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2/2019
Vážení občané,
rok se nám velmi rychle přehoupl do své druhé poloviny, spíše už atakuje ¾ a je tak ideální čas pro ohlédnutí za událostmi a celkovým děním v obci od posledního
vydání. I dnes připomínám možnost sdílení Vašich tipů

a příspěvků pro náš zpravodaj, které nám můžete
posílat na e-mailovou adresu: redakcezpravodaje@prosetin.eu.
Za redakci zpravodaje,
Roman Vodvárka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámil s průběhem plánovaných
a rozpracovaných akcí v naší obci v tomto roce.

KANALIZACE

Postup prací zbrzdily trhací práce ve směru na Mrákotín
a Dřeveš. Na hlavních stokách je zatím vybudováno 157
šachet. Chybí posledních cca 50. K měsíci srpnu zbývá k dokončení stavby dodělat stavební práce za cca
23mil. Kč. V rámci šetření finančních prostředků došlo
k odklonu hlavní trasy před bývalou hospodou. Kanalizační řad od školky bude prodloužen po pozemku paní
Veselé mezi 13 rodinných domků. Zde bude napojen
na již vybudovanou stoku. Tato změna byla dozorem
stavby vyhodnocena na částku 3 mil Kč za trhací práce a přeložku hlavního plynového potrubí, která přináší
úsporu na vícepracích. Snahou obce bylo získat finanční
prostředky na odstřel žulových masívů nacházejících se
v místech pokládky stok. Po jednání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Netolickým byla přislíbena částka
0,5 mil. Kč.

VODOVODNÍ ŘAD U ŠKOLY

Celková předpokládaná cena činí včetně DPH cca 150
tisíc Kč. Délka potrubí je 84 m. Smlouvy s provozovatelem vodovodu jsou již podepsány. Pro akci bylo vydáno
stavební povolení vodoprávním úřadem v první dekádě
srpna.

RENOVACE BUDOVY HŘBITOVA

V současné době byly osloveny firmy k výměně oken
a dveří, pokrývačských a zednických prací.

PLATA POD KONTEJNERY BIOODPADU

Vydláždění za účelem položení kontejneru na zpevněný
povrch.
Všechny výše uvedené akce musí být zrealizovány
v tomto roce.
MIMO ROZPOČET OBCE SE RÝSUJÍ NEBO BYLY
ZAPOČATY TYTO AKCE
• I. etapa předláždění silnice v celé šíři a délce 275 m
ve směru na Mrákotín byla započata koncem července. Toto by mělo být hotovo do 15. října. Investorem je
SUS Pardubického kraje.
• Ve hře je stále ještě přepouštění lomu. Firma DIAMO s.p. se snaží kontaktovat majitele pozemku firmu
IPEXIM GROUP s.r.o. za účelem nižší nákladovosti
na tuto investici.
• Přeložení elektrického vedení nízkého napětí ze sloupů do kabelů v zemi se zatím zpracovává v projekční
kanceláři.
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NAPOJOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI
„Kdy se mohu napojit?“
Napojování nemovitostí na kanalizační systém je možné
od 1. 10. 2019 v celé obci. Od této chvíle mohou být splaškové vody odváděny na ČOV obce Prosetín.
„Jak to bude s placením?“
Provozovatel kanalizace (obec Prosetín) klade v tuto chvíli
hlavní důraz na co možná nejvyšší počet připojených nemovitostí tak, aby zkušební provoz ČOV byl co nejvíce
průkazný. Uzavření smluvního vztahu, jakož i placení stočného, bude řešeno až následně po připojení nemovitosti
na systém kanalizace.

„Do kdy se musím připojit?“
V období od října 2019 do konce listopadu 2020 bude kanalizační systém v režimu zkušebního provozu. Pro splnění
nároků kladených na předepsaný zkušební provoz je naprosto klíčové připojit co nejvíce nemovitostí v co možná
nejkratším čase.
Optimální čas pro napojení nemovitosti je tak do konce
roku 2019.
„Kde najdu bližší informace?“
Na internetových stránkách www.prosetin.eu v sekci „Kanalizace a ČOV Prosetín“
Michal Vychroň

vestavba zŠ prosetín
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vlastnická práva
k pozemkům a nemovitostem na nich stojících
Nový občanský zákoník se ve svém § 506 odst. 1
vrátil k potřebnému řešení, jež ve svém důsledku
říká:
„pozemek a stavba na něm stojící, jedno jsou“. V následujícím textu si všimneme situace, kdy pozemek a stavba mají rozdílného vlastníka, přičemž vlastníkem pozemku je obec Prosetín. Těchto případů je v naší obci velké
množství.
Zákonodárci zněním souvisejících paragrafů jasně deklarovali záměr postupného sjednocení vlastnických práv
k pozemkům a nemovitostem na nich stojícím. Obecní
úřad v Prosetíně se k této aktivitě připojuje a vyhlašuje svůj obecný záměr k odprodeji podobně dotčených
pozemků. Majitel nemovitosti má dle znění zákona předkupní právo a obec Prosetín je tak povinna učinit nabídku
jen a pouze jemu.
Tímto článkem deklarujeme připravenost k součinnosti
Obecního úřadu v Prosetíně k odprodeji dotčených pozemků.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na následujících
rámcových podmínkách těchto prodejů:
• Jedná se výhradně o pozemky historicky prokazatelně
patřící k daným nemovitostem (typicky zaplocené části
pozemků, pozemky pod rodinnými domy atd.)
• Nabídková cena k odprodeji je 70 Kč/m2
• Ostatní související náklady jdou k tíži kupujícího (geodetické zaměření, poplatky za vklad na Kú, aj.)
• Tato akce není časově omezena. Pouze upozorňujeme,
že cena pozemků bude pravděpodobně stoupat.

Postup při řešení těchto záležitostí bude následující:
• Vlastník nemovitosti sám provede kontrolu vlastnických práv k danému pozemku
• Pokud zjistí, že část dotčeného pozemku je ve vlastnictví obce Prosetín, podá písemnou žádost na OÚ
Prosetín o odkoupení
• Obecní úřad situaci posoudí a pokud nárok shledá
jako oprávněný, vyvěsí záměr o prodeji pozemku konkrétnímu obyvateli
• Na následujícím jednání zastupitelstva bude tato žádost a nabídka posouzena a podrobena schvalování
zastupitelstvem obce
• Žadatel bude o výsledku písemně informován stejně
tak, jako o dalším postupu
Upozorňujeme obyvatele, že tato deklarovaná aktivita
si klade za cíl pouze narovnat historicky vzniklý nesoulad. Každý případ bude důkladně posuzován jednotlivě.
Případné falešné nároky, účelové zaplocení pozemků
a podobné kroky budou nepochybně odhaleny a žádosti
na nich stavěné zamítnuty.
Michal Vychroň

strategické plány obce
Obec Prosetín před letními prázdninami dokončila realizaci projektu s názvem Vestavba ZŠ Prosetín, zaměřený na výstavbu dvou vnitřních odborných učeben
a jedné učebny venkovní. Konkrétně se jedná o učebnu
přírodních věd, interaktivní jazykovou učebnu a o venkovní přírodovědnou učebnu.

Součástí projektu jsou také bezbariérové úpravy přístupu a vstupu do budovy školy a pořízení nábytku, odborných výukových pomůcek a technického vybavení
do výukových prostor. V rámci projektu bude také zajištěna kvalitní vnitřní konektivita a připojení k internetu
v budově školy.

Cílem projektu je zvýšit úroveň kvality vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Prosetín, a to ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Michal Vychroň

Čas neúprosně kvapí a „nové“ zastupitelstvo i vedení obce
na podzim oslaví už své roční fungování. Můj osobní důvod pro kandidaturu do zastupitelstva byla možnost naši

obec někam posunout, něco vybudovat, podílet se na zajišťování „lepšího žití“, Michal V. navíc doplnil o nezaujatý
postoj s cílem sjednocovat historicky rozdělené skupinky
naší obce. A nejen z těchto důvodů jsme společně připravili strategický plán, o který se s vámi podělíme. Níže tedy
lehký vhled, kam chceme naši obec směřovat a jak ji plánujeme rozvíjet.
Náš základní strategický cíl vychází, s nadsázkou, z hesla
„je to o lidech“, protože jedno ze základních měřítek naší
prosperity je počet obyvatel naší obce. A zde máme velmi
ambiciózní cíl +150 obyvatel do roku 2022, tedy v rámci
„našeho“ volebního období. A z této jednoduché úvahy pramení všechny ostatní. Navýšením počtu obyvatel
zvyšujeme objem financí v obecním rozpočtu a je to tedy
Pokračování na straně 4
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Pokračování ze strany 3
cesta, jak dále investovat a zvelebovat obec. Vše je prostě provázané se
vším. A pokud chceme v obci více
obyvatel, musíme zajistit adekvátní
kapacity pro bydlení, ve hře jsou tedy
nové parcelní příležitosti „U koupaliště“ a „Za bytovkou“ a mnohé další. Stejně tak zvažujeme možnosti
výstavby dalších bytových domů
na obecních parcelách mezi bytovkami. Skvělou zprávou je, že jsme velmi
dobře připraveni z pohledu zajištění
školní docházky, protože jak se dočtete v dalších příspěvcích, v této oblasti jsme velmi efektivní a úspěšní.
A jak vlastně „přilákáme“ další rodiny,
obyvatele? Jednoduše potřebujeme
„vystoupit z řady“ a zajistit dobré PR
naší obce. S povědomím širší veřejnosti nám pomohou nově založené
facebookové stránky a celkové vnímání si chceme zajistit titulem Vesnice roku, což je velmi prestižní ocenění
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Těžba kamene v prosetíně

a klíč k dobrému jménu naší obce. Pokud ale chceme uspět v projektu takového rozsahu, musíme zajistit dobrou
úroveň u mnoha dalších oblastí. Jednou z nich je naše mládež a kulturní
život v obci. A právě v této logice se
mnohem lépe chápe zásadní důležitost fungování našich dvou spolků –
„Sokolů a Hasičů“. A to ať z pohledu
podpory mládeže, tak kulturního dění,
které je primárně v jejich režii.
Zejména s ohledem na aktuální stav

našich komunikací je důležitou oblastí
celková infrastruktura obce. A protože
jsem zmínil, že jde „o lidi“, je potřeba
myslet hlavně na ně. V tu chvíli jsou
na místě myšlenky jako „kulturní dům,
relaxační zóna za školou, cyklostezka
na Dřeveš a Mrákotín, dům seniorů
a mnoho dalších.
Možností, jak rozvíjet naši obec a zajistit „lepší žití“ je prostě mnoho, je ale
fér doplnit, že vždy v závislosti na dostupnosti EU dotací.
Roman Vodvárka a Michal Vychroň

Držte nám palce, ať se povede dotáhnout maximum!

SLUŽBY OBČANŮM – kopírujeme, skenujeme, tiskneme
Doba jde dopředu a potřeba tisku, kopírování a skenování
dokumentů se stává velmi častou potřebou většiny z nás.
Jsme si plně vědomi, že každý nemá vlastní zařízení nebo
jiné možnosti, jak tyto potřeby vyřešit, a proto jsme se
rozhodli rozšířit služby pro naše občany. Nově tedy máte
možnost využít obecního zařízení pro kopírování, skenování a tisk dokumentů. Kopírování/tisk do 3 stránek i skenování je zdarma, za kopie/tisk 3 a více stránek jsme stanovili

symbolickou cenu 1Kč/stránka. Věříme, že službu uvítáte
a v případě potřeby využijete.
Roman Vodvárka

obecní facebookové stránky
Ano, i naše obec jde s dobou a využívá moderní formy komunikace. Proto
jsme nově zřídili facebookové stránky obce a všechny důležité informace pro naše občany můžeme sdílet
i v reálném čase.
Počet přátel naší „komunity“ velmi
rychle přesáhl 320 a věříme, že se

naše „rodina“ ještě rozroste. Vaše
„lajky, komenty a sdílení“ rozhodně
vítáme.
Roman Vodvárka
https://www.facebook.com/
prosetin/?modal=admin_todo_tour

Zastupitelstvo na svém zasedání 18.
7. 2019 neschválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.2
na pozemku p.č. I2716 v k.ú. Prosetín
u Hlinska. Stavba el. zařízení firmy
Granit-Zach s.r.o. Praha. Žádost společnosti Granit-Zach s.r.o. Praha měla
pomoci vyřešit stávající situaci v „Zachově lomu“, který je od 1. 8. 2019
bez elektřiny.
Dovolte mi v krátkosti vysvětlit vzniklou situaci, jakož i strategii, kterou
svým rozhodnutím zastupitelé sledují. Vše okolo těžby kamene je v naší
obci velmi citlivě vnímáno a podrobně
zkoumáno. Je to pochopitelné, protože právě těžbě kamene vděčí naše
obec za svůj velký historický skok.
V dobách největší slávy kamenoprůmyslu v našem kraji, bylo v našem
okolí v provozu téměř 80 lomů, v nichž
pracovalo asi 4,5 tisíce lidí. Nutno ale
jedním dechem dodat, že Prosetín tu
byl prokazatelně o dlouhé stovky let
před tím, než jistý rolník, pan František
Holec, započal na svém dvorku v Prosetíně lámat žulu. Za pouhých 50 let
od této chvíle, nebyla v Prosetíně snad
ani jedna chalupa, ve které by nežil

alespoň jeden kameník. Lom byl zdrojem obživy téměř pro každou rodinu
naší obce. Srovnání s dneškem nechme na laskavém čtenářově uvážení.

trický příkon současné kamenické výroby a mohla by tak být v budoucnu
rizikem pro snadnou instalaci výkonných drtičů.

Ve dnech 5. a 6. 6. 2009 se v naší obci
konalo místní referendum, kdy občané odpovídali na otázku:

Druhým důvodem, neméně závažným, je fakt, že v připravovaném strategickém dokumentu „Plán rozvoje
obce Prosetín“, zastupitelstvo počítá
s dotčeným pozemkem pro stavbu
veřejně prospěšné infrastruktury. Bylo
by tedy strategicky velmi nevhodné
ještě před započetím přípravy tohoto projektu, zatížit dotčené pozemky
právy třetích osob.

„Souhlasím s rozšířením
těžby kamene pro výrobu
drceného kameniva
v dobývacím prostoru
Prosetín?...“ ANO / NE
Nezpochybnitelná síla 97% hlasů
řekla jasné NE tomuto druhu těžby
a následné výroby. Není jistě od věci
připomenout, že tehdejší, jakož i současné zastupitelstvo, je právně vázáno výsledkem tohoto referenda. Své
kroky musí podřídit naplňování této
jasně deklarované vůle občanů.
Prvním důvodem pro zamítnutí žádosti za stávajících podmínek byl závěr zastupitelů v technickém pohledu,
protože projektovaná dimenze napájení výrazně převyšuje nároky na elek-

Třetí důvod zamítnutí žádosti si dovolím přímo ocitovat z dopisu starosty
obce adresovaného jednateli společnosti Granit-Zach s. r. o.
„Zastupitelstvo obce Prosetín se
na celou nynější záležitost přirozeně dívá rovněž optikou dosavadních
zkušeností našeho vzájemného vztahu. K dnešnímu dni nás soudní spory
Vámi vyvolané, stály pouze na právních zástupcích přibližně 200 tis Kč.
Takovéto prostředky naše obec obvykle využívá jako svou 10 % spoluúčast v dotačních titulech. Lze se
tedy na celou věc dívat i tak, že obec
byla vyvolanými soudními spory připravena o možnost realizace investice ve výši 2 mil Kč do svého rozvoje.
Opět v rovině politické odpovědnosti
je neobhajitelné, abychom nechali
práva k obecnímu majetku zatížit ve
prospěch strany, která takto zatěžuje náš rozpočet“. Ve stejném dopise
byla starostou obce navržena dvě
opatření pro rychlé řešení situace
v „Zachově lomu“.
Závěrem mi dovolte malé osobní vyznání. Chovám v hluboké úctě práci
kamenických mistrů, štípačů, lamačů
a všech chlapů tvrdě pracujících při
těžbě a zpracování kamene. Vysoce
si cením slávy, kterou Prosetín díky
„své“ žule získal v řadě měst Evropy.
Cítil jsem hrdost, když jsme se ženou
navštívili základní kameny Národního
divadla – od nás tam je taky. Avšak
přednost před surovinami, které tu
leží, mají lidé, kteří tu žijí.
Michal Vychroň
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obecní znělka rozhlasu – poděkování
Určitě jste zaznamenali, že naše „rozhlasové vysílání“
uvádí nová znělka. Využíváme tak příležitost a na dálku
děkujeme autorovi panu Josefu Cemperovi z Předhradí

(kapela Quattro), který skladbu složil a velmi rád nám ji
pro tyto účely dal k dispozici.
Děkujeme.
Roman Vodvárka

Z historie naší obce – 2. díl
LEGENDA KE JMÉNŮM NA PAMĚTNÍM KAMENU

V minulém vydání jsme Vám sdíleli úryvek jedné z nejstarších dochovaných
kronik a jako odměnou pro nás byla reakce naší spoluobčanky Dany Kajzrlíkové. O Daně jsme se tak dozvěděli, že její velkou zálibou je právě historie.
Nově tedy víme, že nejstarší dochovaná mapa naší obce je z roku 1731 a je
dostupná na internetu.
Hlavně ale máme možnost sdílet „legendu jmen padlých“ z obecního pamětního kamene. Dle své vlastní zkušenosti soudím, že tímto „ukojíme“ zvědavost většiny našich spoluobčanů. Dano, jménem občanů moc děkuji za
příspěvek.

Srdečně Vás zveme na velkolepé oslavy významného „double“ výročí naší „školy a školky“. Společně oslavíme již 90.
výročí otevření nové budovy ZŠ a 35. narozeniny MŠ. Na
26.10. pro Vás připravujeme zajímavý program, prohlídku

Čejka František, narozen 3.
9. 1885, Prosetín
48
• v době úmrtí
bojoval u 30.
zeměbraneckého pěšího pluku, od 13. 5. 1915 nezvěstný v Rusku
Odvárka Jaroslav, narozen 4. 8. 1896, Prosetín 68
• v době úmrtí bojoval u 98. pěšího pluku, zemřel
1. 8.1916 v sanitním ústavu Horské brigády č. 10
ve Fjeru – Albánie
Remeš Antonín, narozen 16. 1. 1873, Prosetín 39
• v době úmrtí bojoval u 30. zeměbraneckého pěšího
pluku, od 17. 1. 1916 nezvěstný v ruském zajetí
Trpkoš Karel, narozen 21. 2. 1893, Prosetín 69
• v době úmrtí bojoval u inf. regimentu č. 92, 1. polní
prapor, zemřel 9. 6. 1915 - Rozwarzany, Halič
Vácha Josef, narozen 17.11.1890, místo narození
nedohledáno
• v době úmrtí bojoval u 98. pěšího pluku, zemřel 5. 7.
1915 – Nova Vas, Přímoří
Zach František, narozen 4. 6. 1892, Prosetín 11
• v době úmrtí bojoval u 81. pěšího pluku, zemřel 19. 4.
1918 v St. Dona di Piave, Itálie

POSÁDKOVÁ MĚSTA

Vysoké Mýto – 98. pěší pluk a 30. zeměbranecký pěší
pluk
Jihlava – 81. pěší pluk
Terezín – Inf. regiment č. 92
Dana Kajzrlíková

budovy ZŠ a jejího nového vybavení, řadu vzdělávacích aktivit a velkým překvapením bude i možnost zakoupení „Almanachu“, o němž se dozvíte více v dalším příspěvku. Celá
akce startuje již 25.10. dnem otevřených dveří naší MŠ.

Těšíme se na vaši účast, vedení školy a zastupitelstvo obce.

Almanach základní školy a mateřské školy Prosetín
Jak jste se již dočetli v předchozím příspěvku, na podzim nás čekají velké oslavy v naší
škole i školce.
Děti se zde vzdělávají již 235 let, současná
budova byla otevřena před neuvěřitelnými 90 lety, a proto jsme k tomuto kulatému výročí pro pamětníky, bývalé
i současné pedagogy, žáky, obyvatele připravili publikaci „Prosetín – škola a obec v proměnách času“. Kniha
mapuje historii školství v Prosetíně od samého počátku až
do roku 1948, jsou tady vypsány klíčové okamžiky od roku
1948 po současnost, seznamy pedagogů a počty žáků.
Jelikož je škola důležitou součástí obce, nebyly opomenuty historické momenty související se životem a prací
zdejších lidí. Čtenáři si přečtou, kdy a za jakých okolností obec vznikla, kdy byla poprvé zmíněna v historických
pramenech, jak se měnila v průběhu let. Dozví se informace o významných osobnostech, lomech a lomařích,

o dopravě. V knize nechybí několik desítek historických
i současných fotografií. Prosetínskou školu navštěvovaly a stále navštěvují děti z Leštinky, Vrbatova Kostelce,
Cejřova, Kvasína, Mrákotína, Oflendy, Tisovce, Dřeveše
a Otáňky, a tak se v knize objevují i zajímavosti z dějin
těchto obcí.
Myslím si, že se Vám dostane do rukou kvalitní publikace.
Seznámíte se nejen s historií obce a školy, ale budete moci
zavzpomínat na své předky a příbuzné, vrátit se na chvíli
do svých dětských let. Pevně věřím a doufám, že bude kniha lákává i pro budoucí generaci, které připomeneme naše
kořeny a tradice.
Pamětní kniha vyjde v limitovaném nákladu v měsíci říjnu
a bude možné si jí zakoupit přímo na oslavě, v prostorách
školy. Těšíme se na společné setkání v pátek 25. října 2019
– Den otevřených dveří v MŠ Prosetín, v sobotu 26. října
2019 – Oslavy výročí 90 let otevření budovy školy.
Mgr. Jaroslava Matrasová

„NA CO SE PTÁTE?“
Jak je to s financováním školských zařízení zřizovaných obcí?
Velmi často se setkávám já, i kolegové zastupitelé, s otázkou k financování školských zařízení, roli obce v této problematice a výraznými rozdíly v názorech, zda je financování správné a efektivní. Proto jsem se rozhodla využít této
cesty a problematiku osvětlit.
Většina neinvestičních výdajů škol a školských zařízení
definovaných jako tzv. přímé výdaje na vzdělávání, výdaje

na platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
včetně příslušenství, ostatní neinvestiční výdaje spočívající
v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, pořizování
učebnic a učebních textů poskytovaných žákům bez úplaty, zvýšené výdaje na vzdělávání žáků se speciálními vzděPokračování na straně 8
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lávacími potřebami apod. je kryta z finančních prostředků
státního rozpočtu. Ty přiděluje přímo krajský úřad škole.
Pokud obec povolí výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě,
pak se podílí i ona na úhradách zvýšených výdajů na vzdělávací činnosti školy.
Obec má zákonnou povinnost hradit ty výdaje škol a školských zařízení zřizovaných obcí, které nejsou hrazeny ze
státního rozpočtu nebo z jiných zdrojů. V praxi jde o neinvestiční prostředky na provoz a o investiční prostředky na
výstavbu a rekonstrukce. Jako zřizovatel proto poskytuje
své příspěvkové organizaci – škole tzv. příspěvek na provoz.
Dalšími zdroji finančních prostředků pro školská zařízení
jsou např. finanční fondy, granty, dotace nebo peněžní dary.
Od 1. 1. 2013 získávají obce část daňových příjmů na financování školství podle skutečného počtu dětí a žáků navštěvujících základní školu a mateřskou školu v předešlém
roce. Tedy i za děti z okolních obcí. Stejné peníze obdrží
na žáka každý zřizovatel školského zařízení, nezáleží na

velikosti obce. Od
r. 2013 se částka
za žáka postupně
zvyšuje. Tabulka
v dolní části článku porovnává příspěvek, který naše
obec získává od
státu na školství, proti výdajům, které obec na školství skutečně vydává ze svého rozpočtu. Peníze nejsou účelově
vázány. Skutečné náklady na provoz školy těmto prostředkům nemusí odpovídat. Pokud je provoz školy v přepočtu
na žáka dražší, lze vzít tyto výdaje z jiné části rozpočtu
obce. V opačném případě lze naopak využít přebytky pro
rozvoj jiné kapitoly rozpočtu. Pozitivně lze hodnotit i investice obce do těchto zařízení, které nejen zvyšují jejich
atraktivitu a „přitahují“ nové žáky, ale také kladně ovlivňují
standardní provozní náklady, jako např. výdaje za energie.
Zateplením obou objektů jsme docílili nezanedbatelné snížení této nákladové oblasti.

Rok

Příspěvek od státu obci

Výdaje na provoz
z obecního rozpočtu

2014

1 426 800,-

2 447 429,-

2015

1 467 788,-

2 234 228,-

2016

1 576 274,-

2 021 026,-

2017

1 730 092,-

1 937 582,-

2018

2 631 552,-

1 835 990,-

Na závěr chci říct, že naše škola a školka jsou pro naši
obec prioritou a co nejvyšší počet žáků zapadá do obecní
strategie. V dnešní době není pro malou obec jednoduché
školská zařízení udržet, natož na takové úrovni, jakou dosahují ta prosetínská. To dokazují i konkrétní čísla, protože
v roce 2010 jsme startovali na počtu 103 (ZŠ) + 50 (MŠ) a
v minulém roce jsme byli na 153 (ZŠ) + 56 (MŠ), tedy na
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V úterý 25.6. 2019 se konal 2. ročník celostátní soutěže
v programování a ovládání robotů. Družstvo naší školy, ve složení Erik Uxa, Radim Tomášek a David Remeš,
soutěžilo v konstruování, ovládání a programování robotů.
Během roční přípravy žáci s využitím darovaného hřiště
sestavili robota, vyzkoušeli jeho ovládání a naprogramovali základní funkce. Stejně jako loni jsme pro tým vybrali
název Fanrobot. V soutěži družstev s dálkově ovládaným
robotem jsme se drželi od začátku na předních místech,
ale v soutěži individuálních dovedností se však první pokus nevydařil, a tak se kluci chystali na další. Nejvíce
práce zabrala tvorba a ladění programu na připravených
cvičných hřištích a společně s tím se účastnili jednotlivých
soutěžních kol. Soutěže následovaly jedna za druhou
a čas se rychle krátil. Nadešel velký závěr. V individuálních
dovednostech jsme získali 97 bodů, v programování dalších 21 bodů, které velkou měrou přispěly k prvnímu místu
v celostátním kole VEX IQ Challege v kategorii „Individuální dovednosti“. Na naší škole jsou tedy nejlepší operátoři
a programátor robotů VEX z celé republiky. Všem zúčast-

něným patří obrovské poděkování za nejlepší umístění
v dané kategorii, skvělou reprezentaci školy a přípravu
na tuto náročnou soutěž.
Mgr. Jaroslava Matrasová, ředitelka školy

Investice obce
do školských zařízení
4 937 857,Předčasná splátka úvěru
na zateplení ZŠ/MŠ

36% nárůstu. Toto jsou skvělá čísla potvrzující správnou
cestu a je tak potřeba poděkovat všem, kteří se na jejím
rozvoji podílejí, v čele s paní ředitelkou Jaroslavou Matrasovou. Důkazem dobré práce jsou rovněž hodnocení České školní inspekce, široké veřejnosti i všech rodin, které se
rozhodly změnit školní zařízení a pro své děti vybraly právě
to naše.
Hana Zahálková

Vzpomínka na některé úspěšné červnové akce – ZŠ Prosetín
Ve středu 20. 6. se v naší základní škole uskutečnil ve spolupráci s ČHJ Prosetín a SDH Tisovec branný den, jehož
hlavní součástí se stala sportovně – vědomostní soutěž pod
názvem „Branný závod 2019“. Před závodem žáci podle tříd
absolvovali teoretickou přípravu, získané vědomosti a znalosti poté uplatnili v testových otázkách. V další části branného dne byli žáci rozděleni do pětičlenných soutěžních
družstev podle věkových kategorií. Na devíti základních stanovištích, rozmístěných v terénu na trase dlouhé cca 2,5 km,
byla prověřována nejen jejich fyzická zdatnost a zručnost,
ale také vědomosti z různých oblastí, např. zdravovědy,
topografie, dopravní výchovy, požární ochrany či znalosti přírody. Poděkování za pomoc při organizaci branného
dne patří nejen hasičům, ale také p. Dostálovi a dalším pomocníkům na jednotlivých stanovištích i všem pedagogům.

www.prosetin.eu

česká hasičská jednota
prosetín
Dobrý den,
chtěl bych vás seznámit s činností sboru od posledního vydání zpravodaje.
V sobotu 11. května 2019 v 16:55 se
Prosetínem, Malinným a Mokrýšovem rozezněla v obecním rozhlase
siréna, svolávající místní dobrovolné
hasiče k taktickému cvičení dálkové
dopravy vody z lomu Pod stodolou
k Malinnému, které bylo naplánováno pro okrsek Holetín. V 17:00
místní jednotka vyjela na místo, poté
dorazily další jednotky z Malinného, Kvasína, Vrbatova Kostelce, Tisovce, Holetína, Dolního Babákova
a jako poslední v 17:13 z Příkrakova. Po zádrhelu na sání vody, bylo
vše bez problémů a již v 17:23 bylo
vedení nataženo a voda proudila hadicemi. Akce byla ukončena v 17:50
a poté následovalo vyhodnocení
akce velitelem okrsku Holetín Marcelem Ťopkem z SDH Kvasín, který
poděkoval přítomným 31 hasičům
z 8 sborů. Jako velitele prosetínské
jednotky mě mrzí, že se za Prosetín
zúčastnili pouze 4 hasiči z necelé

padesátky členů, s tím, že ostatní
školení nepotřebují.
Dne 31. května 2019 jsme po letech
uspořádali Odpoledne plné her, zá-

bavy a adrenalinu pro celé rodiny.
Hned u vstupu každé dítě obdrželo na uvítanou sladkost a po celou
Pokračování na straně 10
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mohl zůstat. V 2. kole
se utkali v pivní štafetě 5 lidí z týmu. 3. kolo
opět požární útok na 3B
nástřik s další losovačkou. Po prvním kole se
ujalo družstvo Žďárce
vedení, ale na pivní štafetě prosetínští zabrali
a dopili o 30s dříve před
„šlechtou“. Ve třetím
kole Žďárec nedokázal
bodovat a nabral další
ztrátu, což znamenalo
pro Prosetín další výhru
a prosetínském hřištěm
se tak rozeznělo „vítej
zlatý hattricku“.

Pokračování ze strany 9
dobu akce byla limonáda a nanuky zdarma. Pro děti jsme
připravili několik soutěžních disciplín ve třech věkových
kategoriích, aby i nejmenší děti nepřišly zkrátka. Děti
mohly kromě disciplín využít i malování na obličej, extravagantní účesy nebo modelování balonků. Mezi soutěže
byly vloženy praktické ukázky speciálních hasičských
obleků s výkladem od příslušníka HZSp Paramo Pardubice Tomáše Vostrčila. JSDHo Hlinsko nám předvedla
hašení hořícího auta a v našem podání jsme prakticky
ukázali, co udělá hořící olej na pánvičce, když na něj nalijeme vodu. Hřebem odpoledne byla bohatá tombola pro
děti, kde byly skvělé ceny (díky sponzorům) např. Notebook, jízdní kolo, mobilní telefon, skateboard, spousta
deskových her, hokej STIGA a další.
Této akce se zúčastnilo 170 soutěžících dětí. Podrobnější informace a fotografie, včetně ohlasů od návštěvníků máme na našem facebooku. Každopádně největší dík
patří Marcelu Vítovi, který měl lví podíl na této úspěšné
akci.
Na začátku to byla pouhá sázka mezi dvěma týmy ČHJ
Prosetín vs. SDH Žďárec u Skutče a dnes už je to legenda. Předem daný výběr borců Žďárecké šlechty vyzval
předem daný výběr veteránů ČHJ Prosetín k „Souboji Titánů“ a to v požárním útoku, dle pravidel ligy CR
na jednotném stroj PS18. Domluven byl běh na dvě kola,
z nichž se počítá lepší čas. Vítěz nic nevyhrává, jen čest
a slávu, ale prohraný platí sud 12° piva Plzeň, který se
za účasti všech nominovaných borců ihned vypije. Takto
zněla původní pravidla, letos už byla jiná ;-) Souboj, který
se konal v pátek 28.6.2019, byl složen ze tří kol. Časy se
sčítaly, takže nic nebylo do úplného konce jednoznačné. 1. kolo byl požární útok na 3B nástřik. Borci si před
útokem vylosovali pozici, na které poběží, pouze strojník
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obsadily ženy z SDH Vinary (25.66). Naše soutěž je letos
zařazena do seriálu nočních soutěží pod názvem SUMMER NIGHT CUP 2019.
No a co nás v nejbližší době čeká? Máme tu poslední účast na společném Mistrovství České republiky HZS
a SH ČMS v požárním sportu v Ústí nad Labem, kde Naši
hasiči budou poslední srpnový víkend reprezentovat naši
obec. Takže jim můžete držet palce při obhajobě loňského
celkového 9. místa a bronzové medaile z požárního útoku,
kterou získali loni v Liberci.
Martin Vít

sokol prosetín
mém startu, prozatím tedy není prostor pro hodnocení
výsledků. Na druhou stranu je tu ale skvělá příležitost pro
pozvání Vás a vašich rodin. A že je možností dostatek lze
vyčíst z přiloženého rozpisu utkání všech našich týmů, tak
přijďte společně zafandit a podpořit naše fotbalové „reprezentanty“.

Poslední červencový víkend patřil již osmému
ročníku noční soutěže
O pohár starosty obce
Prosetín v požárním útoku. Zúčastnilo se jej celkem 25
týmů. V kategorii mužů obhájili již potřetí vítězství SDH
Choltice a to shodným časem jako loni 19.34. Na druhém
místě skončili SDH Skuteč s časem 19.51 a třetí SDH
Morašice s časem 19.87. Domácí skončili na 8. místě.
V kategorii žen zvítězily ženy z SDH Skuteč (25.06), následovány ženami z SDH Lukavice (25.47) a třetí místo

Poslední příspěvek je ohlédnutí na Odpoledne plné her,
které jsme pořádali společně s hasiči za účasti obce.
I v tomto případě hodnotíme velmi pozitivně, protože přiPokračování na straně 12
ZVEME VŠECHNY FANOUŠKY DOBRÉHO JÍDLA

V posledním vydání zpravodaje jsme Vás zvali
na plánované akce a přislíbili první pohled
na sportovní výsledky našich týmů. Pořádané
akce nepotřebují žádný rozsáhlý komentář,
jednoduše to bylo super, mraky lidí, spousty
starostí, velmi pozitivní ohlasy a prostě jsme
si to společně užili.

PROGRAM:

Pro naše spolky je to motivace realizovat další takové aktivity a příkladem může být 1. ročník plánované akce pro
milovníky společenského života a zejména vaření Prosetínský kotlík, tedy soutěž vybraných týmů v přípravě
kotlíkového guláše. Už nyní má akce skvělé ohlasy na facebookových stránkách, tak připojujeme pozvání i touto cestou, těšíme se na Vás 14. 9. na prosetínském hřišti, a to
za každého počasí.
Nyní zacílím do naší sportovní činnosti, která pro většinu
našich týmů začala po „prázdninové“ přestávce v polovině srpna. Pozitivní zprávou je účast všech našich týmů
v původních soutěžích, což znamená přesah do krajské
úrovně. Pro nás tedy jasný signál, že i „malá vesnice
může hrát velké divadlo“. Aktuální soutěže jsou na sa-

PŘIJĎTE POVZBUDIT, OCHUTNAT A HODNOTIT!
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

DOPROVODNÝ PROGRAM: PÁROVÁNÍ PIVNÍCH SPECIÁLŮ!

PODPOROVÁNO:

PLZEŇSKÝM PIVOVAREM

SK SOKOLEM PROSETÍN

www.prosetin.eu
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Přejeme
k jubileu, 2019

Vítáme nové
občánky, 2019

91 let • Kosařová Marie, Malinné
85 let • Machová Marie, Prosetín

Antonín Šimek

80 let • Čechlovský Josef, Prosetín
Pokračování ze strany 9

Slavíme jubileum 100 let

pravený program, celá řada soutěžních disciplín i spousta
dalších atrakcí měla úspěch nejen u dětí, ale i dospělých.
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům za věcné dary
a pořadatelům za čas, který takto potřebné a úspěšné akci
věnovali.
Roman Vodvárka

Speciální prostor vyhrazený pro speciální gratulaci,
a to k jubileu 100let, které oslavila naše spoluobčanka

paní Jaroslava Kudrnová.

SK SOKOL PROSETÍN – FOTBALOVÝ PROGRAM PODZIM 2019
DATUM
SO 10. 8.
NE 11. 8.
ST 14. 8.
S0 17. 8.
NE 18. 8.
S0 24. 8.
NE 25. 8.
ST 28. 8.
S0 31. 8.
NE 1. 9.
S0 7. 9.
NE 8. 9.
S0 14. 9.
NE 15. 9.
S0 21. 9.
NE 22. 9.
S0 28. 9.
NE 29. 9.
S0 5. 10.
NE 6. 10.
S0 12. 10.
NE 13. 10.
S0 19. 10.
NE 20.10.
S0 26. 10.
NE 27.10.
S0 2. 11.
NE 3. 11.
S0 9. 11.
S0 16. 11.

Muži

čas

DOROST

čas

P – SRCH

17:00 JABLONNÉ – P/H
LIBCHAVY – P/H
SLATIŇANY – P 17:00
P/H – H. MĚSTEC
HOLICE – P/H
P -SKUTEČ
17:00
P/H – LANŠKROUN
P/H – CHRUDIM
SVRATOUCH – P 17:00
LETOHRAD – P/H
P – H. JELENÍ
17:00
CEREKVICE – P 16:30
P/H – ÚSTÍ
PARDUBIČKY – P/H
P – L. BOHDANEČ 16:00
P/H – M. TŘEBOVÁ
P – CHOLTICE
15:30
DOBŘÍKOV – P
15:30 PŘELOUČ – P/H
P/H – HLINSKO
P – ŘEČANY
STOLANY – P

15:00
15:00 POLIČKA – P/H

P – ROZHOVICE
NASAVRKY – P

hřiště

žáci

čas

hřiště

přípravka

čas

hřiště

13:30
18:00

Letní tábor svratouch

17:00 PROSETÍN
14:00
PŘELOUČ P/H

10:00, 11:45

LIBCHAVY – P/H
P/H – H. MĚSTEC

9:30, 11:15
16:00, 17:45 PROSETÍN

NEMOŠICE – P/H

9:30, 11:15

18:00 PROSETÍN
13:30 HOLETÍN
10:15

14:00 PROSETÍN
10:15
P/H SLATIŇANY
15:30 PROSETÍN L. BOHDANEČ – P/H

9:30, 11:15 HOLETÍN
9:30, 11:15

12:45

9:30, 11:15 PROSETÍN

P/H KRÁLlKY

P/H – RVÁČOV, PROSEČ

9:00 RVÁČOV

P/H – ROSICE, H. TÝNEC

9:00 KROUNA

P/H – BÍTOVANY, ROSICE
P/H – BÍTOVANY, LUŽE

10:00 ROSICE
9:00 HOLETÍN

P/H – RVÁČOV, CHRAST

9:00 CHROUSTOVICE

P/H – BÍTOVANY, ROSICE

9:00 HOLETÍN

15:00 PROSETÍN VOLNO
P/H TŘEMOŠNICE

P/H – SVRATOUCH, H. TÝNEC 9:00 KROUNA
9:30, 11:15 PROSETÍN P/H – PROSEČ, CHRAST
10:00 CHRAST

14:00

P/H – PŘELOVICE

9:30, 11:15 HOLETÍN

13:30 SLATIŇANY – P/H 11:00
P/H – CHOCEŇ
13:00 HOLETÍN
Č. TŘEBOVÁ – P/H 10:30

D. ÚJEZD – P/H

9:30, 11:15

P/H – LITOMYŠL

12:30

Připojujeme se s přáním pevného zdraví
a zejména udržení vitality, vtipu a pozitivního přístupu.

11:00 HOLETÍN

P/H – PROSEČ, SVRATOUCH

9:00 PROSETÍN

P/H – LUŽE, H. TÝNEC

9:00 H. TÝNEC

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se uskuteční 5. října 2019.

20.7. se na Wolkerově planině ve Svratouchu odstartoval
další letní tábor při ZŠ Prosetín a jako „vedoucí - pamětník“
(už 26x) můžu potvrdit, že i tentokrát se akce povedla na
1*. Jak dobrá je naše parta ukazuje každoroční velký zájem
a poptávka o volná místa do posledních chvil. Letos jsme
připravovali týden zábavy pro více než 90 dětí a tématem
pro tento rok byla hra O poklad indiánského náčelníka. Hru
jsme odstartovali už standardním tematickým videem, kde
odehrál hlavní roli náš „prosetínský indián“ Aleš Doležal –
ještě jednou děkujeme.

A pak už to “jelo“ indiánským životem – týpí, totem, indiánské přestřelky, výroba ponč, čelenek, talismanů, lapačů, indiánský tanec, týmové bojovky o vlajku a spousta
dalších. Hru jsme zakončili pravým rýžováním zlata a také
indiánskou olympiádou, kde si děti mohly v různých disciplínách vydělat „prosetíňáky“ a za ně nakupovat hodnotné
dárky. Takže jako každý rok prostě SUPER, dokonce tak,
že zvažujeme možnosti, jak navýšit počet dní z aktuálního
týdne.
Roman Vodvárka

www.prosetin.eu
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Druhým úkolem bude křížovka:

chvilka zábavy a soutěžení
Vyhodnocení soutěže!
I v druhém vydání nového zpravodaje jsme si společně zasoutěžili a na úvod musím říci, že jsem reagoval
na častá doporučení jako „klidně to může být složitější“ a to se také odrazilo ve vyhodnocení tohoto
soutěžního kola, které mělo hned 3 záludné úkoly:

Hlavolam (1 + 10 + 3 = 14)
Hádanku (dnes je 1.1, narodil se 31. 12 a 30. 12. mu je 13)
Křížovku (Vážený trosečníku, měsíční pobyt stojí deset tisíc)
Jedinou správnou odpověď nám zaslala Zuzka Čechlovská. Ještě jednou
děkuji za aktivní zapojení do soutěže a posílám výhru – lyžařské brýle.

Tímto vyzývám všechny „soutěživce“, aby se zapojili, potrápili mozkové závity
a neváhali poslat své odpovědi na mailovou adresu naší redakce:
redakcezpravodaje@prosetin.eu
Rozhodující kritéria jsou: 1) správná odpověď, 2) pořadí Vaší odpovědi
Hodně štěstí!
Roman Vodvárka

soutěž do 30. 9. 2019
Prvním úkolem bude logická hádanka:
Martin se vrátil pozdě večer z oslavy a jeho rodiče se ptali, kolik tam bylo celkem lidí?
Martin jim odpověděl, že si počet lidí nepamatuje, ale ví, že si každý s každým potřásl rukou
a že se jednalo o 66 potřesení. Dokážete pomoci rodičům určit, kolik bylo na oslavě lidí?

www.prosetin.eu
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inZerce

Návrhy technických řešení
automatizace pracovišť
komplexní dodávky robotických systémů

MICo robotic s.r.o., prosetín 141, 539 76 Prosetín
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Fotografie: Tamara Bohuňková
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Prosetín, Malinné, Mokrýšov a je k dispozici i v elektronické podobě na webových stránkách obce. Zveřejňované fotografie v tomto
zpravodaji jsu reportážního charakteru a nejsou s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GPDR).
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