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*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 28.7.2015
Na jednání zastupitelstva městyse Protivanov byli zastupitelé informováni o aktuální fázi
výběrových řízení v rámci investičních akcí realizovaných v městysi v roce 2015:
 dodávka cisternové automobilové stříkačky: nabídku podaly 3 firmy a hodnotící komise
vybrala nabídku firmy WISS CZECH s.r.o. Halenkovice s vozidlem CAS 20 – 4000/240 S2R na
podvozku SCANIA P 440 CB4 x 4 CrewCab 28Z. Smlouva o dílo byla podepsána dne 22. 7. 2015.
 akce „Zateplení Základní školy Protivanov“, jejíž součástí je i výměna tepelného zdroje:
nabídku podaly 4 firmy. Hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější nabídku firmy STAVKOM,
spol. s r.o. Boskovice.
 akce: „Modernizace MŠ Protivanov“ (výměna otvorových výplní a zateplení obvodového pláště):
nabídku podalo 11 firem. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy VAŠSTAV s.r.o. Brno.
Realizace probíhá od 3. 8. do konce září.
Zabezpečení vlastních zdrojů na krytí výdajů v rámci výše uvedených akcí bude řešeno úvěrem ve výši
6 mil. Kč s předpokládanou dobou splácení 5 let. Byly poptány 3 bankovní instituce a zastupitelstvo
schválilo jako nejvýhodnější nabídku od České spořitelny.
Dalšími body jednání byly:
 odprodej pozemku parc. č. 853/17 k. ú. Protivanov (ul. Panská).
 žádost pro farní tábor: zastupitelstvo schválilo příspěvek na zajištění mobilního WC na farní
tábor do Vysočan, který se konal ve dnech 18. - 25. 7. 2015.
 dopravní značení: v důsledku oprav místních komunikací v dolní části obce bylo nutné
zabezpečit, aby místní komunikace nebyly tolik zatěžovány těžkými vozidly, proto zastupitelstvo
rozhodlo o umístění zákazových dopravních značek v těchto nově upravených ulicích. Na ostatní
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značení místních komunikací se zastupitelé rozhodli nechat vypracovat dopravní inženýrské posouzení v
souladu s vyhláškou o provozu vozidel na místních komunikacích.

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 14. 8. 2015

Na tomto jednání zastupitelstva byly schváleny:
 Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou a.s.
 Smlouva o zřízení služebnosti: „Smlouva o zřízení služebnosti“ mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s. a městysem Protivanov vychází ze „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě“ ze dne 30. 6.2014. Jedná se o přeložku v cyklostezce na ulici Boskovická.
Následně byly zastupitelům podány informace o průběhu soudního jednání ve věci zrušení
spolupodílnictví obcí (Niva, Otinoves, Bousín, Protivanov, Alojzov, Myslejovice, Seloutky) versus firma
LAKEWOOD s.r.o., Bc. Tomáš Balihar, konaného dne 13. 8. 2015. Žalobci žádají, aby soudkyně zadala
vypracování znaleckého posudku, který potvrdí či vyvrátí reálnost rozdělení majetku spoluvlastníkům,
případně navrhnout jeho optimální rozdělení. Soudní řízení bude pokračovat začátkem října.

*** Z jednání zastupitelstva městyse ***
konaného dne 10.9.2015

První část tohoto jednání byla věnována větrným elektrárnám. Zastupitele městyse navštívili zástupci
firmy Oekostrom a seznámili je se stávajícím stavem větrných elektráren a budoucí možné spolupráci.
Životnost elektráren je do roku 2021. O dalších možnostech provozování větrných elektráren na našem
katastru se dále bude jednat.
Druhá část zasedání byla věnována aktuálním záležitostem obce:
 Státní fond životního prostředí zaslal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Modernizace MŠ Protivanov“.
Znění smlouvy bylo schváleno.
 Policie ČR, Územní odbor dopravy zaslal negativní stanovisko k plánovanému vybudování
přechodu pro chodce na silnici II/150 u „prodejny masny“ a souhlasné stanovisko s umístění
dopravních značení u vjezdu k základní škole a v ulicích Na Dolině a Na Křivdě. Shodná stanoviska
zaslal Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy.
 Majetkoprávní záležitosti: zastupitelé projednali a schválili prodej tří parcel (853/52, 853/43,
853/51) v ulici Panská, odkup části pozemku parc. č. 721/16, na níž je vybudována cyklostezka a
smlouvy o zřízení věcných břemen v důsledku umístění inženýrských sítí.
 Zateplení ZŠ Protivanov: po vleklém výběrovém řízení, kdy byly řešeny námitky podané proti
rozhodnutí zadavatele o vítězi výběrového řízení, byla začátkem září podepsána smlouva s firmou
STAVKOM s.r.o., Boskovice. Práce na zateplení obvodového pláště školy začaly téměř okamžitě.
Stavba musí být dokončena do 30. 11. 2015.
 Spolek Odpady Olomouckého kraje: účelem spolku je vytvořit podmínky pro předcházení
vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů spolku. Náš městys byl
osloven s možností vstupu do tohoto spolku. Vzhledem k tomu, že v současné době pro náš městys
žádný přínos členství nemá, rozhodlo zastupitelstvo do Spolku Odpady Olomouckého kraje
prozatím nevstupovat.
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 Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce žádal městys o příspěvek na zajištění provozu.
Zastupitelstvo schválilo částku 2000,- Kč.
Výpisy ze zápisů jednání městyse Protivanov jsou pravidelně umísťovány na úřední desku městyse
Protivanov.
starostka

*** Za paní učitelkou Eliškou Matouškovou ***
Ve druhém červencovém týdnu zavlál na naší škole černý prapor. Skromné symbolické poděkování
za život spojený se školou, za život, který byl, ale žel – už není. Poděkování za práci jedné osobnosti
protivanovké školy, paní učitelce Elišce Matouškové. Devět desítek let ozdobených moudrostí,
zkušenostmi a nadhledem. Prostě a tiše odešla z tohoto světa.
Paní učitelka Matoušková se narodila 3. listopadu 1924 v Lukovečku v okrese Kroměříž. V naší škole
působila od roku 1954 až do roku 1980, kdy odešla do důchodu. I potom jsme
se s ní ve škole potkávali, když zastupovala delší či kratší dobu za nepřítomné
učitele. Patřila mezi velmi dobré pedagogy. Dnes zejména střední a starší
generace obyvatel Protivanova a okolí s velikým uznáním hodnotí, že i jejím
přispěním je škola velmi dobře připravila do života. Pamatují si na její
působení v nižších ročnících. Vzpomínají na její náročnost, spravedlivost, na
to, že dokázala velmi dobře naučit. Cokoliv dělala, šlo jí ze srdce, konala to
poctivě, důkladně, často přísně, ale neokázale. Navrch pak přidávala částečku
toho nehmotného, neměřitelného, ale hřejivého lidského dobra. Nikdy
nečekala na nějaké uznání, odměnu, ale i když to nedávala znát, velmi ji těšilo,
když její žáci byli úspěšní. Vážili jsme si toho, že byla náročná a přísná na
všechny, i na sebe. Své poslání učitelky chápala v tom nejvznešenějším slova
smyslu jako službu životu. Dlouhou dobu působila jako cvičitelka
v tělovýchovné jednotě Sokol, mnoho času věnovala dobrovolným
zdravotníkům ve škole i v obci. Obdivovali jsme ji, jak dokázala skloubit práci
ve škole a na veřejnosti s náročným a úspěšným posláním ženy – matky dvou
dcer. Nikdy si na nic nestěžovala, velké množství práce zvládala rychle,
s nadměrnou energií. Své vlastní i zdravotní problémy překonávala s pevnou
vůlí a obdivuhodným přesvědčením, že zase bude lépe. Dlouhou dobu byla navzdory věku ve velmi dobré
kondici, se záviděníhodným elánem se věnovala práci kolem domu a na zahradě. Svůj cit pro všechno
krásné uplatňovala při ručních pracích. S láskou a spolehlivostí pomáhala při opatrování
a výchově pravnoučátek. Všechny své blízké měla velmi ráda a byla šťastná z jejich úspěchů. Žila bohatým
a plnohodnotným životem až do posledního období života, kdy již raději pobývala v klidu domova. Odešla
tiše v požehnaném věku nedožitých 91 let.
Paní učitelka Matoušková vstoupila do mnoha dětských duší po svém. Proto se každý z těch kdysi
dětí i každý z nás, kdo ji znali, s ní rozloučil také po svém. Ale všichni máme něco společného: dnes Vám,
paní učitelko, upřímně děkujeme. Za celý Váš život prožitý pro životy druhých, za Vaši práci, starostlivost,
přátelství a lásku. Vy jste k nám do duše již jednou vešla, a tak si Vás v ní navždy uchováme.
Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy
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*** Pověz mi pověst ***
O třech křížích u Lipovského mlýna – pověst z Lipové
Kdysi tam u cesty stály tři dřevěné kříže. Proč tam byly postaveny, vypráví stará pověst:
Lipovský mlynář měl dvě dcery. Mladší byla hezká jako obrázek. Byla veselá a ráda chodila na
taneční zábavy. Na starší moc krásy nebylo, proto ji asi muziky netešily. Jednou vzali rodičové mladší
dcerku na bál do Lipové. Starší zůstala doma.
V noci začal velice štěkat pes. Napadlo jí: „To budou loupežníci! Kdo by se v noci dobýval do
mlýna?“ Vzala sekyrku a čekala na ně ve mlýnici u okénka. První vyrazil okénko, a když lezl do mlýnice,
mávla sekerou a mrtvého zatáhla dovnitř. Druhému to udělala zrovna tak.
Když se rodiče vrátili z bálu a viděli, co se stalo,
obdivovali statečnou dceru. Mrtvé loupežníky zakopali
nedaleko v lese. Třetí loupežník poznal, že byli ve mlýnici
jeho pomocníci zavražděni a chtěl se mlynářovi pomstít.
Pěkně se nastrojil, šel do mlýna a požádal mlynáře, aby ho
vzal za krajánka. Dělal se moc hodným, jen aby hezkou
mlynářovu dceru dostal za ženu. Ta byla do vdávání jak
zblázněná. Rodiče ji varovali před neznámou cestou, ale
dcerka byla do krajánka zamilovaná a šla s ním k jeho
matce domluvit svatbu.
Jak byla překvapená! Místo rodinného domku měl
„krajánek“ ve skalnatém úkrytu loupežnické doupě. Už se
odtud živa neměla vrátit do mlýna. Plakala, ale loupežník
na slzy nedal.
Chystal se k vraždě. Nevěsta poznala, že ji tam čeká smrt. V poslední chvíli se pokusila o záchranu.
Svlékla si šaty, pověsila je na kůl, aby to vypadalo, že neutekla a ve spodním prádle prchala jako šílená do
údolí okluckého a potom dál ke mlýnu. Mlynář myslel, že se zbláznila. Ale když rodičům vše pověděla,
mlynář oznámil celou věc na zdejší zámek. Prišli vojáci, loupežníka chytli, oběsili ho a pohřbili u mlýna
vedle obou loupežníků. Na tom místě vystavěli tři dřevěné kříže.
(čerpáno: Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech: autor. P. František Müller)

*** Římskokatolická farnost Protivanov ***
Pěší pouť do Okluk
Letos bude pouť k Panně Marii Růžencové v Oklukách tradičně druhou
sobotu v říjnu, tedy 10.10. Od kapličky v Malém Hradisku odcházíme ve 14:00
hodin. Na začátku Okluk se pak setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy, Prostějova
a přilehlých galaxií. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na
slavení pouťové bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po mši svaté se můžete opět těšit na
farní oplatky v mnoha příchutích a ve zcela novém „jubilejním“ obalu. A kdo si koupí čtvery, dostane
navíc balíček tužek.
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Misijní neděle
Tradičně si každý říjen v celé církvi připomínáme „Misijní neděli“. Letos to bude u nás ve farnosti
v neděli 11.10. Tento den můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi
v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten misijní
dopis, ve kterém nás seznámí otec ředitel Papežských misijních děl v České republice s novými projekty
podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme
pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00
a v 11:00 hodin.
Říjnové mariánské pobožnosti
Tradiční mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý, a to od
17:30 hodin.
Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok
Po císařských hodech se začnou v sákristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok. Bude to po
každé úterní mši svaté, úterkem 20.10. počínaje. Také jsou v sákristii pro vás ke koupi kalendáře na rok
2016. Stojí 57,- a 59,- Kč.
Císařské hody
Tak, jako každý rok, i letos třetí neděli v říjnu (18.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu.
Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin. Pokud chcete,
můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na výzdobu. Odpoledne ve 14:00 hodin
bude svátostné požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa tradiční farní burčákový košt.
Dušičkové pobožnosti
Pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech budou první listopadovou neděli, tj. hned
1. listopadu. Na hřbitově v Malém Hradisku se sejdeme ve 13:00 hodin, v Protivanově pak ve 13:45 hodin.
Potom až do 8.11. budeme společně po večerní mši svaté chodit na hřbitov a tam se pomodlíme
předepsané modlitby, abychom získali plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Jenom
připomínám, že Apoštolská penitenciárie vydala v roce 2012 na žádost českých a moravských biskupů
dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí za obvyklých
podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od
25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. listopadu.
Dovolení bylo dáno na dobu 7 let.
Adventní snídaně s dětmi
Každou sobotu v době adventní srdečně zvu děti na faru k již tradiční společné snídani. Určitě
přijďte i na rorátní mši svatou v 7:00 hodin. Jako každý rok v šeru kostela za zpěvu „Ejhle, Hospodin
přijde“ budeme přinášet světlo k oltáři.
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí – 13.12.2015
Tentokrát vychází adorační den na neděli. Nejsvětější svátost tedy bude vystavena „až“
v odpoledních hodinách. Konkrétně od 14:00 hodin. Adorační odpoledne ukončíme společnou modlitbou
v 17:00 hodin.
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7. farní ples
Předprodej vstupenek na farní ples bude zahájen v pondělí po třetí neděli adventní, tj. 14.12.
Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím
štěstěny v plesové tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do 8.1.2016. Už 7. farní ples
se uskuteční v sobotu 23.1.2016 od 20:00 hodin v sále KD Malé Hradisko.
P. Zdeněk Fučík

*** Knihovna a ICT ***
Drakiáda
Rok se s rokem sešel, vítr zase „funí“ na polích, listí žloutne, s barevným podzimem
přišel čas draků a ním i každoroční zápolení jejich milovníků. Přijďte
v sobotu 3. října 2015 na hřiště, kde se bude na pátém ročníku DRAKIÁDY soutěžit
a létat pro radost. Startujeme do oblohy ve 14:00 hodin. Nezapomeňte si vzít i buřtík na
opékání.
Těšíme se na všechny malé i velké příznivce létání.
Týden knihoven – výtvarná soutěž pro děti
Od 5.10. do 11.10. bude probíhat v rámci celé ČR projekt Týden knihoven 2015, do kterého je
zapojena i naše knihovna.
V rámci tohoto projektu vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti na téma SOVIČKA.
V současnosti jsou sovy IN a v oblibě, tak zkuste, milé děti, vyrobit nebo nakreslit tu svoji, vysněnou sovu.
Obrázky a výtvory doneste nejpozději do konce listopadu do knihovny. Na výherce čekají pěkné
odměny.
Tvořivá dílna pro děti
Milé děti,
v úterý 6.10.2015 vás zvu do knihovny na tvořivou podzimní dílnu. Začínáme ve 14:00 hodin. K tvoření
budete potřebovat nůžky a drobné podzimní plody – jeřabinky, oříšky, bukvice, malé šišky, nebo něco
malinkého, co najdete v přírodě.
Těším se na vás :-)
Přednáška „Kouzlo jihu Srí Lanky“
Zveme vás na pokračování přednášky o Srí Lance. Tentokrát se
vypravíme na jih této země, kde nás přednášející, paní Zlatuše Knollová,
seznámí se želví líhní, s doly na měsíční kámen, s krokodýly, s rituálními
maskami, s kuchařskou tamní dovedností a jinými zajímavostmi Srí Lanky.
V průběhu přednášky můžete opět ochutnávat pravý cejlonský čaj.
Přednáška se uskuteční v pondělí 12.10.2015 v 18:00 hodin v základní
škole. Srdečně vás na ni zveme.
Tvořivá dílna pro dospělé
Zveme vás na tvořivou dílnu pro dospělé – TUPOVÁNÍ POLŠTÁŘE, která se uskuteční v pondělí
19.10.2015 v 18:00 hodin v základní škole. Zájemci se přihlásí nejpozději do 9.10.2015 v knihovně (popř.
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telefonicky na 725 253 021). Lektorkou bude slečna Kateřina Friesová.
Přijďte si s námi vyrobit něco pěkného do bytu, něčemu se přiučit nebo třeba jen popovídat si
u kávy. Těšíme se na vás.
Plánujeme
Na první adventní neděli, tj. 29. listopadu 2015, plánujeme slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na Náměstí. Program je prozatím v přípravách, ale určitě se můžete těšit na vystoupení dětí z MŠ,
ZUŠ, družiny, Holóbkovo mozeko, minijarmark a určitě nějaké předvánoční překvapení. Už nyní vás
všechny na tuto akci zveme.
V měsíci listopadu se také uskuteční přednáška ve spolupráci s našimi hasiči o poskytnutí první
pomoci např. při autohaváriích, menších či větších úrazech nebo při různých událostech, které nás
v životě potkávají. Často nedokážeme v těchto vypjatých situacích správně zareagovat a druhému člověku
pomoci, popř. zachránit život. Jak správně poskytnout první pomoc vám poradí naši vyškolení hasiči.
Termín přednášky bude včas zveřejněn na plakátech a na internetových stránkách knihovny.
Dále v knihovně plánujeme, tak jako vloni, předvánoční prodejní výstavu knih, kde si budete
moci pro své blízké (zejména pak pro děti) zakoupit pěkný dárek. Termín prodeje bude včas zveřejněn na
plakátech a na www.protivanov.com/knihovna.
knihovnice

*** Informace pro občany***
Výsledky soutěže „Nejkrásnější květinové okno 2015“
V letních měsící proběhl čtvrtý ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu vašich oken,
balkonů a zahrad. Blahopřejeme vítězkám – paní Petře Trnečkové (1. místo) a paní Daně Šustrové
(2. místo).
Cvičení
Od měsíce října budou v tělocvičně ZŠ probíhat cvičení a to:
 od 5. října každé pondělí v 19:00 hodin cvičení s paní Eliškou Vašíčkovou
 od 7. října každou středu v 18:30 hodin cvičení s paní Věrou Procházkovou

2. charitativní koncert
Zveme srdečně všechny občany na 2. charitativní koncert, jehož
výtěžek bude věnován trojčatům Kosmákovým z Brna. Olda, Vojta a
Davídek zápasí od narození se svým nelehkým postižením. Vzhledem k
přibývajícím rokům a nehybnosti potřebují finance na operaci, která jim
pomáhá snáze překonávat jejich nemoc.
Proto se Holóbkova mozeka, žáci a učitelé ZUŠ a jejich hosté
rozhodli uspořádat v sobotu 31. října v 16:00 hodin v Kulturním domě
Malé Hradisko charitativní koncert pro tento účel.
Vaše účast na koncertě a případně finanční a duševní podpora bude
jistě tím nejlepším dárkem pro tři nemocné chlapce.
7.

Změna provozní doby v kadeřnictví
Kadeřnické studio Jana Střížová oznamuje změnu provozní doby:
pondělí: 8:00 – 12:00 hod.
úterý:
13:00 – 19:00 hod.
středa: 8:00 – 12:00 hod.
čtvrtek: 13:00 – 19:00 hod.
pátek: dle objednání
sobota: dle objednání
- telefonní číslo pro objednávky: 736 735 544
Úhrada poplatků
Připomínáme našim občanům, aby na úřadě městyse uhradili poplatek za odvoz komunálního
odpadu na II. pololetí roku 2015.

*** Společenská kronika ***

Začátkem září letošního roku
oslavili 60. let společného života
manželé Sedlákovi, č.p. 169.
Starostka městyse a zastupitelstvo
jim touto cestou blahopřejí k jejich
diamantové svatbě a do dalších let
přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Dne 5.9.2015 by se dožil 100 let protivanovský rodák pan Vojtěch Vybíhal.
Vzpomíná vnučka Jana s rodinou.
Děkujeme všem přátelům, známým a protivanovským občanům,
kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě naši drahou zesnulou,
paní Marii Kolářovou, Protivanov 309.
Maminka, manžel a děti s rodinami.
Za slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení s naší drahou zesnulou,
paní Eliškou Matouškovou, Protivanov 266
děkujeme všem přátelům a protivanovským občanům.
Dcery s rodinami.
Děkujeme za slova útěchy, květinové dary
a společné poslední rozloučení s naší drahou zesnulou,
paní Marií Dvořákovou, Protivanov 273.
Sourozenci s rodinami.

*** Inzerce***
Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás
může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové
hmotnosti více než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží
při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na některém z těchto míst:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
Nejbližší sběrný dvůr najdete v našem městysi na ulici Boskovická.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25
centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí
obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil
v platnost. Nejbližší prodejnu elektro najdete v Boskovicích a Prostějově.
- Se sběrem spotřebičů pomáhá také už víc než 1000 hasičských sborů po celé republice. Naši hasiči
připravují svoz starého elektra, jehož termín se včas vždy dozvíte z místího rozhlasu a
www.hasiciprotivanov.com
- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu
do kterého patří i staré elektro. Naši občané mohou tento odpad odevzdat ve sběrném dvoře.
- ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek –
například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové
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stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě
základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě. Podle první z pouček se tedy
například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě starého
elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy
zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého
elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40
procent množství nově prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun
čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.
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