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SLOVO STAROSTY
Dobrý den,
přichází nám jaro roku 2018 a s ním spojené další úkoly, které bychom v něm chtěli dosáhnout. Je mou
povinností Vás opět informovat o současném dění v obci.
Rekonstrukce komunikace III/3061 – křižovatka u školy v Prosetíně směrem k Cejřovu
Investorem rekonstrukce je organizace Správa a údržba silnic Pardubice. Součástí rekonstrukce je
vybudování nového propustku pod zmíněnou komunikací směrem ke Klínku. Propustkem se odvádí voda
Klíneckého potoka a dešťová voda z kanalizace nové zástavby do Mrákotínského potoka.
Stavba propustku se potýká s technickými potížemi. Jednak s únosností zeminy pod propustkem, což
investor se zhotovitelem vyřešil. Jednak chybným uložením prefabrikovaných betonových dílů propustku, které
by znemožnilo odtok vody z Klíneckého potoka tak i z kanalizace. Na základě stížností obyvatel z okolí
propustku obec vyvolala několik jednání s investorem. Jednání se aktivně zúčastnili i obyvatelé. Investor
dočasně zastavil stavbu a řeší nápravu.
Vedení obce děkuje občanům za aktivní přístup při řešení těchto vážných problémů.
Výstavba kanalizace
Na podzim loňského roku vybraný zhotovitel díla, firma GASCO s.r.o. Pardubice, zahájil stavbu
kanalizace v Klínku. V dubnu tohoto roku začne stavba na dalším pracovišti. Stavba kanalizace musí být
ukončena v září 2019.
Vedení obce si je vědomo, že stavba určitým způsobem bude omezovat život v obci. Prosíme proto
obyvatele o trpělivost. V případě vážných problémů neprodleně informujte vedení obce, aby mohlo jednat o
nápravě.
Rekonstrukce rozvodů elektrické energie nízkého napětí v obci
Společnost ČEZ má v plánu v roce 2021 provést rekonstrukce rozvodu elektrické energie v naší obci.
Stávající venkovní rozvody na sloupech se nahradí kabelovými rozvody v zemi. V současné době se
zpracovává projekt rozvodů. O dalším průběhu Vás budeme informovat.
Pro některé majitele nemovitostí (rodinných domů a objektů) to bude znamenat změnu přípojek
elektrické energie, možná i umístění elektroměru.
Pro obec bude povinností výstavba nového veřejného osvětlení a obecního rozhlasu i přesto, že jsme
začátkem roku postupně začali vyměňovat některé dosluhující stožáry veřejného osvětlení. Ty již nezaručovaly
potřebnou stabilitu.
Finanční přispění obce hasičským jednotkám
Rok 2017 byl pro hasičské jednotky značně štědrý. Z rozpočtu obce byla přidělena částka 500 tis. Kč (
za dva roky ) pro rekonstrukci hasičské zbrojnice v Prosetíně, z čehož 100 tis. Kč poskytl Pardubický kraj.
Částkou 98 tis. Kč byla pokryta oprava hasičské zbrojnice v Malinném. Opravovalo se podkroví, schodiště,
bylo provedeno nové zateplení a zhotoveny rozvody elektrické energie. V Mokrýšově na rekonstrukci zbrojnice
a nákup materiálu byla vynaložena částka 70 tis. Kč.
Vzhledem k akcím, které jsou na rok 2018 v obci naplánovány, je nutné snížit finanční částku na podporu
hasičských jednotek. Zastupitelstvo obce schválilo pro letošek 41 tis. Kč pro všechny tři jednotky.
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Práce zaměstnanců obce
Zaměstnanci obce se v zimním období zabývali úklidem obecního lesa a prostranství. Na obecním úřadě
vymalovali kanceláře a zasedací místnost, vyměnili a opravili zde vyřazený nábytek, který poskytl městský
úřad ve Skutči. Dále ve škole omítli zdi v přízemí pod jídelnou.
Prořezání stromů
Na základě jednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje bylo provedeno prořezávání stromů
v lokalitě od nádraží směrem ke Skutči, a to po pravé straně vozovky. Úprava je prováděna za účelem
přehlednosti této komunikace. Vzrostlé dřeviny byly odstraněny.
S dalšími událostmi Vás opět seznámím v příštím čísle Prosetínského zpravodaje. Věřím, že po zimních
mrazech se naplánované akce opět rozjedou dle našich představ. Přeji vám touto cestou hezký začátek jara a
více prosluněných dnů.
Jaroslav Raba

Druhé pololetí ŠR na Základní škole Prosetín
Přebor škol ve sjezdovém lyžování
Letos se konal v areálu SKI Hluboká již X. ročník Přeboru škol ve sjezdovém lyžování. Vybrané děti z
naší školy ani tentokrát nechyběly. Ve velké konkurenci dětí z lyžařských klubů se ty naše neztratily. Jednu
medaili jsme si opět přivezli do školy. Zasloužil se o ni Vojta Slavík ze 7. třídy. Filípek Zelenka ze 2. třídy
skončil na pěkném 15. místě, Radim Kopiště a David Remeš obsadili 7. místo, Patrik Příhoda místo 9., Péťa
Pavliš z 2. třídy závod nedokončil. Ale i tak to byla pro nás velká zkušenost pro příští roky. Všem děkujeme za
reprezentaci školy a Vojtovi ještě jednou blahopřejeme. Děti už se těší na další ročník. Snad nám bude počasí
přát, alespoň jako v letošním roce.
Mgr. I. Modráčková
Lyžařský výcvikový kurz
V týdnu od 12. 2. do 16. 2. se žáci druhého stupně ZŠ Prosetín zúčastnili lyžařského výcviku, který
poprvé probíhal v nedalekém Hlinsku v Čechách. Lyžařský areál nám nabídl tři druhy upravených sjezdových
tratí, které jsme využili pro výuku nelyžařů, ale i pro zdokonalení lyžařských dovedností žáků, kteří už lyžovat
uměli. Žáci na LVK každý den dojížděli z vlastních domovů, kde měli možnost odpočinku a relaxace.
Únorové počasí bylo téměř ideální a perfektní sněhové podmínky nás každý den motivovaly k ještě
lepším lyžařským výkonům. Velkou výhodou letošní organizace LVK byla určitě finanční dostupnost, kterou
uvítali především rodiče. Z mého pohledu se výcvik vydařil a žáci ukončili týdenní „lyžařský maraton“ plni
zážitků a nových zkušeností.
Mgr. L. Sokolová
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Plavecké závody
Ve čtvrtek 1. března se 8 žáků naší školy zúčastnilo plaveckých závodů pořádaných v krytém plaveckém
bazénu v Hlinsku. Mladí plavci byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. Nejmladší žabáci (1. až 3. třída)
zdolávali trasu dlouhou 25 m, kapříci (4. až 5. třída) a štiky (6. až 7. třída) 50 m, nejstarší delfíny (8. až 9. třída)
100 m. Ve velké konkurenci se naši žáci rozhodně neztratili.
Všem zúčastněným patří dík za zdařilou reprezentaci naší školy. Velká gratulace poté dvěma
medailistům – zlatému Vojtovi Remešovi ze 3. třídy a bronzové Simoně Havlové ze 7. třídy.
Mgr. E. Vítková
Školní soutěž ve šplhu
V pátek 2. března se shromáždili všichni žáci 1. stupně naší školy v tělocvičně. Čekalo je zde vzájemné
poměřování sil při šplhu na tyči. Vzhledem k větší nemocnosti žáků se tentokrát přihlásilo do již tradiční školní
soutěže přibližně 30 závodníků, kteří poctivě trénovali nejen při hodinách tělocviku, ale poslední dva týdny i o
velkých přestávkách. Opět se ukázalo, že každé vynaložené úsilí se odráží v lepším výsledku. Časy závodníků
se průběžně zlepšovaly. Z každé ze čtyř kategorií byli vyhlášeni tři nejlepší. Nakonec titul nejrychlejší “
šplhařky
“
získala
Barča
Vašáková
ze
4.
třídy
s
časem
pod
4
sekundy.
Mgr. E. Vítková
Zdravý životní styl se Zdravou 5
„Zdravá 5“ je unikátní celorepublikový
vzdělávací program pro základní i mateřské školy,
který je zaměřen na zdravý životní styl, především v
oblasti zdravého stravování. Protože má naše škola
s tímto projektem jen ty nejlepší zkušenosti, rozhodli
jsme se, že jej žáci absolvují také letos, tentokrát s
odborně vyškolenou lektorkou Ingrid Rekovou. Projekt
se uskutečnil v měsících lednu a únoru, kdy byli žáci
jednotlivých tříd v rámci dvouhodinového bloku
zábavnou a interaktivní formou seznámeni se zásadami
zdravého stravování. Cílem bylo motivovat děti k
automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich
přirozené implementaci do životního stylu.
Pro žáky 1. stupně byl určen program „Škola
Zdravé 5“, ve kterém se žáci seznámili s 5 základními
zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem,
zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní
úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli vysvědčení a
dárečky „Zdravé 5“.
Žáci 2. stupně absolvovali „Party se Zdravou 5“, což je dvouhodinovka vaření, respektive přípravy
studeného party pohoštění. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozvěděli užitečné informace o
kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného
stolování. Sami si připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnali. Všechny suroviny i
pomůcky zajistila lektorka Zdravé 5.
Mgr. I. Volfová
Marie Terezie a vynálezy v průběhu staletí
V pondělí 23. března se žáci obou stupňů naší školy zúčastnili poutavého, vtipně i vážně vyprávěného
příběhu o Marii Terezii, královně v 18. století. Od p. lektorky, Bc. Dany Šimkové, se děti dozvěděly o
každodenních útrapách šlechtičny - nepohodlné módě, složité hygieně, o domluvených sňatcích, a samozřejmě
o životě Marie Terezie jako vladařky a matky významných panovníků.
Žáci si s p. lektorkou povídali o význačných i praktických vynálezech v průběhu staletí. Kdo by např.
tušil, že toaletní papír letos slaví 161. výročí od svého vzniku? Už víme, kdo první vynalezl budík, čím si v
historii čistili lidé zuby, jak vypadalo spodní prádlo, kam se dříve chodilo na záchod. Humorné vyprávění o
dávných civilizacích i nedávné historii nám přiblížilo příběh věcí, které denně užíváme, aniž bychom věděli,
kde se vzaly. Děkujeme za zajímavé povídání.
Mgr. I. Volfová

3

Beseda se spisovatelem M. Vopěnkou
V pondělí 26. března navštívil naši školu česky píšící židovský spisovatel, cestovatel a publicista Martin
Vopěnka. V odpoledních hodinách pobesedoval se sedmáky, osmáky i deváťáky, povídali si s ním hlavně o
jeho knížce pro děti s názvem Spící město a nejnovější knize Biblické příběhy pro nevěřící děti. Pan spisovatel
vyprávěl nejen o svých knížkách, ale i o svých zážitcích z cest do Jižní Ameriky a o pobytu na Antarktidě. Děti
vášnivě diskutovaly o tom, co by se stalo, kdybychom byli nuceni žít bez elektřiny. Uvědomily si, jak moc jsme
na tomto zdroji závislí. Beseda zaujala všechny přítomné, děti si přímo na místě mohly knížky koupit a nechat
autorem podepsat.
Mgr. L. Frišová
Čtenářství na ZŠ Prosetín a Noc s Andersenem
„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme za největší bouřky.“
/ Bernardo Bolzano /
Najít pro sebe správný domov bývá někdy složité a trvá dlouhou dobu. Každá kniha, nová i stará, nás
láká k sobě svou nezaměnitelnou a originální vůní, otvírá nám dveře do světa fantazie, pravdivých a
smyšlených příběhů, krásy, čistoty a pestrosti mateřského jazyka. Spousta dětí pravý domov ztratilo, vytvořilo
si imaginární, plný zloby a násilí. Své příběhy prožívají pasivně, pouze prostřednictvím počítačů, tabletů a
televizí. Neustálá, nekonečná práce a trpělivost pedagogů, knihovníků pomáhá dětem zavřít ty špatné dveře a
otevřít správné, naplněné nevšedními zážitky.
ZŠ Prosetín se během celého školního roku zapojuje do řady projektů, a tak k rozvoji čtenářské
gramotnosti nedochází pouze v rámci běžných vyučovacích předmětů. Zástupci jednotlivých tříd chodí
pravidelně svým mladším spolužákům před spaním předčítat do mateřské školy. Vybraní předčítači si musí
nejen pečlivě připravit text, ale nacvičit techniku čtení, tedy artikulaci, barvu a sílu hlasu. Malí posluchači vždy
pozorně poslouchají, těší se na další pokračování. Mnozí žáci, většinou z 2. stupně naší školy, se přihlásili do
projektu „Čtení pomáhá“. Přečtené knihy jim umožňují realizovat charitu, pomohli tak handicapovaným,
sociálně slabým a znevýhodněným. Na 1. i 2. stupni byly založeny čtenářské kluby, které byly vybaveny
novými knihami, audioknihami, polštáři a koberci. Děti každý týden v rámci čtenářského společenství sdílí své
nevšední zážitky z četby knih, navzájem si je doporučují, objevují svět fantazie knih a krásy mateřského jazyka.
Celý rok na naší škole probíhala čtenářská soutěž tříd i jednotlivců. Každou přečtenou knihu museli žáci
představit a zapsat do čtenářského deníku, odměnou jim byla malá papírová knížka, kterou nalepili na plakát ve
tvaru obří otevřené knihy. Brzy se všechny „kroniky čtení“ začaly plnit barevnými knížkami a výsledkem bylo
neuvěřitelných 1398 předčtených knih za rok, v průměru 11 knih na žáka. V boji tříd zvítězili deváťáci, kde 10
dětí přečetlo 171 knih. Vítězkyní v jednotlivcích se stala právě dívka z 9. třídy, která přelouskala za rok 80
knih.
Vyvrcholením naší cesty ke čtenářství byla pohádková noc. Nocování ve škole zahájila p. ředitelka J.
Matrasová, poté následovala tradiční znělka, která přilákala pana Andersena. Známý pohádkář nám popřál
mnoho krásných společných chvil a 23. března 2018 odstartoval dvanáctou Noc s Andersenem. Prvňáčci byli
po složení slavnostního slibu pasováni „Rytířem devátého řádu“ na nové čtenáře, nejlepší čtenáři letošního roku
si odnesli hodnotné knižní odměny. Po večeři jsme přivítali velmi vzácného hosta, a to novináře, publicistu,
scénáristu, rozhlasového a televizního redaktora a moderátora Václava Žmolíka. Zaujal nás svým poutavým
povídáním o své zajímavé a náročné práci, o svých školních letech i zálibách. Zvídavým dětem ochotně
zodpověděl všechny otázky a zvěčnil se jim do památníčků.
Další část večera nás zavedla do různých historických období českého národa, od pravěku až po
současnost. Každý účastník Noci s Andersenem se pomocí stroje času přesunul do minulosti, aby rozšířil své
znalosti o některé zvyky a způsob života našich předků. Všichni mohli tedy srovnat způsob života dnes a před
staletími. Během celovečerní hry se děti sjednotily do týmů, které putovaly bohatou minulostí českých zemí a
účastnily se historie přímo, nikoliv prostřednictvím knih! Za splněné úkoly získávaly znaky historických
období, které poté připevnily na své týmové erby. Doufáme, že po vlastní zkušenosti se nám podaří napravit
chyby minulosti a po návratu do současnosti je již nikdy nebudeme opakovat!
Andersenovská noc i se závěrečnou diskotékou se nám skvěle vydařila, nezapomenutelné zážitky si
domů odneslo 129 dětských nocležníků, 15 pedagogů a 1 kuchařka. Děkujeme p. V. Slavíkovi za sestrojení
úžasného časostroje, pedagogům za náročnou přípravu akce, výzdobu školy a všem také za účast.
Svět knížek nechává své kouzelné dveře otevřeny, někteří z nás už jimi prošli. Dostali křídla a plní si
své tajné sny.
Mgr. I. Volfová, Mgr. L. Frišová
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„Okénko do školky“
Zimo, už jdi pryč
Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč.
I když byla zima dlouhá, utekla poměrně rychle a užili jsme si ji s dětmi velice hezky.
V lednu se několik dětí od „Motýlků“ i od „Berušek“ zúčastnilo tanečního kroužku. Jejich závěrečnou lekci
mohli shlédnout také rodiče, aby viděli, co se jejich děti naučily.
V lednu nás také přijelo navštívit divadelní představení s „Příběhy kočky Micky“. Byly to legrační příběhy se
spoustou písniček, her a zábavy, ale zároveň pro děti velmi poučné v tom, jak by se lidé měli k sobě navzájem
chovat.
A jako již tradičně několik let, tak i letos pokračujeme v projektu „Celé Česko čte dětem“. Spolupráce se
základní školou Prosetín je skvělá a děti, které jsme ve školce odchovali, se k nám rády vrací, aby ukázaly
mladším kamarádům, jak je prima umět číst.
Únor nám všem dal pořádně zabrat. Postupně jsme byli všichni nemocní, takže jsme spoustu aktivit raději
přesunuli na březen.
Začátkem března jsme si ve školce uspořádali „Karneval“, na který se děti vždycky moc těší. Celé dopoledne
byl program plný her, soutěží, písní, tanců a legrace. Moc se nám to povedlo, a proto jsme se rozhodli, že si
karneval užijeme rozhodně ještě jednou před prázdninami.
Také nám v březnu začal plavecký výcvik pro předškoláky. Máme před sebou 10 lekcí, během kterých si děti
díky skvělým lektorkám vodu zamilují a některé se dokonce již naučí plavat.
A protože tady máme za týden Velikonoce, zvládli jsme ještě v březnu ve školce „Velikonoční focení“.
Březen zakončíme divadelním představením „Tulipánek“ , a pak už se všichni těšíme na jarní počasí a s tím
spojené aktivity.
Kolektiv MŠ vám všem přeje krásné Velikonoce!
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Česká hasičská jednota Prosetín
Dobrý den, chtěl bych Vás seznámit s činností sboru, od posledního zpravodaje.
V pátek 19.ledna 2018 jsem uspořádali již třetí hasičský ples ve Vrbatově Kostelci, kde nám k tanci a poslechu
zahrála kapela Quatro. Plesu se zúčastnilo více než 200 příchozích. Bohužel pro příští rok, budeme muset
změnit kapelu, ale doufáme, že Vás to neodradí.
Na konci února jsme vyrazili po masopustu na zimní soutěž do Dolních Louček a přes těžký terén a hlavně
mráz minus 12° přes den, kdy zamrzala voda v kádi, podařilo zvítězit nad ostatními týmy.
Nyní co nás čeká? jako první bude tradiční sběr šrotu v obci a to v pátek 27.4.2018 od 16ti hodin. V neděli 24.
června 2018 budeme pořádat postupovou soutěž České hasičské jednoty Prezidentské kolo. Dopoledne se na
atletickém oválu ve Skutči budou konat disciplíny 100m překážek a štafeta 4x100m. Odpoledne se přemístíme
do Prosetína na královskou disciplínu požární útok. Poslední červnový den nás čeká odveta v souboji Titánů,
tentokráte před Zvoničkou ve Žďárci u Skutče, takže přijďte podpořit naše veterány v tomto souboji.
Samozřejmostí bude i noční soutěž a to v pátek 27.7.2018.
Nyní něco k vysvětlení co je JSDH obce neboli výjezdová jednotka obce a co je ČHJ (SDH) neboli sbor
dobrovolných hasičů?
Jednotky SDH obcí –JSDH (výjezdová jednotka) podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů, dle § 29 a § 68 , zřizuje obec. Tyto jednotky SDH obcí jsou významným článkem
plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často povolávány operačními
a informačními středisky hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie
a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA („Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů“) obce
a)
provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo při soustředění a nasazování
sil a prostředků,
b)

provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,

c)
spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou a ostatními
složkami integrovaného záchranného systému,
d)
plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva (základní úkoly jednotek PO jsou zakotveny
v §70 zákona o požární ochraně).
Výjezdová jednotka (JSDH) obce vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti.
Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při nařízeném cvičení, nebo nařízené odborné přípravě je
jiným úkonem v obecním zájmu. Činnost vykonávaná jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce je hrazena z
prostředků obce. Majetek a vybavení výjezdové jednotky obce zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zákona o
požární ochraně obce užívá jednotka sboru dobrovolných hasičů (výjezdová jednotka) majetek obce, případně
jiných subjektů.
ČHJ (Česká hasičská jednota) je organizační článek občanského sdružení, které také významnou měrou
spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při zabezpečeni činnosti jednotek JSDH obcí. Jako občanské
sdružení se velkou měrou podílí na společenském, kulturním i sportovním dění dané obce. Na všechen provoz
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si musí vydělat samo. Třeba jako u nás pořádáním plesů, různých akcí a brigád. Většina členů výjezdové
jednotky (JSDH) je zároveň zařazena i v ČHJ nebo SDH. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou
pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech. Protože být dobrovolným hasičem není nutnost či povinnost. Je to čest.
??? Jaký je rozdíl mezi profesionálním hasičem a dobrovolným hasičem ???
profesionální hasič dělá vše v pracovní době a za peníze, kdežto dobrovolný hasič dělá vše ve svém volnu
a zdarma ;-)
Přeji všem klidný vstup do jarní pohody, co nejkratší jarní únavu a chuť do práce
Martin Vít

Hasiči Prosetín
pořádají v pátek 27. dubna 2018 od 16:00

SBĚR ŠROTU
Trasa je následující: hasičská zbrojnice → Horní Prosetín → Dolní Prosetín → Klínek →
Dukla.
Poznáte nás dle znělky.
Prosíme o vyndání šrotu před branku před příjezdem, aby nedocházelo zbytečně ke krádežím
nenechavými občany. Případně hasiči rádi pomohou s vynesením ze zahrad.
Za šrot předem děkujeme.

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ DNE :

12. května 2018

Rozpis času a trasy svozu :
v 9.15 hodin
v 9.30 hodin
v 9.45 hodin
v 10.00 hodin
v 10.15 hodin

před ZÁKLADNÍ ŠKOLOU V PROSETÍNĚ
PROSETÍN-KLÍNEK NÁVES
MOKRÝŠOV –POŽÁRNÍ ZBROJNICE
PROSETÍN – SÍDLIŠTĚ DUKLA
HORNÍ PROSETÍN –AUTOBUSOVÁ
ZASTÁVKA
v 10.30 hodin MALINNÉ-NÁVES
Upozorňujeme, že každý občan musí odpad předat v uvedeném čase přímo pracovníkovi svozové firmy.
Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu n e p a t ř í veškerý stavební materiál a elektrické domácí
spotřebiče velké i malé.
(televize, lednice, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, PC
monitory, počítače, rychlovarné konvice, vysavače, žehličky, tiskárny, kopírky,mobilní telefony, radiobudíky,
videokamery, videorekordéry ….. )
Všechny tyto elektrické spotřebiče odevzdejte na sběrný dvůr obecního úřadu nebo do červeného
kontejneru umístěného u hřiště.
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Rozmístění kontejnerů na bioodpad
Prosetín - u hřiště
- u kolejí (odbočka ke Košinovým)
Klínek

- koupaliště

Malinné

- naproti autobusové zastávce
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