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Vážení spoluobčané,
do rukou se vám dostává první vydání
Protivanovského zpravodaje roku 2016 a to
rovnou v novém kabátě. Doufám, že se vám
bude líbit. Toto číslo nabádá k tomu, abychom se společně ohlédli za tím, co se v obci
událo v roce 2015. Byl to první celý rok zastupitelstva, které vzešlo z komunálních voleb v roce 2014 a troufám si říct, že se toho
v tomto období uskutečnilo v obci dost. Největšími investičními akcemi byla „Modernizace MŠ Protivanov“, „Zateplení Základní školy
Protivanov“ a oprava komunikací v ulicích
Na Dolině, Na Křivdě a Na Bařině. První dvě
výše uvedené akce byly v plánu již několik
let, avšak až nyní se podařily získat finanční
prostředky z evropských fondů a státního
rozpočtu, které pomohly k jejich realizaci. Konkrétně šlo o prostředky z 64. výzvy
Operačního programu Životního prostředí,
prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů
energie. V rámci akce „Modernizace MŠ Protivanov“ byly vyměněny všechny otvorové vý-

plně a zateplen obvodový plášť MŠ. Celkové
náklady na tuto akci činily 3 532 550,- Kč
vč. DPH. V ceně jsou zahrnuty náklady jak
na samotnou stavbu, tak na přípravnou fázi
(projektové dokumentace, realizace výběrového řízení, dotační management).
Dotace činila 2 161 881,- Kč.

Zateplení Základní školy Protivanov zahrnovalo výměnu otvorových výplní v prostoru
šaten a vchodů do školy, zateplení obvodového pláště a výměnu tepelného zdroje. Byla
instalována 3 tepelná čerpadla a 2 plynové
kotle. Tímto bylo zcela nově pojato vytápění
celého objektu ZŠ. Veškeré náklady na tuto
akci činily 10 947 814,- Kč vč. DPH. Přesná
výše dotace k dnešnímu dni není ještě známa, bude však v minimální výši 5 920 006,- Kč.
Financování bude dokončeno až v první
polovině letošního roku. Na krytí vlastních
zdrojů u těchto akcí byl použit úvěr od České
spořitelny a.s. s úrokem 0,62 % ročně.
Oprava komunikací v dolní části obce byla
zcela financována z rozpočtu obce a činila
1 915 174,- Kč vč. DPH.
Po ukončení akce byly tyto ulice osazeny
dopravními značkami, které upravují režim
dopravy na těchto místních komunikacích.
V roce 2015 měla obec obdržet také novou cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) pro
potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů
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Protivanov. Na její pořízení obdržela dotaci
z Ministerstva vnitra Hasičského záchranného
sboru ČR ve výši 2,5 mil. Kč a dotaci 120 000,- Kč
z Olomouckého kraje. Termín smlouvy však
nebyl dodavatelem dodržen a k dodání CAS
došlo až v měsíci únoru roku 2016. Nová CAS
vám bude představena v následujícím čísle
Protivanovského zpravodaje.
Městys se nesoustředil pouze na velké investiční akce. Spustil provoz Střediska sběrných odpadů v Protivanově, které má pomoci odpadovému hospodářství v obci a které
je, dle vyhodnocení ročního provozu, hojně
využíváno občany městyse. Upravil také
stání sběrných nádob na určitých sběrných
místech odpadů. Na základě žádosti občanů
městys pomohl vyklidit stavební materiál fy

MIS PRO s.r.o. Protivanov z intravilánu obce.
Pronajal firmě pozemek, kde může stavební
materiál odkládat a upravil nevzhledné prostranství za základní školou (mezi „hangárem“ a řadovkami ul. U Hřiště). Veřejná zeleň
byla během roku upravována i v ostatních
částech obce. V ulici Panská a U Hřiště bylo
rozšířeno veřejné osvětlení, v ulici U Školky
a v části ulici Sokolská došlo k výměně zastaralých svítidel za svítidla úspornější.
Co se týká územního rozvoje, byly prodány
všechny parcely v ul. Panská a očekává se, že
během roku 2016 na těchto pozemcích vyroste několik nových rodinných domů. Doufejme, že tento „stavební boom“ napomůže
k navýšení počtu obyvatel v obci. Ten totiž
k 31. 12. 2015 činil 997 trvale přihlášených

občanů v katastrálním území Protivanov
a obec se tak dostala do kategorie obcí do
1000 obyvatel. V důsledku tohoto poklesu
obyvatel bych ráda vyslovila přání/výzvu, aby
se k trvalému pobytu přihlásili občané, kteří
na území Protivanova žijí, využívají všech
služeb, co obec nabízí, jejichž děti navštěvují
přítomné vzdělávací instituce zřizované obcí.
Každá obec dostává státní příspěvky mimo
jiné i s ohledem na počet obyvatel v obci.
Čím více obyvatel má, tím více pak může investovat do rozvoje celého území.
Kultura v obci je zabezpečována zejména
Knihovnou a ICT Protivanov. Pořádá spoustu akcí jak pro děti, tak i pro dospělé a ne jinak tomu bylo i v roce 2015. Jen je škoda, že
některých zajímavých přednášek se občané
účastní jen ve skromném počtu. Co však bylo
v uplynulém roce novinkou, bylo uspořádání
setkání seniorů. Zájem předčil naše očekávání. Zastupitelé spolu se seniory si tak zpříjemnili jedno dubnové nedělní odpoledne.
Užili si vystoupení dětí mateřské i základní
školy, zazpívali si s přítomnými hudebníky,
popovídali se svými vrstevníky. Vzhledem
k pozitivnímu ohlasu bude takové setkání
pořádáno i nadále.
V obci se neustále něco děje. Doufám, že
v příštím roce se na tomto místě budu moci
s vámi podělit o další spoustu věcí, které se
v Protivanově udály. A pokud máte nějaké
připomínky, požadavky či nápady vztahující
se k naší obci, neváhejte se na nás na Úřadu
městyse obrátit. Jsme tu pro vás.
starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 4. 2. 2016
Na prvním jednání zastupitelstva roku 2016
bylo schváleno podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2016 (splátku pořízené CAS) a spojové
prostředky a prostředky pro vyhlášení poplachu jednotce a podání žádosti o dotaci ve
výši 120 000,- Kč na zajištění akceschopnosti
JSDH Protivanov.
Diskutovalo se o využití dotací ze Státního
fondu Životního prostředí na pořízení kompostérů pro občany městyse, případně obslužných strojů na SSO Protivanov.
Zastupitelé byli seznámeni se společným
metodickým doporučením Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy. Městys Protivanov,
tak jako všechny ostatní obce 1. stupně, se od
1. 1. 2016 stal speciálním stavebním úřadem
pro místní komunikace. Tuto agendu dosud
vykonával Magistrát města Prostějova, Odbor
dopravy. Vzhledem k tomu, že obce nemají
kompetentní osobu pro výkon této agendy,
navrhují ministerstva, aby obce uzavřely veřejnoprávní smlouvu s obcí, která je schopna tuto

agendu vykonávat, případně vyčkat na změnu
tohoto zákona, která se očekává v průběhu
roku 2016. V důsledku této záležitosti byla
podána na Magistrát města Prostějova žádost
o uzavření veřejnoprávní smlouvy.
V rámci majetkoprávních vztahů byl schválen záměr odprodeje pozemků parc. č. 264/15
a 264/21 k. ú. Protivanov a Smlouva a zřízení
věcného břemene na stavbu přípojka NN na
parc. č. 1116/1 k. ú. Protivanov.
Dále se zastupitelé zabývali žádostí občanů ulice U Školky o vybudování zpomalovacího retardéru u domu č. p. 335. Starostka informovala zastupitele, že možnosti trvalého
dopravního značení v této části Protivanova
již byly v loňském roce, nezávisle na požadavku občanů, zpracovány a s vybudováním
retardéru právě v tomto místě se počítá. Žádosti občanů bude tedy vyhověno.
Na základě změny nařízení vlády č. 37/2003
Sb. zastupitelé odsouhlasili s účinností od
1. 3. 2016 navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Řešily se také ceny nájemného. Vzhledem
k velmi nízké úrovni inflace v roce 2015 (0,3%)

se zastupitelé přiklonili k nezvyšování cen
nájemného (nájemné se nebude navyšovat
o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen) a to až do roku 2018 včetně.
Bylo odsouhlaseno znění ankety k větrným elektrárnám, viz. článek níže.
Diskutovala se záležitost vybudování parkoviště za hřbitovem a problematika nemovitostí č. p. 10 a č. p. 11.
Zastupitelé na tomto jednání podpořili
také sportovní a zájmové spolky. Byla schválena žádost o dotaci SK Protivanov z. s. (sportovní činnost – fotbal) ve výši 250 000,- Kč
a žádost Klubu protivanovských seniorů
o podporu jejich činnosti.
Na závěr jednání byl schválen finanční dar
Římskokatolické farnosti Protivanov na pořízení jedné velké farní dlaždice.
Výpisy ze zápisů jednání městyse Protivanov jsou pravidelně umísťovány na úřední
desku městyse Protivanov.
starostka
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VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
V druhé polovině roku 2015 navštívili jednání zastupitelstva městyse Protivanov zástupci
firmy Oekostrom, která provozuje větrný park
se dvěma velkými větrnými elektrárnami (VE)
o výšce 123,5 m ve východní části katastrálního území obce Protivanov. Seznámili zastupitele se stavem větrných elektráren a nastínili
možnosti další spolupráce s touto firmou.
VE jsou provozovány na území obce od roku
2006, jejich technická životnost je 20 let. Větrné elektrárny se nyní tedy nachází v polovině
své životnosti. Obec každoročně dostává 1%
z obratu firmy (ročně se jedná o částku kolem
220 000,- Kč). Vzhledem k tomu, že povolovací proces pro stavbu nových elektráren je
časově náročná záležitost, je již nyní nutné
řešit otázku, zda po skončení životnosti budou současné stroje z dané lokality zcela odstraněny či budou nahrazeny stroji novými,

výkonnějšími. Firma Oekostrom nastínila
zastupitelům 4 možné varianty. První variantou je provozovat elektrárny do konce jejich
životnosti s tím, že po roce 2021 se radikálně
zmenší obrat společnosti v důsledku vypršení
státní podpory, z čehož plyne také nižší příjem
pro obec. Variantou 2 je dobudování dalších
5 elektráren. Po roce 2021 by se odstavily stávající elektrárny a provozoval by se jen větrný
park Protivanov II. s novými 5-ti elektrárnami.
Třetí variantou je výměna stávajících elektráren za 2 velké a čtvrtou variantou je výměna
stávajících za 2 středně velké, kdy při obou variantách by byl využit jeden pozemek stávající
elektrárny (vzdálenější od obce). Jednotlivé
varianty jsou upřesněny v anketním lístku a situační plánky zveřejněny na úřední desce.
Zastupitelé se rozhodli, že o těchto variantách nebudou rozhodovat sami, ale delegují

toto rozhodnutí na občany. Každý občan si již
za tu dobu, co větrné elektrárny stojí u obce,
mohl udělat názor na to, zda chce nadále podporovat tento druh obnovitelné energie či
nikoliv, zda mu elektrárny vadí z estetického
hlediska či má obavy z případného zdravotního rizika apod. Současně s výtiskem tohoto
čísla zpravodaje dostáváte do rukou anketní
lístek, který je prvotním krokem k získání Vašeho názoru na větrné elektrárny. Anketní lístek dostane každý občan starší 18 let hlášený
k trvalému pobytu v obci. Jedná se o anonymní anketu. Prosíme o jeho vyplnění a odevzdání do 31. 3. 2016 do sběrných nádob umístěných v Jednotě COOP nebo v chodbě Úřadu
městyse Protivanov. Zastupitelé si váží Vašeho
názoru a dále budou postupovat pouze v souladu s výsledky této ankety.
starostka

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2015
PŘÍJMY
Výnosy daní FÚ
Správní poplatky
Hřbitovní poplatky
Místní poplatky - psi, veřejné prostranství
Poplatky za svoz komunálního odpadu
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky rekreační a z ubytovací kapacity
Příjmy z provozu výherního automatu

KČ

VÝDAJE

11 630 486,46 030,3 600,-

Dopravní obslužnost
Dotace DSO Drahan. vrchoviny
Opravy - kanalizace, ČOV

KČ
71 050,676 000,24 802,-

Místní komunikace - opravy, údržba - dolní
část obce

2 059 582,-

526 431,-

Mateřská škola

4 256 042,-

354,-

Základní škola

12 728 215,-

24 012,-

ICT - knihovna

428 017,-

34 619,-

Záležitosti kultury SPOZ

15 528,-

349 800,-

Sociální fond

32 000,-

Modernizace MŠ – investiční dotace

2 161 881,-

Veřejná zeleň

18 702,-

Neinvest. dotace: VPP z úřadu práce

141 801,-

Neinvestiční dotace: ze SR

Zateplení ZŠ – investiční dotace

83 056,-

5 153 270,-

SDH, včetně dotací

369 154,-

TJ Sokol, včetně dotací

305 266,333 280,-

Neinvest. dotace: JPO II. – vybavení jednotky
+ odměny

133 089,-

Zdravotní středisko

Invest. dotace – Sběrný dvůr

599 476,-

Bytové hospodářství - opravy

Ivest. dotace - Cyklostezka
Invest. dotace – CAS – hasiči JPO II.

1 144 038,-

Nebytové hospodářství -opravy, zálohy energií

25 892,128 652,-

120 000,-

Vnitřní správa

1 471 727,-

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

90 000,-

Zastupitelstvo

824 955,-

Inzerce v Protivanovském zpravodaji

6 050,-

Finanční vypořádání r. 2014

Prodej turistických známek a pohledů

1 264,-

Příspěvek nezisk. organizacím

Nájem: lesní pozemky

7 000,-

Místní hospodářství

558 800,-

Nájem: zdravotní středisko + poskytování služeb

349 869,-

Veřejné osvětlení

407 281,-

Nájem: byty + poskytování služeb

348 091,-

Komunální odpad

558 544,-

Nájem: nebytové prostory + poskytování služeb

312 102,-

Odvoz skla

Prodej stavebních pozemků

863 520,-

Sběrný dvůr

Příjmy z větrných elektráren

233 359,-

Nájem pozemků

77 838,-

18 145,-

33 250,-

Kanalizace na ul. Panská
Mikroregion Protivanovsko

5 740,223 392,2 000 000,6 000,-
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Ostatní nedaňové příjmy - traktor

21 816,-

Svazek obcí Drahansko a okolí

10 000,-

Prodej ostatních pozemků

11 190,-

Lesní pozemky - těžební práce

7 400,-

Využití a zneškod.odpadů - EKO-KOM
Příjmy z prodeje zboží - popelnice
Příjmy z prodeje zboží – těžba dříví
Vnitřní správa – ostatní nedaň. příjmy

117 763,1 646,145 473,30 058,-

Příjmy u úroků

546,-

Čs. spořitelna - dividendy

97 271,-

Železný šrot - sběr

11 594,-

Pojistné náhrady – požární ochrana

16 800,-

Náhrada škody – veřejné osvětlení

6 349,-

Přefakturace kanaliz. šachty – M.I.S. - elektřina

7 265,-

Tvorba soc. fondu

Odvod DPH
Příspěvek na farní tábor

1 242 474,2 299,-

Stavební pozemky – geomet. zaměření

27 528,-

Poplatky – Přestupková komise

13 000,-

Dotace ŘMKF
FINANCOVÁNÍ

300 000,- 4 025 539,-

32 000,-

Příjem z podílu Jihom. lesního družstva
Zřízení věcného břemene

108 670,47 941,-

Nájemné – vodovod ul. Panská

CELKEM

7 260,-

25 130 928,-

CELKEM

25 130 928,-

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
PŘÍJMY

KČ

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

VÝDAJE

KČ

2 600 000,-

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

180 000,-

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné
činnosti

120 000,-

Provoz veřejné silniční dopravy, dopravní
obslužnost

70 000,-

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových
výnosů

300 000,-

Svazek obcí Drahanské vrchoviny – vodovodní
přípojky

12 000,-

Daň z příjmu právnických osob

2 700 000,-

Svazek Drahansko a okolí neinvestiční dotace

10 000,-

Daň z přidané hodnoty

5 600 000,-

MŠ Protivanov

839 000,-

10 000,-

ZŠ Protivanov

2 339 000,-

Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za rekreační pobyt

13 000,-

Dotace – ŘMFK

Správní poplatky

45 000,-

Oprava a údržba dětských hřišť

75 000,-

Mikroregion Boskovicko

17 000,-

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Prodej popelnic

520 000,2 500,-

Odvod DPH

7 500,-

400 000,-

Poplatek ze psů

20 000,-

Sbor pro občanské záležitosti a ostatní kultura

26 000,-

Poplatek za užívání veřejného prostranství

15 000,-

Péče o veřejnou zeleň

50 000,-

Příjem - větrné elektrárny
Záležitost kultury - nedaňové příjmy
Daň z nemovitosti

259 600,-

Knihovna - ICT

504 400,-

4 500,-

Místní rozhlas

200 000,-

Zdravotní středisko

402 900,-

600 000,-

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

349 100,-

Nebytové hospodářství

185 000,-

Územní rozvoj – prodej stav. pozemků

150 000,-

Bytové hospodářství

128 500,-

Veřejné osvětlení

392 000,-

Komun. služby a místní hospodářství

483 300,-

Činnost místní správy
Příjmy z nájmu - zdravotní středisko

30 000,162 000,-

Příjmy z nájmů bytů

330 000,-

Tělovýchovná činnost

309 000,-

Příjmy z nájmu nebytových prostor

280 000,-

Sběr a svoz komun. odpadů

450 000,-

Příjmy z poskytování služeb- zdravotní středisko

180 000,-

Sběrný dvůr

301 500,-

Příjmy z poskytování služeb - byty

15 000,-

Požární ochrana

Příjmy z poskytování služeb – nebytové prostory

40 000,-

Výdaje obecně prospěšným organizacím

Poplatky z hrobů
Příjmy z nájmu pozemků

7 200,34 200,-

Mikroregion Protivanovsko
Zastupitelstvo

5 848 000,9 000,6 000,861 300,-
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Místní hospodářství - nedaňové příjmy

30 000,-

Činnost místní správy

1 632 600,1 987 600,-

Příjem z prodeje ostatních pozemků

5 000,-

Opravy a údržba kanalizace, kanalizace ul. Panská

Nájem vodovodu – ul. Panská

2 500,-

Ostatní převody vlastním fondům

Sběr a svoz komunálních odpadů, třídění odpadů EKO-KOM

100 000,-

Sběr kovového šrotu

40 000,-

Příjmy z úroků a dividenda

51 000,-

Příjmy z výnosu hracích automatů

80 000,-

Pěstební činnost - pronájem pozemků

80 000,-

SDH - penále

1 637 600,-

SDH -dotace - CAS

2 500 000,-

Platba dotací – Zateplení ZŠ

30 000,-

FINANCOVÁNÍ

1 928 800,-

762 200,-

Zřízení věcných břemen – inženýrské sítě

CELKEM PŘÍJMY

10 000,-

19 685 400,-

CELKEM VÝDAJE

19 685 400,-

MATRIČNÍ ÚDAJE – ROK 2015
Narodilo se 8 dětí – 4 děvčata a 4 chlapci
Dominik Křemenský, č.p. 389
Vojtěch Kopecký, č.p. 125
Jolana Dostálová, č.p. 130
Barbora Vojtová, č.p. 288
Kristýna Kopecká, č.p. 247
Pavel Dostál, č.p. 202
Beáta Pikulová, č.p. 95
Erik Nejedlý, č.p. 300

Oddáno bylo 10 párů
Jiří Čépe (Čechovice) a Kateřina Trundová (Suchdol)
Pavel Nejedlý (Protivanov) a Marta Svozilová (Protivanov)
Martin Pírek (Niva) a Iveta Gottvaldová (Niva)
Michal Hanák (Protivanov) a Kateřina Škrháková (Drahany)
Lukáš Hrůza (Oslavany) a Kateřina Vlachová (Otinoves)
Martin Musil (Ptení) a Helena Kotková (Buková)
Martin Zemánek (Benešov) a Martina Kolářová (Protivanov)
Josef Šustr (Protivanov) a Blažena Füsselová (Protivanov)
Petr Coufalík (Slavkov u Brna) a Petra Jelínková (Slavkov u Brna)
David Pohůnek (Prostějov) a Pavla Petrželová (Plumlov)

Zemřelo 14 občanů - 7 mužů a 7 žen
Alois Kolář, č.p. 285
František Pospíšil, č.p. 124
Jan Pavlů, č.p. 70
František Marek, č.p. 188
Anna Kolářová, č.p. 140
Jaroslav Janeček, č.p. 99
Bedřich Kopecký, č.p. 48

Bohumila Vinklerová, č.p. 202
Marie Nejedlá, č.p. 95
Eliška Matoušková, č.p. 266
Marie Kolářová, č.p. 309
Marie Dvořáková, č.p. 273
Václav Klementa, č.p. 33
Magdalena Dvořáková, č.p. 377
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Přistěhovalo se
10 občanů

Odstěhovalo se 28 občanů
Kateřina Vykydalová, č.p. 352
Marie Baráková, č.p. 349
Magdalena Dvořáková, č.p. 377
David Kolář, č.p. 8
František Nejedlý st., č.p. 367
Jaroslava Nejedlá, č.p. 367
František Nejedlý ml., č.p. 367
Miroslav Krátký, č.p. 21
Adam Čapka, č.p. 32
Miroslav Zoubek, č.p. 16
Jana Novotná, č.p. 100
Zuzana Zemánková, č.p. 215
Romana Soldánová, č.p. 326
Nikol Kopecká, č.p. 326

Ingrid Zahálková st., č.p. 148
Ingrid Zahálková ml., č.p. 148
Silvie Zahálková, č.p. 148
Natálie Zahálková, č.p. 148
Jiří Zahálka, č.p. 148
Radomír Ošlejšek, č.p. 88
Alena Králová, č.p. 247
Eva Králová, č.p. 247
Ivo Král, č.p. 247
Magda Čapková, č.p. 159
Veronika Daňo, č.p. 367
Petra Sekaninová, č.p. 287
Libor Hořava, č.p. 302
Petra Koudelková, č.p. 343

Přemysl Nekuda, č.p. 148
Kateřina Friesová, č.p. 148
Radka Baráková, č.p. 372
Kristýna Protivinská, č.p. 372
Petra Adelová, č.p. 159
Jaroslava Adelová, č.p. 159
Karla Táborská, č.p. 84
Martin Dragoun, č.p. 324
Martina Zemánková, č.p. 55
Ondřej Blézl, č.p. 206

Celkový počet obyvatel ke dni 31.12.2015 je 997.

KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015
– METEOSTANICE PROTIVANOV
Průměrná teplota (C°)

Srážky (mm)

Sluneční svit (hod.)

Leden

-0,9

37,5

28,1

Počet bouřek

Únor

-1,3

12,9

89,2

Březen

2,8

46,6

141,5

1

Duben

7,0

23,8

206,8

1

Květen

11,1

33,4

158,5

1

Červen

15,6

44,6

220,5

4

Červenec

20,2

34,9

284,2

4

Srpen

20,9

80,8

261,1

2

Září

12,3

18,0

137,8

1

Říjen

7,0

28,5

64,3

Listopad

5,0

33,2

86,7

Prosinec

2,1

4,8

62,9

rok 2015

8,5°C

399 mm

1 741,6 hod.
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V roce 2015 jsme na METEOSTANICI Protivanov naměřili následující údaje:
Nejvyšší průměrná denní teplota: 28,2°C (2. července 2015).
Nejnižší průměrná denní teplota: -7,3 °C (7. ledna 2015).
Nejvyšší srážka v roce 2015: 47,3 mm (18. srpna 2015).

KNIHOVNA A ICT
Výstava
Rádi vás zveme na „Výstavu sběratelů“.
Jedná se o zajímavou výstavu starých kapesních hodinek, tzv. „cibulí“ a výstavu pamětních medailí a starých mincí. Výstava bude
probíhat v prostorách knihovny od 7. 3.
do 18. 3. 2016 vždy v provozní době ICT.

Prodej velikonočního sortimentu
Nabízíme našim občanům možnost zakoupit si různé velikonoční dekorativní předměty,

věnečky, zápichy, vajíčka, jarní aranžmá aj.
Tato akce se uskuteční v týdnu od 7. března
do 11. března 2016 v prostorách knihovny.

Velikonoční tvořivá dílna pro děti
Knihovna bude v úterý 15. března 2016
ve 13:30 hodin pořádat tvořivou dílnu pro
děti. Budou se blížit Velikonoce a tak tvoření
bude ryze velikonoční.
A o týden později (v úterý 22. března
ve 14:00 hod.) pak děti budou na Náměstí
zdobit velikonoční strom. Připojit se mohou

všechny děti, stačí, aby přinesly do knihovny nejpozději do 21. 3. velikonoční vajíčko,
namalované na tvrdý papír, oboustranně vybarvené a vystřižené. Důležité je, aby velikost
vajíčka byla od 13 do 18 cm (na www.protivanov.com/knihovna můžete nalézt šablony).

Noc s Andersenem
Mezinárodní akce Noc s Andersenem, do
které se již tradičně přihlásila i naše knihovna, připadá v letošním roce na první dubnový pátek.
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Děti, které se do projektu zapojí, stráví noc
mimo svůj domov, se svými kamarády a zažijí
večer plný soutěží, her, tvoření a čtení. A protože v letošním roce si připomínáme 700. výročí od narození římského císaře a českého
krále Karla IV., bude letošní Noc s Andersenem
v naší knihovně probíhat v duchu této významné osobnosti českých dějin. Noc s Andersenem bude tedy tak trochu naučná, ale určitě i hravá a děti se mohou těšit např. na noční
hledání pokladu Karla IV.

v knihovně spolu s dalšími informacemi. Počet
míst je omezen.

pracovníci celou soutěž vyhodnotí. Na vítěze
čekají pěkné ceny.

Soutěž

Nabídka nové knihy

Knihovna Protivanov vyhlašuje v rámci
celostátní akce Březen – měsíc čtenářů 2016
soutěž pro děti základní školy a nově také pro
studenty středních škol (podmínkou je bydliště v Protivanově či v přidružených obcích).
Úkolem soutěžících je napsat slohovou
práci na téma: „Když prší...“

V minulém čísle Protivanovského zpravodaje jsme Vás informovali o vydání nové knihy „Kniha s vůní skořice“ od autora MUDr. Karla Resche a kol. Jsme rádi, že několik výtisků
vám můžeme nabídnout i v naší knihovně.
Kniha stojí 199,- a také stojí za to, si ji přečíst.

Pozvánka do knihovny

Děti přihlašují na tuto akci rodiče a to příslušným formulářem, který obdrží od 1. 3. 2016

Studenti s minimální délkou textu na A4,
žáci ZŠ s minimální délkou textu na A5.
Tato soutěž probíhá od 1. 3. do 31. 3. 2016.
Všechny slohové práce pak budou předány
do Městské knihovny v Prostějově, jejichž

V rámci meziknihovního vypůjčního systému bylo do naší knihovny zapůjčeno 150 nových knih z MěK Prostějov. Jedná se především
o detektivky, thrillery, milostné i společenké romány pro ženy nebo několik knih pro děti. Rádi
Vás tímto zveme k návštěvě knihovny.
Dále připomínáme našim starším a nemocným čtenářům, kteří do knihovny nemohou přijít osobně, že nabízíme možnost
bezplatné donáškové služby knih (bližší informace na tel: 725 253 021) a studentům
možnost využití meziknihovního vypůjčního systému v případě povinné četby ke studiu a maturitám.
knihovnice

LIDÉ ODCHÁZEJÍ A SVĚT S TÍM POČÍTÁ...
Dnešní vzpomínka a poslední poděkování
patří bývalému kolegovi a učiteli protivanovské školy, panu Vlastimilu Slanému.
Pan učitel se narodil 25. května 1941 ve
Žďárné, v rodině odborného učitele. Do školy
začal chodit ve Žďárné, vyšší ročníky absolvoval v Boskovicích. Maturitu získal na JSŠ v Boskovicích a vysokoškolské vzdělání na VPŠ
v Brně, obor biologie, zeměpis. Jeho prvním
působištěm byla škola v Hati u Hlučína, potom působil jako učitel v Ostrově u Macochy,
Brodku u Konice a od 1. září 1965 přišel do
Protivanova. V naší škole vyučoval do června
2002, kdy odešel do starobního důchodu.
Školní práci se věnoval s velkým zápalem,
neustále se zajímal o všechny novinky a ob-

jevy ve svém oboru, stále studoval odbornou
literaturu a časopisy. Jeho hodiny byly pro
děti poučné a přitažlivé. Žáci i jejich rodiče si
ho vážili. Mnoho času věnoval přípravě chlapců a děvčat na celou řadu soutěží a olympiád
v přírodovědných znalostech a z velmi dobrých výsledků svých žáků se dovedl těšit.
Významná byla také jeho práce výchovného
poradce ve škole. Vedle odpovědné pedagogické činnosti úspěšně zvládal starost o rodinu. S manželkou vychovali dva syny, později
byl hrdý i na úspěchy svých vnoučat.
Po odchodu do starobního důchodu rád
chodíval na vycházky do okolí, často navštěvoval Protivanov a účastnil se setkání se svými bývalými žáky.

S věkem se objevovaly zdravotní problémy
se srdíčkem, pravidelně jezdil do FN v Brně
na kontroly. Nikdo však nečekal, že jeho dny
se tak rychle naplní. Ráno 29. října 2015 bylo
tím posledním, jeho srdce se zastavilo docela
tiše, prostě.
Každý z nás má svůj život vyměřen. Lidé
odcházejí a svět s tím počítá. Někteří však
jako by tu byli s námi i nadále. K takovým
patří i pan učitel Slaný. Stále zde bude světlo
poznání, které s láskou a zápalem jemu vlastním šířil při výuce stovek žáků.
Pane učiteli děkujeme za Vaši práci, budeme na Vás s úctou a uznáním vzpomínat.
Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy

JAK SE BAVÍ SENIOŘI V PROTIVANOVĚ
Právě v lednu tohoto roku jsme oslavili již
5 let trvání našeho seniorského klubu.
Když jsme se 12.1.2011 poprvé sešli, netušili jsme, že toto nadšení - vytvořit klub seniorů - nám vydrží. Na první schůzce se nás sešlo
21, dnes už čítáme okolo 35 členů.
Nejstarší první členové už mezi námi nejsou - odešli už navždy (p. Vinklerová Bohumila, Kolář Alois, Trnečka Josef, Trnečková
Marie, Krátká Anna) - vzpomínáme.

Na našich schůzkách probíráme např.
historii Protivanova - listujeme v kronikách
obce (vrátili jsme se až do 15. století), prohlížíme si staré fotografie a vzpomínáme na
staré časy.
V zimním období pořádáme besedy a přednášky - např. o cestování, bylinkách, ti dříve
narození nám přiblížili vzpomínky z 2. světové
války, promítáme si zpracovaný materiál, např.
o starých domech v naší obci apod.
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Hezké počasí nás láká k pěším výletům po
okolí Protivanova, kde využíváme „nordic walking“ (chůze s hůlkami) - samozřejmě jen ti fyzicky zdatnější. Nachodili jsme již stovky kilometrů.
Stalo se také tradicí, že každoročně na jaře
uklízíme místní hřbitov.
A v neposlední řadě pořádáme 2x ročně
zájezdy po vlastech českých, které se nám

vždy vydařily a všem se líbily. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat zastupitelům
našeho městyse, že nám každoročně uvolňují z rozpočtu peněžní prostředky na zaplacení
autobusu na tyto výlety.
Pořádáme též (většinou na hřišti) různé
oslavy a setkání spojené s programem „ve
vlastní režii“. O tom svědčí i fakt, že videa

i fotografie si každý může prohlédnout na
internetu - „SENIOŘI PROTIVANOV“.
Přiblížili jsme vám velmi stručný výčet naší
činnosti. Pokud máte zájem (senioři - v každém věku), tak vás srdečně zveme mezi nás
a těšíme se na nové členy našeho spolku. Je
zde fakt „sranda“.
Zdraví vás klub seniorů Protivanov

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
V úterý 19. ledna 2016 se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků
k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017.
V přízemí školní budovy čekala
na budoucí prvňáčky a jejich rodiče
spolu s vyučujícími 1. stupně také
děvčata z 6. třídy, která pod režií vyučujících připravila pro chlapce a děvčata řadu zvídavých úkolů a otázek.
Prostředí školní budovy pro ně
nebylo ničím neznámým, protože
většina z nich chodí do školy cvičit
v rámci předškolní výchovy. Jeden
pracovní den prožili ve škole za plného provozu, navštívili školní družinu.
V průběhu uplynulého období se
u nás zúčastnili celé řady kulturních
programů a vzdělávacích akcí. Mnozí
z nich se tu cítili jako doma a zadané
úkoly splnili na výtečnou. Celkem se
k zápisu dostavilo 17 žáků – 8 chlap-

ců a 9 děvčat. Z Protivanova 11 dětí,
3 z Bukové, 1 z Malého Hradiska,
1 z Bousína a 1 žák z Drahan. O dodatečný zápis požádali rodiče jednoho
chlapce z Bousína, který však bude
navštěvovat školu ve Spolkové republice Německo a vzhledem k dvojímu občanství bude veden ve výkaznictví i v naší základní škole. U jedné
žákyně budou rodiče žádat o odklad
povinné školní docházky.
Ze základní školy v červnu 2016
odejde 20 žáků 9. ročníku a s velkou
pravděpodobností nastoupí 16 žáků
do 1. třídy. Je zde malý úbytek žáků.
Doufáme, že vzhledem k celkem intenzivní výstavbě nových rodinných
domů v městysi se v budoucnu u nás
narodí více dětí a škola bude mít jednotlivé třídy dostatečně naplněny.
Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy

POVĚZ MI POVĚST
Dnes si v tomto cyklu snad ani tak nepřečtete nějakou pověst či báji, jako spíše zamyšlení...

Co vychází z mého srdce?

Byl příjemný podvečer, všechno kolem vonělo. Ptáčci si povídali pohádky na dobrou
noc a zpívali všem okolo ukolébavky. Nádherný západ slunce přivábil obyvatele strávit
večer venku.
Také jeden chudý domkař si sedl na zápraží svého domova a odpočíval po únavném, parném dni. Kolem jeho chalupy vedla
cesta z vesnice do města a dál. Šel po ní cizí

člověk. Když uviděl odpočívajícího, pomyslel si: „To asi bude nějaký lenoch. Celý den
tady vysedává a nic nedělá. Takové lidi živíme z našich daní!“
Později tudy procházel jiný člověk a hlavou
mu proběhlo: „To bude určitě nějaký záletník.
Doma má starou manželku a tak tu vyhlíží
mladá děvčata. Snaží se je nějak získat!“
Nakonec se vracel z města, z továrny dělník
a při pohledu na sedícího muže si řekl v srdci: „Určitě ten muž celý den pracoval na poli
v horku. Teď si alespoň chvilku může odpočinout před zítřejším pracovním dnem.“

Popravdě řečeno, o muži sedícím na zápraží toho mnoho nevíme. Zato jsme se hodně
dozvěděli o těch třech kolemjdoucích. První
byl závistivý lenoch, druhý měl špatné manželství a hledal jinde to, co postrádal doma,
třetí byl soucitný a pracovitý člověk.
Co bychom asi řekli my?! Nezapomínejme,
že vše co říkáme, konáme, vypráví i o nás samotných.
(úryvek z knihy: Kniha s vůní skořice, autor:
Karel Resch a kol.)

ZMĚNA TARIFŮ ELEKTŘINY
ANEB ZDRAŽUJEME JINAK
Energetický regulační úřad (ERÚ) připravuje
nové tarify elektřiny, které by měly začít platit od roku 2017. Hlavní změnou je platba za
jistič, tedy platba paušální, kterou koncový
uživatel nemůže nijak jednoduše ovlivnit.

Do nové tarifní sazby budete převedeni automaticky, ale můžete si zvolit i jinou sazbu, pro
kterou budete splňovat stanovené podmínky.
Pokud by byl schválen návrh tarifů v té podobě, jak je nyní navržen, pohorší si zejména

ti, kteří se snažili a snaží šetřit (ať už jakýmkoliv
způsobem). A potom hlavně ti, kteří mají nižší
spotřebu z principu – bydlí totiž v rodinném
domku buď sami nebo ve dvou – což je typické pro důchodce. A to je v dnešní době nema-
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lá část společnosti, navíc nejvíce zranitelná.
Proč by došlo ke zdražení u těch, kteří mají
malou spotřebu? Většina rodinných domů na

vesnici má zabudovaný silnější, trojfázový jistič,
aby bylo možné provozovat současně i několik
náročnějších spotřebičů dohromady. Je-li tedy

relativně nízká spotřeba u takového odběratele, dojde dle nové tarifní soustavy ke značnému
nárůstu platby za elektrickou energii.

I. Tabulka pro nejtypičtější jednotarifní sazbu na vesnici - jistič 3x25A sazba D02d, roční platby (počítáno pro E.ON, ale ani s jiným dodavatelem se nic výrazněji nezmění!):

Spotřeba/rok

Cena - dnešní tarif
v Kč

Cena - navržený
tarif v Kč

Rozdíl v Kč

1000 kWh

6244

8828

2584

doplatek

1250 kWh

7284

9418

2134

doplatek

1500 kWh

8324

10009

1685

doplatek

1750 kWh

9 363

10 599

1236

doplatek

2000 kWh

10 403

11 190

787

doplatek

2250 kWh

11 443

11780

337

doplatek

2500 kWh

12 482

12 371

-111

přeplatek

II. Tabulka pro dvoutarifní sazbu - jistič 3x25A sazba D25d (ohřev vody–bojler), roční platby:

Spotřeba VT/rok Spotřeba NT/rok

Cena - dnešní
tarif v Kč

Cena - navržený
tarif v Kč

Rozdíl v Kč

700 kWh

400 kWh

6429

7655

1226

doplatek

800 kWh

500 kWh

7083

8126

1043

doplatek

1000 kWh

500 kWh

7621

9863

2242

doplatek

1000 kWh

600 kWh

8192

8877

685

doplatek

1000 kWh

1000 kWh

8991

9647

656

doplatek

1500 kWh

800 kWh

10 864

12 216

1352

doplatek

1500 kWh

1000 kWh

11 264

11 043

-221

přeplatek

zde VT=vysoký tarif (normální odběr), NT=nízký tarif (tzv. noční proud)

U dvoutarifní sazby – tabulka II. - vycházejí
kalkulace o něco příznivěji, ovšem POZOR!
Nižší cena za spotřebu v nízkém tarifu Vám
bude podle nové tarifní sazby přiznána jenom v případě dosažení určitého minimálního podílu odběru elektřiny v NT na celkovém
odběru el. energie!
Jednodušeji řečeno – aby Vám byla
uznána nižší cena za nízký tarif, musíte mít
v něm dostatečně vysoký odběr. Pokud
Vaše spotřeba v nízkém tarifu nedosáhne
určité hodnoty, zaplatíte i za kWh v nízkém
tarifu (tzv. noční proud) stejně, jako za „normální“ kWh elektřiny.
Požadovaný poměr mezi spotřebou ve vysokém tarifu a spotřebou nízkého tarifu musí
být nižší než 1,85!!
Příklad - pokud odeberete ve VT 1000 kWh,
musíte mít spotřebu v NT NEJMÉNĚ 540 kWh
(1000:540=1,851), jestliže budete mít v NT třeba jen 530 kWh, potom těchto 530 kWh zaplatíte normální sazbou a nikoliv zvýhodněnou!!
Tato skutečnost je krásně vidět ve 4 řádku
tabulky II. – při spotřebě ve vysokém tarifu
1000 kWh a v nízkém tarifu 500 kWh bude-

te doplácet 2242 Kč, pokud budete mít v NT
o 100 kWh více, doplatek bude „jen“ 685 Kč.
Je to právě kvůli dodržení požadovaného poměru mezi vysokým a nízkým tarifem!
O této nové skutečnosti v účtování za NT ovšem media ve svých informacích taktně mlčí!
Mnou uvedené tabulky jsou pro vybrané hodnoty spotřeby a jističe. Konkrétní
výsledky pro Vaše hodnoty lze spočítat na
kalkulačce ERÚ na internetových stránkách
“www.eru.cz“!
Z výše uvedených informací vyplývá:
•
nejhůře na tom budou ti, kteří mají z jakýchkoliv důvodů spotřebu menší, než
je průměrná roční spotřeba domácnosti
– cca 2500 kWh
•
motivace šetřit elektřinou významně
poklesne, takže například vynucené
náhrady klasických žárovek úspornými
zdroji – požadavek EU – se v tomto duchu stávají směšné
•
stát jednou rukou přidal důchodcům
měsíčně 40 Kč, druhou se jim měsíčně
100-200 Kč chystá tímto návrhem sebrat

A to prosím pěkně cena silové elektřiny za
poslední rok klesla víceméně o jednu třetinu, aniž by koncový uživatel na své faktuře
cokoliv poznal! O tom se v médiích rovněž
nedozvíte….
Přitom řešit technicky takto navrhovanou
úpravu tarifů de facto není téměř možné. Dost
dobře nelze zásadně snížit hodnotu hlavního
jističe a snížením o stupeň – tzn. např. z 3x25A
na 3x20A při stejné spotřebě Vám ušetří jen
pár desetikorun.
Nezbývá, než doufat, že v této podobě návrh neprojde. Předsedkyně ERU - paní Vitásková - otevřela připomínkové řízení na “www.
eru.cz/kontaktni-formular/nova-tarifni-struktura-v-elektroenergetice“, kde je možné se
vyjádřit k novým tarifům, a to do 30. června
2016. Paní Vitásková slibuje, že „navrhovaný
model je zatím připraven jako čistě matematický model“, a že budou respektovány připomínky z řad občanů.
Je to tedy na Vás, milí občané!!
RNDr. Josef Barák
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INFORMACE PRO OBČANY
Pozvánka na přátelské setkání starších a dříve narozených
Vážení spoluobčané – senioři,
starostka a zastupitelstvo městyse vás srdečně zvou na přátelské setkání starších
a dříve narozených, které se uskuteční v neděli 17.4.2016 ve 14:30 hodin v Pohostinství ALFA Protivanov. V nejbližší době

ničce vína si můžete společně zazpívat lidové
písničky, připraveno bude i dobré občerstvení a malý dárek. A především to bude jistě
příjemné setkání s přáteli, sousedy, s lidmi,
se kterými se třeba během roku málo vidíte.
Těšíme se na vás.

obdržíte i osobní pozvánku na toto setkání.
Prosíme tímto o potvrzení účasti, které dostanete společně s pozvánkou. Můžete tak
učinit osobně v ICT- knihovně, na úřadě městyse nebo na tel. čísle 725 253 021.
Na programu bude vystoupení dětí z MŠ,
z družiny ZŠ a žáků ZUŠ, při kávě nebo skle-

Sběrné středisko odpadů Protivanov
Sběrné středisko odpadů Protivanov, které bylo v zimních měsících uzavřeno, je od
1.3.2016 opět v provozu v obvyklou dobu
a to ve středu od 16:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Současně vás tímto informujeme, že hledáme pracovníka obsluhy našeho sběrného
dvora. Pracovní poměr je na dohodu o provedení práce (vhodné jako přivýdělek). Požadujeme pracovitost a spolehlivost. Bližší
informace získáte na Úřadě městyse Protivanov, tel: 582 399 135.

Poplatky
Žádáme občany, aby na úřadě městyse uhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatky za psy.

Informace o možnosti získání kompostérů do domácností
Operační program životního prostředí
pro období 2014-2020, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí
v České republice, připravuje několik dotačních programů, mimo jiné i programy na
zbudování kompostáren pro jednotlivé domácnosti. Finanční dotace z OPŽP by dosa-

hovala 85% z celkových způsobilých výdajů
a zastupitelé městyse Protivanov rozhodli, že
zbylých 15% by bylo hrazeno pro naše občany z obecního rozpočtu. Kompostéry by občané tedy získali zcela zdarma.
V současné době, kdy se tyto dotační tituly
připravují, je pro nás nutné zjistit zájem ob-

čanů našeho městyse o kompostéry a zda se
tak budeme o dotace z OPŽP ucházet.
Proto žádáme naše občany, kteří mají
o kompostéry pro svoje domácnosti zájem,
aby se přihlásili nejpozději do 31. 3. 2016 na
úřadě městyse, kde také obdrží další případné informace o tomto projektu.

Uliďme svět, ukliďme Česko
Turistický oddíl Protivanov se ve spolupráci s Městysem Protivanov připojuje k celorepublikové akci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, která je pro letošní rok
naplánována na sobotu 16. dubna. V rámci této akce bychom se chtěli zaměřit především na úklid nejbližšího okolí našeho
městyse, např. Panské cesty až po les a dalších vybraných lokalit. Uvítáme zapojení
dobrovolníků z řad široké veřejnosti, kterým není lhostejný vzhled okolní přírody,

ale i ostatních organizací našeho městyse.
Podrobné informace o celé akci s možností registrace dobrovolníků naleznete na
www.uklidmecesko.cz. Aktuální informace
o akci „Ukliďme okolí Protivanova“ budou
v nejbližších dnech k dispozici na našich
stránkách www.toprotivanov.estranky.cz,
kde naleznete např. mapu s vybranými lokalitami k úklidu, aktuální počet registrovaných dobrovolníků apod.
členové TO Protivanov
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Upozornění na ničení obecního majetku
V poslední době se rozmáhá ničení obecního majetku dětmi a mládeží. Jedná se zejména o lokalitu u mateřské školky – plot. Upozorňujeme tedy všechny děti, žáky základní

školy a zejména jejich rodiče, kteří jsou za
nezletilé zodpovědni, že v případě dalšího
vandalismu budeme nuceni razantně řešit
tyto situace.

Nikomu z nás jistě není lhostejné, v jakém bydlíme okolí a zda ho někdo druhý ničí či ne. Prosíme tímto rodiče, aby si o dané situaci s dětmi
promluvili a celou problematiku vysvětlili.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme všem za slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení s naší
drahou zesnulou,
paní Magdalenou Dvořákovou,
Protivanov č.p. 377
Rodina Dvořákova, Markova a Veselá.

Děkujeme všem, kteří doprovodili
naši maminku a babičku
paní Annu Krátkou,
Protivanov č.p. 262
na její poslední cestě.
Synové a dcery s rodinami.

Děkujeme všem přátelům, známým a protivanovským občanům, kteří společně s námi
doprovodili na poslední cestě
naši drahou zesnulou,
paní Miroslavu Pavlů,
Protivanov č.p.201
Manžel a děti s rodinami.

Vyjadřujeme poděkování za projevy soustrasti a květinové dary všem přátelům,
známým a protivanovským občanům, kteří
se přišli společně s námi rozloučit s našim
drahým zesnulým,
panem Josefem Dokoupilem,
Protivanov č.p. 287.
Rodina Dokoupilova.

INZERCE
Koupím k okamžitému bydlení dům se zahradou, menší opravy mi nevadí. Děkuji Vám.
Telefonní číslo: 732 755 910
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
Protivanovský zpravodaj roč. LVIII. /2016/, číslo 1,2 vyšlo dne 29. 2. 2016 v počtu výtisků 430, periodický tisk územního samosprávného celku městyse
Protivanov, vydává Městys Protivanov ve spolupráci ICT a knihovnou, adresa: Protivanov 32 ,798 48 Protivanov, IČO 00288675, vychází 5x ročně. Evidence MK ČR: E-10962, zlom a sazba: Markéta Sedláková, tisk: Computer Media s.r.o.

