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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
opět nám nastává období, kdy se loučíme
s rokem starým a očekáváme příchod roku
nového. Uplynulý rok 2020 nebyl standardním rokem v pravém slova smyslu. Určitě
byl pro mnohé z nás horší, než ten předchozí. Děti nemohly studovat, lidé vykonávat
svoji profesi, spousta provozoven musela
zavřít, nemohli jsme se věnovat svým koníčkům, scházet se s blízkými, cestovat,
prostě nemohli jsme dělat spoustu věcí, na
které jsme si během života zvykli. S tím, že
nás takto ovlivní koronavirová epidemie,
určitě nepočítal nikdo z nás. A současná situace stále nevypadá dobře. Nezbývá nám
než doufat, že příští rok bude lepší. I přes
všechna omezení se však vše nezastavilo
úplně. Městys Protivanov měl na rok 2020
naplánováno několik finančně náročných
investičních akcí i oprav. Nejistota ohledně
financování byla veliká, avšak většina z nich
byla nakonec zdárně dokončena. O těch
největších jste byli informováni v průběhu
roku v jednotlivých číslech zpravodaje, ale
pojďme si je připomenout. Vybudovali jsme
technickou infastrukturu (komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) pro plánovanou výstavbu 7 rodinných
domů navazující na zástavbu v ulici Panská.
Z toho tři stavební pozemky byly obratem
převedeny do vlastnictví žadatelů o koupi
stavebních pozemků dle pořadníku žadatelů vedeného u úřadu městyse, čtvrtý byl
směněn za pozemek v ul. Pod Sokolovnou,
který je stěžejní pro rekonstrukci místní
komunikace ulice Pod Sokolovnou. Byl vy-

budován propoj ulic Panská a Nová, zrekonstruováno veřejné osvětlení, kde došlo
nejen k výměně světelných zdrojů (lamp),
ale také k obnově kabelového vedení veřejného osvětlení. V budově základní školy
byl za pomoci dotace z Ministerstva financí
zrekonstruován prostor šaten a cvičná kuchyně a zcela z financí obce pak obnovena
kanalizační přípojka. Co se týká větších akcí,
nemůžeme také zapomenout na opravu
kanceláří a chodby v budově úřadu městyse, výměnu kotlů ve 4 bytech ve vlastnictví
městyse a stavbu bytů pro sociální bydlení
v ulici Na Balkáně, což je však akce přesahující horizont jednoho roku a bude pokračovat i v roce následujícím. Samozřejmostí
pak byla podpora místních zájmových
spolků a blízkých sociálních zařízení. Co se
však vůbec, až na pár výjimek, nepodařilo
uskutečnit, byly kulturní a společenské akce
a akce pro děti. Snad bude příští rok lépe
a budeme moci Vám vše vynahradit. Tímto
také plynule přecházím k příštímu roku. Na
následujících stránkách se můžete seznámit
s rozpočtem na rok 2021, který byl schválen
na listopadovém jednání zastupitelstva. Je
sestaven velmi opatrně, protože predikce
daňových příjmů městyse není jasná a stále se vyvíjí. A daňové příjmy jsou pro obce
stěžejními příjmy, díky kterým může plánovat své výdaje. Co se týká větších akcí, má
městys na příští rok naplánovanou rekonstrukci budovy kotelny u mateřské školy,
která slouží jako zázemí obecních pracovníků a sklad obecní techniky. Cílem je oddělit
stávající vjezd a vchod do budovy od areálu
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mateřské školy, aby do budoucna nedocházelo ke styku dětí mateřské školy s obecní
technikou. Další větší akcí je oprava místních komunikací ulice K Horce a Na Kopci.
V případě úspěšné žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí bude
zrekonstruováno prostranství kolem budovy základní školy. Jednalo by se o opravu
chodníků, příjezdových ploch, parkovacích
stání vč. rekonstrukce místní komunikace
ul. Za Školou a obnovy veřejného osvětlení.
V případě, že nebude žádosti o dotaci vyhověno, akce pravděpodobně realizována nebude, případně bude realizována v menším
rozsahu. Na co se však občané mohou zcela
jistě připravovat, je třídění odpadů přímo ve
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svých domácnostech. Městys Protivanov žádal prostřednictvím svazku Technické služby
Malá Haná o dotaci na nádoby na tříděný odpad a této žádosti bylo vyhověno. V polovině
příštího roku tedy občané do své domácnosti obdrží 3 nádoby, do kterých pak budou přímo doma separovat papír, bioodpad a plast.
Tyto nádoby pak budou sváženy přímo

z domácností. Tím by mělo dojít ke snížení
množství směsného komunálního odpadu,
u něhož cena za likvidaci neustále roste a ke
zvýšení množství odpadu recyklovatelného.
Bližší informace budou všem občanům včas
s předstihem dodány. Z výše uvedeného je
patrné, že městys má plány stále něco zlepšovat a posunovat se dál. Vše je však ovlivně-

no množstvím finančních prostředků, které
má k dispozici. Proto doufejme, že se brzy
vše dostane do starých kolejí - děti budou
studovat, dospělí pracovat, ekonomika fungovat. K tomu nám všem přeji spoustu zdraví
a sil! A samozřejmě přeji také krásné Vánoce
a jen to dobré do roku 2021!
starostka

jednání zastupitelstva 24. 9. 2020
Zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
Hospici na Svatém Kopečku, IČ 73634671, na
zajištění provozu tohoto zařízení.
Starostka informovala zastupitele o obdržení
dokumentů z Ministerstva financí ČR:
• Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z programu 29822 – Akce financo-

vané z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a Vlády ČR na akci Rekonstrukce prostoru šaten v budově ZŠ Protivanov.
Dotace ve výši 2.232.873,- Kč. Celkové náklady dle Smlouvy o dílo 2.482.802,23 Kč
vč. DPH.
• Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z programu 29822 – Akce financo-

vané z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a Vlády ČR na akci Rekonstrukce cvičné kuchyně v budově ZŠ Protivanov. Dotace ve výši 641.145,- Kč. Celkové
náklady dle Smlouvy o dílo 801.211,62 Kč
vč. DPH.

jednání zastupitelstva 5. 11. 2020
Co se týká dispozic obecních pozemků, zastupitelstvo na tomto jednání schválilo:
• prodej pozemku parc. č. 721/26, druh pozemku zahrada, o výměře 67 m², k. ú. Protivanov. Cena 80,- Kč/m².
• koupi části pozemku parc. č. 721/23, druh
pozemku ostatní plocha, zeleň, o výměře
44 m², k. ú. Protivanov (pozemek bude po
vkladu do katastru nemovitostí označen
jako parc. č. 721/32). Cena 80,- Kč/m².
• směnu části pozemku parc. č. 836/71, o výměře 900 m², druh pozemku orná půda, za
část pozemku parc. č. 1716, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 702 m² (pozemek bude po vkladu do
katastru nemovitostí označen jako parc.
č.1716/1), a pozemek parc. č. 93/3, druh
pozemku zahrada, o výměře 97 m².
• záměr směny části pozemku parc.
č. 1116/1, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 30 m², za
část pozemku parc. č. 58, druh pozemku
zahrada, o výměře 18 m², za část pozemku
parc. č. 1727, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m² a za část
pozemku parc. č. 646/1, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 29 m².
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zprávu
o uplatňování územního plánu Protivanov za
období 2014 – 2018 (dále jen Zpráva), ze které vychází Změna č. 1 tohoto územního plánu
a pořízení této Změny č. 1. Zpráva o uplatňování územního plánu Protivanov za období
2014 – 2018 dále jen „Zpráva“ je vyhotovena
na základě ust. § 55 odst. 1 Zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
a ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti. Pořizovatelem Zprávy je
Magistrát města Prostějova, Odbor územního
plánování a památkové péče. Do této zprávy
jsou zapracovány pokyny pro zpracování změny územního plánu městyse Protivanov. Změny zastupitelé projednávali postupně na jednáních zastupitelstva. Zpráva byla již jednou
projednávána a schválena na lednovém jednání zastupitelstva městyse Protivanov, avšak
vzhledem k tomu, že se vyskytly další nové požadavky, které bylo nutné do Zprávy zapracovat, usnesení bylo revokováno (zrušeno), požadavky byly zapracovány a nyní byla Zpráva
předložena k opakovanému projednání.
Zastupitelé schválili vystoupení městyse Protivanov z dobrovolného svazku obcí Svazek
obcí Drahansko a okolí, IČ 75055694, se sídlem Za Školou 379, 798 48 Protivanov k 31. 12.
2020 a převedení majetku, který svazek vybudoval ve prospěch městyse Protivanov, bezúplatně na městys Protivanov. Předmětem
činnosti Svazku obcí Drahansko a okolí (dále
jen „svazek“) je výstavba a následná společná
správa a řízení skupinové vodohospodářské infrastruktury v obcích svazku a dalších
společných rozvodů až po jejich napojení
do místních sítí. Městys Protivanov budoval
prostřednictvím svazku v letech 2009–2010
II. etapu kanalizační sítě (pořizovací cena
14.233.923,- Kč). Na tuto akci byla poskytnuta svazku dotace a stanovena doba udržitelnosti 10 let. Tato lhůta uplynula. Proto bylo
možné z tohoto svazku vystoupit a majetek
vybudovaný svazkem ve prospěch městyse Protivanov bezúplatně převést z majetku
svazku do majetku městyse Protivanov. Tím-

to se ucelí majetek městyse Protivanov týkající se kanalizační sítě a bude se moci schválit
i ucelený plán obnovy této vodohospodářské
infrastruktury. Městys Protivanov v posledních letech rozšiřoval svoji kanalizační síť již
pouze sám, ne prostřednictvím svazku.
Zastupitelé dále schválili:
• uzavření Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor sloužících pro podnikání (místnost o rozměrech 34,2 m² + sociální zařízení)
v přízemí budovy č. p. 375, ul. Bukovská;
• poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
spolku Frajárečka, z. s., IČ 26990237, se sídlem Horní Štěpánov 39, 798 47. Finanční dar
bude použit na dofinancování nákladů spojených s projektem „Zpívá celá dědina“.
Starostka informovala zastupitele o tom, že žádosti o dotaci z Operačního programu životní
prostředí dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná byly vybrány k financování. Jedná se o projekt, do kterého byl zapojen
i městys Protivanov „Technické služby Malá
Haná – Systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů – III. etapa“ v rámci 126.
výzvy OPŽP. Městys žádal finanční prostředky
na nákup nádob na tříděný odpad (bio, plast,
papír) do každé domácnosti. Předpokládané
celkové náklady akce 985.167,43 Kč, výše dotace 85% z uznatelných nákladů. A dále pak
o projekt „Dobrovolný svazek obcí Technické
služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“ v rámci
122. výzvy OPŽP – městys žádal finanční prostředky na pořízení štěpkovače. Předpokládané celkové náklady akce 386.351,92 Kč, výše
dotace 85% z uznatelných nákladů. Oba projekty budou realizovány v roce 2021.

prosinec 2020
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jednání zastupitelstva 26. 11. 2020
Nejdůležitějšími body tohoto jednání byly
Rozpočet městyse Protivanov na rok 2021
a Střednědobý výhled rozpočtu na období
2022 – 2023.
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
rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona,
mají být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn
v období od 10. 11. 2020 – 26. 11. 2020 na
úřední desce městyse Protivanov (fyzicky

i elektronicky). Nikdo z občanů se k návrhu
nevyjádřil. Střednědobý výhled rozpočtu na

období 2022 – 2023 byl schválen v následující formě:

Přijaté úvěry na akci Novostavba sociálních
bytů na parc. č. 789/2 od Komerční banky,
a.s.:
• ve výši 18.375.000,- Kč, úroková sazba
1M PRIBOR + 0,35% (tj. 0,65%), splatnost
z výnosu dotace, konečná splatnost úvěru
30. 9. 2022;
• ve výši 12.320.000,- Kč, pevná úroková
sazba 0,99%, pravidelné měsíční splátky
po dobu 10 let, konečná splatnost úvěru
31. 12. 2031.

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. Tamtéž je
zveřejněn také schválený Rozpočet na rok 2021
i schválený Střednědobý výhled rozpočtu.

Rozpočet je finanční plán a nástroj hospodaření, který se sestavuje v třídění podle rozpočtové skladby. Předpisy nestanovují podrobnost, v jaké se má rozpočtová skladba
při sestavování rozpočtu použít, organizace
si ji nastavují individuálně podle svého uvážení. Rozpočet městyse Protivanov na rok
2021 je sestaven na závazné ukazatele (maximální možné hodnoty). Závazné ukazatele
rozpočtu byly zpracovány v souladu s §11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová opatření se budou provádět z důvodu potřeby změnit výši
závazného ukazatele. Po schválení rozpočtu
se provádí rozpis rozpočtu podle podrobné
rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu je podkladem pro sestavování výkazu FIN 2-12.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v období od
10. 11. 2020 do 26. 11. 2020 na úřední desce
městyse Protivanov (fyzicky i elektronicky).
Ke zveřejněnému rozpočtu nebyly ze strany
občanů podány žádné připomínky.
Zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo rozpočet městyse Protivanov na rok
2021 následně: příjmy 27.594.740,- Kč,
výdaje 40.255.040,- Kč, financování 12.660.300,- Kč.
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Příjmy zahrnují:
• daňové příjmy - odvíjejí se dle očekávaných
výsledků roku 2021, predikce Svazu měst
a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR,
očekávaného výběru místních poplatků;
• nedaňové příjmy – plynou z určitých aktivit obce či jiných subjektů ve prospěch
obce (pronájem majetku, příjmy z poskytování služeb a výrobků,…);
• kapitálové příjmy - případné příjmy z prodeje majetku pozemků;
• přijaté transfery (dotace) – příspěvek určený na výkon státní správy, příjem dotace
z IROP na stavbu sociálních bytů.
Výdaje zahrnují:
• běžné výdaje - prostředky použité hlavně
na každodenní provoz obce, opravy majetku, platy zaměstnanců i zastupitelů;
• kapitálové výdaje - investice do majetku
obce (investice dle zákona o účetnictví).
Součástí rozpočtu obce je i tzv. financování
popisující situace, kdy:
• obec si půjčí peníze a pak je splácí – v našem případě položka 8123 (přijatý úvěr
od KB, a.s.) a 8124 (splátka úvěru u KB a.s).
V obou případech se jedná o úvěry na investiční akci Novostavba sociálních bytů
na parc. č. 789/2);
• dojde ke změně stavu peněžních prostředků na vlastních účtech obce, položka 8115
(v návrhu rozpočtu na rok 2021 není použita, bude zapojena v průběhu roku).
Významné akce rozpočtu 2021:
• §2212 Silnice – oprava místních komunikací ul. K Horce, Na Kopci (2.060.000,- Kč),

•

•

•

•
•

projektová dokumentace na opravy komunikací ul. Na Řádkách vč. prostranství v křížení s ulicí Bukovská a Na Bardóně.
§3111 Mateřské školy, §3113 Základní
školy – příspěvky na provoz Základní školy
(1.600.000,- Kč) i Mateřské školy (500.000,Kč) zůstaly ve výši shodné s rokem 2020.
V obou rozpočtech je počítáno s rezervou na energiích. 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. Dle
domluvy zastupitelů z roku 2017 zastupitelstvo schvaluje v rámci rozpočtu na 2021
výši příspěvku na provoz příspěvkových
organizací, rozpis rozpočtu schvaluje zřizovatel (starostka).
§3612 Bytové hospodářství – akce „Novostavba bytů pro sociální bydlení“ (22 mil.
Kč), projektové dokumentace na zateplení
bytových domů ve vlastnictví obce.
§3631 Veřejné osvětlení – rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna kabelů
a lamp) v prostranství před základní školou
(400.000,- Kč).
§3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – rekonstrukce kotelny u mateřské školy (2.800.000,- Kč).
§3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – pořízení nádob na
třídění odpadů a zavedení systému door-to-door v obci, pořízení štěpkovače.

Na tomto jednání dále zastupitelé schválili:
• základní příděl do sociálního fondu výši

•
•
•

•

•

•

50.000,- Kč pro rok 2021 a rozpočet sociálního fondu na rok 2021;
záměr prodeje části pozemku parc.
č. 853/4, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře cca 187 m²;
záměr prodeje části pozemku parc. č. 789/2,
druh pozemku ovocný sad, o výměře 3 m²;
žádost o dotaci ve výši 80.000,- Kč podanou spolkem SK Protivanov, z. s., IČ:
03872017, se sídlem č. ev. 120, 798 48 Protivanov, a Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městysem Protivanov a SK Protivanov, z. s., dle přílohy. Účelem poskytnutí
dotace bude částečná úhrada nákladů na
nákup sekačky;
v souvislosti s trvajícím nuceným stavem
a krizovými či mimořádnými opatřeními,
které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, souhlasí s prominutím nájemného
formou prominutí dluhu u nájemní smlouvy ze dne 1. 6. 2012 – nájemné v nebytových prostorách v přízemí budovy č. p.
375, ulice Bukovská. Prominutí dluhu se
vztahuje na období prosinec 2020 – leden
2021;
rozpočtové opatření č. 15/2020 dle přílohy.
Jedná se o úpravu financování: -2.900.000,Kč na položce 8113, +2.900.000,- Kč na položce 8115, z důvodu nečerpání úvěru na
investiční akce realizované v budově ZŠ
Protivanov;
pro rok 2021 zachování stávající výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
580,- Kč/osobu resp. nemovitost za rok.

VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2.10. – 3.10.2020
Název volební strany

Počet
plat. hlasů

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1

Počet
voličů
v městysi

Vydané
obálky

Platné
hlasy

Volební
účast
v%

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

28

816

313

312

38,36

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

42

Moravané

6

Občanská demokratická strana

23

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ STR. ČECH, MORAVY A SLEZSKA

2

ANO 2011

60

ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje

23

Komunistická strana Čech a Moravy

17

Spojenci pro Olomoucký kraj

103

Soukromníci a ODA

0

Koruna Česká (monarchistická strana)

0

Trikolóra hnutí občanů

5

ROZUMNÍ – Petr Hannig

1

Nejvíce preferenčních hlasů získal Ing. Marian Jurečka, kandidát strany Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj – 19 preferenčních
hlasů.
Hejtmanem Olomouckého kraje se stal Ing.
Josef Suchánek, kandidát volební strany Piráti a starostové.
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co se událo
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Knihovna uspořádala na podzim (ještě před
počátkem nouzového stavu) tvořivé dílny
pro dospělé a děti. Maminky vyráběly kulatou podzimní dekoraci a děti zase strašidýlko
z vlny. Z fotografií je patrné, jaké šikovné ruce
kolem sebe máme.

VÝSTAVA K 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
V prostorách knihovny jste mohli začátkem
podzimu zhlédnout výstavu fotografií, starých knih, listin a zápisů, které se pojí s historií protivanovského hasičského sboru. Děkujeme tímto panu Františku Nejedlému za
spolupráci při organizaci celé výstavy.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Je již u nás obvyklé zahájit adventní dobu
rozsvícením vánočního stromu na náměstí.
Tuto tradici jsme letos díky epidemiologickým opatřením pojali netradičním způsobem a vyzvali jsme všechny občany, aby se
z bezpečí svého domova připojili rozsvícením svých domovních vánočních dekorací,
světel a hlavně zapálením první svíčky na
adventním věnci. Děkujeme všem, kteří jste
takto byli společně s námi! Vánoční strom má
i letos svoji novinku – nových dvacet vánočních koulí zlaté barvy dvojího odstínu. Věříme, že se vám líbí.
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OKNO FARNOSTI
Jistě jste si povšimli krásné nové kovové
plastiky vedle našeho kostela při vstupu na
místní hřbitov. Byla pojmenována jako Okno
farnosti s podtitulem Per Mariam ad Jesum.
Plastika svojí elegantností a krásou zaujme
hned na první pohled a z reakcí mnohých
občanů je patrné, jak moc se líbí. Je další
okrasou našeho městyse. Originalitou, kterou by jste jinde na světě jen těžko hledali.
Snad každý rodák (nejen věřící, ale i nevěřící)
by měl vědět, co plastika v jeho rodné obci
vyjadřuje. Proto jsme se symboliku tohoto
díla rozhodli zveřejnit i ve Zpravodaji. Nejlépe Okno farnosti popíše sám autor – pan
Josef Tulis, kovář z Dlouhého u Nového Města na Moravě. Pan Tulis je absolventem SPŠ
slévarenské v Brně, obor Umělecké zpracování kovu, od roku 1998 navázal na rodinnou
tradici svého tatínka podkováře a v oboru se
osamostatnil. Realizuje umělecko-kovářské
práce jak podle vlastních návrhů, tak podle
návrhů architektů nebo výtvarníků. Ve své
dílně se však věnuje nejen umělecké tvorbě,
ale i běžné kovářské práci, která je na vesnici
tolik potřebná. Na jeho webových stránkách
www.tuliskovar.cz nebo facebookovém profilu se můžete s jeho pěknou prací seznámit.

pronikají paprsky světla a na první pohled září.
Ty hnědé jsou kalné, ale při bližším pozorování
mají také svůj nezanedbatelný půvab.
V pravidelném kruhu je kolem Mariiny hlavy
soustředěno 12 zelených střepů (Motivem mi
byla kniha Zjevení, dvanáctá kapitola, první verš: „A ukázalo se veliké znamení na nebi:
žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd.“)
Celá plastika je uzavřena v kovaném rámu ve
tvaru obloukového okna. Okno je symbolem
otevření se uzavřeného prostoru světu a možnost pronikání světla dovnitř i ven, možnost
komunikace, sdílení poselství…
Plastika obsahuje dva texty: v zadní části rámu
je uvedeno věnování, vpravo na zeď pak vložena kovová tabulka s nápisem PER MARIAM AD
JESUM – SKRZE MARII K JEŽÍŠI.
Okno farnosti je umístěno u kostela poblíž silnice. Možná díky tomuto místu bude Mariánské

téma oslovovat kolemjdoucí i kolemjedoucí
a zároveň umožní slunci po celý den prosvěcovat skleněné střepy a protivanovský vítr roznášet poselství evangelia do širého kraje.
Díky Bohu za setkání, která život přináší...
Josef Tulis, kovář z Dlouhého
A co dodat? Okno farnosti je kovaná, svařovaná, tryskaná, galvanicky zinkovaná ocel
o velikosti 850 x 2160 x 200 mm s vrchním
kovářským nátěrem. Plastika byla slavnostně
odhalena a požehnána dne 20. září 2020.
Někde bylo napsáno toto “Je důležité mít
kolem sebe hezké věci, protože hezké věci nás
proměňují.“ Může to být hudba, může to být
socha, obraz a může to být i plastika z kovu.
Proto až půjdete kolem Okna farnosti, ať vás
tato krásná věc povzbudí!

Okno farnosti – Per Mariam ad Jesum
… z dopisu autora plastiky:
Ústředním motivem díla je silueta (plášť) Panny
Marie, která je patronkou protivanovské farnosti. Kolem siluety je sedm prutů (jako sedm radostí a sedm bolestí Bohorodičky). V každém prutu
se nachází sedm otvorů pro 49 skleněných střepů, které symbolizují 49 kněžských povolání doposud vzešlých z protivanovské farnosti. Jeden
z otvorů v horní části je prázdný, otevřený a čeká
na svůj kámen pro padesátého jubilejního kněze. Skleněné kameny jsou zelené a hnědé, původem z nedaleké již zaniklé sklárny. Zelenými

Zpívá celá dědina
Pod tímto názvem odvysílala TV Noe přímý
přenos koncertu, který se uskutečnil v sobotu 26. září 2020 v kulturním domě Lipová.
Jedinečnost a výjimečnost tohoto koncertu
byla dána tím, že většinu programu vysílaného v hlavním televizním čase obstarala hudební seskupení, zpěváci a muzikanti z Protivanova.
Nabídku účastnit se projektu „Zpívá celá dědina“ jsem dostal někdy v létě letošního roku
od TON Studia Rajchman z Dolních Bojanovic, které zabezpečovalo ozvučení a osvětlení celé akce. Podmínkou bylo zajistit financování a hlavně pestrý program, který by
byl hoden televizního vysílání. Myslím, že se
nám nakonec podařilo obojí.

Působím v Protivanově cca 20 let. Z vyprávění a částečně z vlastní zkušenosti vím, že
zde vždy byli šikovní muzikanti a zpěváci. Já
osobně po zhlédnutí záznamu mám největší radost z toho, že jsem byl z celého pořadu jeden z nejstarších. Není to dáno radostí
ze stárnutí, ale radostí z toho, že jste mohli
vidět další generaci muzikantů a zpěváků,
kteří mohou pokračovat v té krásné protivanovské tradici. Právě těmto lidem patří
mé obrovské poděkování, protože dokázali
něco, co Protivanov nepamatuje! Nebudu při
děkování adresný, abych na nikoho nezapomněl… Děkuji vám všem, kdo jste na koncertě vystoupili. Vážím si vás všech a věřím, že
jste si natáčení náležitě užili.

Další poděkování bych chtěl adresovat panu
Ing. Marianovi Jurečkovi, našim mecenášům,
firmám - REGAM s.r.o., JVP Praha a.s., ZD Skály Benešov, DOPES s.r.o. a městysu Protivanov. Díky podpoře výše uvedených se mohl
uskutečnit nejen přenos koncertu, ale i přímý přenos z nedělní mše svaté v protivanovském kostele.
Věřím, že ani jeden z přenosů jste si nenechali uniknout. Kdyby přece jen, tak na obecním
úřadě je uložen záznam celého koncertu,
který je krásnou kulturní vizitkou městyse
Protivanov.
S přáním klidného adventu, krásných Vánoc
a zdraví v novém roce
Jiří Holub
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Základní škola Protivanov
ONLINE VÝUKA - SPÁSA NEBO PROKLETÍ?
Tuto otázku si kladu již několik týdnů a stále
se nedokážu rozhodnout. V jarních měsících,
kdy se s online výukou více experimentovalo, než využívalo, byla odpověď jednoznačná - prokletí. Další výmysl komerčních firem,
které za nekřesťanské peníze nabízely online
učebny na klíč. Ale postupným a trvalým
masírováním médii jsme nutně museli dojít
k závěru, že se bez online výuky neobejdeme, protože je to jediné správné řešení krize
ve školství způsobené zrušením prezenční
výuky.
Po prázdninách nikdo z nás nevěřil tomu, že
by se situace z jara mohla opakovat, přesto
školy plánovaly školení pro učitele na téma
online výuka. Trvalo to pouhých šest týdnů,
než se „coronavirová krize“ vrátila v plné síle
a školy byly opět uzavřeny pro prezenční
výuku. Ze dne na den jsme řešili problémy
distanční výuky bez ohledu na plánovaná
školení, materiální vybavení, softwarové zabezpečení a hlavně bez jakýchkoliv odborných znalostí této nové metody výuky. Učitelé se během jednoho celodenního školení
museli naučit ovládat počítačový program,
který předtím ani neznali. Do konce týdne
navázali spojení se svými žáky ve virtuálním
prostředí a vyzkoušeli si první třídnické online hodiny. Nikdo se nepozastavil nad tím,
že učitelé se museli naučit pracovat v poměrně složitém programu, který nikdy před tím
neviděli a navíc v tomto prostředí měli začít
učit své žáky. To učitelé šli doslova s kůží na
trh, nedobrovolně vstoupili do vašich domovů a stali se velmi snadným terčem kritiky
široké veřejnosti. Ne každý z nás má dáno
pracovat přirozeně s IT technikou, pro některé byl internetový prohlížeč maximum,
protože nic jiného nepotřebovali. Ze dne
na den najednou všichni předpokládali, že
každý učitel je IT odborník a navíc automa-

ticky umí svoji práci přenést přes obrazovku
PC, tabletu nebo chytrého telefonu. S online
výukou nemá nikdo dlouhodobou zkušenost, neexistují ověřené postupy a metody
výuky ve virtuálním prostředí. Stres a napětí,
ve kterém vyučující pracovali se vůbec nedá
srovnat s prací ve škole "face to face". A za
těchto obtížných okolností distanční výuky
se široká veřejnost začala intenzivně vyjadřovat k tomu, jak by měla výuka probíhat,
co a jak by měli učitelé dělat, aniž by tito lidé
měli jakoukoliv odbornost v oblasti vzdělávání. Musím dodat, že to byli jednotlivci z řad
rodičů, protože valná většina alespoň s námi
spolupracovala a zpětnou vazbou pomohla
výuku rozvrhnout. Chci poděkovat členům
KPŠ, kteří nám zpětnou vazbu poskytovali
a pomohli nám nastavit parametry výuky přiměřeně věku a schopnostem dětí. Mé upřímné poděkování patří i všem pedagogickým
pracovníkům naší školy, kteří svoji roli zvládli
na výbornou, i přes mnou výše zmiňované
problémy.
Ale co samotná online výuka? Velmi rozporuplná. Časově náročná příprava vyučujících
na tyto hodiny a zpětná kontrola odevzdaných žákovských prací absolutně neodrážela očekávaný výsledek. Proč? Téma, které ve
třídě vysvětlíte a procvičíte během několika
málo minut, se ve virtuálním světě protáhne
na hodiny. A to s minimální zpětnou vazbou
a výsledkem. Zatím co my jsme se museli
naučit ovládat práci na PC, řada dětí nebyla
ochotna se naučit odeslat úkol přes výukový program M. Teams a to ani ve spolupráci
s rodiči. Zcela záměrně píšu ochotna, protože kdokoli, kdo umí běžně ovládat telefon,
tuto operaci zvládne. Nechci, aby moje slova
vyzněla jako všeobecná kritika dětí či rodičů. Naopak, spolupráce s dětmi a rodiči byla
z velké části skvělá. Děti v prvních dnech přistupovaly k online výuce s nadšením, které

jim ve většině případů vydrželo až do návratu do školních lavic. Co přesně žákům online
výuka přinese, zjistíme až s odstupem času.
Už nyní mohu zodpovědně říci, že to bude
záležet na přístupu žáků. Samotné přihlášení
se k počítači samozřejmě nestačí. Bez samostatné individuální přípravy se neobejdeme
při prezenční výuce, ještě větší vliv má ovšem při výuce distanční.
Odpověď na moji otázku si musí každý najít
sám. Já zatím jednoznačnou odpověď nemám a nechám si ještě nějaký čas na hodnocení této formy výuky. Rád bych upozornil na
fakt, že za současnou situaci může jen a pouze coronavirus ne učitelé, my jsme školy neuzavřeli a nikdo si návrat žáků do lavic nepřeje
víc než učitelé. Někdy jsem měl pocit, že atmosféra se otáčí proti učitelům, kteří byli nuceni učit alternativním způsobem, místo klasické prezenční výuky. Dám ruku do ohně za
to, že učitelé se snaží dělat svoji práci, jak nejlépe umí i za těchto přinejmenším zvláštních
okolností. Vzdělávání je naše práce a chceme
ji dělat co nejlépe. Tento článek píšu v době,
kdy výuka na prvním stupni probíhá normálně a na druhém stupni se mají třídy po
týdnu střídat. Já už teď vím, že žáci naší školy
na střídavou výuku nenastoupí. Důvodem je
absence pěti ze sedmi učitelů druhého stupně. Nikdo se nezamyslel nad tím, co budeme
dělat, pokud onemocní učitelé a nebude mít
kdo učit a to ani online z důvodu pracovní
neschopnosti.
Žijeme v náročné době, a proto bych nám
všem v tomto adventním čase popřál hodně
zdraví, pevné nervy a spoustu trpělivosti, bez
které se nemůžeme posunout dál a hodit vše
za hlavu jako vzpomínku, ze které jsme se
poučili.
Mgr. Jaroslav Vašíček
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Mateřská škola PROTIVANOV
Vánoce jsou nejkrásnější tradice v roce. Jsou
to svátky klidu a míru, které prožíváme s těmi
nejbližšími a s těmi, které máme rádi. Vánocům předchází spousta tradic – pečení cukroví, zapalování adventních věnců, výroba
vánočních výzdob, příchod Mikuláše, koledování u stromečku…
K těm prvotním však patří zahájení adventního času rozsvícením vánočních stromů
na náměstích. Bohužel se letos tato tradice
nemohla konat tak, jak jsme byli zvyklí, ale
velice se nám zalíbil nápad našeho městyse –
připojit se a rozsvítit svoje venkovní osvětlení spolu se stromem na náměstí za doprovodu hudby z rozhlasu. Proto jsme se rozhodli

vytvořit něco, co rozzáří dětské oči hned při
příchodu do školky. Díky spojení všech sil zaměstnanců se nám podařila vytvořit vánoční atmosféra pro děti, rodiče, ale i všechny
kolemjdoucí, kteří si jistě všimnou netradiční záře v blízkosti školky. Tímto bych chtěla
poděkovat všem zaměstnankyním a všem
ostatním, kdo se jakkoli podíleli na přípravě!
Bez vás by to nešlo!
Při vstupu do areálu školky si jistě všimnete
velkého vánočního stromu, který je barevně
osvětlený a ozdobený ozdobami, které si děti
samy vyrobily. Dominantou se však stal betlém, ve kterém je Panna Marie se svatým Josefem, kde nechybí ani Ježíšek, který leží na

seně v jesličkách. Nejen strom, ale i betlém je
osvícen tak, aby Vás zaujal už z dálky. Okolí
má krásnou výzdobu, proto bych Vás tímto
chtěla pozvat k našemu vánočnímu překvapení. Doufám, že Vaše večerní procházka
nepovede jen kolem stromu na náměstí, ale
zamíříte i k nám načerpat trochu vánoční atmosféry. Věříme, že Vám vykouzlí úsměv na
tváři a zahřeje u srdce.
Štěstí a naději lze najít i v nejtěžším období
života, stačí rozsvítit světlo….
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
Nový rok Vám přeje
kolektiv Mateřské školy Protivanov.
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ICT – knihovna Protivanov
Milí čtenáři,
z nařízení vlády byly všechny knihovny ČR po většinu podzimních dnů pro veřejnost uzavřeny nebo fungovaly v omezeném režimu. Některé
akce pořádané naší knihovnou se za bezpečnostních podmínek ještě před uzavřením knihoven stihly uspořádat (např. Tvořivá dílna pro dospělé, dílna pro děti, výstava - viz. rubrika “Co se událo” ), některé tradiční akce se však uskutečnit už nepodařilo anebo jen v částečně.
Knihovna ale v tomto čase pro vás připravila mnoho knižních novinek. Alespoň s částí z nich se můžete seznámit v níže uvedeném seznamu.
KNIHY S HISTORICKOU TÉMATIKOU

DOPORUČENO KNIHOVNICÍ

DETEKTIVNÍ ROMÁNY A THRILLERY

SPOLEČENSKÉ ROMÁNY

ROMÁNY PRO ŽENY

PRO DĚTI

pověz mi pověst
Adventní doba má být doba rozjímání a zamyšlení se nad životem, nad hodnotami našeho bytí, doba zklidnění a těšení se. A my
pravidelně v adventním čase opouštíme
v tomto cyklu báje a pověsti z našeho okolí, jak je zvykem, a věnujeme se příběhům
k zamyšlení. Jeden takový příběh Vám nyní
nabízíme.
Krásné srdce
Na nejfrekventovanější pěší zóně v centru
města kolem sebe jeden mladík elegantního
vzhledu a hrdého vystupování shromáždil
dav lidí a pyšně prohlašoval: „Jen se podívejte, jaké mám překrásné srdce! Je nepochybně nejkrásnější a nejdokonalejší jak v naší
zemi, tak možná i na celém světě!“
Lidé, kteří se kolem něho sešli, na mladíkovo
srdce hleděli jako u vytržení. Nebyl na něm
sebemenší škrábanec, ani jediná chybička.
Všichni byli zajedno, že je to nejkrásnější srd-

ce, jaké kdy viděli. Mladík ve vychvalování
dokonalosti svého srdce pyšně pokračoval.
Pouze jeden stařeček se protlačil davem
a řekl: „Co myslíte, má tenhle mladík stejně
krásné srdce jako já?“
Lidé i mladík se podívali na stařečkovo srdce,
které statečně tlouklo, ale bylo celé zjizvené.
Někde na něm kousky chyběly a zase jinde se
nalepily části, které vůbec nešly dohromady
s původní tkání, takže srdce bylo kostrbaté.
Když mladík viděl stařečkovo srdce, řekl: „To
si snad děláte legraci! Pojďme a porovnáme
si naše srdce. Moje je dokonalé, nedotčené,
kdežto to Vaše je plné jizev a děr!“
„To je pravda!“ opáčil stařeček. „Tvoje srdce
vypadá dokonale, ale já bych s Tebou neměnil. Podívej, každá jizva znamená člověka,
kterého jsem měl rád. Každému takovému
člověku jsem kousek svého srdce dal. Mnozí
z nich mi na oplátku dali kousek svého srdce,
abych si ho vložil na to své, a protože kousky

nebyly úplně stejné, je teď moje srdce takové hrbolaté. Ale udělal jsem to, protože mi ty
kousky připomínají lásku, kterou jsme k sobě
navzájem cítili. Někdy jsem také věnoval
kousek svého srdce a nedostal nic nazpátek.
Proto ty jizvy. A jak bolí! Zůstávají otevřené
a připomínají mi lásku, kterou jsem těm lidem dal. Čekám, že mi ji jednoho dne vrátí
a ta chybějící místa zaplní. Co ty na to, mladíku? Už chápeš, co je opravdová krása srdce?“
Mladík se odmlčel a po tváři mu stekla slza.
Přistoupil ke starci, vzal kousek svého srdce
a nabídl mu jej. Stařeček mu gesto oplatil.
Mladík pohlédl na své srdce a viděl, že už
není tak dokonalé jako předtím, ale že je
o moc krásnější. Oba muži se objali a společně odešli.
(Bruno Ferrero: Balzám pro duši;
vyd. Portál 2018)
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ZIMA
Tématicky a pro příjemné počtení přidáváme jednu slohovou práci protivanovské studentky druhého ročníku střední školy, která s
touto prací vyhrála 3. místo v okresní literární
soutěži. Blahopřejeme!
Zima
Zima je roční období, s nímž přichází mnoho krásného. Jen kam oko dohlédne, tam lze
spatřit peřiny bílého sněhu nebo křišťálové
rampouchy visící ze střech domů.
Počasí, které se před chvílí zdálo být klidné
a ničím nerušené, teď vystřídá sněhová vichřice v podobě vloček prudce se prohánějících

větrem. I toto přece k zimě patří, předpovědi
se mění stejně rychle jako samo počasí.
A když všechno ustane, kopce jsou zase na
dlouhou dobu zasněžené do posledního
místečka, to jen lidé tam daleko ve městě
hned vytahují lopaty, kterými tu běloučkou
peřinku odstraňují ze svých chodníků.
Ale ne vždycky je na zimě nejkrásnější jenom sníh. Když začne mrznout, na střechách
domů se utvoří rampouchy, vypadající jako
ty nejostřejší nože zavěšené nad kuchyňskou
linkou.
Zdálky vidím zamrzlý rybníček. Přitom se
tam jen děti radostně prohání na bruslích.

Sluníčko, které se konečně probojovalo skrz
mračna, teď září jako roztavené zlato. Jeho
paprsky dopadají na sníh, který v tuto chvíli
vypadá, jako by byl posetý miliónem třpytících se diamantů. Celou věčnost bych se na
tu nádheru vydržela dívat, ovšem připadá
mi, že to všechno trvá jen pár sekund. Mračna nakonec stejně boj se sluncem vyhrají.
Stromy jsou oblečené do kostýmů, které jim
přičaroval děda Mráz. Pomalu se den chystá
ke spánku, kdy si zimní krajina oblékne modré pyžamo poseté zlatými hvězdičkami, přikryje se sněhovou peřinou a sladce spí.

KRÁTCE...
Římskokatolická farnost Protivanov pořádá netradiční adventní tvoření pro děti. V bezpečí domova si děti vystřihnou a vybarví vánoční
symboly, které lze stáhnout z webových stránek farnosti nebo si šablony vyzvednou na faře. Připsat mohou na symboly i vánoční přání a vše
nejpozději do 20.12.2020 odevzdají panu faráři. Výrobky budou zalaminovány a bude jimi ozdoben stromeček před kostelem. Bližší informace na plakátech. Připojit se mohou úplně všechny děti v městysi! Podpořte je a připravte vánoční symboly společně s nimi.

Vzhledem k epidemiologické situaci oznamujeme, že v letošním roce se nebudou konat tradiční vánoční a novoroční akce – koledování,
silvestrovský pochod ani ohňostroj. Budeme se na tyto akce a příležitosti společného setkání těšit napřesrok.
Ordinace obvodního lékaře: MUDr. Chytil
21. prosince

Protivanov 7:00 – 11:00 hodin
Prostějov 13:00 – 15:00 hodin

22. prosince

Prostějov 7:00 – 11:00 hodin

23. prosince

Dovolená

28. prosince
29. – 31. prosince

Protivanov 7:00 – 11:00 hodin
Prostějov 13:00 – 15:00 hodin
Dovolená

Ordinace dětského lékaře: MUDr. Švec
oznamuje, že ordinace v měsíci prosinci
bude otevřena bez omezení, je však nutné
se předem telefonicky k vyšetření objednat
– tel. 582 399 236, 724 226 805.
Gynekologická ordinace bude otevřena ve
středu 16.12.2020 (15:00 – 17:00 hodin) a ve
čtvrtek 17.12.2020 (9:00 – 12:00 hodin). Následně, až do konce roku MUDr. Bilík nebude
na našem zdravotním středisku ordinovat.

Lékárna Protivanov
23. prosince

7:30 – 13:00 hodin

28. a 29. prosince

7:30 – 12:15 hodin

30. a 31. prosince

Zavřeno

Pošta Protivanov – změna v provozní době od 1.10.2020
Pondělí

11:00 – 12:00 hodin

13:00 – 18:00 hodin

Úterý

8:00 – 12:00 hodin

13:00 – 15:00 hodin

Středa

11:00 – 12:00 hodin

13:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek

8:00 – 12:00 hodin

13:00 – 15:00 hodin

Pátek

8:00 – 12:00 hodin

13:00 – 15:00 hodin

prosinec 2020

11

Sběrné středisko odpadů Protivanov oznamuje, že posledním dnem provozu v letošním roce je sobota 19.12.2020. Následně od tohoto
data a po celý měsíc leden a únor bude SSO uzavřeno.

M.I.S. spol. s r.o. Protivanov informuje o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021.
• Vykalkulovaná cena VODNÉHO včetně 10% DPH činí 66,02 Kč/m3.
• Vykalkulovaná cena STOČNÉHO včetně 10% DPH činí 35,75 Kč/m3.
Tabulku kalkulací cen vodného i stočného a bližší informace najdete na
www.protivanov.com/aktuality.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací
období roku 2021 a to nejpozději do 1. února 2021.
KDO MÁ POVINNOST PODAT :
• Poplatníci, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku.
• Poplatníci, kteří na v minulosti přiznané zdanitelné stavbě provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali a na základě těchto
změn došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku.
• Poplatníci vlastnící parcely, u nichž došlo ke změně výměry na základě revize katastru nemovitostí.
Upozornění: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NEBYLA ZRUŠENA. Zrušena byla daň z nabytí nemovitých věcí, nikoliv daň z nemovitých věcí.
Veškeré informace naleznete na www.financnisprava.cz. V případě dotazů doporučujeme kontaktovat příslušné územní pracoviště.

Připravuje se další projekt pro TV Noe, kde v cyklu pořadů „Muzikanti hrajte“ (vysíláno pravidelně jednou měsíčně) bude věnován celý
Holóbkově mozece z Protivanova. Předpokládané vysílání by mělo proběhnout začátkem roku 2021. O přesném termínu vás budeme co
nejdříve informovat. Také se můžete těšit na DVD, které z tohoto pořadu vznikne, a které bylo natáčeno v Protivanově a jeho okolí.

Nepovolená těžba dřeva v lese, které je vlastnictvím městyse Protivanov, se objevila v letošním roce již dvakrát. Krádež prozatím nebyla
nahlášena Policii ČR a přestupek byl řešen napomenutím. Upozorňujeme však, že v případě dalšího nepovoleného kácení stromů a krádeže
dřeva, bude informována Policie ČR. Ze zákona krádež dřeva do pěti tisíc korun se považuje za přestupek a pokuta zde hrozí až do výše padesáti tisíc korun. Za vyšší škodu může pachatel dostat dvouletý trest.

INZERCE
Utíkám z města. Chci koupit

rodinný dům.
Děkuji za zavolání nebo SMS.
Mobil: 732 741 922
Koupím

VESNICKOU CHALUPU.
Potřebujeme klid a soukromí.
Tel.: 605 913 562
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