rostoucí náklady na úpravu
hřbitova. Poplatek se nezvyšoval více jak 20
let. V současnosti jsou uzavírány smlouvy
o nájmu hrobového místa na 16 let (doba
tlení), tzn. při sepisu nové nájemní smlouvy
nájemce hrobového místa zaplatí 1.600,- Kč
na dobu 16 let.

Odpadové hospodářství městyse Protivanov
Na květnovém jednání zastupitelstva městyse Protivanov zastupitelé schválili vstup do
dobrovolného svazku obcí Technické služby
Malá Haná (DSO TSMH) a výpověď smlouvy o svozu komunálního odpadu s firmou
SUEZ Využití zdrojů, a.s. Od 1. 1. 2020 bude
svoz komunálního odpadu fyzických osob
a svoz odpadu ze sběrných míst (bio, plast,
papír) zajišťovat společnost Technické služby Malá Haná, s.r.o. Ta byla založena právě
výše jmenovaným dobrovolným svazkem
obcí. Cílem společnosti Technické služby

Malá Haná s.r.o. je zajistit kompletní a kompetentní nakládání s odpady. Zavést nové
systémy, co nejvíce obyvatelům zjednodušit
třídění, zlepšit využití odpadů, jako druhotné
suroviny a tím pádem šetřit životní prostředí
i finance obcí, potažmo nás všech. V současnosti má DSO TSMH 46 členů (z toho 2 města
– Letovice, Velké Opatovice). Obce sdružené
v tomto svazku si vzaly za úkol dlouhodobě
řešit otázku odpadového hospodářství na
svém území. Posun v nakládání s odpady vidí
v postupném zavedení systému DOOR TO

DOOR - jinak řečeno dveře ode dveří. V některých obcích již tento systém od června
letošního roku funguje (např. Benešov, Žďárná, Valchov). Obyvatelé těchto obcí mají u
každého domu k dispozici žlutou nádobu na
plast, modrou na papír a hnědou na bioodpad. Zároveň zůstává občanům jejich vlastní
černá (plechová) nádoba na zbytkový komunální odpad, který již nelze vytřídit. Nádoby
na tříděný odpad byly pořízeny z dotace
Operačního programu Životní prostředí. Se
zavedením tohoto systému počítá i městys
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Protivanov. Žádost o dotaci na pořízení těchto
nádob je právě zpracovávána prostřednictvím
DSO TSMH. V případě, že žádost o dotaci bude
úspěšná, zavedení systému DOOR-TO-DOOR v
městysi Protivanov se očekává v první polovině
roku 2021. Velkou roli v rozhodnutí obcí jít jinou
cestou než dosud, sehrála připravovaná změna
zákona. Od roku 2024 bude omezené ukládání odpadu na skládky. To se výrazně projeví na
platbách obcí za jeho likvidaci. Na tuto změnu je
nutné reagovat a nastavit systém, který umožní
větší třídění odpadu, aby se v budoucnu nemusely razantně zdražovat poplatky za jeho svoz.

Ač systém svozu odpadu bude od ledna
roku 2020 odlišný od dosavadního systému (svazek bude obcím účtovat za skutečné množství vyprodukovaného odpadu,
u firmy SUEZ tomu tak nebylo) a finanční
dopad na naši obec dosud není přesně
znám, nevyhne se městys Protivanov zvýšení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Místní poplatek za sběr a svoz odpadů v městysi Protivanov je od roku 2013
neměnný. Jeho výše je 520,- Kč. Náklady

na odpadové hospodářství však neustále
rostou. Samotný poplatek firmě SUEZ Využití zdrojů a.s. na svoz netříděného odpadu na občana vzrostl od roku 2015 o cca
14%.

V roce 2019 došlo k navýšení všech služeb
(mimo poplatku za svoz netříděného odpadu i svoz a zpracování tříděného odpa-

du ze sběrných míst a z SSO Protivanov)
od firmy SUEZ o 7%. Příjmy a výdaje roku
2018 v rámci odpadového hospodářství

městyse Protivanov jsou patrné z tabulky
níže.

Výdaje roku 2018
Výdaje na směsný komunální odpad (popelnice, +
plasty, bio, sklo z obce)
Výdaje na třídění odpadů - odvoz komodit z SSO
Výdaje na provoz SSO
Výdaje celkem

610 738,00 Kč
346 506,30 Kč
48 078,00 Kč
1 005 322,30 Kč

Výše poplatku - platby SUEZ v Kč
Rok
Popl. bez DPH
Popl. vč. DPH
2015
319
366,85
2017
345
396,75
2019
364
418,6

Příjmy roku 2018
Poplatníci
Ostatní příjmy (EKO-KOM příspěvěk na třídění
odpadů, kovošrot)
Příjmy celkem

539 614,00 Kč
181 973,00 Kč
721 587,00 Kč

Doplatek z rozpočtu obce na třídění, svoz, odvoz odpadu je 283 735, 30 Kč.
V roce 2019 se vzhledem ke zvyšujícím cenám očekává další navýšení výdajů. Již s daty
k 30. 9. 2019 převyšují výdaje příjmy o cca
150 tis. Kč. Zastupitelé byli nuceni uvažovat
o změně sazby místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše poplatku se počítá dle skuteč-

ných nákladů obce na svoz netříděného odpadu a dalších nákladů na odpadové hospodářství. Nakonec se shodli na výši 580,- Kč/
ročně. Tato výše kopíruje nárůst nákladů
na svoz netříděného komunálního odpadu.
Svoz bude probíhat i nadále v úterý v liché
týdny (první svoz roku 2020 proběhne 14. 1.
2019). V rámci svozu tříděného odpadu pak

dochází pouze k menší změně – do žlutých
(resp. zelených) nádob na plast, které jsou
umístěny na sběrných místech, je možné
nově vkládat také kov (plechovky od nápojů, konzervy od potravin, …) viz tabulka "Jak
třídit odpady". Odpad z těchto nádob je dále
zpracováván na třídící lince.
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Stočné v Protivanově
Od 1.1.2019 došlo v městysi Protivanov
ke změně způsobu výpočtu stočného.
Výpočet stočného byl společností provozující kanalizaci rozdělen do více kategorií na základě čestného prohlášení, které vyplnili majitelé jednotlivých nemovitostí. Pro výpočet
stočného jsou stěžejní dva způsoby:
1. Výpočet na základě spotřeby vody z veřejného vodovodu a
2. podle ročních směrných čísel spotřeby
vody stanovených v příloze č.12 vyhlášky
č. 428/2001 Sb. Tento způsob se používá
v případě, že je nemovitost napojena na více
zdrojů vody (veřejný vodovod a studna),
nebo pouze na vlastní zdroj (studna).
V polovině letošního roku byla provedena první fakturace tímto způsobem a následně bylo provedeno vyhodnocení.
Dle informací provozovatele došlo v některých případech zřejmě k nesprávnému
vyložení Čestného prohlášení a chybně byl
majitelem nemovitosti uveden odběr vody

pouze z veřejného vodovodu, i když výsledky fakturovaného množství odebrané vody
z veřejného vodovodu tomuto neodpovídají. Pokud si nejste jisti, zda Vaše nemovitost
nepatří do této kategorie, obraťte se na pracovníky společnosti Montáže inženýrských
sítí, kteří Vám rádi vysvětlí nově nastavené
způsoby výpočtu stočného.
Je třeba, abychom si všichni uvědomili,
že majitelům nemovitostí napojeným na veřejnou kanalizaci v našem městysi odpadá
jakákoliv starost s údržbou septiků. Čištění
odpadních vod je nákladné a tyto náklady
jsou promítnuty do ceny stočného. Pokud
bude fakturováno větší množství kubíků čištěné odpadní vody, klesne cena za fakturovaný kubík.
V případě, že množství fakturovaných odváděných odpadních vod bude v dalším
fakturačním období nižší než 50% množství
odváděných odpadních vod dle přílohy č. 12
vyhlášky č. 428/2001 Sb., které je stanove-

no na 35 m³ na jednu osobu s tekoucí teplou vodou za rok, vyhrazuje si provozovatel
kanalizace na základě domluvy s majitelem
veřejné kanalizace městysem Protivanov,
provést kontrolu v nemovitosti daného odběratele ke zjištění, zda nedochází k rozporu
s podmínkami uzavřené smlouvy, např. zda
do nemovitosti není přiváděna voda z jiného zdroje, jejíž množství není zohledněno
v množství odváděných odpadních vod
pro účely výpočtu fakturované výše stočného.
Při zjištění rozporu s uzavřenou smlouvou
ve věci odvádění odpadních vod hrozí odběrateli za neoprávněné vypouštění odpadních
vod do veřejné kanalizace pokuta do výše
50 tis. Kč (viz. § 32, odst.5, písm.e, zákona
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu).
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.,
Protivanov

Základní škola
Vážení rodiče,
dovolte mi krátké zamyšlení, ke kterému
mne přivedl článek o americké výchově.
V současné době se v americké společnosti
objevil problém, kterému říkají MILLENNIALS
aneb děti falešných trofejí. Je jim 23-38 let,
mají za sebou drahé studium na univerzitách
a přesto neví, co se svým životem. Proč? Vyrůstali v době, kdy výchovným trendem byla
pochvala. Bohužel rodiče chválili své děti
za všechno i za jejich neúspěch. Děti tak začaly manipulovat své rodiče a celou rodinu.
Začínaly s nejrůznějšími kroužky, koníčky,
zájmovou činností, ale jakmile opadlo prvotní nadšení a zájem, hned vyměnily jeden
kroužek za jiný. Časté střídání vedlo k tomu,
že nedokázaly žádnou výzvu dotáhnout do
konce. Důvod? Rodiče nechtěli nutit děti do
ničeho, kde by musely překonávat nějaké
překážky, kde by musely cvičit, trénovat, zápolit, bojovat samy se sebou. Místo, aby děti
udrželi u nějaké činnosti, raději se podvolili
jejich názoru a přešli na jiný kroužek. Stačilo,
aby se dítě objevilo na hřišti nebo na podiu
a rodiče to automaticky ocenili, přestože
jejich ratolest předvedla velmi slabý výkon
a nebylo za co je chválit. Toto úmyslné a falešné chválení způsobilo rodičům a současné společnosti obrovský problém. Teď si to
všichni uvědomují a přiznávají, že to byla
velká chyba. Příkladem může být dívka, říkejme jí Emily. Je jí 28 let, vystudovala univerzitu se zaměřením na hudební produkci.

Dívka, která má od dětství extrémní nadání
pro hudbu, ale i sport. Hrála na piano jeden
rok, na kytaru šest měsíců, dva roky tancovala, šest měsíců závodně plavala, rok se věnovala gymnastice, chodila na hodiny zpěvu.
Bohužel přes zjevný talent nedokázala nic
z toho dotáhnout k nějakému výsledku. A to
se projevilo i v současném životě. Emily by
chtěla být novinářkou, psát o hudbě. Ale pro
svůj cíl nic nedělá, nikdy se nepokusila napsat článek o hudbě a poslat ho na ukázku
do vydavatelství. Má pocit, že je natolik výjimečná a jedinečná, že si ji zaměstnavatel najde sám a osloví. Tomu skutečně věří, pracuje
jako pomocná síla čtyři hodiny denně, bydlí
s kamarádkami s podobným osudem v jednom bytě, aby snížily životní náklady na minimum. Nemá žádnou perspektivu, žádnou
vizi, nevidí, že jí život utíká mezi prsty a jen
čeká na příležitost, která sama od sebe nikdy nepřijde. Kde se stala chyba? Rodiče to
už dnes ví a říkají, že falešné chválení dětí k
ničemu nepodněcuje, naopak zabíjí jejich
talent. Děti v sobě nemají tu vůli, tu zodpovědnost pokračovat v něčem, i když to prvotní nadšení pomine. V tento moment musí
nastoupit rodičovská zodpovědnost, podporovat dítě, vysvětlovat, přesvědčovat a snažit
se dotáhnou děti ke kýženému cíli. Někdy je
třeba vyzkoušet několik kroužků, než vybereme ten pravý, ale pak je nutná píle a sebeodříkání, než přijdou radosti z úspěchů. Role
rodiče je v této fázi nezastupitelná, protože

jedině rodiče mohou vést děti k rozvoji jejich osobnosti formou zájmové činnosti. To,
že dítě u ničeho nevydrží, je zcela přirozená
vlastnost. Je jen na nás rodičích, kam dítě
dovedeme a jaké možnosti jim v životě otevřeme. Poučme se z chyb a snažme se, aby
se děti naučily plnit své povinnosti, aby měly
před sebou konkrétní cíl, kterého chtějí dosáhnout, aby si uvědomily hloubku a pravdivost přísloví "bez práce nejsou koláče". Abych
uvedl i pozitivní příklad. Děti, které díky sebezapření svých rodičů neutekly od svých
koníčků při prvním nezdaru k počítačovým
hrám, sociálním sítím do virtuálního světa, jsou dnes úspěšné ve svých povoláních
a nudu, zmatenost nebo deprese v životě
neřeší. Současná generace rodičů už tolik nechválí. Buď dítě na žákovském koncertě nebo
na hřišti něco předvede, nebo nedostane například svůj vysněný mobil, počítačovou hru,
panenku... Rodiče přistoupili na hru „něco za
něco“, což je rozhodně lepší než chválit za
neúspěch, pohodlnost a lenost. Snažme se,
ať nám nevyrůstají děti falešných trofejí, ale
úspěšní, cílevědomí lidé, kteří najdou svoje
místo a uplatnění ve společnosti.
Přeji Vám krásné a klidné prožití adventní
doby a svátků vánočních.
Mgr. Jaroslav Vašíček
ředitel Základní školy Protivanov
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SK PROTIVANOV
Začala nám nová fotbalová sezona 2019/2020
a chceme všechny přátele sportu a hlavně
fotbalu znovu přivítat na fotbalovém hřišti.
Pro letošní sezonu jsme přihlásili šest mužstev a to Muži A, dorost do krajské soutěže.
Mužstvo Muži B, starší žáci, starší přípravka,
mladší přípravka do okresní soutěže. Nej-

větší radost nám dělá rozšiřující se základna
našeho spolku. Tímto rádi také přivítáme
nové zapálené rodiče, kteří chtějí vést děti ke
sportu. Byl dokončen nový sportovní areál u
školy a to nám umožilo rozšířit výběr sportů
pro děti i pro veřejnost.

Děkujeme všem sponzorům za podporu,
kterou nám přispívají a tímto můžeme tak
prezentovat a rozvíjet sport v naší obci.
Sportu zdar!
SK Protivanov z.s.

Přípravné družstvo SK.

Ukončení sezony: zápas dětí s rodiči.

Večerní osvětlení hřiště za školou.
Foto: M. Kitner

8

PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vítání občánků
Blézlová Mariana
Nejedlý Viktor
Hanáková Evelína
Veselá Laura
Klíčová Melánie

V sobotu 19. října bylo slavnostně uvítáno do života obce těchto 15 malých občánků:
Lukášková Daniela
Démal Daniel
Staněk Richard
Hořavová Lilien
Zoubková Sylvie

Braunšlégerová Adriana
Pavlů Amálie
Havelková Rozálie
Vybíhal Jáchym
Kropáč Adam

Přejeme, ať je každý den jejich života naplněn zdravím, štěstím, úsměvem a spokojeností, ať vyrůstají v úplné rodině obklopeni láskou a radostí.

Foto: M. Kitner

Římskokatolická farnost Protivanov
11. farní ples

Vánoční svatá zpověď

Druhou desítku farních plesů odstartujeme v sobotu
11. 1. 2020 už jedenáctým farním plesem. Tak, jako v předchozích letech, i tento se bude
konat v KD Malé Hradisko od 20:00 hodin. Plakátek je vyvěšen na farním webu v sekci „Farní
akce“. Tam se dozvíte, na co všechno se můžete
těšit. Tímto vás všechny srdečně zvu a zároveň
i prosím o tombolu. Svým darem můžete nejen
udělat radost výherci, ale také velmi podporujete svou farnost. Tombolu budeme shromažďovat na faře do středy 8.1. Pokud budete chtít,
rád vám vystavím doklad o daru, který vám
poslouží k daňovému přiznání. Předprodej
vstupenek probíhá v knihovně (telefon 725 253
021). Moc se na vás těším!!!

Předvánoční úklid ve svých duších může nastat v sobotu 21.12. v době od 13:00 do 16:30
hodin. I letos vánoční svatá zpověď bude
probíhat na faře. Opět na výpomoc přijede
otec Vincenc z Drahan.

Betlémské světlo
I letos bude do naší farnosti dovezeno Betlémské světlo. Nemocným bude rozneseno
v pondělí 23.12. v dopoledních hodinách.
Všichni ostatní mají také od pondělního
rána možnost si je odnést domů. Svítit bude
na známých místech, v předsíni kostela
a prodejně COOP.

Vánoční divadlo
Na Boží hod vánoční (25.12.) bude v provedení našich dětí divadelní představení „Cesta
do Betléma“ a začíná
ve 14:30 hodin. Udělejte dětem velkou
radost a přijďte se
na ně podívat. Jistě
to bude stát za to. Srdečně zvu i já!

PROSINEC 2019
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Bohoslužby o Vánocích, na Silvestra
a Nový rok
Den a datum
Úterý 24. 12.

Hodina

Místo

16:00 (dětská mše svatá)
23:00
8:00
11:00
8:00
11:00

Protivanov
Protivanov
Protivanov
Protivanov
Protivanov
Buková

Název svátku
Štědrý den

Slavnost Narození Páně (Boží
hod vánoční) - zasvěcený sv.
Svátek svatého Štěpána,
Čtvrtek 26. 12.
prvomučedníka
Svátek svatých Mláďátek
Sobota 28. 12.
17:00 (s nedělní platností) Malé Hradisko
betlémských
8:00
Protivanov
Svátek Svaté Rodiny, Ježíše,
Neděle 29. 12.
11:00
Protivanov
Marie a Josefa
Úterý 31. 12.
18:00
Protivanov
Svátek Silvestra, papeže
8:00
Protivanov
Slavnost Matky Boží Panny
Středa 1. 1. 2020
11:00
Protivanov
Marie - zasvěcený svátek
Středa 25. 12.

Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
Při bohoslužbách v neděli o Svátku Svaté Rodiny budou moci přítomní manželé obnovit
své manželské sliby. A protože to bude poslední neděle nejen v roce, ale také v měsíci,
při bohoslužbách bude mešní sbírka s mimořádným úmyslem (na opravu kříže vedle kostela). Upřímný Pán Bůh zaplať, že pamatujete
nejen ve svých modlitbách, ale také při této
sbírce.

Vánoční přání
Kéž Děťátko z betlémských jeslí svou láskou
zaplaví nejen Vás, ale všechny ty, které nosíte
v srdci (nebo pod srdcem) a máte je rádi a kéž
nás všechny naplní svým pokojem a radostí!!!
o. Zdeněk Fučík, farář

ICT – knihovna Protivanov
Poděkování
Stalo se již tradicí, že zahajujeme v našem
městysi (tak jako po celé republice) adventní dobu slavnostním rozsvícením vánočního stromu. To letošní proběhlo krásné nedělní odpoledne 1. prosince 2019. Během
slavnostního programu vystoupil žesťový
kvintet Holóbkove mozeke, děti z mateřské
školky, žákyně ZUŠ s flétnami, krásná byla
i Barunčina píseň či vystoupení družiny základní školy. Na samotném začátku jsme
společně se dvěma pohádkovými postavami Mickey a Minnie posílali dopis Ježíškovi
a konec slavnosti pak patřil skupině Lucius,
která k nám přijela z Brna se svým zbrusu
novým vánočním ohňovým vystoupením.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem
malým i velkým účinkujícím, všem učitelům a vychovatelům za přípravu dětí na
vystoupení, manželům Menšíkovým, dále
pak za ozvučení, osvětlení a celé technické
zázemí při této akci, vychovatelkám z družiny za výzdobu podia, hasičům za zajištění
dopravní situace, družstvu Taurus za zapůjčení podia a Městysi Protivanov za sponzorství celé akce. Díky vám všem, protože
bez vás a vaší pomoci by se nic nemohlo
uskutečnit!
Fotografie z této akce můžete zhlédnout
na www. protivanov.com/knihovna.

Pexesiáda
Rok 2020 zahájíme v knihovně XIII. ročníkem
PEXESIÁDY. Na soutěžní klání ve hře pexeso
zvu všechny děti, i ty, které jsou s maminkami na mateřské dovolené. Pro první tři výherce čekají krásné ceny. Pexesiáda 2020 se
uskuteční ve středu 16. ledna 2020 ve 13:00
hodin v prostorách obecního úřadu.

Zimní tvoření pro děti
Zvu všechny děti na zimní tvořivou dílnu,
která se uskuteční ve středu 23. ledna 2020
ve 13:00 hodin. Tvořit budeme veselé sněhuláčky a na tvoření si přineste nůžky a 30,- Kč
na materiál. Těším se na vás, děti.

Podzimní novinky v knihovně
Shari Lapena - Nevítaný host
Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí na zimní víkend několik hostů. Poté co dorazí, udeří sněhová bouře, která odstřihne
hotel od elektřiny i veškerého kontaktu s vnějším světem. A hned první noc dojde k tragické nehodě: jeden z návštěvníků spadne
ze schodů a zabije se. Byl to ale nezaviněný pád? Atmosféra houstne, baterie mobilů se vybíjejí a nedůvěra mezi hosty přechází
v paranoiu - další smrt na sebe totiž nenechá dlouho čekat, a tentokrát už je to nepochybně vražda…

Alena Mornštajnová - Hotýlek
Některé věci jakoby existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový hotýlek, založený v dobách první republiky a nabízející potěšení a rozkoš pánům za
protektorátu a dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté. Oč více přímočaré lásky ale nabízely hotelové pokoje, o to osudovější
a dramatičtější vztahy se odehrávaly v rodině majitele a posléze správce.

Laura Madeleine - Cukrářova dcera
Paříž byla na počátku 20. století magickým místem. Nad Seinou se vznášel chladný opar, ulice voněly čerstvým pečivem a horkou čokoládou a v zapadlých uličkách se scházeli milenci. Tehdejší společnost však také měla svá pravidla
- a Guillaume du Frere se je rozhodl porušit. Petra Stevensonová by měla psát disertační práci. Místo toho se ale pouští
do pátrání po tajemství svého zesnulého dědečka Jima, které zůstalo ukryto hluboko v minulosti. Při procházení archivů postupně zjišťuje, že o dědečkovi nevěděla zdaleka všechno, a indicie ji zavedou až do Paříže okolo roku 1910.
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Vlastimil Vondruška - Právo první noci
Během cesty po Moravě se panoš Ota setká se svou vzdálenou sestřenicí Miladou ze Zástřizlí. Je zoufalá a prosí ho
o pomoc. Žije na Krakovci nedaleko Prostějova, kde se v poslední době stalo několik podivných událostí, které vyvrcholily vraždou jejího manžela. Co je však nejhorší, z jeho smrti podezírají ji. Panoš Ota se obrátí na svého pána, ale
ten nemá chuť a ani pravomoc tu vyšetřovat. Navíc se musí věnovat jinému zločinu, který poškodil českého krále.
Jenže pak dojde k pokusu unést Miladu. To Oldřicha z Chlumu přesvědčí, že nejde o obyčejný zločin. Společně začnou
rozplétat neuvěřitelný příběh, jehož nitky vedou hluboko do minulosti.

Jonathan Kellerman - Záhada
Dlouhá léta býval hotel Fabourg místem jejich romantických schůzek, ale nyní tam Alex a Robin přišli naposledy. Hotel se zavírá, a tak se v jeho luxusních prostorách dnes večer sešli stálí hosté, aby při koktejlech zavzpomínali na vše
hezké, co tady společně zažili. Ze všeobecného veselí se vymyká jediná osoba: uhrančivě krásná mladá žena, která za
slunečními brýlemi marně skrývá smutek. Alex se neubrání úvahám, kdo to může být, co ji sem přivedlo – a jestli má
něco společného s bodyguardem, který postává před hotelem. Když ho o dva dny později osloví Milo se žádostí o pomoc při vyšetřování děsivé vraždy, Alex ke svému zděšení ve zmasakrované oběti pozná ženu, která osaměle popíjela
šampaňské. Zdá se, že v hotelu Fabourg strávila poslední hodiny svého života…

Zdeněk Hanka - Střípek malachitu
Gina hlasitě vzlykala, cítila tu past, beznaděj a hroznou vinu. Nejenže přejela člověka, ale zničila život i svému manželu
Alanovi, úspěšnému právníkovi. Ujela od nehody a nic neřekla. Alan však pravdu zná, a když zametá stopy, aby Ginu
ochránil, dopouští se osudných chyb.

Wilbur Smith - Šelma
Během plavby v Indickém oceánu přepadnou somálští piráti přepychovou jachtu ropné magnátky Hazel Bannockové
a unesou její dceru Caylu. Požadují za ni astronomické výkupné. Hazel získá důkazy o krutém a nelidském týrání své
dcery, a protože oficiální úřady jim pomoc odmítají, obrátí se na majitele bezpečnostní agentury Hectora Crosse. Spolu s ním bere spravedlnost do vlastních rukou..

Daniela Krolupperová - Vánoční víla
Jednoduchý vánoční příběh pro malé čtenáře, vhodný jako první čtení.
Sněhová víla přichází tak jako každý rok na zem, aby dohlížela na sněžení. Zlý čert však na ni seslal
kouzlo, které způsobí,
že je jí taková zima, že nemůže pracovat. Víla se od moudrého výra dozví, že ji může zachránit jedině
petrklíč. Všude zaokny jsou však jenom vánoční hvězdy či vánoční kaktusy. Víla je zoufalá. U kostela ji však uvidí malý
chlapec a vezme ji do
dlaní. Jmenuje se Petr a má zvláštní příjmení – Klíč. Zlé kouzlo je zlomeno a pro vílu je to ten nejkrásněj
ší vánoční dárek.

Daniela Krolupperová - Taje olivového háje

Malou vílu odnese vítr mistrál z hor do zahrady opuštěného domu na pobřeží Provence. Víla se
o zahradu začne starat
a na nový domov si postupně zvykne. Seznámí se i s vílou žijící ve vesnické kavárně, takže už není
sama. Na popud místního faráře se víly rozhodnou udělat dobrý skutek: najít majitele brýlí, jež leží zapomenuté v altánu
za domem. Brýle patří
zvláštnímu mladíkovi jménem Benedikt, který sepisuje jména větrů a věří, že na světě existuje strom
vyšší než sto metrů.
Nakonec se za ním vypraví po moři až na jiný světadíl.
Všechny tyto novinky a mnoho jiných knih na vás čeká v ICT – knihovně Protivanov.

knihovnice

Pověz mi pověst
V našem vánočním čísle Vám nebudu nabízet pověst z našeho či blízkého okolí, jak je
v tomto cyklu „Pověz mi pověst“ zvykem, ale
vybrala jsem jeden příběh z knížky Potěšení
pro duši od Ferrera Bruna.

Banka
Existuje jedna banka, která Ti každé ráno připíše na účet osmdesát šest tisíc čtyři sta euro.
Každý večer pak strhne tu částku, která nebyla
během dne použita. Každý z nás má v této bance účet. Co je to za banku? Čas.
Každé ráno Ti tato banka připíše osmdesát šest
tisíc čtyři sta vteřin. Každý večer smaže a připíše
jako ztrátu jakoukoli výši kreditu, který jsi ne-

investoval. Tato banka nenechává nedoplatky
a neumožňuje převody. Každý den Ti otevírá
nové konto. Každý večer odstraňuje saldo zpředchozího dne. Pokud nepoužiješ denní depozit,
ztráta je na Tebe. Nelze jít zpět, nelze ani připsat
kredit k následujícímu dni. Musíš žít v přítomnosti s dnešním depozitem. Investuj takto, ať získáš
to nejlepší ve svém zdraví, štěstí a úspěchu - hodinky jdou dál. Získej z každého dne maximum.
Jestli chceš pochopit, jakou cenu má rok, zeptej
se studenta, který propadl u zkoušek.
Jestli chceš pochopit, jakou cenu má měsíc, zeptej se matky, která předčasně porodila.
Jestli chceš pochopit, jakou cenu má týden, zeptej se vydavatele týdeníku.
Jestli chceš pochopit, jakou cenu má jedna hodi-

na, zeptej se zamilovaných, kteří čekají na rande.
Jestli chceš pochopit, jakou cenu má minuta, zeptej se někoho, komu právě ujel vlak.
Jestli chceš pochopit, jakou cenu má vteřina,
zeptej se někoho, kdo se právě vyhnul nehodě.
Dej hodnotu každému okamžiku, který prožíváš,
přidej mu ještě více na hodnotě tím, že ho budeš
sdílet s někým tak jedinečným, že si zaslouží Tvůj
čas. Pamatuj si, že čas na nikoho nečeká.
A tak v souvislosti s tímto příběhem vám
všem přeji, ať vánoční čas dobře investujete do své rodiny, do svých dětí, do společně
stráveného času, do vánoční pohody, štěstí
a radosti.
knihovnice
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Vzpomínka na letošní setkání osmdesátníků
...které se konalo 17.8. v místním pohostinství Alfa.
Vzpomínám na naše 1. setkání od opuštění
školních lavic, které organizoval Josef Marek s Jarkou Ošlejškovou v místní sokolovně za hojné účasti jednak našich spolužáků,
za účasti části partnerů a hojná byla i účast
našich pedagogů. Poznávali jsme se po těch
25 letech, vzpomínali a k tanci i poslechu
nám hrála místní dechovka pod vedením
Karla Stary. Místní děvčata i ze sousední Bukové a Hradiska připravila plno dobrot a do
večerních hodin pokračovalo milé a příjemné

besedování. Další setkání bylo po 10 letech,
kdy už jsme vzpomínali na první spolužáky,
kteří nás navždy opustili. Další setkání probíhala po 5 letech a naše řady opět prořídly.
Letošní setkání se zúčastnilo pouze 6 žen
a 2 muži. Vzpomínali jsme na ty, kteří už nás
sledují odněkud z nebíčka. Někteří se omluvili pro nemoc i z rodinných důvodů, ale našli
se takoví, kteří o setkání nemají zájem. Opět
3 naše spolužačky připravily nějaké dobroty,
místní kuchyně výbornou večeři. Při rozhovorech se střídala spisovná čeština s místním
nářečím, kdy hlavně my vzdálenější jsme

chtěli dokázat, že umíme ještě hovořit tak,
„jak nám zubák narustl“ a myslím, že jsme
to nezapomněli. Opět poslední vzpomínka
patřila těm, kteří nás navždy opustili a vyjádřili jsme myšlenku, že by bylo dobré se ještě někdy sejít. Děkuji Jarce Ošlejškové, která
setkání organizuje sama. A upřímný dík patří
Františku Sedlákovi za zhotovení fotografií
a těšíme se, že i z posledního setkání nám je
pošle dřív než za 5 let. Jarko, Franto, upřímný
dík a snad se ještě v té naší krásné rodné vísce sejdeme.
Marie Sikorová, rozená Dvořáková

INFORMACE PRO OBČANY
XI. Silvestrovský pochod a ohňostroj
V úterý 31. 12. 2019 se uskuteční tradiční „Silvestrovský pochod“ k chatě na Skalách, kde
se po roce opět setkáme s ostatními účastníky z okolních obcí a popřejeme si do nového
roku u svařáčku či teplého čaje. Sraz účastníků je ve 13:00 hodin u sokolovny.
Silvestrovský ohňostroj – POZOR, ZMĚNA
MÍSTA KONÁNÍ

Provoz na zdrav. střed.
o vánočních svátcích
MUDr. Chytil, obvodní lékař – bude čerpat
řádnou dovolenou od 27. 12. do 31. 12. 2019
MUDr. Švec, dětský lékař – všední dny
budou beze změny, dne 31.12. na Silvestra
bude ordinace otevřena v Brodku od 8:00 do
12:00 hodin.
MUDr. Bilík, gynekolog – bude ordinovat do středy 18. 12. a potom až v lednu –
ve čtvrtek 2. 1. 2020 od 9:00 do 11:30 hodin
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Odpálení ohňostroje proběhne tradičně
v 19:00 hodin, ale z technických a bezpečnostních důvodů tentokrát v prostoru za
penzionem Griltour. Místo pro návštěvníky
je vyhrazeno na ploše zadního parkoviště, viz
situační plánek. Těšíme se na Vaši účast a děkujeme všem sponzorům za přízeň a poskytnuté finanční prostředky.
TO Protivanov

Sběrné středisko
odpadů
upozorňuje občany, že z technických důvodů bude od 19. 12. 2019 sběrný dvůr uzavřen
a to po celé zimní období. Otevřeno bude
znovu dne 6. 3. 2020.

Městys Protivanov a ICT – knihovna Protivanov budou uzavřeny od 23. 12. 2019
do 1. 1. 2020 včetně.

Společenská kronika
Děkujeme všem přátelům, známým a protivanovským občanům za slova útěchy, vyjádření soustrasti a květinové dary při posled-

ním rozloučení s našim drahým zesnulým
panem Milanem Kejíkem, č.p. 295.
manželka a děti s rodinami

INZERCE : Hledám ke koupi dům v Protivanově a okolí. Ideálně se zahrádkou, nebo alespoň dvorek. Tel. 604 608 790.
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Rozsvícení vánočního stromu na Náměstí, foto M. Kitner
Protivanovský zpravodaj roč. LXI. /2019/, číslo 11, 12 vyšlo dne 18. 12. 2019 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.

