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Vážení občané,
máme tady advent, rok 2021 se nám pomalu
chýlí ke konci. Opět nastává čas rekapitulací.
Byl pro vás rok 2021 rokem dobrým či špatným? Měli jste více důvodů k radosti než ke
smutku? Každý to pravděpodobně bude mít
jinak. I přes to se však společný jmenovatel
najde. Bude do nestandardnost. I tento rok
byl a stále je spojen s různými omezeními.
A to díky viru, který se mezi lidi napříč celým
světem dostal a ne a ne nás opustit. Tak ono
čekat, že nás tento vir opustí, je nereálné, ale je
třeba udělat maximum pro to, aby se nemocní
s covidem-19 nedostávali do nemocnic, aby
neměli dlouhodobé potíže, aby neumírali. Pokud jsme tak ještě neučinili, převezměme zodpovědnost do vlastních rukou. Nečekejme, že
za nás vše vyřeší stát. Buďme ohleduplní vůči
svým blízkým i svému okolí. Dodržujme protiepidemická opatření. Hlavně na nás bude záležet, jestli tyto, potažmo další Vánoce prožijeme
v klidu, v pohodě, se všemi svými nejbližšími.

Co se týká dění na naší obci, zvládli jsme
dokončit několik velkých investičních akcí,
celkem úspěšně jsme zahájili sběr tříděných
odpadů, podařilo se dokonce uspořádat
i pár akcí pro děti. Společenské, kulturní
a sportovní akce, to jsou v podstatě jen ty
záležitosti, které nemohly proběhnout, tak
jak jsme si plánovali. Setkání seniorů, rozsvěcování vánočního stromku, cyklozávody, divadlo jsou jedny z těch, které jsme i v letošním roce museli vynechat. My však věříme,
že příští rok bude lépe a vše si vynahradíme.
Nyní už se těšme na Vánoce. Měly by být
časem setkání rodiny, radosti, klidu, a tak si
je v tomto roce takové udělejme. Přeji vám
vánoční svátky šťastné a veselé a do nového roku 2021 hlavně zdraví! Ať dosáhnete
všeho, co si budete přát, ať se vám vyhnou
neštěstí a trápení. Prostě ať je ten nový rok
pro vás lepší, než ten, se kterým se koncem
prosince rozloučíme.
starostka
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PROTIVANOVSKÝ ZPRAVODAJ

jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva 30. 9. 2021
Zastupitelstvo městyse Protivanov na zářijovém jednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Výše poplatku se pro rok 2022 nemění a zůstává na
výši 580 Kč/osobu resp. nemovitost/rok.
Dále pak schválilo poskytnutí finančních
darů:

• ve výši 15.000,- Kč Svazku obcí Boskovicko, IČ 71185585. Finanční dar bude použit
na spolufinancování provozních nákladů
projektu údržby a provozu lyžařských tras
v rámci mikroregionu Boskovicko.
• ve výši 50.000,- Kč místní hudební skupině
TAMDEM, Protivanov. Finanční dar bude po-

užit na obnovu technického vybavení skupiny. Vybavení bude kromě účelů skupiny užíváno pro zajišťování kulturně společenských
akcí pořádaných městysem Protivanov.
• ve výši 5.000,- Kč Ivetě Vybíhalové, Protivanov. Finanční dar bude použit na vydání
knihy s názvem Život je někdy jako…

Jednání zastupitelstva 27. 10. 2021
Na říjnovém jednání zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Hospici na Svatém Kopečku, IČ 73634671, na zajiš-

tění provozu tohoto zařízení a dále rozpočtové
opatření č. 14/2021: příjmy: 6.211.827,70 Kč,
výdaje 0 Kč, financování 6.211.827, Kč. Jedná

se o začlenění příjmu části dotace na stavbu
bytů pro sociální bydlení do rozpočtu. Příjem
byl použit na částečnou splátku úvěru.

Jednání zastupitelstva 25. 11. 2021
Zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo:
• střednědobý výhled rozpočtu městyse
Protivanov na roky 2023–2024.
• rozpočet městyse Protivanov na rok
2022 sestavený na závazné ukazatele dle
návrhu: příjmy 32.841.185,- Kč, výdaje
26.218.961,- Kč, financování 6.622.224,- Kč.
• základní příděl do sociálního fondu ve výši
50.000,- Kč pro rok 2022 a rozpočet sociálního fondu na rok 2022.
• rozpočtové opatření č. 16/2021. Jedná se
o navýšení výdajů na stavbu sociálních
bytů (špatně zadáno do rozpočtu na rok
2021, nedochází ke změně ceny stavby),
navýšení výdajů na opravu zázemí obecních služeb a přesun mezi paragrafy 2219

a 2212. Výdaje: 1.280.000,- Kč, financování
1.280.000,- Kč.
• uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu obce č.
1/2021 (projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa) a Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické
osobě z rozpočtu obce č. 2/2021 (projekt
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa) dle návrhu.
Předmětem dodatků je prodloužení návratnosti finančních prostředků do 31. 12. 2022.
• poskytnutí finančního daru ve výši
4.000,- Kč Městské správě sociálních slu-

žeb Boskovice, příspěvkové organizaci, IČ: 00380504, se sídlem Havlíčkova
2126/19, 680 01 Boskovice.
• pro rok 2022 v souladu s podmínkami
nájemních smluv zvýšení nájemného
v bytových prostorách obce o přírůstek
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti roku předcházejícímu
(CPI — Consumer Price Index), dle údajů
zveřejněných Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, s výjimkou 4 bytů v č. p. 286, ulice U Hřiště, kde
dojde s platností od ledna 2022 s ohledem na provedenou celkovou rekonstrukci bytového domu ke zvýšení nájemného
na 52 Kč/m²/měsíčně.

Rozpočet městyse
Rozpočet městyse Protivanov na rok 2022 a Střednědobý
výhled rozpočtu městyse Protivanov na roky 2023–2024
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 2022 je sestaven na
závazné ukazatele (ve většině případů se jedná o paragrafy, u paragrafu 0000 jsou závaznými ukazateli položky 11xx, 12xx, 13xx, 1511,
2449, 41xx, 42xx). Závazné ukazatele rozpočtu byly zpracovány v souladu s §11 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Případná 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 8. 11. 2021
na úřední desce městyse Protivanov fyzicky a elektronicky na webových stránkách
obce, nikdo z občanů se k návrhu nevyjádřil.

Schválený rozpočet je zveřejněn na webových stránkách v sekci Obecní úřad/Rozpočet/městys Protivanov.
Příjmy zahrnují:
• daňové příjmy – odvíjejí se dle očekávaných výsledků roku 2022, 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
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obce (pronájem majetku, příjmy z posky- z roku 2017 zastupitelstvo schvaluje v rámci
§3612 Bytové hospodářství – projektová
tování služeb a výrobků, příjem poskytnu- rozpočtu na 2022 výši příspěvku na provoz
dokumentace na rekonstrukci (nadstavbu)
té návratné finanční výpomoci, …);
příspěvkových organizací, rozpis rozpočtu
bytového domu č. p. 293 ve vlastnictví obce
• kapitálové příjmy – případné příjmy z pro- schvaluje zřizovatel (starostka).
(500.000,- Kč).
deje majetku pozemků;
§3326 Obnova památek místního pově- § 3639 Komunální služby a územní roz• přijaté transfery (dotace) – příspěvek ur- domí – oprava kříže v křižovatce Niva x Bo- voj – oprava „hangáru“ (500.000,- Kč).
čený na výkon státní správy (378.500,- Kč), skovice (130.000,- Kč).
§6399 Ostatní finanční operace – platby
příjem dotace z IROP na stavbu sociálních §3419 Ostatní sportovní činnost – dotace DPH, proúčtování daně z příjmu právnických
bytů (3.162.629,- Kč), příjem dotace z MMR spolkům SK Protivanov z. s., TJ Sokol Protiva- osob (obce). Částka v příjmové i výdajové čásna obnovu místní komunikace ul. Pod So- nov z.s., Moravec Team.
ti ve stejné výši. Nedochází k peněžnímu toku.
kolovnou (7.093.616,- Kč).
Výdaje zahrnují:
ROZPOČET NA ROK 2022
• běžné výdaje – prostředPar
Pol
PŘÍJMY
VÝDAJE
Účelové označení
ky použité hlavně na
0
11XX 6 930 000,00
Daně z příjmů fyzických i právnických osob
každodenní provoz obce,
0
12XX 8 500 000,00
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)
opravy majetku, platy za0
13XX
791 500,00
Daně a poplatky z vybr.činností a služeb (místní poplatky, správní poplatky,…)
městnanců i zastupitelů,
0
1511
740 000,00
Majetkové daně
• kapitálové výdaje – in0
2449
1
353
989,00
Ostatní
splátky
půjčených
prostředků
od veřejných rozpočtů úz. úrovně
vestice do majetku obce
0
41XX
378 500,00
Neinvestiční přijaté transfery
(investice dle zákona
0
42XX 10 256 245,00
Investiční přijaté transfery
o účetnictví).
30 000,00
Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)
Součástí rozpočtu obce je 1032
i tzv. financování popisu2212
12 743 616,00
Silnice
jící situace, kdy:
2219
30 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
• obec si půjčí peníze
2292
160 000,00
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
a pak je splácí – v našem 2310
3 630,00
15 288,00
Pitná voda
případě pol. 8124
2321
21 780,00
722 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
(splátka úvěrů u KB a.s).
3111
500 000,00
Mateřské školy (příspěvek na provoz 500.000,- Kč)
Jedná o úvěry na inves3113
1
900
000,00
Základní
školy (z toho: příspěvek na provoz 1.600.000,- Kč)
tiční akci Novostavba
3314
582
850,00
Činnosti
knihovnické (knihovna a ICT centrum)
sociálních bytů na parc.
3319
1
000,00
160
000,00
Ostatní
záležitosti
kultury (dary, služby,kulturní programy, ..)
č. 789/2);
3326
130 000,00
Pořízení, zachování a obnova památek místnícho významu
• dojde ke změně stavu
peněžních prostředků
3341
20 000,00
Rozhlas a televize
na vlastních účtech
3399
72 500,00
Ostatní záležitost kult., církví a sděl. prostředků (věcné dary, dary obyvatelstvu, ..)
obce, položka 8115.
3419
275 000,00
Ostatní sportovní činnost (dotace spolkům)
Významné akce rozpočtu
3421
22 000,00
Využití volného času dětí a mládeže
2022:
3519
240 000,00
370 600,00
Ostatní ambulantní péče
§2212 Silnice – rekon3612
774 000,00
675 000,00
Bytové hospodářství (z toho investice 8.959.292,65 Kč)
strukce místní komuni3613
307 000,00
109 000,00
Nebytové hospodářství
kace ul. Pod Sokolovnou
3631
260 000,00
Veřejné osvětlení
(12.360.000,- Kč).
250 000,00
12 000,00
Pohřebnictví
§2321 Odvádění a čištění 3632
odpadních vod a naklá3633
12 821,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
dání s kaly – projektová
3636
1 633 500,00
Územní rozvoj (např. nákup a prodej stavebních pozemků,…)
dokumentace na odvádění 3639
322 000,00
1 545 200,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
dešťových vod ve „spodní“ 3722
750 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
části obce (722.000,- Kč).
3723
30 000,00
431 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
§3111 Mateřské ško3724
50 000,00
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
ly, §3113 Základní
3725
170 000,00
12 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
školy – příspěvky na
3745
70
000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
provoz Základní školy
4319
16 000,00
Výdaje související se sociálním poradenstvím (dary obecně prosp. společnostem)
(1.600.000,- Kč) i Mateřské
12 000,00
Krizová opatření
školy (500.000,- Kč) zůstaly 5213
ve výši shodné s rokem
5512
24 220,00
378 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část
2021. ZŠ i MŠ jsou od roku
6112
1 591 115,00
Zastupitelstva obcí
2018 povinny zveřejňovat
6171
50 000,00
1 858 500,00
Činnost místní správy
návrh rozpočtu, rozpo6310
1 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
čet, střednědobý výhled
6330
50 000,00
50 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
rozpočtu a hospodařit
6399
650 000,00
Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)
dle rozpočtu jako obec.
6402
9 292,00
Finanční vypořádání minulých let
Dokumenty jsou dostupné
6409
6
000,00
Ostatní
činnosti
jinde
nezařazené (příspěvek Mikroregion Protivanovsko)
na internetových strán32
841
185,00
26
218
961,00
Celkem příjmy a výdaje
kách obce Obecní úřad/
8115 -2 227 011,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (financování)
Rozpočet/Základní škola
resp. Mateřská škola. Dle
8124 -4 395 213,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků (financování)
domluvy zastupitelů
-6 622 224,00
Celkem financování
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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 dne 8. 11. 2021 na úřední desce městyse
Protivanov ve fyzické podobě a elektronicky
na webových stránkách obce, nikdo z občanů neměl k návrhu připomínky. Schválený
Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn
na webových stránkách v sekci Obecní úřad/
Rozpočet/městys Protivanov.
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Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Protivanov

2023

2024

Název položky

v tis. Kč

v tis. Kč

Daňové příjmy

17533

18083

Nedaňové příjmy

2000

2000

Kapitálové příjmy

0

0

Přijaté transfery (dotace)

500

550

Příjmy celkem (třída 1,2,3,4)

20033

20633

Běžné výdaje (třída 5)

12800

12900

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

2100

2100

Kapitálové výdaje (třída 6):

6000

6500

Výdaje celkem (třída 5,6)

18800

19400

Saldo (příjmy - výdaje)

1233

1233

Financování celkem (třída 8)

1233

1233

z toho: splátky úvěrů

1233

1233

0

0

z toho: změna stavu peněz (- přírůstek / + úbytek)
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výzva rady olomouckého kraje
Vážení spoluobčané,
už téměř dva roky se potýkáme s epidemií
covid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře.
Je třeba si přiznat, že na negativním vývoji se
podílí ne úplně ideální proočkovanost obyvatelstva a také nedodržování základních
protiepidemických opatření částí občanů.
Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě,
bez lockdownů, zavřených škol a kolabují-

cích nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je očkování, které prokazatelně snižuje riziko infekce
a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo
ho ze zdravotních důvodů podstoupit
nemůže, měl by o to více dbát nařízených
protiepidemických opatření a vyhýbat se
místům s větší koncentrací lidí. Nedopusť-

me, aby rozdílné názory na řešení epidemie
covid-19 naši společnost ještě více oslabily,
abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně rizikové skupiny.
Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni
drželi při sobě. Bez kolektivní odpovědnosti
nedosáhneme ani kolektivní imunity.
S přáním a vírou v pevné zdraví
Rada Olomouckého kraje

Zdravotníci informují – Onemocnění Covid-19
Příznaky viru Covid-19 se objevují třetí den
po infekci.
1. fáze: bolest těla, očí, hlavy, zvracení, průjem, rýma nebo ucpaný nos, pocit pálení při
moči, pocit horečky, škrábání a bolest v krku.
• je velmi důležité pít hodně tekutin a počítat dny nástupu příznaků: 1., 2., 3. den, …
2. fáze (4. až 8. den) – zánětlivé příznaky:
ztráta chutě a čichu, únava a bolest nebo
tlak na hrudi, bolesti zad (v oblasti ledvin),

dýchavičnost (dušnost) i když člověk sedí
a je bez jakékoliv námahy.
• potřebujete pít hodně tekutin s vitamínem C (vysoké dávky 1–2 gramy, ale pouze přírodní, bez chemie). Doporučujeme
užívat denně alespoň 2 tablety Aspirinu,
Apronaxu (neužívat Brufen nebo Paralen).
• Covid-19 váže kyslík, takže kvalita krve je
špatná, houstne a kyslíku je méně.
3. fáze (9. až 14. den) – proces zotavování.

Neodkládejte léčbu, čím dříve, tím lépe!
Všechna jídla musí být horká, ne studená! Konzumujte více alkalických potravin
jako banány, citrony, avokádo, česnek (2–3
stroužky denně), mango, mandarinky, ananas, řeřichu, pomeranče. Pijte dostatek tekutin – 1,5–2,5 l denně a vitamíny D, A, B,
selén, zinek a magnesium. Hodně odpočívejte (7–8 hodin) a sedněte si na slunce,
stačí 15 minut denně.

Krátce…
Znovu upozorňujeme občany, že vlhčené
hygienické ubrousky do kanalizace nepatří!!
A to včetně ubrousků, které se podle návodu výrobce smí splachovat do WC nebo
jsou rozložitelné. Velké množství vlhčených
ubrousků, kosmetických tyčinek a dalších
hygienických potřeb bylo objeveno při opravě čerpadel umístěných v kanalizačních
šachtách v horní části naší obce. Tyto odpady
se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží
a způsobují problémy nejen na kanalizaci,
která se nerozložitelným odpadem ucpává,
ale i na čistírně odpadních vod, kde dochází
k ucpávání dalších čerpadel a souvisejících
technologií. Na odstranění havárií a následných oprav vynakládá naše obec nemalé finanční prostředky. Upozorňujeme proto, že
pokud se zjistí viník, hrozí mu úhrada potřebných oprav. Navíc si můžete takovým chováním způsobit velké problémy v podobě
ucpaného odpadu v domácnostech nebo zanesení domovní kanalizační přípojky. Hygienické prostředky z domácností, mezi něž se
kromě vlhčených ubrousků a vatových tyčinek řadí také například dětské pleny, dámské

hygienické potřeby nebo jednorázové kuchyňské utěrky, patří vždy do popelnic na
komunální odpad. Děkujeme za pochopení.

Obrázek: Čerpadla, jejichž motory bylo nutné
z důvodu poškození výše uvedenými věcmi
v nedávné době opravit.

Vzhledem k epidemiologické situaci oznamujeme, že v letošním roce se nebudou konat tradiční vánoční a novoroční akce
– koledování, silvestrovský pochod ani ohňostroj.
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Zdravotní středisko v období vánočních svátků:
MUDr. Chytil, obvodní lékař bude ordinovat 22. 12. od 8:00 do 11:00 hodin a pak
29. 12. od 8:00 do 11:00 hodin. Ostatní dny
bude ordinace uzavřena.

MUDr. Švec, dětský lékař bude ordinovat
dne 23.12 od 7:00 do 10:00 hodin v Brodku
a od 11:00 do 13:00 hod. na Benešově a dne
31. 12. od 8:00 do 12:00 v Brodku. Ostatní
ordinační doba během vánočních svátků
bude beze změny.

MUDr. Bilík, gynekolog bude ordinovat
ve středu 22. 12. od 15:00 do 16:30 hodin.
Ordinace pak bude do konce roku 2021
uzavřena.

Sběrné středisko odpadů Protivanov oznamuje, že od 20. 12. 2021 do konce měsíce února 2022 bude uzavřeno.

Informujeme občany o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2022:
• Vykalkulovaná cena VODNÉHO včetně 10% DPH činí 79,45 Kč/m3.
• Vykalkulovaná cena STOČNÉHO včetně 10% DPH činí 39,45 Kč/m3.
Ostatní informace ohledně cen vodného i stočného najdete na www.protivanov.com/aktuality.

Vážení pacienti,
nic netrvá věčně, ani doktor v jedné ordinaci. Oznamuji, že k 31. 12. 2021 končím v ordinaci v Protivanově a celkově se svojí soukromou praxí.
Odcházím téměř po 23 letech, co k Vám dojíždím. Léta jsou zde nádherná, zimy jsou zde krušné, ale ladovské. Takové byly někdy i začátky mé praxe.
Čas a ten správný entuziasmus nastolil tu správnou hladinu, na které jsme si na sebe zvykali a zvykli. A jak se říká, v nejlepším je třeba odejít.
Do protivanovské ordinace přijde paní doktorka Jana Oujezdská, která pracuje ve Ptení. V oboru pracuje už minimálně deset roků, čili žádná
začátečnice, ale zkušená mladá lékařka pracující na venkovském obvodu. Přijde k Vám tak jako já před lety s tím správným entuziasmem, chutí
pracovat, starat se o Vaše zdraví a správně Vás směrovat ke zdraví a spokojenosti. K tomu nejcenějšímu, co máme. Zdraví, rodinu a smích na
tvářích našich dětí.
Věřím, že i Vy svým přístupem, tak jako kdysi se mnou, budete vytvářet tu správnou komunikační platformu důvěry a vzájemné tolerance tak,
abyste společně pečovali o tu základní životní modalitu – a tou je Vaše zdraví.
Přeji Vám všem klidné a spokojené předvánoční dny, Vánoce plné šťastných úsměvů všech, které máte rádi a se kterými Vám je dobře.
S úctou,
MUDr. Jaroslav Chytil

Panu doktorovi děkujeme za jeho lékařskou péči a dlouholetou praxi u nás
v Protivanově a přeje mu pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a plno
úspěchů v jeho další lékařské činnosti.

Vážení klienti,
ráda bych touto cestou poděkovala vám
všem, kteří jste mě v kosmetickém studiu navštěvovali za účelem pedikúry.
Po 10 letech musím ze zdravotních důvodů službu pedikúry ukončit. Vážím si
vaší důvěry. Moje nová cesta je více se
věnovat kosmetice a s tím spojená novinka přístrojová kosmetika propojená
s estetickou kosmetikou radiofrekvence.
Věřím, že této služby v mém studiu využijete a budu se na vás, všechny stávající
klienty, i na klienty nové moc těšit. Přeji
vám radostně prožité Vánoce a hodně
zdraví do nového roku.
Jana Grmelová,
kosmetička

prosinec 2021
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Ocenění panu Františku Nejedlému
Začátkem měsíce října udělil ministr vnitra
Jan Hamáček našemu nejstaršímu členovi
sdružení SDH Protivanov panu Františkovi
Nejedlému medaili za dlouholetý osobní
přínos pro rozvoj sdružení hasičů. Medaili
ministra vnitra převzal z rukou generálního
ředitele HZS ČR Genmjr. Ing. Vladimíra Vlčka,
Ph.D., MBA. Je to nejvyšší ocenění, které lze
získat za celoživotní práci v oblastech svěřených ministerstvu vnitra.
Pan František Nejedlý k dobrovolným hasičům nastoupil v březnu roku 1952 a více
než půl století působil v různých funkcích
nejen ve sboru a okrsku, ale i na úrovni
okresu, a to jako člen odborné rady velitelů.
V roce 1959 zastával funkci řidiče – strojníka, v období 1960–1965 funkci jednatele
sboru, později jako materiálně technický
referent a od roku 1975 byl zvolen velitelem

sboru. O rok později složil zkoušky Vzorný
strojník a Vzorný požárník II. stupně. Po absolvování kurzu velitele v Bílých Poličanech
v roce 1981 byl zvolen okrskovým velitelem. Vedle své hasičské činnosti byl hlavním
organizátorem při přestavbě hasičského
domu v Protivanově a mnoho hodin bezplatně odpracoval na této náročné rekonstrukci. Pracoval v Odborné radě velitelů
při OSH Prostějov a zúčastňoval se na všech
soutěžích jako rozhodčí požárního sportu.
V roce 1999 složil zkoušku Hasič II. stupně.
Byl aktivní nejen ve výjezdové činnosti, ale
také nikdy nechyběl na žádné akci sboru.
Jako velitel dbal na to, aby všichni hasiči
plnili svoje motto „Bohu ke cti, bližnímu ku
pomoci“. Vždy udělal maximum pro hasičský sbor a byl první, kdo s čímkoliv pomohl
a jeho zapálení pro hasičskou jednotku trvá

dodnes. Za dobu členství získal 9 významných ocenění, nejvýznamnější z nich jsou
titul Zasloužilý hasič (rok 2002) a o pět let
později (rok 2007) Řád sv. Floriána. Je to hasič tělem i duší, málokdo si takové ocenění
opravdu zaslouží.
Pane Nejedlý, gratulujeme Vám, děkujeme
za Vaši krásnou a obětavou hasičskou práci
a přejeme Vám hlavně pevné zdraví.
za sbor SDH Protivanov
Alexandr Ptáčník, starosta sboru

	Dobrovolní hasiči roku 2021
V letošním roce jsme se jako jednotka dobrovolných hasičů poprvé dostali mezi 5 finalistů ankety „Dobrovolní hasiči roku“.
Vaše hlasy pak rozhodly a my se tak mohli
zúčastnit 16. listopadu slavnostního galavečera vyhlášení výsledků této ankety. Nejen,
že jsme se mohli zúčastnit, ale díky Vám a Vašim hlasům jsme si za oblast Sever Moravy
přivezli ocenění za 2. místo a 55 000,- Kč do
rozpočtu obce právě na vybavení a ochranné pomůcky pro jednotku. Je to pro nás veliký úspěch, 1 294 z Vás nám vyjádřilo svým
hlasem podporu. Chceme Vám touto cestou
poděkovat. Nebýt Vás, nikdy by jsme se ne-

dostali tak daleko. Vážíme si Vašich sympatií
a zároveň si uvědomujeme závazek i důvěru,
kterou v nás vkládáte. Doufáme, že nás nebudete nikdy potřebovat, a pokud ano, tak
že Vám budeme vždycky schopni pomoct co
nejlépe. Možná si řeknete: „Škoda, že to není
první místo.“ Ale nesouhlasíme s tím. To druhé místo nám má ukázat něco hlubšího. Ne,
my nejsme nejlepší, nejsme jedničky, nejsme
hasiči roku. Možná jsme průměrně dobře
fungující jednotka, ale právě to druhé místo
nám má ukázat, že nesmíme „zamrznout“,
pořád se máme kam posouvat a potřebujeme se zdokonalovat. Po pravdě? Neudělali

jsme nic světoborného a neočekávaného, na
nehody běžně jezdíme a přesně na to jsme
připraveni.
Toto ocenění je krásné, ale výjezdová hasičina není soutěž nebo závod. Tady nejde
o ocenění a poháry, ale o pomoc druhým.
Nedá se tvrdit, že některé jednotky mají
výjezdy horší, některé lepší, ten zaslouží
první místo, ten poslední místo. Všechny
výjezdy pro všechny jednotky jsou náročné
– i ta největší banalita. Při každém povolání k výjezdu se nám rozbuší srdce, dostává
se adrenalin do krve a v hlavě nám to přepne do režimu "výjezd". Ať už to je spadený
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strom, požár, dopravní nehoda, vždycky se
snažíme úplně stejně a děláme svou práci,
jak nejlépe umíme. Nominace v anketě je i
o náhodě a o tom, jakou „zajímavou“ událost jednotka v daném roce řešila. Souvisí
to s předurčením jednotky i vzdáleností od
profesionálních stanic, takže jsme trochu ve
výhodě. Samotná anketa je až takový vrcholek vší té práce hasičů. Jsou pod ním skryty
hodiny údržby techniky a vybavení, výcviku, školení, držení pohotovostí, potkávání
se a řešení různých provozních problémů.
Děláme to ale rádi, baví nás to a děkujeme,
že stojíte za námi.
Poděkovat by jsme chtěli našim rodinám,
kamarádům a přátelům. To oni nám tolerují,
když utečeme od nedělního oběda, z oslavy
narozenin syna, nejedeme na společný nákup, nestihneme vánoční besídku, budíme
v noci celý dům nebo nejdeme s kamarády
na pivo. Místo toho jsme na hasičárně, staráme se o vybavení, školíme se nebo jsme na
výjezdu. Nebýt tolerance a podpory našich
rodin a přátel, nikdy by jsme toto dělat dobře
nemohli. DĚKUJEME VÁM a díky i samotným
členům naší jednotky za to, že dělají to, co
dělají. Poděkování patří i zřizovateli jednotky – naší obci. Vytváří nám dostatečně vhodné podmínky pro naši práci, dává nám prostor
i prostředky na rozvoj techniky, vybavení
i ochranných pomůcek a poskytuje nám stabilitu i důvěru potřebnou pro naši práci. Děkujeme i místním firmám a podnikatelům, jež
umožňují našim hasičům opustit pracoviště,
když je potřeba jet na školení nebo na výjezd.
Díky patří i okolním dobrovolným jednotkám
a jednotkám hasičského záchranného sboru
za to, že nás při jakékoliv mimořádné události

berou jako rovnocenného partnera a spoléhají se na nás. Bez toho všeho by naše jednotka
nikdy nemohla fungovat tak, jak funguje, a nikdy by nás to nebavilo.
Byť to vypadá vše pohádkově, máme problém – je nás málo. I když jsme městys a žijí
tady desítky zdravých a silných mužů, potýkáme se s nedostatkem výjezdových hasičů.
Není nás sice málo, ale není nás ani moc. Co
je toho příčinou? Nedostatek odvahy? Strach
z krve? Obava o vlastní život? Nedostatek
času? Neochota pomáhat lidem? Osobní
komfort a pohodlí? Nezájem? Kdo ví… Čle-

nem jednotky se může stát úplně každý, jen
se musí ROZHODNOUT a chtít. Není to jednoduché, ale ani těžké. A vězte, že nejtěžší
na celém tom členství v jednotce je právě to
počáteční rozhodnutí se. Potencionální zájemci často ani nevědí, co se od nich očekává
a co by měli dělat. Pokud jste vy sami anebo
víte o někom, kdo by mohl být přínosem pro
naši jednotku, ozvěte se nám. Třeba pomůžeme právě s tím rozhodnutím se, ať už kladně
nebo záporně.
za JSDH Protivanov Alois Kolář,
velitel jednotky

Základní škola
Během podzimu v naší škole proběhlo několik akcí a projektových dnů:
Dne 26. 10. 2021 na 1. stupni projektový den
„Halloween“. Počítali jsme s duchy, čarodějnicemi, pavouky a dýněmi. Děti se dozvěděly
rozdíly mezi svátkem Dušiček a Halloweenem. Na závěr si vyrobily svítilny, netopýry
a duchy. A s žáky 9. ročníku jsme na ZŠ oslavili svátek anglicky mluvících zemí – HALLO-

WEEN. Žáci využili znalostí reálií a anglického
jazyka, připravili si a uvařili dýňové speciality
a tematicky se oblékli do tradičních barev
a symbolů.
Ve školní družině se uskutečnil projekt „Pečení cukroví“ a projekty spojené s tradicí adventní doby.

prosinec 2021
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Přednášku pro děti vedl bývalý žák naší ZŠ –
Adam Komínek, který se účastnil Erasmu ve
Finsku.
Je skvělé, že spousta našich žáků je velice dobře připravená na SŠ, vrací se k nám

5. 11. 2021 se uskutečnila přednáška pro
žáky 8. a 9. ročníku na téma Erasmus.
Program Erasmus je program Evropské
unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.
Žáci se opět dozvěděli, proč je nutné se vzdělávat v cizím jazyce, ale hlavně jaké možnosti
toto studium přináší do budoucna, přestože
jsou teprve na startovní čáře v oblasti vzdělávání.

a zůstává s námi v kontaktu, ale i to, že z nich
u nás vychováváme samostatné a šikovné
osobnosti připravené pro další studium i pro
život.
Každoročně probíhá na naší ZŠ oslava Evropského dne jazyků. Letos jsme zvolili cestovatelskou besedu na téma Írán. Byla zaměřena
na nutnost vzdělávat se, a to nejen v jazykových dovednostech, ale také v zeměpisné
a dějepisné oblasti.

Mateřská škola
Zahájení školního roku proběhlo přesně podle našich představ. Děti se do školky vracely
rády, adaptace u nově příchozích dětí proběhla v pořádku, každý si našel nové kamarády, zkrátka klidný začátek školního roku. Během pár měsíců se situace, jak všichni dobře
víte, zhoršila a my jsme byli nuceni přistoupit
na vydané opatření a zrušit všechny plánované akce, které byly v plánu. Naštěstí jsme
stihli vystoupit na karnevale, který pořádala
knihovnice a jsme za to velice rádi, protože
to bylo naše první a poslední vystoupení
v tomto kalendářním roce. Plánovali jsme
dýňování, které by navazovalo na dýňovou
stezku kolem školky, den otevřených dveří, podzimní výlet s rodiči nebo taky vyrazit se staršími dětmi na dopravní hřiště do
Prostějova. Žádná z těchto akcí se nemohla
uskutečnit. Už teď víme, že se nebude moct
uskutečnit ani vánoční besídka, kterou jsme
měli v plánu udělat v sokolovně pro rodiče
a veřejnost. I když nám tyto plány nevyšly,
nic to nemění na tom, že pro děti připravujeme pestrou nabídku aktivit.
Snažíme se děti rozvíjet, vzdělávat a připravovat na jejich další životní kroky. Stejně jako

rozvíjíme děti, chceme rozvíjet i školku jako
takovou. Již v minulých letech proběhla na
školní zahradě revitalizace zeleně. Vysadily
se nové stromy a keře a zahájila se tak realizace přírodní zahrady. Říkáte si, co si předsta-

vit pod pojmem „přírodní zahrada“? Jedná
se vlastně o zahradu, jakou má skoro každý
z vás doma. Ale má takovou zahradu každá
škola? Takové zahrady u školek slouží k rozvoji environmentální výchovy u dětí před-
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školního věku. Najdete zde vyvýšené záhony, bylinkové spirály, hmyzí hotely, přírodní
chodníky, různé ovocné a jehličnaté stromy
a další. Děti se naučí pracovat na zahradě,
dozví se, že příroda je kouzelná a můžou
tak pozorovat její vývoj (růst sazenic, podíl
zvířat na koloběhu přírody, aj.). Plody, které
se na zahradě vypěstují, můžou děti ochutnat. Propojí hned několik smyslů najednou.
A přesunutím výuky ven propojíme nauku
přímo s praxí. Protože není nic lepšího, než
učit se o přírodě v přírodě. Bohužel taková
přírodní naučná zahrada je finančně náročná. Olomoucký kraj vyhlásil dotaci – Program
na podporu environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro
rok 2021. Proto jsme neváhali, o tuto dotaci
jsme požádali a následně nám byla schválena. Pořídili jsme dětské zahradní nářadí
(14 lopatek, 20 hrabiček a 5 koleček), zahradní domek, do kterého se bude nářadí ukládat a několik vyvýšených záhonů, s kterými
budeme na jaře dále pracovat. Dotace nám
pomohla odstartovat vizi: Naučná zahrada,
aneb učíme se venku. Věříme, že se nám podaří zahradu dále rozvíjet, hledat další sponzory a vybudovat další prvky, které budou
vést k rozvoji environmentálního vzdělávání
a výchovy v naší škole.
Čas neskutečně letí a blíží se Vánoce. Spousta
rodičů se nás ptalo, zda se budou moci i letos
těšit na betlém, který loni svítil u školky a rozzářil oči nejednomu dítěti či dospělému. Naše
odpověď zněla: Nechte se překvapit! Betlém
měl velký úspěch, ale řekli jsme si, že nemůžeme stejnou věc udělat znovu. Jsem velice
pyšná na kolektiv školky, protože jsme vytvořili
opět něco krásného – jsou to andělé. Šest krásných andělů, kteří symbolizují šest zaměstnanců školky. Jsem velice ráda, že se letos zapojily
i děti a veřejnost. Na připravené hvězdičky

mohl každý napsat své přání, které zároveň
tvoří ozdoby na zábradlí kolem andělů. Věříme, že andělé pomůžou přání splnit. Všechny
Vás tímto zveme, přijďte se na andílky podívat.
A pokud jste přání nevytvořili, zkuste jim přání
pošeptat, třeba Vám jej taky splní.
Žijeme v těžké době, proto se zamysleme
nad tím, co je v životě důležité. Přála bych si,
aby byli všichni zdraví, ne nemocní. Aby v na-

šich srdcích nebyla nenávist, ale láska. Aby se
nikdo nemračil, ale usmíval. Abychom dokázali odpouštět a uměli se radovat z každého
nového dne. Nejšťastnější chvíle života jsou
ty, které trávíme se svojí rodinou. Proto Vám
a Vašim blízkým přeji krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém
roce.
Ředitelka a kolektiv MŠ Protivanov

ICT – knihovna Protivanov
Knižní novinky
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Adventní koncert trochu jinak
I letos nemůžeme uspořádat adventní koncert v kostele. Proto jej uskutečníme trochu jinak, a to z věže našeho farního kostela.
Tedy na čtvrtou neděli adventní (19. 12.) mezi 16:00 a 17:00 hodinou si nic neplánujte.
Srdečně vás zvu na krátké zastavení při nedělní procházce na tradiční adventní koncert netradičním způsobem.
Zaposlouchejte se v tomto adventním čase do hudby neobvyklého adventního koncertu s „tančícími“ světly.

Vánoční svatá zpověď
Předvánoční úklid v našich duších může nastat letos mimořádně v pondělí 20.12. v době od 13:00 do 17:00 hodin.
Letošní vánoční zpověď se znovu uskuteční v teple naší fary. Na výpomoc k nám přijede otec Radomír Šidleja z Krásenska.

Betlémské světlo
Věřím, že i letos, bude do naší vlasti dovezeno z místa narození Pána Ježíše Betlémské světlo.
Pokud tomu tak bude, rád je dovezu i do naší farnosti. Bude svítit na obvyklých místech, v předsíni kostela a v prodejně COOP.
I všem našim nemocným je těsně před svátky donesu.

Bohoslužby o Vánocích, na Silvestra a Nový rok
Den a datum
Pátek 24. 12.
Sobota 25. 12.

Neděle 26. 12.
Pátek 31. 12.
Sobota 1. 1. 2022
Neděle 2. 1. 2022

Hodina

Místo

16:00 (dětská mše svatá)

Protivanov

23:00

Protivanov

Název svátku
Štědrý den

08:00

Protivanov

11:00

Protivanov

08:00

Protivanov

11:00

Protivanov

11:00

Buková

17:00

Protivanov

Svatého Silvestra, papeže

08:00

Protivanov

11:00

Protivanov

Slavnost Matky Boží Panny Marie
– zasvěcený svátek

08:00

Protivanov

11:00

Protivanov

Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční)
– zasvěcený svátek
Svátek svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

2. neděle po Narození Páně

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
V neděli 26. 12. letos zcela mimořádně nenabízí liturgický kalendář svátek svatého Štěpána, prvomučedníka, ale svátek svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa. Při bohoslužbách tuto neděli budou moci přítomní manželé obnovit své manželské sliby. Na této mši svaté,
stejně jako o štědrovečerní půlnoční, zazní Rybova „Česká mše vánoční – Hej mistře“. A protože to bude poslední neděle nejen v roce,
ale také v měsíci prosinci, při bohoslužbách bude mešní sbírka na potřeby farnosti. Upřímný Pán Bůh zaplať,
že pamatujete v těchto mimořádných každoměsíčních sbírkách na výdaje, které jsou spojeny třeba s opravami v naší farnosti.
Letos se i s pomocí dotací podařil opravit hlavní kříž na hřbitově a výklenková kaplička Panny Marie nedaleko vchodu do sakristie.

12. farní ples
Současná situace není úplně zdravá. Věříme však, že se natolik zlepší, aby se mohly uskutečnit všechny tradiční akce v naší farnosti.
Buďme vytrvalí ve svých modlitbách. O termínu plesu a veškerém dění Vás budu rád informovat
(nástěnky, web, Vánek, Zpravodaj Protivanova,...).
P. Zdeněk Fučík, farář
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Co se událo
Během podzimu se uskutečnilo několik kulturních akcí pro děti i dospělé – maškarní karneval, tvořivé dílny, výstava panenek
a reborn miminek, drakiáda, uspávání broučků. Z těchto akcí Vám přinášíme následující fotoreportáž.

prosinec 2021
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Ježíšku, nedej se!
Když během posledních roků občas sleduji
různé televizní a internetové reklamy a prohlížím si výkladní skříně, tak je mi z toho trochu
smutno. Jednou z nich vykukuje Halloween,
podruhé Valentýn a před Vánocemi Santa
Claus!! Proč?? Jsou to přece americké, anglosaské svátky a postavy, které u nás žádnou
tradici nemají. Někteří tyto svátky slaví, někteří je ignorují. Pravda, ať si každý slaví svátky
jaké chce, ale my přece máme svoje české,
křesťanské tradice, svoje svátky a zvyky. Místo
staletých tradic k nám přišla komerce.
Ježíšek po staletí přicházel k našemu vánočnímu stolu. Vánoce se staly nedílnou součástí svátků křesťanského světa. Jako děti jsme
je samozřejmě prožívaly tradičně, těšily se
na dárky, vánoční stromek, stavěly betlém
a chodívaly na „půlnoční“, „jitřní“ nebo na
„hrubou“, těšívaly se na protivanovskou adventní tradici, kdy se s obrazem narození
Ježíška („Svatá rodina“) chodívalo každý večer do vybraného domu, kde proběhl krátký
předvánoční obřad s modlitbou a zpěvem.
Obraz přes noc zůstával v domě a druhý den
se nesl v průvodu zase k dalšímu určenému
obydlí. Vzpomínám také na úžasnou atmosféru na „půlnoční“, kdy byl kostel ponořen
do úplné tmy, hodiny odbily půlnoc a při
rozsvícení prvních světel rozezvučel bubeník (pan Karel Kopecký od horního rybníku)
svoje tympány a ozvaly se slavnostní fanfáry
muzikantů. O vánočních svátcích vždy Protivanov ožil, vesnice se rozzářila vánočními
stromky s jesličkami a všude zněly vánoční
koledy (mám radost, že to platí dodnes). Krásu Vánoc navíc umocňovala sněhová nadílka

a pod botami nám křupal zmrzlý sníh. Obraz nádherné vánoční krajiny mám stále ve
své paměti. Tu zimní pohádku u nás doma,
na protivanovské vrchovině, mi připomínají
obrazy Josefa Lady. Ani přibývající léta mi
nic neubrala na zvláštním rozechvění, které
pokaždé na Štědrý den cítím. Vánoce pro
mě však nejsou jen datum a obchody nabité zbožím, ale je to především niterný pocit
sounáležitosti s něčím, co trvá staletí. Jsem
Čech, a proto bych neměnil. České Vánoce, někdy na blátě, někdy s ledem za okny
a ohněm v rozpálených kamnech, s koledou,
betlémem, vánočním stromkem, dárky od
Ježíška, smaženým kaprem s bramborovým
salátem a vánočkou, jsou fenomén, jaký nikde jinde nenajdete. Mám to štěstí, že jsem
si Vánoce užíval nejen jako dítě se svými rodiči a sourozenci, ale i jako rodič a prarodič
se svými dětmi a vnoučaty. Mnohé ze zážitků
svého dětství jsem opakoval a opakuji s nimi.
Vánoce si prostě užívají všichni, děti i dospělí. Zejména děti se těší na Ježíška a na dárky,
které přináší.
Před léty k nám místo Ježíška přijížděl na saních Děda Mráz se Sněhurkou z daleké Čukotky. Děda Mráz zajel do továren, do škol,
do úřadů, ale za naše domovní dveře se nedostal, tam kraloval náš Ježíšek. Děda Mráz
odešel, přesto se jiný, opět nezvaný host –
Santa Claus, dobývá zase do našich domácností. Má totiž stejný cíl, jako kdysi ten Děda
Mráz. Zapomenout na české tradice, potlačit
naše pojetí Vánoc. Těch Vánoc, které mají své
neopakovatelné kouzlo právě u nás. Vím,
o čem mluvím. Několikrát jsem prožil Vánoce

ve Španělsku, a ty se s našimi Vánocemi nedají vůbec srovnat. Žádná předvánoční adventní atmosféra, žádný Štědrý den s dárky
a smaženým kaprem (Španělé si dárky nadělují na Tři krále), žádné koledy, žádný svátek
sv. Štěpána („na Štěpána není pána“), jen anglosaské vánoční písně a výzdoba se Santa
Clausem. Vždy si s vnučkami rádi uděláme
české Vánoce s dárky od Ježíška a českými
koledami, i když v anglické škole, kterou navštěvují, kraluje Santa Claus.
Za několik dní budou vánoční svátky. Už se
na ně všichni těšíme. Zazní kouzelné české koledy a my si užijeme vánoční pohodu
obklopeni radostí a láskou svých nejbližších.
Nenechejme si je ukrást a braňme Ježíška
a křesťanskou tradici českých Vánoc, ať už
před Santa Clausem nebo před „povedenými“ zastánci multikulturní společnosti a „vítači“ migrantů! Abychom si rozuměli, nejde jen
o Vánoce, o Štědrý den, ale o staleté tradiční
hodnoty křesťanské Evropy.
„Ježíšku, nedej se, Tvé místo je u našeho vánočního stolu!“
Vykročme do nového roku připravení a odhodlaní společně zachovat naše české tradice a svátky, kulturu, národní hodnoty a vlastenectví. Vzpomeňme na životní úsilí našich
předků, které směřovalo k tomu, aby nám zajistili a později zachovali samostatnou existenci našeho národa a jeho státní suverenitu
a pro svobodu a samostatnost obětovali své
úsilí a někteří dokonce i životy. Mysleme na
budoucnost našich potomků!!
PhDr. Ladislav Kejík, ředitel školy v.v.

	Zamyšlení nad pravou vánoční radostí
Konečně jsou tady. Tolik očekávané a dětmi
oblíbené Vánoce. Vidíte je všude, někde dokonce už od října... O co ale jde u současných
Vánoc především a jaký byl, resp. je, jejich
původní smysl? Opravdu jsou tak důležité
přeplněné stoly a hromady mnohdy nesmyslných dárků pod vánočním stromkem?
Sotva se vrátíte z letní dovolené, většinou rovnýma nohama naskočíte do zajetých kolejí každodenní rutiny. Práce se během volných dnů
nahromadí a vám po chvílích uvolnění, třeba
někde na slunečné pláži a daleko od běžných
povinností, nezbývá, než se znovu, a snad ještě intenzivněji, zapojit do "procesu".

Září…
Děti nastupují do škol a školek, konečně se
jakž takž "usadí" školní rozvrh a denní režim.

Nad letní dovolenou už ani nevzdechnete,
protože, protože… prosím?! Dovolená? Jako
by nebyla!
Každodenní klasika vám už skoro začíná vyhovovat, anebo přesněji řečeno o ní nemáte
čas přemýšlet. Všední dny, od pondělí do
pátku, jsou jako přes kopírák a víkendy často bývají nutnou domácí pracovní terapií.
Ta terapie se však netýká vás, ale vaší (přes
týden silně zanedbávané) domácnosti. Ačkoliv…

Říjen…
Cože?! Kam se podělo září? A proč už začínáte pomalu, ale jistě vídat vánoční reklamy? Je tohle vůbec možné, resp. normální?
Vždyť i vaše děti se tuhle v autě podivily,
jak ten čas neuvěřitelně letí! Sotva trochu

přivykly školnímu rozvrhu a začínají si pamatovat, který den co mají, začínají někde
vzadu tichounce problikávat Vánoce.

Listopad…
"Last Christmas, I gave you my heart…" už od
druhého týdne v listopadu pravidelně slýcháváte melodii dnes už ikonické písničky
skupiny "Wham!" v čím dál plnějších nákupních centrech. Sem tam ji pustí už i v rádiu,
ale zatím vás přece jen ještě šetří.
Začíná to pravé předvánoční šílenství, z pestrobarevných výloh na vás mrkají nechutně
vysoké slevy na všechno a vánoční lákadla
stoupají do závratných výšin.
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Prosinec?!
No to snad ne!
Uf…! Dárky?! Ještě neeee! Přestože na vás ty
nejlepší nabídky útočí každým dnem, stále
nemáte hotovo. Do nacpaných nákupáků se
vám opravdu nechce; jedině snad těsně po
deváté ranní, anebo naopak pár minut před
zavírací dobou…
V po strop přeplněném metru si (nechtěně)
vyslechnete rozhovor dvou postarších dam
o tom, kolik druhů cukroví letos napečou,
přesněji řečeno už napečeno mají, jakým
způsobem vypíglovaly byt a jak pro Fanoušova kluka má jedna dotyčná už vše nakoupeno. I ten nehorázně drahý mobil. No jo, ale
když on ho tak moc potřebuje!
To vám na dobré náladě nepřidá a na pocitu,
jak nemožná matka a manželka jste, naopak
vrchovatě přispěje. No nic.

Vánoce? Ano, ale…
Večer ležíte v posteli, vedle vás spokojeně
oddechuje manžel. Je trpělivý, má pochopení. Je skvělý, jen… trochu moc chrápe. Ve
vedlejším dětském pokoji zaslechnete zvoni-

vý smích mladšího synka. Asi se mu něco veselého zdá. Starší dcera teprve před chvilkou
odložila knížku, co našla pod stromečkem,
a opatrně zhasla.
Přemýšlíte o dnešním dni. Byl štědrý, totiž
Štědrý. Dvacátý čtvrtý prosinec, Vánoce.
Nakonec jste přece jen něco stihli nakoupit,
trochu poklidit a vytvořit nějakou vánoční atmosféru. Ačkoliv je jasné, že trocha stylových
dekorací a jmelí pověšené pod kuchyňským
stropem Vánoce nedělá.

To pravé je jinde
Pořád ještě nespíte. Ne proto, že máte plnou
hlavu starostí a výčitek, co všechno se letos
zase nestihlo. A že máte napečené jenom perníčky a vanilkové rohlíčky, kapr se trochu připálil a v salátu chyběly kyselé okurky? To je fuk.
Letos totiž zažíváte překvapení. Cosi jako
procitnutí ze zlého snu. Nacpané obchoďáky,
slevy, výprodeje, sladkosti… Je to za vámi!

Jak to?
Protože letos prožíváte opravdové Vánoce.
A ty jsou na hony vzdálené nákupnímu ší-

lenství a masírování prodejci, množství cukroví a hromadě balíčků pod předraženou
jedlí.
Letos jste si totiž všichni společně sedli ke
stolu a vaše pubertální dcera u štědrovečerního (skromného) menu prohlásila: "Já jsem
tak moc šťastná, že jako rodina TAKHLE fungujeme…!"
Šťastně vydechnete, zatlačíte slzu dojetí a je
vám krásně. Je krásně vám všem, protože
právě o tom by měly ty skutečné Vánoce být.
O radosti, že jste spolu. A o štěstí, že je vám
společně dobře. Protože to je ten největší dárek, který můžete najít (nejenom) pod vánočním stromkem.

A co letos popřát?
Snad "jen" šťastné a sdílené Vánoce. Nikoliv
však na sociálních sítích, ale sdílené společně s Vaší rodinou, s dětmi i staršími rodiči,
s přáteli a sousedy. Sdílené ve štěstí a pokoji. Sdílené s láskou a opravdovou vánoční
radostí. Tak ať takové letošní Vánoce skutečně jsou!
Převzato z www.zena.aktualne.cz

Inzerce
Koupím starší dům
k trvalému bydlení, případně byt.
Mobil: 605 541 452

S rodinou chceme stavět,
proto hledám hezké místo
(parcelu nebo starší domek ke zbourání).
Tel:739 940 808

Hledám chatu – chalupu.
Zahrada nutná. Děkuji.
Tel:/SMS 731 078 958.

prosinec 2021
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Kontakt pro komunikaci se společností TSMH s.r.o. – reklamace od občanů:
paní Ondrová Hejlová Adriana, + 420 736 682 992, hejlova@tsmh.cz
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