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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Letošní podivně zavirovaný rok se chýlí ke konci. Přijměte prosím naši omluvu, že až v jeho závěru dostáváte konečně svůj oblíbený Zpravodaj. Co v něm všechno
najdete?

Že i žáci osmé třídy mohou přijít s projektem, který obec realizuje, si můžete
přečíst v článku Mladí ladí D-dur.
Už Jan Neruda řešil otázku: „Kam s ním?“
Podobně i před námi se nyní objevila výzva ohledně nakládání s odpady. Více v článku starosty.
Kdo by se domníval, že nám po slibném začátku naší
Virtuální univerzity třetího věku došel dech, ten by se
hluboce mýlil. Přesvědčí Vás naše tutorka VU3V Lucka
Šiklová.
Kdy začneme platit za kanalizaci? I to se dozvíte v článku
s názvem „Kolik budeme platit za kanalizaci?“
Velmi lidský a rozumný náhled na distanční výuku v době
„zavirované“ nám nabídne ve svém článku ředitelka ZŠ
paní Matrasová. Zprávičky z MŠ budou navazovat.
Více než roční intenzivní práce na Strategickém rozvojovém plánu obce pro následující roky jde do svého finále. Osoba z nejpovolanějších, Roman Vodvárka, nám
tento společný maják přiblíží. Na pravidelný report z činnosti našich spolků SK Sokol Prosetín a ČHJ Prosetín
se jistě těší většina z Vás. Nebudete ochuzeni.
Další občanskou aktivitou v naší obci je Prosetínský
trojlístek. Jsme rádi, že i tento spolek využil nabídnutého prostoru.
Za redakci zpravodaje, Michal Vychroň

Připomínám možnost pro všechny občany přispívat svými články,
které stačí zaslat na e-mailovou adresu:
redakcezpravodaje@prosetin.eu

Výměna stráží
Jaro tohoto roku přineslo na obecní úřad výměnu snad
na všech postech OÚ. Jaroslav Raba na svou žádost
nastoupil zasloužený odpočinek. Celé zastupitelstvo Ti
Jardo děkuje, že jsi dotáhnul kanalizaci a vše jsi s námi
vydržel.

Děkujeme rovněž za to, že úřad jsi nám předal v pořádku
a bez „kostlivců“. Že to bylo období celkově emočně vypjaté, to víme všichni. O to více děkujeme, že v případě potřeby Jardo neváháš a přijdeš nám pomoci. Hodně štěstí
a dlouhý důchod.
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Strategie obce má oficiální zelenou
Strategie je obecně celkem složité téma a není tomu jinak ani na obecní úrovni, kde tato
oblast nabývá snad ještě většího významu. Jako téma společně řešíme prakticky od ustanovení
stávajícího zastupitelstva, kdy první strategickou úvahu sdílel tandem Vodvárka & Vychroň.
Prezentace „Idea rozvoje obce Prosetín“ reflektovala základní příležitosti rozvoje a investic
a také, lehce kontroverzně, avizovala plány v nárůstu obyvatel. Podstatnou myšlenkou byla
také „PR“ ambice přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku, v ideálním případě zisk tohoto
výjimečného titulu. Tehdy jsme si říkali: „tyjo, to není nereálné, vždyť většinu těch oblastí
celkem obstojně plníme, tak dotáhneme ty ztrátové a půjdeme do toho“. S odstupem času
můžeme hodnotit, že se nám sice nepovedlo vše, ale rozhodně ne málo a tato myšlenka
je stále reálnější.

A téma strategie nabralo i ten zásadní, oficiální rozměr.
I přes všechny nešvary, které nám v tomto roce nachystal
nepřítel COVID, jsme se všichni mohli zapojit do dotazníkového šetření v rámci projektu „Vytvoření strategických
dokumentů pro svazek obcí Mikroregionu Skutečsko – Ležáky“. Protože jsme se nacházeli v režimu nouzových či
karanténních opatření, tak jsme uzpůsobili sběr dotazníků
i online formou, nicméně dopad stávající situace do počtu odpovědí byl evidentní. Celkově jsme získali 46 vyplněných dotazníků a byť se toto číslo zdá na první pohled
jako nevalidní vzorek, tak jsme v porovnání s jinými obcemi
vynikali. Ve výsledném dokumentu, který každý občan obdržel do schránky v tištěné podobě, jsme tak mohli vidět
např. analytický pohled na naši obec, pozitivní hodnocení
školních zařízení a sportovní činnosti nebo názor obyvatel
na přednostní investice obecních prostředků. Zde bylo celkem jasno, co je TOP5 priorit:
1) Kulturní zařízení,
2) Komunikace,
3) Podpora spolků,
4) Bezpečnost,
5) Bytová výstavba.
A jsem opravdu rád, že aktivity zastupitelstva tento pohled
reflektují a svým způsobem už v předstihu všechny tyto
oblasti více či méně ve svých aktivitách řešily. V první prioritě jsme jednali o odkoupení prosetínského „symbolu“
č. p. 1, který jsme chtěli zrekonstruovat do super Kulturního domu. Bohužel jednání se stávajícím majitelem nedopadla úspěšně a pro kulturní zařízení hledáme jiné varianty.
V oblasti komunikací došlo k několika dílčím úpravám, nej-

větší zřejmě „u pomníku“ a aktuálně se blížíme k realizaci
rekonstrukce komunikace v Klínku, která se nese v duchu
historického dluhu a její opravu řadíme do rubriky „oprava
pracest“. V této aktivitě pokračujeme, připravujeme další
projekty, abychom byli připravení pro další realizace po vyhlášení dotačních titulů, které máme jako základní podmínku pro takovéto větší akce. Podpory spolků jsme se dotkli
primárně požadavkem tandemu Vodvárka & Havel, kteří
v zastoupení Sokola požadovali zvýšení rozpočtu spolku.
Ten je dlouhodobě ztrátový ve sportovní oblasti a veškerou
sportovní i kulturní činnost, včetně údržby a rozvoje místního sportovního areálu výrazně dotuje ze své podnikatelské
činnosti. Změna rozpočtu by měla zároveň zajistit jistotu
a dostatek finančních prostředků pro léta plánovanou rekonstrukci celého zázemí. Přeci jen si řekněme, že jak hrajeme fotbal na krajské úrovni, tak v pohledu na „kabiny“
hrajeme 4. třídu, navíc před 30 lety. Nejde o malou akci
a je zcela jasné, že bez podpory a zapojení obce změna
bude složitá nebo nebude vůbec, ale aktuálně svitla naděje
na významný dotační titul, který by mohl pomoci situaci
vyřešit. „V rukou“ má aktuálně Michal, který možnosti této
podpory ověřuje na nejvyšších místech – držme si „kopačky“. Další oblastí je bezpečnost, kde je jedním z větších
témat projekt na posílení bezpečnosti příchodu a odchodu
ze školy. Zásadním tématem jsou „kamiony“, kde aktuálně
schvalujeme alespoň prevenci v podobě zpomalovacích
radarů a ověřujeme také možnost
statického pokutovacího
radaru,
kde jsme závislí
na zapojení dalších
obcí a zastřešení
chrudimskou radnicí. Pátou hlavní
prioritou pro investice z pohledu
obyvatel je bytová
výstavba. I toto
téma máme dlouhodobě otevřeno
a již plánovanou
realizaci zóny „Klínek“ zmrazil, mini-
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málně na rok, rovněž COVID. V každém případě akce dále
běží a v našem zájmu je realizace co nejdříve, samozřejmě
s ohledem na podmínky a možnosti = finance. V každém
případě máme už na spadnutí prodej obecních parcel okolo malé bytovky, kde se první zájemci z našeho dlouhého
seznamu můžou těšit na kontakt z obce za účelem domluvy podmínek prodeje.
Toto vše je pouze lehký vhled „pod pokličku“ strategických
plánů, mohl bych pokračovat např. plány na cyklostezku
Dřeveš/Mrákotín, která by měla být finálně součástí naučné stezky Stopy Ležácké tragédie. Plánujeme rekonstrukci
místního rybníka za školou, kde bychom chtěli vybudovat
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klidovou zónu, naši mladí zase vyprojektovali modernizaci
prostoru před poštou, kde vznikne workoutové hřiště. Plánujeme rovněž úpravu dětských hřišť a v otázce dětí a plánu výstavby je na řadě téma kapacit místní mateřské školy,
kterou potřebujeme v tomto kontextu kapacitně rozšířit.
A opět bych mohl pokračovat, místo toho uzavřu tím hlavním sdělením, že Strategický dokument prošel připomínkovacím procesem a v upravené podobě bude tak v nejbližší době usnesen. Pro obec to znamená splnění jedné
z hlavních podmínek pro získávání dotačních prostředků
a nejedná se tedy o „nějaký strategický dokument“, ale základní klíč pro společně plánované investice.
Hodně zdraví a pohody v roce 2021,
zastupitel, Roman Vodvárka

Virtuální univerzita třetího věku
v Prosetíně
První běh univerzity třetího věku v Prosetíně byl, bohužel,
notně poznamenán nouzovým stavem. Kurz „Etika jako
východisko z krize společnosti.“ byl zahájen v únoru a 12
studentů s nadšením sledovalo první přednášky. V polovině kurzu však bylo zakázáno účastnit se výuky ve škole
a úspěšně se podařilo absolvovat zbývající tři přednášky
a testy pouze čtyřem z nich.
Na konci září byl zahájen druhý běh univerzity třetího
věku, do kterého se zapsalo deset zájemců. Kurz nazvaný „Čínská medicína v naší zahrádce“ si naši studenti
sami vybrali a velmi se těšili na společné přednášky,
diskuse a sdílení vlastních zkušeností. Vzhledem k okolnostem však byla společná setkání zrušena a výuka se
ze školy opět přesunula do jejich domácností. O to větší uznání si zaslouží všichni, kteří se popasovali s novou
výzvou a pilně studují i v těchto ztížených podmínkách.
Na jarní semestr roku 2021 připravujeme téma „České
dějiny a jejich souvislosti I.“, Přednášky budou opět probíhat od února do června. Cena za celý kurz je 300,- Kč.
Pro bližší informace se obracejte na tel. 777 151 944.
Noví zájemci se mohou přihlašovat i na obecním úřadě.

Na závěr chci poděkovat všem účastníkům za velmi milá
setkání a skvělou spolupráci. Přeji všem klidné svátky,
do nového roku mnoho zdraví a věřím, že se v únoru uvidíme na přednášce.
L. Šiklová

Kolik budeme platit za kanalizaci?
Právě v těchto týdnech končí další důležitý milník našeho společného příběhu „Splašková kanalizace“. Pojďme si
říct, kam jsme k dnešku došli a jak to bude dál.
Externí firmou prováděný dozor provozu naší ČOV jednoznačně prokázal správnost funkce celého systému. Celoroční ostrý provoz jsme využili pro sběr dat potřebných k co
možná nejreálnější kalkulaci výše stočného pro rok 2021.
V rámci projektu bylo vybudováno 243 domovních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. K dnešnímu dni evidujeme
179 připojených nemovitostí, které reálně využívají systém
splaškové kanalizace obce. Jsme tedy na 74 %, co se počtu nemovitostí týká.
Apelujeme na majitele nemovitostí, kteří doposud nerealizovali připojení (64), aby tak učinili co nejdříve.

Platný zákon o vodách nám všem v Prosetíně ukládá
povinnost správného nakládání s odpadními vodami.
Požadavky poskytovatele dotace a reálné celoroční náklady na provoz kanalizace nám umožnily stanovit výši stočného pro příští rok, která je o 17 % nižší, než byla na začátku projektu uváděná. Kalkulací stočného byla stanovena
a zveřejněna cena 39,80 Kč/m3 včetně DPH. Kalkulace je
vyvěšena na webu obce v sekci „Kanalizace a ČOV Prosetín“.
Způsob účtování množství odvedených splaškových vod
si bude volit každý vlastník nemovitosti přímo ve Smlouvě
o odvádění a čištění odpadních vod, kde je v odstavci 3
uvedeno:
Pokračování na straně 4
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Pokračování ze strany 3

¨ dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem pro veřejnou potřebu zjištěného
vodoměrem umístěným na vodovodní přípojce (není využívaná voda z jiných zdrojů)
¨ výpočtem podle prováděcího předpisu (směrná čísla roční potřeby vody [m3/rok]),
přičemž proměnné v tomto výpočtu podléhají změnám, a to tak, aby vždy odpovídaly
skutečnému stavu (zejména pokud jde o počet osob užívajících připojenou nemovitost).
Počet trvale připojených osob pro odvádění odpadních vod, ....................
(dle sděleni Odběratele)
Počet měsíců, po které je nemovitost využívaná*:
(*vyplňuje se pouze pro chaty a chalupy)

....................

Roční hodnota m3:

....................

¨ jako součet množství vody dodané do nemovitosti vodovodem pro veřejnou potřebu
zjištěného vodoměrem umístěným na vodovodní přípojce a množství vody získané
z jiných Provozovatelem měřených zdrojů:
Typ zdroje: kopaná/vrtaná studna umístěná na pozemku parc. č. ..................... k. ú.
Prosetín u Hlinska
Měřící zařízení Odběratele je umístěno: ..................................................................................

Pro názornost uvádím reálný příklad (první podepsaná
smlouva – rodina starosty)

Na „městskou vodu“ nejsme připojeni. Ve studni nemáme osazený vodoměr. Skutečnou spotřebu
tak neznáme a instalovat vodoměr do konce roku nestihneme. Uklidňuje nás fakt, že příští rok
můžeme Smlouvu změnit a zkusit způsob fakturace stočného podle skutečných (nikoliv směrných)
čísel. V nemovitosti (rodinný dům) žije pět osob. Směrná čísla uvádějí pro RD tyto údaje:
Jeden obyvatel a rok = 35m3 + 1m3
Prostým výpočtem dle vzorce:
Vychroň zaplatí v roce 2021 = počet osob * spotřeba vody na jednoho a rok * stočné
Tedy:				
= 5 * 36 * 39,8 = 7164 Kč včetně DPH
(Pokud bychom měli instalovaný vodoměr a naměřili celoroční spotřebu vody 150 m3, ušetříme asi
tisícovku. Protože ale máme celý rok 2020 kanalizaci ZDARMA, neřešíme.)
Na OÚ intenzivně pracujeme na přípravě smluv pro všechny připojené nemovitosti. Náš plán je v rámci předvánočních dnů doručit je do všech dotčených nemovitostí s výzvou k uzavření smluvního vztahu.
Placení bude probíhat dvakrát ročně. O termínech a způsobu budete včas informováni.
Závěrem mi dovolte zmínit, že naše obec počítá s dalším
rozvojem a rozšiřováním kanalizační sítě. V nejbližší době
bude provedeno protažení hlavní stoky do uvažované
obytné zóny Z5 (u hřiště) o padesát metrů.
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Distanční výuka aneb hlavou dolů

3. Smluvní strany se dohodly, že množství odváděných odpadních vod bude zjišťováno:

Důležitý parametr „směrná čísla“ je dán předpisem státních orgánů a je vyvěšen rovněž v sekci „Kanalizace“.
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V příštím roce bychom rádi v souladu s navrženým Strategickým rozvojovým dokumentem rádi zadali vypracování projektu na vybudování splaškové kanalizace v Malinném.
Odkanalizování místní části Mokrýšov bychom rádi řešili
ihned po vybudování ČOV ve Dřeveši.
V příštím roce nás zároveň čeká připojení celé obce Mrákotín na naši ČOV, která svou dimenzí s tímto krokem od
počátku počítá. Obec Mrákotín se tak stane rovněž naším
platícím, tedy váženým klientem.
Michal Vychroň

Uplynuly tři měsíce nového školního roku a žáci, učitelé i rodiče už
postupně absolvovali tři druhy výuky, prezenční, distanční a střídavou.
Nouzový stav, kterým jsme si prošli
na jaře, již nikdo z nás nechtěl zažít a všichni jsme věřili, že problém
s onemocněním Covid-19 je úspěšně za námi.
V úterý 1. září jsme nastupovali do školy plni optimismu a víry, že
nový školní rok proběhne již tak, jak
jsme byli po léta zvyklí. Bohužel, netrvalo dlouho a situace se opět radikálně změnila. Během měsíce září
byla postupně ve školách zaváděna
různá opatření a omezení, záhy jsme
začínali tušit to, co se velmi brzy stalo skutečností. Vysoké školy své dveře ani neotevřely, uzavřely se střední
školy a ve středu 14. října byly zavřeny i školy základní, výuka se přesunula do domovů žáků a studentů.
Povinně nařízenou distanční výuku
jsme v šibeničním termínu nastavili
pro všechny ročníky, zvolili jsme nejvíce přínosnou formu pro tuto situaci,
tedy on-line vysílání, a postupně ji dolaďovali. Pokud porovnáme obě období (jarní a podzimní), posunuli jsme
se v zavádění distanční výuky dopředu, zejména po technické stránce.
Všichni učitelé s ochotou, velkým
úsilím a nasazením využívali komunikačního kanálu Google Meet. On-line připojení probíhalo každý den
bez vážnějších problémů, buď z některé učebny, nebo z domovů našich
pedagogů. Musíme též konstatovat,
že v podstatě většina žáků vzorně
„chodila do školy“. Do on-line hodin
se žáci přihlašovali včas, spolupracovali se svými vyučujícími a individuálně plnili zadané úkoly. Učitelé
dělali maximum, aby výuka v těchto podmínkách byla efektivní a aby
toho žáky naučili co nejvíce. Trávili
mnohem více hodin u počítačů nad
přípravou on-line výuky, při vysílání
a u opravování domácích úkolů, které přicházely od žáků po celý den.
Jestli byl tento způsob správný a jestli nám výuka vyhovovala, není v tuto
chvíli na diskusi. Udělali jsme vše, co
bylo v našich silách, abychom se své
role učitele zhostili co nejlépe, všem
dětem umožnili se nadále vzdělávat.

Můžeme sice hledat pozitiva i negativa distanční výuky, všichni však moc
dobře víme, že prezenční výuku nic
nahradit nemůže.
Touto cestou bychom chtěli velmi
poděkovat rodičům za spolupráci
a vstřícnost i za všechny podněty
a připomínky, které jsme obdrželi
a kterým jsme se postupně věnovali. Slova podpory a uznání, jež nám
od rodičů v průběhu distanční výuky přicházela, byla pro nás v této
zvláštní době nesmírně důležitá.
Návrat žáků do škol započal 18.
listopadu, nejdříve nastoupili naši
nejmenší – žáci 1. a 2. třídy. Od 30.
listopadu se otevřely školní dveře
pro zbývající ročníky I. stupně a pro
9. ročník. Ostatní ročníky II. stupně
zahájily střídavou výuku po týdnu.
Nouzový stav, kdy děti nemohly
chodit do školy, však zastavil všechny naše plány. Nemohli jsme se společně potkávat, neodjeli jsme ani
na jednu exkurzi, neuskutečnila se
ani jedna školní akce.
Končí “podivný” rok 2020. Zřejmě
na něj nezapomene nikdo. Žáci, kteří
zůstali doma a museli výuku zvlád-

nout distančně, rodiče, ze kterých
se najednou stali částečně učitelé
a rádci při školní práci svých dětí,
ani učitelé, jež připravovali výuku nestandardním způsobem. Určitě bychom si všichni přáli, aby se v této
formě výuky již další rok neopakoval,
ale musíme počítat se vším. Z této
mimořádné situace si musíme vzít
to, co nás, školu, výuku a výchovu,
posune ještě dále. Měli bychom se
z ní poučit a nový rok připravit tak,
aby nás podobné nenadálé situace
nikoho nepřekvapily.
Na přelomu roku Vám všem děkujeme za spolupráci v uplynulém období a přejeme, abyste do nového
roku načerpali dostatek sil, které
Vám pomohou uskutečnit všechna
Vaše přání. Za starým rokem zavíráme pomyslnou knihu a s novým
bereme do rukou čistý arch papíru
a tužku. Za kolektiv pracovníků základní a mateřské školy Vám přeji
spoustu nádherných vepsaných řádků, krásně a příjemně prožité vánoční svátky, především hromadu zdraví
a „normální“ rok 2021.
Mgr. Jaroslava Matrasová
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Ahoj školko, už jsem tady, mám tu svoje kamarády!

Milí přátelé,
v současné době nezažíváme právě nejlepší časy a díky
nouzovému stavu je mnoho činností velmi omezených. My
jsme však ve školce na podzim stihli ještě výlet do Vrbatova Kostelce za oslíky a jinými zvířaty, a pak už jsme se
museli spokojit s prostředím mateřské školy a jejím okolím.
Na školní zahradě jsme si jednoho větrného dne pouštěli
draky, věnovali jsme se naší školní zahrádce, hrabali jsme
listí, dělali zimoviště pro ježky, sbírali šišky a jiné plodiny,
ze kterých jsme pak tvořili různé výrobky. Školkou také

projel svatý Martin
a alespoň imaginárně nám zde nasněžil.
Děti se naučily
spoustu básniček
písniček a her, které ale bohužel letos nebudou moci
předvést na vánočních besídkách rodičům a svým blízkým. Přesto jsme si
užili společně mnoho hezkých chvil
i legrace.
Například v pátek jsme se všichni převlékli za čertíky a užili
jsme si Mikulášskou nadílku. Dále nás čeká výroba dárečků pro rodiče a příprava na Vánoce, na které se všichni
moc těšíme. Už teď školičkou zní vánoční písně a koledy,
voní perníčky a dětem očka září štěstím a nedočkavostí.
Tak snad na nás Ježíšek ani letos nezapomene a nějaké ty
dárečky nám přinese.
Přejeme vám jménem celé MŠ krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví nám všem do nového
roku.
Iveta Kulháňová

Jak jsme ladili D-DUR
V minulém školním roce jsme s našimi žáky zahájili účast v projektu Mladí ladí D-DUR realizovaného
střediskem ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově, kde jsme v prosinci 2019 strávili tři úžasné
dny naplněné zajímavými činnostmi, které si pro nás připravili lektoři ekocentra SEVER.
Osmáci se v průběhu roku do celého projektu zapojili velmi
aktivně, úkoly plnili se zaujetím, vytvořené materiály si zakládali do vlastního portfolia. Během realizace projektu jsme
se navzájem lépe poznali, naučili se spolupracovat a komunikovat, přijímat názory a argumenty ostatních, naslouchat
jim. Učili jsme se plánovat a promýšlet jednotlivé kroky,
vyhledávat informace a pracovat s nimi. Lépe jsme poznali
sami sebe, přemýšleli o svých silných a slabých stránkách.
Během celého roku jsme poznávali naši obec, seznámili se
i s její historií, a tím si vytvořili k místu, kde žijeme, pevnější
pouto. Také jsme získali větší přehled o práci zastupitelů
obce, o jejich pravomocích.
Cílem naší účasti v tomto projektu se stalo vybudování
workoutového hřiště na prostranství u pošty, náš nápad
se setkal s pochopením ze strany obce, zastupitelé v čele
s panem starostou nám vyšli maximálně vstříc a s realizací
našeho záměru nám jsou velmi nápomocni - tímto bychom
jim chtěli moc a moc poděkovat.
Názory a postřehy zúčastněných žáků:
„Líbila se mi myšlenka tohoto projektu. Mohli jsme všichni
pracovat na něčem, co se nám líbí a zrealizovat náš „sen“,

který tu dříve nebyl. Akorát mě dost mrzí, že jsme proto
neudělali ještě o něco víc a nehledali jsme na více stránkách, protože by byl ten železný workout mnohem lepší,
škoda.. (mohla po nás zůstat ještě mnohem bombastičtější
věc)“
„Co pro vás bylo zajímavé? Pro mě bylo zajímavé zkoumat
Horní Maršov Co se vám líbilo? Líbilo se mi dělat projekt
D-Dur a spousta aktivit. Naopak nelíbilo? Všechno se mi
líbilo, takže nic.“
„Bavilo mě, že když jsme se o tomto projektu dozvěděli, tak
jsme měli mnoho nápadů, co vybudovat a tak, ale nakonec to bylo mnohem těžší, než to vypadalo. Dále mě bavily
různé hry v přírodě. Nemůžu říct, že by mě něco nebavilo,
protože mě asi, co si vzpomínám, bavilo vše.“
„Byl pro mě zajímavý pobyt v Horním Maršově. Myslím, že
jsme se tam všichni více sblížili. Líbila se mi spolupráce při
plnění zadaných úkolů.“
„Projekt Mladí ladí D-DUR se mi líbil, naučili jsme se navzájem více poslouchat. Ráda jsem pracovala ve skupinkách,
kde jsme se museli navzájem všichni dohodnout, což si myslím, že se nám docela dařilo. Jsem skutečně ráda za tuto
novou zkušenost, moc děkuji.“

„Projekt Mladí ladí D-DUR se mi líbil, dozvěděla jsem se
nové věci a získala jsem i nové zkušenosti. Líbilo se mi, že
se zapojili všichni a hezky jsme spolupracovali. Jsem ráda,
že jsme měli možnost se zapojit do projektu.“
„Líbilo se mi zapojení všech, domlouvání se na něčem, co
budeme ukazovat lidem, že jsme to postavili my, poznání
nových věcí, zážitek z výtvoru. Věci, které se mi nelíbily: Korona, že jsem nemohl jet do Maršova, nefunkčnost odkazu
na sdílené setkání.“
„Moc se mi líbilo to barevné puntíčkování po mapě, zjistila
jsem tak, jaká místa mají prosetínští obyvatelé rádi a jaká
nemají nebo která jim přijdou nebezpečná. Také se mi líbil výlet na Horní Maršov. Hry, co jsme hráli, byly zábavné. Naopak se mi moc nelíbilo chození po Maršově s těmi
papíry.“

Nákres
návrhu
„Líbil se mi pobyt v Horním Maršově. Jednání s panem
starostou a místostarostou byla velmi vstřícná. Výběr místa
pro workout je dobrý, líbí se mi workoutová sestava.“
Mgr. Zdena Veselá

JAK SOUVISÍ KOMPOSTÁRNA S VAŠÍ POPELNICÍ?
Zvyšování poplatků za ukládání odpadu a zároveň posunutí konce skládkování odpadu až na rok
2030 schválila v pátek 18. září 2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Ze Sněmovny teď norma
míří do Senátu.
Zákonodárce dal jasný cíl a ukázal nám cestu, po které
k němu dojít. V následujícím textu si nastíníme, co to znamená pro naši obec. Popíšeme si, jaké máme možnosti.
Začněme ale popisem stávajícího stavu. Ten, vyjádřený
v penězích, reprezentuje první tabulka.
Velmi důležitý údaj pro naši další strategii ve věci nakládání
s odpady je také procentní podíl tříděného odpadu, kterého jsme schopni v Prosetíně dosáhnout. Posledním uzavřeným rokem v tomto smyslu máme data za 2019. Námi
vytříděný odpad představoval maximálně 25%. Komunálního odpadu jsme vyprodukovali 132 tun při stávající výši
poplatku za uložení jedné tuny na skládku odpadů 500 Kč.
Pokud by zákonodárce necítil potřebu narušit status quo,
nevedli bychom si až tak špatně. Situace bude ale již od
příštího roku dramaticky jiná. Cesta k nulovému skládkování vede, dle přijatého zákona, přes významné zvyšování
poplatku za uložení jedné tuny na skládku (pokud původce
odpadu nesplní velmi přísná kritéria pro míru třídění). Pokud již v příštím roce nesplníme hranici 40 % vytříděného
odpadu, zaplatíme nikoliv 500 Kč/t, ale 800 Kč/t poplatek
za uložení na skládku. Dramaticky rostoucí čísla této strategie představuje tabulka dva a tři.

Odpadové hospodářství – příjmy a výdaje v roce 2020
Příjmy
POPLATKY OD OBČANŮ

498 747 Kč

PŘÍSPĚVEK ZA TŘÍDĚNÍ EKO-KOM

129 028 Kč

SBĚR KOVO ODPADU

11 454 Kč

PŘÍJMY CELKEM

639 229 Kč

Výdaje
SVOZ ODPADŮ TS HLINSKO

570 749 Kč

LIKVIDACE ODPADU HŘBITOV

8 624 Kč

LIKVIDACE ODPADU ČOV

5 308 Kč

LIKVIDACE SBĚRNĚHO PAPÍRU ZŠ

2 471 Kč

KOMPOSTÁRNA SKUTEČ

51 571 Kč

NÁKUP KONTEJNERŮ BIO ODPAD:

83 560 Kč

NÁKUP KONTEJNERŮ KOVO

47 444 Kč

NÁKUP KONTEJNERU PLAST

6 292 Kč

NÁKUP KONTEJNERŮ KOMUNÁL

8 800 Kč

VÝDAJE CELKEM

784 820 Kč

Saldo

Pokračování na straně 8

PŘíJMY – VÝDAJE

-145 591 Kč
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Pokračování ze strany 7
Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku za ukládání v Kč/t

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a dále

využitelného odpadu *)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkového odpadu

500

500

500

500

500

600

600

700

700

700

nebezpečného odpadu

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

vybraného technologického odpadu
*) odpady vymezené v § 40 odst. 1

V současné době je schválený pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí.
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Minimální podíl

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

60 %

65 %

Odhlédněme nyní od hlavního důvodu těchto změn – environmentálních. Kdo je vnitřně nastaven vstřícně k ochraně
životního prostředí, ten navržené změny jistě vítá. Pro naši
další strategii uvažme nyní výhradně hledisko ekonomické.
Jaké tedy máme možnosti?
Určitě můžeme takříkajíc „strčit hlavu do písku“ a čekat,
jak to celé dopadne. Třeba i za cenu stále významnějšího
dotování svozu odpadů z obecních peněz.
Druhou možností je v nastaveném systému pokračovat
a navyšování nákladů obce promítnout do rostoucí ceny
poplatku za svoz odpadů.
Třetí možností je ministerstvem navrženou strategii přijmout a náš obecní systém patřičně modifikovat. To celé
v mantinelech našeho lokálního cíle – zachování výše poplatků na přiměřené výši a nevyčerpávání rozpočtu obce.
Tím, že jsme v letošním roce investovali nemalé peníze
do nákupu různých kontejnerů na tříděný odpad, vyslali
jsme jasný signál, že hodláme zvolit třetí popsanou možnost. Abychom tento náš postoj ještě více zvýraznili, navrhnu zastupitelstvu NEZVÝŠIT poplatek za svoz odpadů
pro rok 2021. A to i přesto, že TS Hlinsko přikročilo k navýšení o cca 3% díky meziročnímu růstu cen.
Vraťte se prosím k první tabulce – shrnutí roku 2020. Tam
vidíme náš jasný potenciál. Více tříděného odpadu znamená nejen šanci splnit nově navržené limity a zůstat na stávající výši poplatku za uložení tuny odpadů na skládku.
Znamená to rovněž i vyšší příspěvek od EKO-KOM, který
tvoří skutečně velkou příjmovou položku. Zcela zbytným
výdajem je poplatek za uložení bio odpadu na nedalekou
kompostárnu. Cena je nyní 1000 Kč/t. Z této problematiky

musíme odstranit pouze peníze. Oficiální vykazování skutečného množství bio odpadu nutně potřebujeme, abychom navyšovali procento námi tříděného odpadu. Stávající systém nás nutí přemýšlet, kolik ještě na kompostárnu
odvezeme (a tvrdě zaplatíme). Potřebujeme systém, který
nám umožní vykazovat co nejvíce, za co nejméně. Diskuze
o kompostárně tak přímo souvisí s výší poplatku „za popelnici“.
Myšlenkovou inovací popsané třetí možnosti je zapojení proaktivního přístupu. Nutně nemusíme být ve vleku
navrhovaných změn. Můžeme být rovněž i příjemci benefitů a zisků, které změny příštích deseti let přinesou.
Jinými slovy, i naše obec může přijít s řešením, které
nám umožní nejen držet na uzdě poplatky. Můžeme i jako
obec vydělat (nová pracovní místa, stálý příjem do rozpočtu obce, strategická výhoda). Není to nezbytně nutné.
Ale i na nepříjemné změny v odpadové problematice se
můžeme dívat jako na příležitost. Je samozřejmé a nezpochybnitelné, že veškeré návrhy musí být veřejně projednány. Navrhovaná řešení nesmí NIKOHO omezovat
(což je daleko před požadavky demokratického systému
– většina rozhoduje).
Se začátkem roku 2021 otevřeme další obsáhlé téma.
Sběrný dvůr v obci Prosetín. Jeho cílem bude nejen zvýšení kvality života nás všech. Měl by to být také nástroj pro
plnění ambiciózního plánu na míru třídění odpadů.
Závěrem děkuji všem, kteří jakkoliv a jakýmkoliv způsobem reagovali na téma „kompostárna“. Nejen Vás nyní zvu
k pokračování diskuze v širším kontextu výše uvedeného
textu.
Michal Vychroň

Poděkování za rekonstrukci 3. NP ZŠ
Stejně jako se do jiného obleku strojí na podzim stromy
a keře, obléklo se do nového i celé 3. nadzemní podlaží naší školní budovy. Obě třídy, sborovna, WC, kabinety i chodba voněly novotou celou školou, zářily čistotou
a nádherou. Do nových prostor se po prázdninách těšili
nejen pedagogové, ale zejména děti.
Chtěla bych i touto cestou ještě jednou poděkovat za provedenou rekonstrukci celého jednoho podlaží staré školní

budovy, a to zejména a největší měrou zřizovateli školy,
obci Prosetín.
Další velký dík patří dodavateli stavby firmě INSTAV Hlinsko
i jeho subdodavatelům panu Ladislavu Černému z Kvasína
a Pavlu Pecinovi z Prosetína.
Čisté, příjemné a fungující sociální zázemí považuji za jednu z nejdůležitějších součástí školního života.
Mgr. Jaroslava Matrasová

Přichází čas vánoční, blíží se konec starého a začátek
nového roku. Čas, kdy hodnotíme minulý a plánujeme
budoucí rok. Poohlédněme se tedy za rokem 2020 a popřejme si do nadcházejícího roku 2021. Tento rok byl pro
naši obec poněkud bouřlivý ve smyslu změn, projektů
a rozhodnutí. Začátek se nesl v duchu bojovném a to
přímo na půdě OÚ, kde byl zákulisní politice, neférovému jednání a konání vystaven bývalý starosta Jaroslav
Raba. Přes veškerou snahu našeho spolku udržet ho
na místě do konce volebního období, ustoupil nátlaku
opozice, odešel do důchodu a přenechal post svému
nástupci Ing. Michalu Vychroňovi. Tento krok jako spolek respektujeme, avšak nesouhlasíme, jakým způsobem celá akce proběhla ani s prioritami současného
vedení obce. Jelikož by tento příspěvek měl být vnímán jako rekapitulace uplynulého roku a přání do roku
nadcházejícího, myslím, že není na místě výše uvedené
téma dále rozvádět. Každopádně je ale slušností ne-li
dokonce povinností, poděkovat bývalému starostovi
Jaroslavu Rabovi za práci, kterou odvedl během svého
působení v čele naší obce. Vážíme si toho, že tuto pozici přijal, dokázal a to v relativně krátké době dokončit
projekty, které ležely ladem a zrealizovat mnoho dalších
akcí ke zlepšení úrovně života v Prosetíně. Takový objem prací a získaných prostředků ve prospěch obce se
za posledních třicet let bohužel nepodařilo nikomu. Co
se týká našeho postoje, názorů a stanovisek na součas-

nou situaci v obci, pracujeme na podrobné zprávě, kterou doručíme do vašich schránek v co nejkratší době.
Nyní už přejeme všem obyvatelům Prosetína, Mokrýšova a Malinného krásné prožití Vánoc, poklidný nadcházející rok 2021 a v něm mnoho společných aktivit a projektů, které posunou životní úroveň nás všech tak aby
nedocházelo k nadřazenostem a pletichaření.
Jana Janoušková
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česká hasičská jednota
prosetín

Seznámím Vás s činností sboru
a výjezdové jednotky za letošní rok
2020.
Začnu činností sboru. V pátek 17.
ledna 2020 jsme uspořádali tradiční
Hasičský ples ve Vrbatově Kostelci.
Na ples dorazilo 193 návštěvníků,
kteří si užili tanec s kapelou Normal
03 a bohatou tombolu.
Poté přišla první vlna koronaviru
a veškeré dění u hasičů se přesměrovalo tímto směrem. Nejprve jsme
ve dnech 18. 3. a 19. 3. na požádání krizového štábu obce roznášeli
ochranné balíčky seniorům v obcích Prosetín, Malinné a Mokrýšov.
A poté se rozjela skoro celoroční
akce dezinfekcí s hasiči z Malinného, se kterými máme společnou výjezdovou jednotku. Ale o tom více
ve výjezdové činnosti.
Když opadla první vlna, začali jsme
rychle plánovat akci Odpoledne
plné her, zábavy a adrenalinu. Tuto
akci jsme původně chtěli uspořá-

dat na přelomu května a června, ale
1. vlna koronavirové situace, nám
to nedovolila, tudíž by zvolen náhradní termín 4. 7. 2020, místo tradiční fotbalové show, kterou letos
SK Sokol Prosetín nepořádal. Na-

vázali jsme na minulý ročník a přidali něco nového. Hned u vstupu
každé dítě obdrželo na uvítanou
sladkost a po celou dobu akce byla
limonáda a nanuky pro ně zdarma.
Pro děti jsme připravili několik soutěžních disciplín ve třech věkových
kategoriích, aby i nejmenší děti
nepřišly zkrátka a měly k dispozici
dětský koutek, který měl obrovský
úspěch a spoustu plyšáků, kteří v něm byli pro nejmenší děti, si
do posledního našly svého nového
majitele. Některé soutěže byly opět
s hasičskou tématikou, například
do stříkání džberovkou byli zapojeni i rodiče dětí. Kromě disciplín
jsme připravili i malování na obličej.
Mezi soutěže byly vloženy praktické ukázky Městské Policie Skuteč
s výkladem od jejich velitele. Další
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ukázkou byla záchrana a oživení osoby z hořící garáže za použití dýmovnic a dýchací techniky
v podání našich hasičů. Hřebem
odpoledne byla bohatá tombola
pro děti, kde byly skvělé ceny (díky
sponzorům) např. Notebook, jízdní
kolo, mobilní telefon, koloběžka,
spoustu deskových her, hokej STIGA a další.
Této akce se zúčastnilo 230 soutěžících dětí. Po celou dobu trvání akce
se o zábavu také staralo duo klaunů
v podání Pavlíny Bezchlebové a Žanety Kvapilové, za což jim patří veliký
DÍK. Závěrečný ohňostroj v 22 hodin
udělal tečku nad touto povedenou
akcí. Podrobnější informace a fotografie, včetně ohlasů od návštěvníků, máme na našem facebooku.
Poslední červencový pátek patřil již 9. ročníku hasičské soutěže
O pohár starosty obce, který byl
opět zařazen do seriálu nočních
soutěží SUMMER NIGHT CUP.
Soutěžit přijelo 33 týmů z širokého
okolí. V kategorii mužů zvítězili kluci
z Choltic a v kategorii žen družstvo
z Komárova.
Sportovní činnost byla v letošním
roce slabší oproti minulým rokům,
ale ani tak jsme nezaháleli. Zúčastnili jsme se celkem 8 soutěží
a dovezli jsme 4 poháry za druhé
místa a 1 pohár za třetí místo. V seriálu nočních soutěží SUMMER NIGHT CUP jsme celkově skončili na
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3. místě a pohár obdržíme, hned jak
opadnou opatření vlády.
Nyní trochu k výjezdové jednotce. Jak již víte, i naši členové sboru jsou členi výjezdové jednotky
spolu s kluky z Malinného. K 7.
12. 2020 má výjezdová jednotka
14 členů, 8 z Prosetína, a 6 z Malinného. K tomuto datu mají kluci
na kontě neuvěřitelných 58 událostí. Oproti předchozím rokům
2017 – 1 událost, 2018 – 3 události,
2019 – 0 událostí veliký nárůst. Celkem neuvěřitelných 92 hodin práce dobrovolných hasičů ve svém

volném čase a několikrát na úkor
svého zaměstnání. Samozřejmě
ne všichni hasiči se účastní všech
událostí, ale jsou i jedinci, kteří mají
na kontě více než 65 hodin ze zmíněných 92 hodin.
Vyzdvihnu letošní vydatné deště,
hned třikrát, při kterých bylo zatopeno několik sklepů a zahrad v Prosetíně. Byli jsme povoláni i mimo
katastr obce, Žďárec u Skutče
– čerpání rybníka, který hrozil protržením, Mrákotín – spadlý strom.
No a nesmím zapomenout na dezinfekce veřejných prostor.

Počet událostí JSDHo Prosetín a celkový čas v hodinách
Technická pomoc – Dezinfekce

37

75:01

Technická pomoc – Odstranění překážek, spadlý strom

4

01:56

Technická pomoc – 2. SPA pytlování

1

02:20

Technická pomoc – čerpání vody

13

13:28

Požár

2

02:08

Únik plynu

1

01:03

Celkem k 7. 12. 2020

58

92:37

Za tento rok jsme požádali celkem
o 4 dotace a granty. První byla žádost o dotaci na pořízení repasované
cisternové automobilové stříkačky
(dále jen CAS). Pardubického kraje,
ale nebylo nám vyhověno. Po jednání s náměstkem hejtmana Romanem Línkem a radním Pardubického kraje Pavlem Šotolou, starosta
obce Michal Vychroň požádal o mi-

mořádný dar hejtmana kraje Martina Netolického a tato žádost byla
radou Pardubického kraje schválena a dostali jsme dar 100 000 Kč
na nákup CAS. Poslední zářijový den zastupitelstvo jednohlasně
schválilo nákup repasované cisternové automobilové stříkačky
Renault S180, zkráceně CAS pro
JSDHO Prosetín. Na nákup přispívá

darem i místní hasičský sbor ČHJ
Prosetín a to částkou 286 000 Kč
a obec Prosetín doplatí zbývajících 250 000 Kč. Celková cena je
636 000 Kč. Vozidlo bychom kompletně převzít v lednu.

Pokračování na straně 12

www.prosetin.eu
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Pokračování ze strany 11
Druhou žádost jsme podali na nadaci Agrofert na pořízení vozidlové radiostanice HYTERA MD785i
a ruční radiostanice Hytera PD565
včetně příslušenství v hodnotě
29 324 Kč. Tato žádost by měla být
do konce roku schválena, jak nám
bylo přislíbeno. Třetí žádost jsme
podali na nadaci ČEZ na pořízení
2ks dýchacích přístrojů PSS 4000,
maska s kandahárem pro naši jednotku dobrovolných hasičů obce
v hodnotě 60 000 Kč. Tato žádost
byla schválena. A poslední žádostí
o grant, je školení obsluhy motorových pil pro členy výjezdové jednotky a pracovníků obce v hodnotě
24 000 Kč, kterou by měla uhradit
Evropská Unie.
Na závěr bych Vám všem chtěl jménem hasičů z Prosetína a jménem

www.prosetin.eu
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Naši jógu nezastaví ani „korona“
teď cvičíme online

svým popřát a krásné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška

a hodně zdraví a štěstí do nového
roku.
Martin Vít, velitel

Opatření proti koronavirové pandemii v posledních týdnech citelně zasáhla do našich životů, kromě jiného se
silně zredukovaly možnosti trávení volného času společně s přáteli a známými, což u mnoha z nás společně
s nevlídným podzimním obdobím vyvolalo určitý pocit
smutku a osamělosti.
Vítaným zpestřením tak pro nás, účastníky kurzu jógy,
byla možnost cvičení podle videa, které pro nás sestavila
vedoucí kurzu Svatka Zatloukalová. Díky němu můžeme
i v aktuální situaci virtuálně pokračovat v našich pravidelných lekcích jógy, které nám přinášejí zklidnění a novou
energii pro zvládnutí nových životních překážek.
Svatce tímto za její podporu srdečně děkujeme, také
za její e-maily plné povzbuzujících slov, které nám pomáhají si uvědomit výhodu současných omezení - lépe
si uvědomíme, že určité věci nejsou tak samozřejmé, jak
jsme se doposud domnívali. O to více se budeme těšit
z navrácení do normálu.
Hana Zahálková

česká hasičská jednota mokrýšov
zábavy na návsi pod lípami s hudební kapelou Quatro.
Na této akci se velkou měrou podílel Sokol Prosetín.
Firma Šikl Zdeněk nám na naše náklady vybagrovala
a vydláždila plato pod kontejner na staré železo. Tento
kontejner vyrobila firma Reno Švanda Jaroslav. Finanční
úhradu kontejneru schválilo zastupitelstvo obecního úřadu Prosetín, za což jim patří velké díky.
Na závěr bych chtěl jménem ČHJ Mokrýšov popřát všem
občanům obce Prosetín v této nelehké době pěkné svátky a hlavně hodně zdraví v novém roce 2021.
Za ČHJ Mokrýšov
starosta Zdeněk Remeš

Vážení spoluobčané,
touto cestou bych chtěl poděkovat všem členům ČHJ
Mokrýšov za vykonanou práci v roce 2020. Poděkování patří hlavně našemu družstvu mladých hasičů za reprezentaci v požárním sportu a SDH Malinné, kteří nám
na tyto soutěže půjčovali silnější hasičskou stříkačku
a auto Avia. V novém roce si chceme stříkačku i auto zakoupit, abychom byli soběstační.
Dále chci poděkovat všem občanům, kteří se podíleli
na zajištění pořadatelské činnosti při pořádání taneční

Krásné Vánoce
a co nej... rok 2021
přeje redakce zpravodaje

www.prosetin.eu
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SK sokol prosetín
Vážení spoluobčané,
příznivci a fanoušci
fotbalu, v prvním
a zároveň posledním
letošním zpravodaji
bych vás rád seznámil
s činností našeho
klubu za rok 2020.
Bohužel díky
nouzovému stavu
toho mnoho nebylo.

Když jsme na konci loňského roku provedli zadláždění plochy, museli jsme vytrhat staré lavičky. Přes zimu jsme řešili, jak udělat nové lavičky. Nakonec jsme se rozhodli pro
mobilní. Většinu práce na nich jsme si provedli sami (kromě
žárového pozinkování).
Byla dokončena vodovodní přípojka z obecního vodovodu.
Na začátku roku jsme požádali Pardubický kraj o neinvestiční dotaci z programu „Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit“ z rozpočtových prostředků na Soustředění žáků a dorostu v Horním Bradle – Maršov
26. 2.–1. 3. 2019. Pardubický kraj nám poskytnul dotaci
ve výši 15 000 Kč, celková částka byla 60 000 Kč.
Dále jsme požádali Pardubický kraj o dotaci z programu
„Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizaci na „Automatické zavlažování
fotbalového hřiště“ Bohužel díky koronoviru Pardubický
kraj tyto dotace zamítl. Proto zkusíme podat žádost znovu
v příštím roce.
Dále bych vás chtěl seznámit s kulturními a sportovními
akcemi, které proběhly a proběhnou v nejbližší době.
Bohužel opět díky krizi proběhl masopust, tradiční ples
a tím jarní aktivity skončily. V létě jsme pomohli hasičům

pořádat dětský den. A další povedenou akcí byla retro diskotéka.
A již tradičně jsme spolupracovali s ČHJ Prosetín na nočních hasičských závodech v požárním útoku.
Pokud to bude možné, i letos se bude konat „Prosetínský
vejšlap“, termín bude ještě upřesněn (27.–30. 12. 2020).
Opět se bude vycházet z Prosetína, pravděpodobně směrem na Leštinku, Skuteč, Zbožnov.
Jak to bude s 31. prosince také již tradičním GARAGE CUP
v pozemním hokeji na víceúčelovém hřišti, také bohužel
nevíme.
Masopust by se měl konat 20. února 2021.
Také po sportovní stránce se toho moc neudálo. Na jaře
odehrál pouze dorost jedno kolo a poté byly soutěže přerušeny. Podzim se odehrál částečně a opět došlo k přerušení. Uvidíme, co se bude dít na jaře.
Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ Prosetín, hasičům
za spolupráci. Dále patří poděkování všem, kteří se podíleli
na chodu SK SOKOL Prosetín v roce 2020.
Přeji všem v novém roce 2021 hodně zdraví a štěstí a všem
našim fanouškům, příznivcům a členům mnoho sportovních úspěchů.
Michal Vít,
předseda SK SOKOL Prosetín, z.s.

Z obsahu příštího vydání Zpravodaje vybíráme
• Rekonstrukce místních komunikací. Plán oprav.
• Historické okénko tentokrát s naším sousedem Michalem Štorkem
• Parcely pro výstavbu rodinných domů. Kde, kdy a za kolik.
• Úprava krajské silnice před ZŠ. Zvýšení bezpečnosti.
Na svůj další Zpravodaj se můžete těšit na přelomu února a března příštího roku.

V roce 2020
oslavili jubileum

Vítáme nové
občánky, 2020

95 let

Anna Potůčková

92 let

Ella Vodvárková

Miloslava Hamanová, Malinné

Prosetín

Marie Kosařová, Malinné

Prosetín

91 let

Libuše Tomišková, Prosetín
Miloslava Strouhalová, Malinné
Jaroslav Netolický, Prosetín

Anna Krätzlová

90 let

Prosetín

Prosetín

Victoria Černá

Anna Petružálková, Malinné
Jindřiška Boušková, Prosetín

Adéla Boháčová

85 let

Prosetín

Vítězslav Picek, Prosetín
Danuše Švandová, Prosetín

Filip Novák
Malinné

80 let

Zdeňka Remešová, Prosetín
Jana Tichá, Malinné
Rudolf Danzer, Prosetín

Ivana Horváthová

75 let

Alex Lukáš Pešta

Prosetín

Malinné

Zbyněk Slavík, Mokrýšov
Ladislav Lohnický, Prosetín
Pavel Mošner, Prosetín
Marie Lukášová, Prosetín

Víte kolik žije v Prosetíně, Malinné
a Mokrýšově obyvatel k 30. 11. 2020?
Celkem 820 obyvatel.

A v jakém věkovém rozložení?
To najdete v přiložené tabulce

Anna Kubelková
Prosetín

počet obyvatel

ženy

muži

celkem

Prosetín

361

319

680

Malinné

46

55

101

Mokrýšov

19

20

39

0 –18

19 –64

65+

Prosetín

361

319

680

Malinné

46

55

101

Mokrýšov

19

20

39

počet obyvatel
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soutěž do 31. 12. 2020
Vyhodnotíme 3 nejrychlejší správné odpovědi!

➊ Chápete?

➋ Jaké číslo doplníte místo otazníku?

6 + 4 = 210
9 + 2 = 711
8 + 5 = 313
5 + 2 = 37
7 + 6 = 113
9 + 8 = 117
10 + 6 = 416
15 + 3 = 1218

= 30
= 18
=2
=

?

➌ Adam a Bedřich bydlí ve stejném domě. Každé ráno chodí Adam i Bedřich na autobusovou

zastávku. Jednou ráno Adam zaspal a vyšel z domu o pár minut později. Když byl v jedné
desetině cesty na zastávku, všiml si, že Bedřich je už ve dvou pětinách cesty. Adam přidal
do kroku. Když mu zbývala jen jedna čtvrtina celé cesty, jeho příteli zbývala jen šestina
celé cesty.
Kolikrát šel Adam rychleji než Bedřich? Kdo dorazil na zastávku jako první?
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