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Vážení občané,
„finiš“ roku 2018 se nezastavitelně blíží a je tak ideální
příležitost pro ohlédnutí za děním v naší obci, které Vám
přinášíme ve třetím a posledním vydání našeho obecního zpravodaje v tomto roce. A protože bylo uplynulé období ve znamení změn, rozhodli jsme se i pro dílčí
úpravy našeho „buletinu“. Cílem je efektivní předávání
zásadních informací a aktivit v naší obci, větší atraktivita
a primárně čtenost. A proto velmi uvítáme jakékoliv náměty, nápady či jiné reakce na doplnění od Vás, kreativních spoluobčanů.

Vaše tipy a příspěvky nám můžete posílat na novou
e-mailovou adresu:
redakcezpravodaje@prosetin.eu
Pro tyto účely jsme připravili novou rubriku
„Příspěvky občanů“, čímž vytváříme
„volný“ prostor pro všechny Vaše názory, za které předem děkujeme.
Redakce zpravodaje!

volby
Úvodem bychom chtěli poděkovat všem občanům za jejich účast na stěžejní události uplynulého období – Volbách
2018. Děkujeme za vyjádřenou podporu všem kandidátům
a zejména zvoleným zastupitelům.

Kandidátní listina
číslo název

Kandidát
poř.
příjmení, jméno,
čístituly
lo

věk

1

Za rozvoj služeb, kultury

1

Havel Martin

52

1

Za rozvoj služeb, kultury

5

Slavíková Renata

48

„Děkujeme všem voličům
za projevenou podporu, vnímáme ji
ako velkou zodpovědnost
a Vaši důvěru nezklameme!

1

Za rozvoj služeb, kultury

2

Vít Martin

38

1

Za rozvoj služeb, kultury

3

Vodvárka Roman

39

2

SNK – Prosetínský trojlístek

1

Raba Jaroslav

61

2

SNK – Prosetínský trojlístek

3

Zahálková Hana

57

2

SNK – Prosetínský trojlístek

6

Trpkoš Vlastimil

52

3

Pro Prosetín, Malinné,
Mokrýšov

2

Vychroň Michal Ing.

41

Zdraví Vaši zastupitelé!

4

Křesťanská a demokratická
unie – Čs. strana lidová

1

Chaloupková Hana

45

Ustavující zastupitelstvo se konalo dne 30. 10. 2018 v prostorách školní jídelny.
Rozdělení jednotlivých pozic zastupitelé „ustavili“ takto:
Starosta obce

Jaroslav Raba

Místostarosta obce

Milan Vychroň

Předseda finančního výboru

Hana Zahálková

Předseda kontrolního výboru

Martin Vít

Předseda výboru pro sociální záležitosti

Hana Chaloupková

Redakční rada

Roman Vodvárka
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Abychom Vám zastupitele trochu přiblížili,
zeptali jsme se jich na 3 otázky:
1) kde pracují, co dělají? 2) jaké vlastnosti je nejvíce vystihují?
3) jaké mají koníčky/záliby?

Jaroslav Raba, 61 let
starosta obce
skromnost, pracovitost, pokora
včelaření

Michal Vychroň, 41 let
MICo robotic s. r. o – jednatel spol.
zvídavost, konzervativnost,
přejícnost, vymýšlím, tvořím,
hledám „poklady“

Hana Zahálková, 57 let
účetní, jednatelka firmy
PROFITY s. r. o.
zahrada, rodina, jóga
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Slovo starosty, informace z obce
Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku mi dovolte poděkovat
za hlasy získané ve volbách do obecního zastupitelstva.
Prvně bych Vás rád informoval s postupem prací při výstavbě kanalizace. Od začátku stavby je
k 1. prosinci 2018 položeno 1826m kanalizace,
125m výtlaku z celkové délky 5087 m = tj. 38 %.
Na stavbě čistírny odpadních vod je provedena
železobetonová spodní stavba a nyní probíhá
zdění obvodových stěn. Výkopové práce i stavbu čistírny zajišťuje několik subdodavatelských
firem. Jednotlivé přípojky budou průběžně dodělávat další pracovní skupiny. Čerpání finančních
prostředků je v souladu s odvedenou prací. To
vše vyhodnocují pracovníci dozoru stavby. Zhotovitel slibuje dokončení v termínu dle smlouvy
na listopad 2019. Pevně věříme, že se vše zdaří.
Zavedením vodovodního řadu do Mokrýšova mají
všichni naši občané možnost připojit se na pitnou vodu, jejímž provozovatelem jsou Vodovody
a kanalizace Chrudim. Dne 15. listopadu 2018

proběhla kolaudace zhotoveného díla. Po odběru vzorků byla vyhodnocena nezávadnost vody
a Vodoprávní úřad v Chrudimi vydal kolaudační souhlas. Projekt je financován z Ministerstva
zemědělství 60% dotací. Svými finančními prostředky přispěl také Pardubický kraj.
Dne 29. listopadu 2018 proběhlo převzetí stavby silnice III/3061 z Prosetína do Cejřova. Cena
s DPH činí 32 435 521 Kč. Byla konstatována
shoda s technologickými podmínkami bez zjevných závad a nedodělků. Zatravnění bude provedeno v jarních měsících včetně obnovy terénních
úprav. Za tuto akci děkujeme SUS Pardubického
kraje, Krajskému úřadu Pardubického kraje a firmě M – SILNICE.
V roce 2019 počítáme s pokračováním výstavby
kanalizace, opravy střechy nad tělocvičnou včetně vybudování učeben se zařízením a počítačovou technikou.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát příjemný
konec roku 2018, šťastný vstup do roku 2019
a pevné zdraví.

Publicita akcí za rok 2018
Hana Chaloupková, 45 let
prodavačka - zástupce vedoucí
pracovitost, ochota pomoci,
slušnost
četba, Dynamo Pce, sport, dcery

Renata Slavíková, 48let
Zdrav. sestra – HL Luže,
Košumberk
pracovitost, spolehlivost
rodina, sport, zahradasport

Vlastimil Trpkoš, 52 let
Hajný, SEWP Ždírec s. r. o.
příroda, myslivost

Ministerstvo životního prostředí, Výstavba kanalizace
Celková částka dotace
Dosud čerpáno

54 276 222 Kč
14 789 008 Kč

Ministerstvo zemědělství, Vodovodní řad Mokrýšov
1 751 000 Kč

Pardubický kraj
Oplocení části sportovního areálu
Výstavba kanalizace příspěvek kraje
Vodovodní řad Mokrýšov
Martin Havel, 52 let
Vedoucí provozu
skromnost, empatie, slušnost
četba, humor, sport – pasivně

Martin Vít, 38 let
Vedoucí výroby, HT Kovo s. r. o
hasiči, fotbal

Roman Vodvárka, 40 let
Project manager, O2
upřímnost, férovost, pracovitost
rodina, fotbal, podpora
sportu dětí

75 971 Kč
4 000 000 Kč
1 000 000 Kč

Mikroregion Skutečsko- Ležáky
Nákup travního traktoru

41 666 Kč
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Vývoj cen

SVOZ ODPADŮ

Náklady dle krajů

Obr. 1 – celkové náklady v Kč/ob. podle krajů

Náklady dle velikostních skupin

Graf 2 – náklady na odpadové hospodářství podle
velikostních skupin, přepočteno na obyvatele
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

800
600
400
200
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2009

2008

2007

2006

0
2005

Obec Prosetín je dobrovolným členem svazku obcí „Komunální služby Hlinecko“, který byl založen 29. 6. 2018.
Svaz spojuje 61 obcí za účelem vzájemné spolupráce při
ekonomické činnosti. Jedná se zejména o zabezpečování
čistoty obcí, shromažďování, svozu a zpracování odpadů.
Svazek je stoprocentním vlastníkem společnosti Technické služby Hlinsko, s.r.o., která tuto činnost plnohodnotně
vykonává.
Dovolte mi krátce vysvětlit kalkulace ceny pro odpadové
hospodářství, jež vstoupí v platnost od 1. 1. 2019 formou
obecně závazné vyhlášky. Pro historickou kalkulaci cen
na rok 2009 byla použita nákladová data roku 2008. V průběhu let 2010–2018 byla 4x zvýšena cena o inflaci. V roce
2012 byla z důvodu skokového nárůstu ceny PHM upravena o celkový nárůst +2,2%. Velký vliv hraje vývoj trhu
obchodování se separovaným odpadem. Bohužel na řadu
komodit, jako například folie, nebyla v roce 2017 silná poptávka.
Výrazně tedy klesly výkupní ceny za tříděný plastový odpad a za netříděný plastový odpad se dokonce platí.
Za období od r. 2010 došlo k výraznému nárůstu počtu vyvážených kontejnerů a pytlů u kontejnerů. Například plast
– v roce v 2010 bylo 404 ks kontejnerů, v roce 2018 je to
648 ks. K optickému zdražení koncové ceny došlo v období od roku 2010 ještě několikrát a to díky navýšení zákonné sazby DPH. Tato částka je v celé výši odváděna státu.
Dalším nezanedbatelným vlivem pro kalkulace nákladů je
pohyb cen PHM, který se odvíjí od nepřehledných geopo-
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Černě vyznačené úseky jsou již dokončeny.
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rok

litických záležitostí. Velký dopad na rozpočtovanou cenu
pro rok 2019 má rovněž navýšení základní mzdy, na které
reagovaly TS Hlinsko navýšením tarifních mezd svých zaměstnanců o 10 %. Velmi nepříznivě se do konečné ceny
promítá neutěšená situace zpětného odběru ojetých pneumatik. TS Hlinsko hledá způsoby, jak tento dopad na občany minimalizovat, ale bohužel není mnoho možností díky
platné legislativě.
Z výše uvedených důvodů je zastupitelstvo obce Prosetín
nuceno upravit základní sazbu pro svoz občanů formou
Obecně závazné vyhlášky, s platností od 1. 1. 2019.
Věříme, že i přes nepopulární navýšení ceny, ocení naši
spoluobčané skutečnost, že Prosetín, Malinné a Mokrýšov
patřit do skupiny velmi malého počtu obcí se sazbou hluboko pod všemi reálnými průměry. Za pochopení tohoto
kroku jménem zastupitelstva děkujeme.
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina kraj
Zlínský kraj

Jednotkové náklady
(Kč/ob)
1097
1019
780
1044
807
992
847
809
811
960
1107
1007
855
804

Velikost obce
A) do 500 obyvatel
B) 501–1000 obyvatel
C) 1001–4000 obyvatel
D) 4001–10000 obyvatel
E) 10001–20000 obyvatel
F) 20001–50000 obyvatel
G) 50001–100000 obyvatel
H) 100001–1000000 obyvatel
I) nad 1000 000 obyvatel

Jednotkové
náklady (Kč/ob)
1 097
1 019
780
1 044
807
992
847
809
811
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základní

Škola
Účast v celostátní soutěži

Jak oslavili významné výročí republiky naši žáci?

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamenal pro Českou
republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým
akcím. V letošním roce jsme si připomněli sté výročí vzniku Československé republiky, 28. říjen patří mezi naše
nejvýznamnější státní svátky, neměl by nikdy zevšednět.
I my jsme chtěli dětem přiblížit důležitý milník naší historie. Nejprve jsme v říjnu navštívili hlavní město Prahu,
s průvodcem jsme prošli Pražský hrad a zhlédli interaktivní výstavu Paměti národa. Poté jsme vyhlásili soutěž,
která probíhala od 8. října do 16. listopadu 2018. Úkolem
jednotlivých týmů bylo vyrobit plakát (nejméně velikosti
A1), který bude prezentovat důležité informace úzce spojené s výročním datem. Žáci v týmech si museli pozorně
přečíst texty a prohlédnout si obrázky na osmi stanovištích, vybrat to nejdůležitější, vše zapsat a zakreslit na svůj
plakát.
Témata stanovišť mapovala historické události a souvislosti, osobnosti, např. si děti přečetly zajímavosti z kroniky
obce s školy, dozvěděly se, k jakému pluku
nastupovali prosetínští
legionáři za války, jakým způsobem se zasloužil T. G. Masaryk
o vznik státu, dočetly
se vše o státních znacích, národním stromě
a hymně. Motivace

Úspěch družstva žáků na celostátní soutěži v programování VEX IQ Chalenge, která se uskutečnila letos v červnu
na výstavišti v Praze v Letňanech, potěšil a zaujal. Škola
zakoupila žákům robota VEX, kterého měla po dobu přípravy na soutěž v pronájmu. Při jednání o účasti družstva
v dalším ročníku se také podařilo díky našim výsledkům
získat i sponzora, který se rozhodl zakoupit škole herní
pole VEX, za což mu patří velké poděkování. Členové družstva, žáci pracující v technickém kroužku a řada dalších
jsou nadšeni tímto sponzorským darem, těší se na zajímavější práci a další kolo soutěže.

MISE 2018

uspět a zvítězit byla obrovská, neboť se soutěžilo o hodnotné ceny. Výsledek! Neuvěřitelný! Odbornou porotu čekal velmi náročný týdenní úkol, poněvadž musela pečlivě
pročíst a zhodnotit 16 úžasných plakátů. Ani jedna prezentace nebyla stejná ani podobná, žáci ukázali, že oplývají
tvůrčí fantazií a neotřelými nápady. Do užšího finále nakonec postoupilo 6 prací a všichni porotci litovali, že nemohou udělovat jen plný počet bodů.

Akce „Dobrodžusík“

Od 28. října do 23. listopadu probíhala na naší škole akce
školního parlamentu „DOBRODŽUSÍK“ vyhlášená na počest 100. výročí založení Československa. Jednalo se
o aktivitu, kdy se za džusík neplatilo penězi, ale dobrým
skutkem. Účastníci napsali svůj uskutečněný dobrý skutek
na nástěnku jako motivaci a inspiraci pro druhé.
Např.:
„Udělal jsem mamince snídani a večeři.“
„Pomohl jsem spolužákovi s opravou diktátu.“
„Překvapila jsem rodiče velkým úklidem pokojíčku.“
„Uklidil jsem celý dům, porovnal kola a hračky na půdě, pomáhal jsem s vařením a mytím nádobí.“.
Vyvěšeno bylo celkem 44 dobrých skutků, z nichž jsme vybrali a odměnili tři nejzajímavější. Děkujeme, že jste nám
pomocí dobrých skutků pomáhali zlepšit Česko! Udělat
někomu radost neznamená, že bude mít lepší den pouze
ten, komu pomůžeme. Lepší den má vždy i ten, který pomáhá. Věříme, že si na dobrý skutek, byť maličký, najdete
chvilku i bez džusíku. V každodenním shonu se na chvíli
zastavit a zamyslet se, co bychom mohli udělat hezkého
pro druhé. Dobrých skutku není nikdy dost.

9. a 10. října se náš šestičlenný tým zúčastnil celostátního
branného závodu MISE 2018. První den proběhl v areálu
chrudimského letiště formou přípravy na následující soutěžní den. Ten začal brzkým ranním budíčkem /4:45, popadni věci a utíkej/ a po celý den pokračoval v okolí Seče.
Ještě za tmy a mlhy se družstvo rychle pokusilo zorientovat v mapě, najít první stanoviště a začalo sbírat body.
Největším zážitkem bylo slanění z hráze přehrady do raftů
a odplutí za dalšími disciplínami. Děkujeme Valče, Aničce, Klárce, Dominikovi, Ondrovi a Vojtovi za vynaloženou
snahu a zvládnutí dvou náročných dní. Pořadatelům patří
uznání a dík za perfektně připravenou akci.

Výlet do Prahy

V úterý 16. října 2018 se celý druhý stupeň vypravil do Prahy. Cílem bylo navštívit památná místa, která jsou úzce
spojena s historií našeho státu, a hlavně si připomenout
osudové okamžiky vzniku ČSR.

Zajímavým vyprávěním nás nejprve zaujal pan průvodce
na Pražském hradě, v jeho doprovodu jsme si prohlédli
chrám sv. Víta, Královský palác a Zlatou uličku. Poté jsme
se přesunuli do Letenských sadů, kde se prostor pod bývalým pomníkem diktátora Stalina proměnil v audiovizuální
expozici, která přibližuje nejzásadnější okamžiky československé moderní historie. Naslouchali jsme jedinečným
příběhům ze sbírky Paměti národa, stali jsme se svědky
letecké bitvy o Británii, ocitli jsme se v transportu smrti,
na výslechu StB nebo na demonstraci v listopadu 1989.
Tato unikátní výstava plná světelných a zvukových efektů nás ohromila, zanechala v nás nezapomenutelné stopy.
Někteří využili možnosti organizátorů, své dojmy zapsali
na zeď, která se stane symbolem výstavy.

Sportovní soustředění

„Vezmi si mapu. Naplánuj cestu. Nadechni se. A běž! Tak
tímto mottem se řídila naše tři družstva, když se vydala
na závěrečnou Finskou stezku, ve které měli všichni členové praktikovat to, co se za týden naučili a vyzkoušeli si.
A co vlastně účastníci sportovní expedice, která se konala
ve dnech od 10. do 14. září 2018 na Seči, zažili? První den
patřil seznamovacím a týmovým hrám.
Pomocí toaletního papíru jsme zjistili rodinné zázemí a záliby všech žáků, poznali jsme např. Dokonalého Davida,
Elegantní Elišku, Pilného Patrika, Mastného Matěje a Obrovského Ondru. Seřadit se podle abecedy, nebo věku,
nedotknout se země a překonat překážky tvořené svými
spolužáky bylo opravdu náročné. Ráďa by mohl barvitě
popisovat, absolvoval vždy tu nejdelší trasu. I v dalších
disciplínách museli jednotlivci nejen vynaložit fyzickou sílu,
ale i přemýšlet, navrhovat různorodé strategie, vzájemně spolupracovat. Úterý, druhý den, byl zasvěcen vodě.
Vodní hrátky odstartovala „Fontána“, neboli úkol naplnit
vodou proděravělou trubku a vylovit poklad. Zadání vypadalo jednoduše, kdyby byly k dispozici kvalitní přenosné
nádoby. S děravými sáčky, kelímky se zapotili skutečně
všichni. Celé dopoledne i odpoledne poté patřilo paddleboardům a kánoím. Obdiv zasloužil každý paddleboardista a kanoista, neboť na konci dne brázdili celou přehradu
elegantním stylem a bez karambolů. Nemohli jsme zvolit
nejlepšího jezdce. Téma středečního dne znělo – přežití.
Nejprve se děti naučily střílet ze vzduchovky a luku, aby
byly schopné získat potravu, dále překonávat slacklinovou
dráhu, rozdělávat oheň za použití křesadla. V lese si musely vytvořit přístřešek z dostupných materiálů, ve kterém
by přespaly. Jelikož se hradní pán Ohebu velmi provinil,
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úkolem jednotlivých týmů bylo přenést důležitou zprávu. Jako správní
zbojníci se všichni pohybovali v absolutní tmě, rozsáhlou zprávu si museli
bezchybně zapamatovat a nadiktovat
zapisovateli. Ti největší odvážlivci si
sbalili po večerce spacáky a vydali

se spát pod širák. Nevrátil se nikdo!
Okolí Sečské přehrady bylo prozkoumáno ve čtvrtek, nejprve na kolách,
poté na koloběžkách. I tady na jezdce
čekaly rozmanité překážky a terénní nerovnosti, samozřejmě i zajímavé
zkušenosti. Někteří po náročné cestě

sotva stáli, nožky se jim pletly, ale koloběžku si chtějí koupit domů. Týden
nám rychle utekl, nenudili jsme se ani
chvilinku. Lukáš, Kája, Denďa a Ondra, naši instruktoři, nenechali nikoho
zahálet, vymýšleli a vymýšleli. Každou
další aktivitou nás překvapili, sportovali jsme, bavili se, užívali si od první
minuty do poslední. I když v pátek zaznělo, že se děti těší domů, zároveň
bylo odhlasováno, že chtějí expedici
„Idixed“ zopakovat. Velké poděkování zaslouží tedy celý tým outdoorové organizace Ski Fanatic, která vše
zajistila, zorganizovala a postarala se
o naše exkluzivní zážitky. Dále velikou
pochvalu zaslouží i děti, které s úsměvem zvládly drobné nepříjemnosti,
do všeho šly s nasazením, vzájemně
si pomáhaly a respektovaly stanovená pravidla. „Každý úspěch začíná
odhodláním zkusit to.“

mateřská

Škola
Vánoce jsou již za dveřmi, a tak jsou přípravy v plném
proudu i u nás ve školce. Nejprve jsme zahájili adventní
čas krátkým písničkovým pásmem u vánočního stromku
před základní školou. I když nám počasí vůbec nepřálo a museli jsme vzdorovat dešti, větru a zimě, nevzdali
jsme to, a zazpívali tak nejlépe, jak to šlo. Ve středu 5. 12.
k nám do školičky zavítal Mikuláš s andělem a čerty a my
společně s nimi prožili zajímavé dopoledne. Návštěvě
jsme zazpívali a zatancovali připravenou čertovskou písničku a odměnou nám byla sladká nadílka od hodného
pana Mikuláše. Děkujeme tímto pedagogům a žákům 9.
třídy ZŠ Prosetín za skvělou spolupráci. V sobotu 8. 12.
naše místní děti vystoupily na setkání seniorů v ZŠ Prosetín s krátkým pásmem v čertovských kostýmech. Snad
jsme nikoho nevystrašili svým zjevem ani vystoupením.
Hlavním záměrem bylo naše starší spoluobčany potěšit,
pohladit po duši a předat alespoň trochu tolik nabíjející dětské energie, jakou umí dát pouze ony. Ve středu
12. 12. a ve čtvrtek 13. 12. chystáme pro všechny rodiče
a příbuzné našich nejmenších vánoční besídky, na něž
v tuto dobu také pilně trénujeme. Pravděpodobně, až budete číst tento příspěvek, budou besídky šťastně za námi
a k nám do školičky přijede Ježíšek a určitě přiveze dě-

tem spoustu radosti v podobě nových hraček a her. A my
se už budeme těšit na prázdniny a svátky, které prožijeme v kruhu nejbližších a v teple našich domovů.
Za celý kolektiv mateřské školy vám všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Kolektiv MŠ
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česká hasičská jednota
prosetín
Dovolte mi krátké ohlédnutí za činností našeho sboru od posledního zpravodaje.

Standardní aktivitou sboru bylo absolvování každoročního školení v Chrasti, kde jsme si vyzkoušeli první
pomoc, stříhání auta a mnoho dalších činností. Kromě
vzdělávání jsme ve spolupráci s obcí realizovali několik zásahových aktivit. Starostou obce jsme byli požádání o pročištění kanálu v mateřské školce, které jsme
úspěšně realizovali v červnu tohoto roku. Obdobná akce
náš sbor prověřila v srpnu, kdy jsme vyjeli k pročištění
2 kanálů u Malinských. Situaci nám ale zkomplikovalo
„překopnutí“ při budování kanalizace v obci a jediným
řešením bude nové vykopání a rekonstrukce. Následně
jsme z důvodu zvýšené prašnosti od projíždějících vozidel zkropili uličku u hasičské zbrojnice. Dalším požadavkem bylo pročištění 4 kanálů u Josífku, kde došlo
k zanešení budováním nové silnice na Cejřov. Tato akce
byla úspěšná, pouze u jednoho kanálu jsme identifikovali problém s uložením a zůstávající vodou. Na požádání místního „Sokola“ jsme 9.8. 2018 mohli vyzkoušet
naší připravenost na „dálkovou dopravu vody“, v tomto
případě zavlažení fotbalového hřiště. Naše „PS12“ jela
zcela bez problémů a 2h tlačila vodu do 16ti „béček“
a tří proudů 4 „céček“, díky čemuž jsme hřiště doslova prolili. V říjnu nás požádala místní firma Sates o pročištění kanálu od jejich výrobní pily. Vodu jsme nasávali
z Žemličkova lomu nejprve „plovoučkou“, poté „PS12“
a na konec oběma čerpadly. Zároveň jsme si vyzkoušeli
práci v těžko přípustném terénu, kde jsme stroj „PS12“
spouštěli do hloubky 3,5m pomocí vysokozdvižného vozíku. I zde jsme obstáli na jedničku.
Naším hlavním úkolem je samozřejmě hašení požárů,
do kterého jsme se v tomto roce aktivně zapojili již 2x.
Poprvé ve čtvrtek 5.4.2018, kdy hořel kontejneru v Klínku u č.p. 62. Poplach byl vyhlášen v 19:27, v 19:32 jsme
byli již na místě, v 19:37 byl požár uhašen za pomocí
jednoho C proudu z hydrantu. Poté dorazili profesio-

nální hasiči z Hlinska. Vyčkali jsme na příjezd vyšetřovatele HZS a po sepsání zápisu jsme se odebrali zpět
na základnu. Příčinou bylo nasypání horkého popelu,
tedy čistě lidská chyba. Druhý požár vypukl 13. července a pro nás to byla první zkušenost s vyhlášením
poplachu i pomocí SMS. Poplach byl vyhlášen v 15:16
a v 15:22 byl požár zlikvidován. Naše jednotka se dostavila na místo jako první, požár byl uhašen již před naším
příjezdem řidičem autobusu, bylo tak provedeno dohašení a následné prolití vodou. Zároveň jsme usměrňovali silniční provoz. Akce byla ukončena příjezdem JSDH
Skuteč, HZS Hlinsko a vyšetřovatele požárů. Naší důležitou činností je také odstranění úniku nebezpečných
látek. Tuto dovednost jsme mohli otestovat v neděli 2.
prosince. V 16:18 byl nahlášen únik nebezpečných látek ze stojícího nákladního vozidla netěsnícím víčkem
nádrže. Skvrnu od nafty jsme zasypali sorbentem a zametli. Na místo se dostavil i řidič vozidla, který zajistil
odstranění úkapu.
Nyní lehce shrnu naší sportovní činnosti. Letos jsme se
zúčastnili 28 soutěží se střídavými výsledky. Z 9ti z nich
jsme dovezli poháry a to 5x za první místo (Dolní Loučky,
Jenišovice, Štěpánov, Vinary a Brno), 2x za druhé místo
(Prosetín a Horka) a 2x za třetí místa (Podlažice, Liberec). Z uvedených Vám více přiblížím ty postupové soutěže České hasičské jednoty. ČHJ je má 3+1 postupové
soutěže. První župní soutěž, letos konanou v Podlažicích, kde jsme skončili na již zmiňovaném 3. místě. Další
postupovou soutěží je Prezidentské kolo, kterého jsme
se v pořádání chopili my. Byla to pro nás trochu nová
zkušenost, ale i přes nějaké malé nedostatky jsme to
zvládli. Disciplíny běh 100m překážek a štafety 4x100m
jsme uspořádali na stadionu ve Skutči, kde je běžecký
ovál a disciplínu požární útok doma, na zadním hřišti.
Tento den jsme poprvé „naostro“ vyzkoušeli naši novou časomíru, kterou jsme pořídili díky 65% dotaci. Byť
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Na závěr bych Vám všem chtěl,
jménem prosetínských hasičů
a stejně tak jménem svým, popřát
krásné prožití svátků vánočních,
bohatého Ježíška a hodně zdraví
a štěstí do nového roku.
Martin Vít
s „porodními“ problémy, tak úspěšně. Disciplíny 100m
a štafetu jsme vyhráli, v požárním útoku jsme byli druzí,
což nám vyneslo celkové vítězství = prvenství zůstalo
doma. Dalším postupovým kolem je Mistrovství ČR MHJ
a ČHJ v Brně. Zde jsou také 3 disciplíny - tu první jsme
moc nezvládli a skončili jsme pátí. Štafetu jsme vyhráli,
ale v požárním útoku jsme skončili až třetí. Štěstí stálo
ale při nás, protože se požární útok nepovedl ani ostatním týmům. Celkově jsme skončili první a obhájili tak
loňský titul Mistra ČR MHJ a ČHJ. To nám také vyneslo postup na společné Mistrovství ČR HZS a SH ČMS
do Ústí nad Labem 2019.
Pravděpodobně jste mohli zaznamenat „bujaré“ oslavy
koncem prázdnin a začátkem září, důvod byl veliký! Ale
ještě se vrátím o týden zpět před Brno, kdy se na konci
srpna konalo společné Mistrovství ČR HZS a SH ČMS
v Liberci 2018. Na toto Mistrovství se jelo s tím, že je
to možná naposledy, že si ho užijeme a rozhodně neuděláme ostudu. Dali jsme si cíl být v TOP10. Vyrazili
jsme o den dříve, abychom se aklimatizovali a v pátek
nemuseli brzo vstávat. V pátek ráno se konala porada
vedoucích družstev, poté prezence, trénink na stovky
a seznámení se strojem. V pátek byla i disciplína „věž“,
tak jsme se dívali na výkony borců. V sobotu, hned brzo
ráno, startovala disciplína 100m překážek, která vůbec
nedopadla podle našich představ a bylo z toho 15. místo. Odpoledne přišla na řadu štafeta 4x100m a první
vlaštovka v podobě 10. místa s časem 63,17, což i přes
zlepšení nebylo stále dobré, i když to asi lépe nešlo.
Večer jsme u piva rozebírali dojmy a taktiku na další den
a trenér Míša povídá: „Dneska jsem tipnul, že budete
desátí a zítra nejhůř třetí“ – noo, většina z nás nevěřícně
koukala. Opět brzo ráno jsme se přesunuli na sportoviště, kde hned na startu začaly problémy s materiálem. Nejdříve naše savice neprošla díky delšímu závitu,
poté nová hadice B se starou koncovkou, která byla
vyštíplá a měla drážku 39mm, místo požadovaných
35mm. Náhradní hadice vyšla jen tak tak a savici jsme
si museli půjčit od holek z Hlinska. Poté jsme šli do přípravy a tam nám měřili i šířku pásků, což jsme nechápali, protože nás nechtěli pustit pro 1mm. Nakonec se
ale šlo na start. Hanz se smeknul, Mates nabral, Jirka
vzal za stroj, Víťák mezitím nastartoval a roztáhl béčka,
Dejw s děličem na místě a Dáda s Pujólem nastříkali
za 27.14, což není nic moc – přesto nám všichni gratu-

lovali k průběžnému 1. místu. Ale „neříkej hop, dokud
nepřeskočíš“! Nakonec se relativně nedařilo ani ostatním.Ve druhém kole nás přeskočil vítězný Mistřín, druhý
byl Bozkov a na nás tak zůstala „bedna“ v podobě 3.
místa.!!! A to byl teprve důvod nevěřícně koukat! Míša
měl pravdu, borec na konec!
Celkové 9. místo a k tomu teda třešnička na dortu v podobě 3. místa z královské disciplíny požární útok. Co
více si přát. No a aby nebylo vše růžové, tak se nám
„za odměnu“ rozbilo ložisko u auta a museli jsme dodávku nechat v Liberci, zajisti druhý den odtažení a vyrazit
náhradní dopravou - za to díky Iloně a Ivošovi, kteří nás
hodili každý na půl cesty domů. Sportovní činnost mají
i veteráni, letos proběhl ve Žďárci II. ročník Souboje Titánů. Po nástupu za pochodové hudby, zaznění státní
hymny a představení jednotlivých členů se na první útok
připravil tým ze Žďárce s výsledným časem 54.25 vteřiny. Prosetín však ukázal, že útok umí a kontroval „polovičním“ časem 26.44 vteřiny. Do druhého pokusu chtěl
čas ještě snížit, ale nepodařilo se. Naopak následoval
výborně rozběhnutý útok Žďárce, který zastavily málo
dotažené koncovky na rozdělovači a tak se Prosetín
mohl radovat z druhého VÍTĚZSTVÍ. Příští rok bude III.
ročník Souboje Titánů konat opět v Prosetíně a to v termínu 28. června 2019.

A co nás čeká a nemine?
• V sobotu 15. prosince pořádáme již 6. ročník zimní
soutěže v požárním útoku O vánočního kapra,
již nyní je přihlášeno 27 týmů z celé republiky.
Tímto Vás srdečně zveme nejen na soutěž, ale
i na občerstvení jako je gulášová polévka, domácí
bramboráčky či uzené z domácí udírny.
• Pomalu se přehoupneme do nového roku a to
hned 11. ledna 2019, kdy pořádáme od 20 hodin Hasičský ples ve Vrbatově Kostelci. Těšit se
můžete na kapelu Normal 03, vstupenka na místě
bude stát 100 Kč. Samozřejmostí bude již tradiční
předprodej formou obchůzky našich členů v posledním víkendu tohoto roku, kde bude lístek stát
30 Kč. Též Vás srdečně zveme na příjemný večer
a bohatou tombolu.

sokol prosetín
Blíží se nám konec roku 2018 a nastala tedy ideální příležitost pro bilancování
všech činností, které náš klub realizuje.
Ještě na konci roku 2017 jsme 29. 12. pořádali 2. Sokolský vejšlap. Účast byla vyšší, než v prvním ročníku, turistů bylo přes
třicet. Tentokrát jsme jeli vlakem do Bílku a údolím Doubravky jsme šli až do Chotěboře na náměstí, kde jsme se
v restauraci občerstvili. Poté jsme se s veselou náladou vrátili vlakem domů. Na Silvestra se konal 3. ročník GARAGE
CUP v hokejbale na víceúčelovém hřišti. Hokejistů se sešlo
i přes nepříznivé počasí dost a utkání proběhlo v pohodě
a bez zranění. Nový rok 2018 jsme zahájili 13. ledna valnou
hromadou, konanou v bufetu U Slávistky. Další akce byly již
tradiční. Za velmi mrazivého počasí se 24. února konal Masopustní průvod. Velké poděkování patří všem, kteří věnovali svůj volný čas na pořádání této každoroční, náročné
tradice. Také nelze zapomenout na všechny občany, kteří
pro masky připravili bohaté občerstvení. Tímto máme možnost vřele poděkovat, protože si vážíme jejich zájmu o dění
v obci. Následoval tradiční „sokolský“ ples, který se konal 3. března opět ve Vojtěchově za pomoci místních hasičů. Sál se nám podařilo zaplnit i díky bohaté tombole,
ve které byl první cenou televizor. Náš oblíbený MAT 4 nezklamal, všichni jsme se dobře pobavili, o čemž vypovídá
i náš návrat v ranních hodinách. Další akcí bylo, rovněž
tradiční, „Pálení čarodějnic“, kdy nám opakovaně zahrál MAT4 a 7. května jsme pořádali „Mírový oheň“ s hudebním doprovodem Nouzového režimu. 25. května jsme
pořádali pouťovou zábavu, na které hrálo „DUO CHOTĚBOŘ“. Účast byla bohužel mizivá, i když se nevybíralo

vstupné. Je škoda, že ani místní občané nezavítali na tuto
akci. Ani to nás neodradilo od pořádání další zábavy 5.
července, tentokrát s doprovodem kapely QUATTRO. Touto akcí jsme si doslova „spravili chuť“, protože návštěvnost
byla doopravdy neočekávaná. V průběhu roku již standardně spolupracujeme s ČHJ Prosetín na všech hasičských
závodech v požárním útoku. V červenci jsme také sestavili
kandidátní listinu, na kterou jsme oslovili zástupce ze všech
prosetínských „lokalit“ - Mokrýšova, Malinného a Klínku.
Ve volbách do obecního zastupitelstva jsme dosáhli skvělého výsledku, když jsme získali 41% hlasů/4 zastupitele.
Přesto, že naše strana uspěla jako lídr voleb, tak se nám
na ustavující schůzi nepodařilo získat ani jeden z hlavních
„obecních“ postů, tedy pozici starosty/místostarosty.
Děkujeme všem našim voličům za projevenou důvěru.

A jaké akce plánujeme na rok 2019 + konec roku 2018?

• 25. prosince – MATĚJ CUP ve sportovní hale ve Skutči,
v případě dobrého počasí na víceúčelovém hřišti v Prosetíně
• 27. prosince - 3. Sokolský vejšlap, tentokrát návštěva
skanzenu na Veselém kopci. Určeno je pro každého, kdo
má chuť se projít na čerstvém vzduchu, krásnou přírodou
a s prima partou. Odjezd je v 7:25 vlakem Směr Hlinsko.
Trasa naší túry povede z Hlinska, přes Rváčov na Veselý
kopec, kde by měla být otevřena hospoda U kováře Matěje. Poté budeme pokračovat přes Všeradov, Stan a Vítanov zpět do Hlinska. Celkově ujdeme cca 15 km, jde
tedy o nenáročnou „procházku“ J Přesto doporučujeme
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kvalitní obuv a dostatečné oblečení. Společně zakončíme v Prosetíně na hřišti.
• 31. prosince – 4. ročník GARAGE CUP		
• 17.ledna – valná hromada v bufetu „U Slávistky“
• 16. února – tradiční Masopust
• 9. března – sportovní ples ve Vojtěchově
• 30. dubna – Pálení čarodějnic
• 7. května – Mírový oheň

Jak se dařilo ve sportovní činnost našeho klubu, 2018.

Novou sezónu, tedy ročník 2018/2019, jsme startovali z pozice celkově vydařeného předchozího ročníku, což pro nás
byla výzva a primárně zodpovědnost vůči našim fanouškům. Přípravky si „přenesly“ 2x 2. místo v okresním přeboru, mladší navíc s titulem okresního přeborníka, mladší
žáci 6. místo/starší žáci krásné 3. místo ve skupinách B
krajského přeboru. Dorostu se podařilo zajistit ve stejné
soutěži 6. místo a konečně muži, kteří uhráli po postupu

do 1.B třídy Pardubického kraje místo 7. V novém ročníku
2018/2019 odstartovala všechna mužstva ve stejných soutěžích, u mládežnických mužstev ve výborně fungující spolupráci s holetínským klubem. Aktuálně ale probíhají jednání krajských funkcionářů o nových pravidlech, která jsou,
bohužel, namířena proti venkovským klubům. Budeme tedy
doufat, že se našeho klubu nijak negativně nedotknou.
Obecně se dá říci, že jak jsme skončili jaro, tak jsme zahájili
podzim a všechny týmy bojují o přední místa v soutěžních
tabulkách. V našem okrese jsme považovaní za několikanásobnou raritu. Muži hrají krajskou soutěž s vlastními hráči
či a odchovanci klubu. S výjimkou brankaře Radka Hlouše
jsou všichni z Prosetína nebo okolních obcí a v našem klubu hrají od malička. Raritou je i účast našich mládežnických
mužstev v krajských přeborech, což nám mohou závidět
i menší města a patříme tak mezi TOP kluby s tímto zamřením. Jedno z často zmiňovaných pozitivních hodnocení je
také samostatnost a schopnost nezávislého fungování.
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Prosetínský trojlístek

Poohlédnutí
se
za rokem 2018 je
opět součástí tohoto zpravodaje
i pro náš občanský spolek. Během tohoto období proběhlo v naší obci několik akcí, kterých se zástupci spolku
aktivně účastnili a byli nápomocni při jejich řešení. Jedná
se především o stále aktuální záměr majitele lomu Prosetín 1, kde přetrvává snaha dotěžit a následně zpracovat pomocí drcení zbytky kameniva. Nadále je monitorován i lom Zárubka a aktivity a. s. Skanska. Pomocná ruka

byla přiložena též při potížích s vybudováním propustku směrem ke Klínku, přičemž všeobecná spolupráce
s Obecním úřadem v oblasti ochrany životního prostředí
a kvalitního života v naší obci funguje celoročně.
V podzimních komunálních volbách byli do zastupitelstva obce zvoleni tři naši kandidáti, kteří spolu s ostatními šesti kolegy budou v tomto volebním období zastupovat zájmy občanů a rozvoj obce.
Závěrem chci popřát všem krásné prožití Vánoc a v příštím roce pevné zdraví, mnoho úspěchů, lásky, optimismu
a pohody.
Za občanský spolek Jana Janoušková

Tímto bych chtěl poděkovat hráčům, trenérům (Marcel Vít, Marek Horák, Milan Starý, Roman Šmahel, Jiří
Krätzl, Roman Slavík, Michal Korytář), vedoucím mužstev, všem aktivním členům a spolupracovníkům, správci
areálu Petru Dostálovi, rodičům všech mladých hráčů a v neposlední řadě všem fanouškům.
Za SK Sokol Prosetín Vám přeji příjemně prožité vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2019.
Sportu zdar, předseda klubu, Michal Vít
berger huck 1. b. třída
6. L. Bohdaneč 13 8 0 5 30:31 23 1 0

lion sport kp st. žáci
2. Nemošice

okresní přebor st. přípravky

11 9 0 2 48:12 27 0 0

1. Prosetín

18 17 1

0

152:32 52

7. Prosetín

13 8 0 5 22:23 22 2 0

3. Prosetín

11 8 0 3 41:17 23 2 1

2. Chrast

18 16 1

1

161:45 49

8. Cholitice

13 6 0 7 21:22 16 2 0

4. Třemošnice

11 7 0 4 36:11 22 1 2

3. Rosice

18 12 1

5

100:54 37

lion sport kp starší žáci

lion sport kp ml. žáci

okresní přebor st. přípravky

7. Choceň

13 7 0 6 30:21 19 2 0

4. Nemošice

11 5

5

1 23:15 20

1. Svratouch

20 15 0

5

219:82 45

8. Prosetín

13 6 0 7 36:33 19 0 1

5. Prosetín

11 6

1

4 30:32 19

2. Prosetín

20 12 2

6

185:77 38

9. Přelouč

13 6 0 7 20:45 19 0 1

6. Přelouč

11 5

2

4 28:29 17

3. Rosice

20 10 1

9 148:115 31

Přejeme
k jublieu,
2018
99 let • Jaroslava

Vítáme nové
občánky, 2018
Natálku, Lucku, Natálku, Elenku,
Jeníka, Terču, Nikolku

93 let • Miloslava
90 let • Marie

klub seniorů
Dne 8. 12. se uskutečnilo již 4. mikulášské posezení seniorů s hudbou. Za klub seniorů nejprve všechny přítomné
přivítala Maruška Matrasová. Poté následovalo velmi pěkné vystoupení dětí z naší mateřské školky, ze které patří
velké poděkování. Paní učitelky se třinácti dětmi připravily
zdařilé pásmo, které se neslo v duchu Mikuláše a Vánoc.
Na vystoupení dětí navázal svým příspěvkem starosta obce
a v krátkosti seznámil občany s plánovanými aktivitami pro
rok 2019, přičemž stěžejním tématem byl největší obecní
projekt – dokončení kanalizace v obci. Jedním z bodů bylo
téma věkového složení našich obcí a neopomenul rovněž
zmínit naší nejstarší občanku p. Kudrnovou, která se dožila
v letošním roce úctyhodných 99let. Závěrem popřál všem
přítomným příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví v novém roce. Dalším programem byla volná zábava. K poslechu a k tanci vyhrávala Lukášova trojka, kterou
později doplnil Jiří Netolický hrou na „vozembouch“. Podle
ohlasu přítomných se akce vydařila a splnila účel. Někteří
spoluobčané se setkali v tomto roce prvně a měli tak příležitost pro pěkně popovídání. Chtěli bychom také poděkovat vedení naší základní školy za pochopení pro naše každoroční seniorské setkání a možnost tuto akci uspořádat

ve školní jídelně. Poděkování posíláme také do kuchyně
paní Vlaďce, která připravila se svým kolektivem chutné
občerstvení a stejně tak si ceníme podpory děvčat u vína
a teplých nápojů. Poslední ocenění patří klíneckému rybářskému spolku, který nabízel točené pivo, limo a něco pro
zahřátí. Kolektiv klubu seniorů přeje Všem občanům naší
obce klidné prožití vánočních svátků a v nastávajícím roce
hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Scházíme
se každý čtvrtek od 16 do 18hodin v klubu na křižovatce,
přijďte rozšířit naše řady, budete vítáni.

85 let • Václav
80 let • Oldřich, Zdeněk, Eva,
Zdeňka, Stanislava
75 let • Marie, Jiří, Oldřich,
Eva, Irena, Božena

Volání přírody

je jedním z prvních příspěvků, kdy využíváme této platformy pro různá sdělení našich spoluobčanů. Konkrétně
se jedná o prosbu, respektive spíše upozornění na volný
pohyb našich „čtyřnohých kamarádů“. V naší obci zatím
neevidujeme žádný závažnější „psí“ incident a většina
z nás má, díky vlastní zkušenosti, dostatečné pochopení pro proces „hárání feny“, nicméně je naší povinností
k této problematice zaujmout jasné stanovisko. Apelujeme tedy na všechny majitele, aby své psy dostatečně zajistili a zamezili tak jejich volnému pohybu po naší
obci. V případě opakovaných stížností bychom museli
přistoupit k aktivnímu řešení formou odchytu, které sebou nese finanční účast dotčených majitelů. Věříme, že

6. 12. 2018, Klinek

těchto nepopulárních kroků nebude třeba. Děkujeme za
pochopení a realizaci!
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Chvilka zábavy a soutěžení

Zaměření společnosti MICO ROBOTIC s.r.o.
jsou automatizace, robotika, lasery
Společnost aktuálně hledá nové pracovníky pro pozice:
Strojní konstruktér a Projektant elektro
Bližší informace poskytne jednatel společnosti Michal Vychroň,
tel. 778778419

S&D STROJÍRNA PROSETÍN s.r.o.
patří mezi největší zaměstnavatele v naší obci s působností od roku 1991, kdy vnikla
firma se současným názvem. Společnost navázala na tradici strojírenské výroby
v Prosetíně a její hlavní zaměření je výroba zdvihacích a technologických zařízení,
ocelových konstrukcí, elektrotechnika, manipulační technika, vzduchotechnika a lodní
tělesa. Také se zaměřuje na svářečské práce a výrobu těžké vzduchotechniky.

Vyluštěné tajenky posílejte na mailovou adresu naší redakce do 31.1. Následně proběhne slosování a 3 z Vás vyhrají
malý dárek. Jména výherců budou zveřejněna na webových stránkách a v příštím vydání zpravodaje.

Hodně štěstí!
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