PROSINEC

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v dalším čísle Prosetínského zpravodaje seznámil s dosaženými výsledky a vykonanou
prací za uplynulé období a následně zrekapituloval rok 2016.
Začátkem října proběhlo další jednání naší obce se SUS (Správa a údržba silnic) Pardubice za účelem zřízení
mostního provizoria směrem ke Klínku, který je v havarijním stavu a prozatímní povrchové úpravy svršku
silnice. V minulém čísle zpravodaje jsem Vás s problematikou kanalizace částečně seznámil. Zhotovit tuto
nezbytnost vyplývá hned z několika důvodů. Jedním z nich je celková potřebnost obce mít splaškovou vodu
odvedenou na čističku. Dalším argumentem je plánovaná revitalizace silnice směrem k Cejřovu Pardubickým
krajem, která je v současné době v územním řízení. Navíc se mi nezdá být rozumné zrekonstruovat silnici
proto, abychom ji za pár let demolovaly právě kvůli tomu, že jsme na daném místě nebyli schopni zrealizovat
v dnešní době kanalizaci tak potřebnou. Bez celkového odkanalizování je rozvoj obce výrazně omezen. Před
pár týdny již byla pomocí kanalizační kamery zjišťována její průchodnost. Tento projekt bude stát obec nemalý
finanční obnos. Spolu se zastupiteli obce jsme se rozhodli tuto akci podstoupit i s faktem, že obci bude muset
být poskytnut úvěr o částce 5,5 mil. Kč.
Listopad se pojí se vzpomínkou na všechny zesnulé. Jistě jste zaznamenali, že v tento den nebylo možné na
hřbitově načerpat vodu. Tato okolnost se dala předpokládat vzhledem k nízké hladině podzemních vod.
Příčinou tedy nebyla porucha ručního čerpadla či jiné závady, nýbrž předešlé táhlé období sucha.
Zhodnotím-li stávající rok, podařilo nám získat tyto dotace:
dotace Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč určená na opravu hasičské zbrojnice.
V současné době celková investice činí 390 000 Kč,
dotace Pardubického kraje o částce 100 000 Kč, která byla stanovena na nákup hasičského
vozu. Celková cena vozidla činí 155 000 Kč,
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury získaná na realizaci výstavby chodníku
II. etapy, kterou vysoutěžila firma Sovis. Podařilo se nám získat částku 1 350 000 Kč,
přičemž celkové náklady představují 2 300 000 Kč,
dotace Ministerstva zemědělství určená na revitalizace kapličky činí 608 211 Kč. Pro tuto
akci bylo využito 897 975 Kč. Konečné úprav jsou naplánovány na příští rok. Předběžně
počítáme s dokončením fasády, odvodněním, opravou tarasů, plotu,
dotace z Úřadu práce na podporu pracovníků veřejně prospěšných pracích dosahuje
1 252 000 Kč,
příspěvek na vydláždění prostoru určený k uložení vyřazených lednic firmou
ELEKTROWIN byl poskytnut ve výši 18 150 Kč,
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finanční příspěvek mikroregionu ve výši 25 000 Kč získaný na předláždění chodníku před
bytovkou. Celá akce byla pokryta částkou 94 428 Kč.

Rozhodli jsme se investovat další finanční částky bez dotační podpory. První z nich byla určena pro výstavbu
veřejného osvětlení podél chodníku I.etapy. Pro tuto realizaci bylo uvolněno 353 616 Kč. Peníze byly
vymezeny také pro školní opravy. Ty se týkaly především obnovy podlah, výměny osvětlení a radiátorů a
vymalování a úprav tříd.
Musím podotknout, že ne vše, co bylo na plánu v roce 2016 se podařilo. Na další rok je přesunuto vyasfaltování
části cesty v Mokrýšově a také vyhotovení vodovodu. Vyčkáváme na vhodnou dotační příležitost.
V následujícím roce připravujeme i další akce:
 vestavbu tříd nad tělocvičnou základní školy,
 dokončení prací na hasičské zbrojnici v Prosetíně,
 úprava prostranství před hasičskou zbrojnicí v Malinném,
 dokončení rekonstrukce kapličky,
 vypracování zastavovací studie pro výstavbu rodinných domů.
Věřme, že se nám v roce 2017 podaří splnit vytyčené úkoly. Přáním nás všech je spokojenější život v obci.
Velice rád bych poděkoval všem zaměstnancům obce a zastupitelům za odvedenou práci a občanům za
trpělivost při realizování činností organizovaných obecním úřadem.
Zpíváním u rozsvíceného vánočního stromu jsme zahájili adventní čas. Po sfouknutí čtvrté svíčky nás čeká
jedno z nejklidnějších období roku. Vánoce jsou svátky porozumění, klidu a pocitu štěstí při pohledu na dětské
rozzářené oči. Dovolte mi jménem svým, jménem zaměstnanců a zastupitelů obce popřát Vám krásně prožité
svátky plné radostných chvil, příjemných setkání, splněných přání a v novém roce pevné zdraví a mnoho
pracovních úspěchů.
Jaroslav Raba

Základní škola – 1. čtvrtletí ŠR
Změna termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018




Zápisy se budou konat v době od 1. do 30. dubna 2017.
Termín zápisu v ZŠ Prosetín je naplánován na středu 12. 4. 2017.
Bližší informace k zápisu budou včas upřesněny.

Plavecký výcvik
Od září do listopadu probíhal každoroční plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy v plaveckém bazénu ve Skutči.
Některé děti jely s obavou, protože plavat ještě neuměly, jiné s radostí, protože mají plavání rády. Během 10
plaveckých lekcí zmizely obavy a na konci výcviku se mohli “ Mokrým vysvědčením“ pochlubit všichni žáci.
D. Hrníčková
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Technohrátky
Ve středu 14. září žáci osmé a deváté třídy navštívili v rámci projektu TECHNOHRÁTKY Střední
průmyslovou školu stavební v Pardubicích. Již tradičně byl pro žáky připraven bohatý program, jehož cílem je
seznámit žáky s navštívenou školou, s obory, které vyučuje i s možnostmi budoucího uplatnění na trhu práce.
Slavnostní zahájení proběhlo v kinosálu SPŠ stavební za účasti významných představitelů Pardubického kraje.
Po krátkých proslovech zúčastněných hostů k žákům, byly zahájeny praktické ukázky a soutěže v areálu SŠ.
Chlapci i dívky během dopoledne absolvovali celkem 8 stanovišť, kde pro ně byly připraveny zajímavé úkoly z
oborů, které lze na této škole studovat. Po zakončení praktických ukázek a soutěží se všechny skupiny žáků
vrátily do kinosálu a byla zahájena vědomostní soutěž „Hej ty, víš to?!“ Otázky ve vědomostním kvízu
vycházely z dopoledních aktivit – kdo byl dopoledne pozorný, měl výhodu. Poté následovalo vyhlášení
výsledků soutěže a předání cen.
Naši žáci si v konkurenci devíti škol z celého Pardubického kraje nevedli vůbec špatně, v praktické části
soutěže i ve vědomostním kvízu se umístili na čtvrtém místě.
R. Fajt

Technické kroužky na naší škole
Také v letošním školním roce začala řada žáků naší školy navštěvovat nepovinné předměty Technické a
řemeslné činnosti a Technické činnosti a konstruování. Náplní obou je podpora technického vzdělávání žáků
základní školy.
V předmětu technické a řemeslné činnosti se žáci seznamují se stavebnicemi Lego Technic Dacta, pracují
převážně samostatně, bez technické dokumentace a nejvíce sestavovují různé modely autíček. Mimo práce se
stavebnicemi se učí zpracovávat dřevo, špejle nebo připravené hranoly, které řežou, rašplují, pilují, brousí, lepí
a natírají.
Nejstarší žáci, kteří navštěvují nepovinný předmět Technické činnosti a konstruování, jsou sedmáci. Už na
začátku si stanovili vysoké cíle. Jejich výrobky jsou od návrhu až po provedení unikátním a ojedinělým dílem. I
přesto, že někteří navštěvovali kroužek od začátku projektu a jiní se přihlásili až později, dosahují
srovnatelných výsledků. Je to proto, že technické myšlení a konstrukční dovednosti se dají podpořit a rozvíjet
nejen ve škole, ale kdekoli je k tomu příležitost a prostředky.
R. Fajt

Volby do školního parlamentu
Ve čtvrtek 29. 9. se žáci naší školy, v našem případě žáci 3. až 9. ročníku, postupně vžili do role voličů
a vyzkoušeli si, jak fungují volby. Po třetí vyučovací hodině zasedli v improvizované volební místnosti členové
komise, kteří dohlíželi na správný průběh voleb. Postupně přicházeli žáci jednotlivých tříd, aby na volebním
lístku zakroužkovali vybraného kandidáta, který je bude zastupovat v letošním školním roce ve školním
parlamentu. Po odvolení všech žáků následovalo sčítání platných hlasů vhozených do urny.
Na přípravě, organizaci a vyhlášení výsledků voleb se podíleli žáci 9. ročníku, kteří tak museli přijmout zodpovědnost za
hladký průběh letošních voleb. Až na drobnosti lze konstatovat, že celkovou organizaci deváťáci zvládli velmi

dobře.
Výsledky voleb:
3. třída: ILONA VAŠÁKOVÁ
4. třída: LUKAS GROBBEN
5. třída: MAREK UCHYTIL
6. třída: BEN KRÁL
7. třída: DOMINIK VODVÁRKA
8. třída: ZUZANA SOJKOVÁ
9. třída: ANNA JOSÍFKOVÁ
J. Matrasová
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Naši parlamenťáci na krajské konferenci
Ve středu 12. října navštívili zástupci žákovského parlamentu naší školy E. Ťopková, A. Josífková, R.
Vašáková a M. Uchytil „Krajskou konferenci žákovských parlamentů Pardubického kraje“, která se konala
v budově krajského úřadu. Po prezentaci a zahájení nás přivítala Mgr. Hana Pochobradská z odboru školství,
poté k nám promluvila starostka města Chrast p. Martina Lacmanová a ředitelé škol z Chrasti a Jablonného nad
Orlicí.
V další části konference jsme byli rozřazeni do skupin, abychom prodiskutovali akce, které se na našich školách
pořádají. Zamýšleli jsme se také nad tím, co bychom chtěli na naší škole změnit. Po zaujaté diskusi jsme
vybírali nápady, které nás nejvíce zaujaly. Z nich potom každá skupina vytvářela Clip Chart, nad kterým
neustále pokračovala diskuse. Když jsme byli hotovi, povídali jsme si mezi sebou. Já jsem se dala do řeči
se žáky ze školy v Moravské Třebové. Od nich jsme získali pár nápadů, které budeme prezentovat na příštím
setkání ŠP. Naše nové přátele uchvátilo i několik nápadů z naší školy.
V další části setkání každá skupina představila svůj vytvořený Clip Chard všem zúčastněným parlamenťákům,
kde každý prezentoval svoji školu. Na závěr jsme společné práce vyhodnotili a hlasovali o nejzajímavější typy
a nápady. Po fotografování skupin s jejich plakáty p. Iva Celnarová ze ZŠ Chrast konferenci ukončila. Akce
byla skvělá a odnesla jsem si spoustu návrhů na školní akce, vyzkoušela si schopnost komunikovat se zástupci
z jiných škol i naslouchat druhým. Doufám, že na příští setkání parlamenťáků pojedu znovu, chtěla bych zjistit,
jaké pokroky udělaly jiné školy.
E. Ťopková, žákyně 8. tř.

Návštěva VČD
V pohádce Český Honza od Zdeňka Kozáka, kterou si žáci 1. až 4. třídy užili 31. 10. ve VČD Pardubice,
nechyběl vtip, kouzla, chytrost, statečnost, štěstí ani láska. Představení bylo doplněno několika veselými
písničkami, původní scénickou muzikou a krásnými kulisami.
Pohádka souboru Divadla pohádek Praha v nastudování režiséra Víta Prýmka se nám velmi líbila.
D. Hrníčková

Morse by měl radost
V letošním roce uplynulo 174 let od prvního přenosu bezdrátového signálu. Tato skutečnost nadchla našeho
žáka Bena Krále, který k tomuto účelu zkonstruoval zařízení a bezdrátový přenos signálu mohl být uskutečněn
na ZŠ v Prosetíně.
Jako vysílač posloužil Ruhmkoffův induktor z kabinetu fyziky. Přijímač byl sestaven z kohereru, žárovky,
antény a zdroje napětí 12V. Po spuštění induktoru, který nebyl připojen k anténě, se v obvodu přijímače, jenž
byl vzdálen od vysílače asi 70 cm, rozsvítila žárovka. Po vypnutí induktoru – vysílače, žárovka zhasla. Pokus
byl proveden opakovaně se stoprocentním výsledkem.
Je velmi povzbuzující, že i v době uživatelského a konzumního přístupu k technice jsou mezi námi lidé, kteří
mají touhu poznávat, vůli sestrojovat věci dávno zapomenuté, proto aby vyzkoušeli, jak tato technika
fungovala. Jsou to lidé, kteří mají schopnost klást těžké otázky, ale zároveň vytrvalost hledat na tyto otázky
odpovědi. Myslím, že mezi tyto lidi Ben bezesporu patří.
R. Fajt

Výuková exkurze – Hotelová škola Bohemia
V pátek 3. 11. absolvovali žáci osmé a deváté třídy výukovou exkurzi na Hotelovou školu Bohemia v
Chrudimi. Naši žáci byli zasvěceni do tajů slavnostního stolování, seznámili se s prací sommeliéra, baristy i
barmana, ochutnali flambovaná žabí stehýnka i ananas.
A jak se našim žákům exkurze líbila? Z následné ankety vyplynulo:
„líbilo se mi flambování, oběd i ochutnávka míchaných nápojů a kávy“
„mně se líbil oběd a žabí stehýnka“
„chutnal mi oběd, líbilo se mi flambování“
„oběd byl luxusní, naučil jsem se hodně nových věcí, velmi se mi líbila Dianka“
„míchání drinků, flambování, příprava kávy – vše bylo krásné a něco jsem se přiučil“
„měli tam pěknou restauraci a pěkné obleky, zažil jsem něco nového, žába mi moc nechutnala“
„moc mě nebavilo hádání příborů, bavilo mě správné stolování, míchání nápojů a práce baristy, bylo to velmi
zajímavé“
„byli zde velmi příjemní mladí lidé, obdivuji tyto žáky v tom, že vědí, co chtějí v životě dělat a jsou rozumní“
Rádi bychom poděkovali zaměstnancům i žákům této školy za příjemné a poučné dopoledne.
Z. Veselá
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Školní kolo soutěže v piškvorkách
Během měsíce října se milovníci piškvorek mohli zúčastnit soutěže, která probíhala v jednotlivých třídách.
Z třídního kola pak postoupili vždy nejvýše dva nejlepší hráči do dalšího – školního kola. To se konalo 11.
listopadu pro žáky 1. i 2. stupně. V mladší kategorii soutěžilo 9 dětí, starších účastníků školního kola bylo 8.
Hráči využili logické myšlení, prostorovou představivost a zdravou míru soutěživosti k maximálním výkonům.
I. Volfová

Pišqworky
7. 11. se naše družstvo ve složení E. Ťopková, M. Borna, O. Zdražil, Z. Sojková a R. Tomášek zúčastnilo
mistrovství škol v piškvorkách. V oblastním kole jsme se jako jediná základní škola mezi gymnázii probojovali
do čtvrtfinále a obsadili skvělé 3. místo.
D. Jedlinská

Ležácké veršování
Dne 10. listopadu 2016 se naši žáci zúčastnili celostátní recitační přehlídky „Ležácké veršování“. Program
tohoto přátelského setkání je tvořen recitačními pásmy ve třech kategoriích, dramatickými dílnami, rozborem
jednotlivých přednesů odbornými porotci a profesionálním hereckým recitačním vystoupením. V porotě zasedli
herečka Hana Černá a Máša Málková, herci Marcel Vašinka a Alfréd Strejček, ale také odborná pedagožka
MgA. Klára Litterová. Záštitu nad celou přehlídkou převzal pan Josef Somr.
Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických
souvislostí spojených s místem konání. Celou akci tedy provázelo i povídání veteránů 2. světové války a
pamětníků války v Kosově, Bosně a Hercegovině.
Naši školu reprezentovali: Karolína Slavíková a Ondřej Ťopek v 1. kategorii, Nela Sojková ve 2. kategorii,
Eliška Ťopková a Zuzana Sojková ve 3. kategorii. Přednesy všech byly precizní a bezchybné, porotu zaujaly, za
svůj výkon byli všichni pochváleni. V rámci obrovské konkurence uměleckých škol obdržela dvě děvčata (
Nela a Zuzka Sojkovy) čestná uznání za svůj výkon.
L. Frišová

Soutěž technických dovedností a exkurze SPŠ Chrudim
Dne 15.11.2016 se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili motivační soutěže v technických dovednostech na SPŠ
Chrudim. Žáci měli za úkol sestavit model vodního hamru. I přes drobné nedostatky při úpravě dílů nakonec
všem zařízení fungovalo. Během exkurze žáci obdivovali nově vybavené učebny, dokonce i učňovské dílny.
Zhlédli i ukázky výroby součástek na CNC strojích.
R. Fajt

Florbalový turnaj
V úterý 15.11. 2016 se uskutečnil ve sportovní hale ve Skutči florbalový turnaj žáků 1. stupně. Naši školu zde
reprezentovalo 9 chlapců ze 4. a 5. ročníku. O umístění zde zápolilo 9 družstev z různých škol našeho regionu
(Skuteč, Chrast, Slatiňany, Kameničky, Proseč, …). Naši florbalisté sehráli ve velké konkurenci 4 zápasy a
umístili se na krásném 6. místě.
E. Vítková

Zdravé stravování se „Zdravou 5“
„Zdravá 5“ je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřen na
zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Protože má naše škola s tímto projektem jen ty
nejlepší zkušenosti, rozhodli jsme se, že jej žáci absolvují také letos, tentokrát s odborně vyškolenou lektorkou
Táňou Pipkovou. Projekt se uskutečnil během měsíce listopadu, kdy byli žáci jednotlivých tříd v rámci
dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou seznámeni se zásadami zdravého stravování. Cílem
bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního
stylu.
Pro žáky 1. stupně byl určen program „Škola Zdravé 5“, ve kterém se žáci seznámili s 5 základními
zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem,
zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní
úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli vysvědčení a
dárečky „Zdravé 5“.
Žáci 2. stupně absolvovali „Party se Zdravou 5“, což je dvouhodinovka vaření, respektive přípravy
studeného party pohoštění. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozvěděli užitečné informace o kombinaci
zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami
si připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnali. Výuka probíhala ve cvičné školní
kuchyňce, všechny suroviny i pomůcky zajistila lektorka Zdravé 5.
I. Volfová
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Preventivní program pro nejstarší žáky
Ve čtvrtek se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili přednášky pana Tomáše Řeháka na téma sex, láska, věrnost a
nemoc AIDS. Někomu se může zdát, že jsou na podobné "věci" ještě příliš mladí a nevyzrálí. Vzhledem k
tomu, že v České republice za posledních několik let stoupá počet nakažených virem HIV, tento názor nesdílím
– na prevenci není nikdy příliš brzy, a pokud alespoň někteří z žáků pochopili, jaké nebezpečí jim může hrozit
při neuváženém chování, tak tato přednáška splnila svůj účel.
Pan Řehák hovořil velmi neformálně a zajímavě. I tak vážné téma, jako onemocnění AIDS bezesporu je,
dokázal podat vtipnou formou, žáky zaujal vyprávěnými příběhy i fotografiemi.
I. Volfová

Adventní zpívání u vánočního stromu
Veselé vánoční hody jsme také letos zpěvem koled popřáli našim blízkým u příležitosti tradičního rozsvěcení
prosetínského vánočního stromu. Na pomoc jsme si pozvali žesťové trio ze ZUŠ v Hlinsku, zpěvačku M.
Voňkovou a sólově zahrál na klarinet náš odvážný páťák D. Remeš. Všichni naši zpěváčkové se opravdu moc
snažili, a snad tak přispěli ke klidnému zahájení adventu a k prožití šťastných Vánoc.
D. Jedlinská

Žáci a pedagogové ZŠ Prosetín
Vás srdečně zvou na tradiční
VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se koná v pondělí 19. 12. 2016
od 15.30 hod. v tělocvičně ZŠ.

Těšit se můžete také na práce našich žáků s vánoční
tematikou, prodejní výstavu výrobků keramického
kroužku a dalších produktů v prostorách školní
jídelny od 14.30 do 17.00 hod.
„Okénko do školky“
Září, říjen, listopad,
lísteček mi na dlaň spad´,
zlaté listí z javora,
zima už jde do dvora.
Od začátku školního roku už uplynul nějaký ten čas a my jsme společně se všemi kamarády udělali v naší
školce spousty práce.
Hned v září k nám přijela naše známá Srdíčková víla s pohádkou „Jak si zajíci hráli na školku“ a my se
spolu se zajíci dozvěděli, jak to v zaječí školce „chodí“ a taky se společně pobavili a zasmáli.
Od října předškolním dětem začal nespavý program s výukou Aj - „Hello, Cookie“ a také všeobecná příprava
do školy „KuliFerda“. Nutno říci, že se předškoláci na „učení“ vždycky moc těší a nosí si odtud domů
pochvaly, ale i první domácí úkoly.
V letošním školním roce opět spolupracujeme se ZŠ v Prosetíně. Již tradičně společně vstupujeme do
projektu „Celé Česko čte dětem“. Tento projekt je vypracován v přímé návaznosti na projekt celostátní a jedná
se o pravidelné čtení dětem, které přispívá k jejich všestrannému rozvoji.
Zatím určitě nejzajímavější byl pro nás všechny výlet do nedaleké ekostanice „Pasíčka“, kde jsme si
prohlédli expozici zvířat a vyslechli spoustu zajímavých příběhů o tom, jak se tam které zvířátko dostalo a proč.
S vydatnou pomocí rodičů jsme také mohli adoptovat ježky hned dva! Vybralo se totiž od rodičů hezkých pár
korunek, které poslouží na koupi potravy a jiných potřebných věcí pro opuštěná zvířátka. Po domluvě s
vedením Záchranné stanice jsme se rozhodli, že se rádi zúčastníme i vypouštění „našich“ ježků do volné
přírody. Tato akce by měla proběhnout na jaře ve vhodné lokalitě blízko Prosetína, kam za námi ošetřovatelé
spolu s ježky přijedou, a pak společně popřejeme našim adoptovaným kamarádům: „Hodně štěstí“ při hledání
nového domova. Celá školka je nyní vyzdobena obrázky i výtvory ježků, to proto, abychom si na ně často
vzpomněli.
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Na začátku listopadu se naši předškoláci vydali na návštěvu ke kamarádům do 1. třídy. Byli prozkoumat, jak
se jim ve škole daří, co se již naučili a na co se i oni, předškoláci, mohou brzičko těšit.
Padá listí zlaté, rudé,
je ho plná zahrada,
a co potom padat bude,
až to listí opadá?
No přece sníh! Bílý snížek, na který se těší všechny děti. Letos se sice na chvilku ukázal, ale zase rychle zmizel
a my jsme si museli sníh a závěje se sněhuláky vyčarovat alespoň ve školce. Takže svatý Martin na bílém koni
do školky dorazil i letos. Jeho kobylka zanechala stopy po celé budově a Berušky i Motýlci si 11. listopadu
užili „sněhové“ radovánky.
Spolu se sněhem přicházejí ruku v ruce i chlupatí čerti z pekla spolu s Mikulášem a andílkem, kteří se na nás už
prý velmi těší. Těšíme se i my, nebojíme se! A jestli ano, tak jen opravdu malinko, jsme přece hodné děti!
A po odchodu této trochu strašidelné návštěvy se už budeme těšit na příchod Vánoc a tolik očekávaného
Ježíška. No a ještě před domácí nadílkou přivítáme hosty v naší školce a překvapíme je tím, co jsme si pro ně s
láskou nachystali. A co je to? Uvidíte, přijďte se na nás do školky na besídky podívat!
Přejeme všem lidem krásné a pohodové prožití Vánoc, hodně zdravíčka a úspěšný rok 2017.

Děkuji všem členům hasičského sboru ČHJ Mokrýšov za vykonanou práci v uplynulém
roce a současně bych rád využil této příležitosti a popřál všem členům i jejich rodinám
klidné prožití vánočních svátků a současně vše nejlepší, hodně zdraví nám všem v
nadcházejícím roce 2015.
Starosta sboru ČHJ Mokrýšov - Zdeněk Remeš

Česká hasičská jednota Prosetín
Nastal konec roku 2016 a s ním se vydává poslední zpravodajství od hasičů z Prosetína. V minulém zpravodaji
jsem Vás informoval o dění za první pololetí roku, nyní Vás budu informovat o druhém pololetí roku 2016 a co
chystáme začátkem roku 2017.
Jak jste si již všimli, hasičská zbrojnice dostává finální podobu a vzhledem k počasí, jsme nuceni fasádu nechat
na příští rok. Letos ještě uděláme beton na podlaze a nájezdy. Nyní musím poděkovat všem členům sboru za
odvedenou práci ve svém volném čase, kdy dohromady již odpracovali více jak 740 brigádnických hodin.
Zvláštní poděkování patří Františku Vodvárkovi a Pavlu Boháčovi za nemalou pomoc při stavbě, i když nejsou
členi sboru. Díky Hoši.
Naše výjezdová jednotka byla 16.8.2016 požádána o pomoc pročištění nově budované kanalizace u Josífků po
závalu zeminou a vytažení utopeného laseru. V sobotu 8.října 2016 jsme obdrželi telefonát z KOPISu na výjezd
na dálkovou dopravu vody v obci Tisovec Otáňka. Na místě jsme se dozvěděli o plánované dálkové dopravě
vody, kterou si domluvili okrsky Holetín a Pokřikov. Vzhledem ke společné výjezdové jednotce s SDH
Malinné, tak jsme byli též vyzvání dříve zmiňovanou zprávou z KOPISu. Alespoň jsem si vyzkoušeli výjezd a
mohu říct, že jsme vyjeli po 8 minutách a na místě jsme byli 14 minut od vyhlášení poplachu. Dálkové dopravy
vody se účastnilo 10 jednotek hasičů z blízkého okolí. Další technická pomoc, opět pročištění ucpané
kanalizace, tentokrát v Základní škole Prosetín byla akcí svolanou starostou obce a to 19. listopadu 2016.
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Letos jsem se o sportovních úspěších a neúspěších nezmiňoval, tak to nyní napravím. Zúčastnili jsme se 31
soutěží a to s houpavými výsledky. Letošní rok byl ve znamení zranění, a tak jsme bohužel nenavázali na
minulé roky. Ale i tak jsme dovezli 9 pohárů, z nichž 2 poháry družstvo veteránů. Pro zajímavost na župní
soutěži se veteráni umístili na 3. místě hned za námi, a prvním Hlinskem. Porazili tak ostatní družstva
Východočeské župy České hasičské jednoty. Tři první místa jsme dovezli ze Svídnice a z Vinar, tam také z
kategorie PS12, dvě druhá místa ze Včelákova a z Prezidentského kola z Hlinska, a dvě třetí místa z
Heřmanova Městce a z Holetína. V letošním roce jsme pro zranění museli vynechat Mistrovství republiky v
Přerově, kam jsme postoupili z 2. místa z Prezidentského kola. Doufejme, že veškerou smůlu jsme si vybrali
letos a v příštím roce se nám opět začne dařit.
Co nás ještě čeká? Pozvu Vás na 10.12.2016 od 10:30 hodin na 4. ročník soutěže v požárním útoku O
vánočního kapra na hřišti Sokola Prosetín, kdy je zatím přihlášeno 48 týmů z celé republiky (například Dolní
Bečva okres Vsetín). Na tuto akci jsme vyhráli soutěž o přímý přenos zdarma od hasičské televize FireTV.
Tímto naše soutěž dostává trochu větší náboj, a uvidíte souboj spousty vynikajících týmů.

Dále 27. ledna 2017 od 20 hodin pořádáme Hasičský ples, tentokrát ve Vrbatově Kostelci. Samozřejmostí bude
bohatá tombola, včetně divočáka na prvním místě. Vstupenka na místě bude stát 80,- Kč a v předprodeji na
obchůzkách, které budou v sobotu 7. ledna a v neděli 8. ledna 2017 stát pouhých 30,- Kč. Doprava tam i zpět
bude
zajištěna.

Chtěl bych poděkovat Sokolu Prosetín, Obecnímu úřadu, Základní škole Prosetín, všem sponzorům, hasičům
z Hlinska za různé druhy pomocí a dary.
Na závěr bych Vám všem chtěl jménem hasičů z Prosetína popřát hodně zdraví a štěstí do Nového roku a
bohatého Ježíška.
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Blíží se nám konec roku 2016 a tak bych vás v krátkosti seznámil s naší činností.
Fotbalově jsme zahájili 20. března zápasem okresního přeboru dospělých a kulturně zábavní činnost 13.
února tradičním Masopustem a 5. března Sportovním plesem, bohužel ne v hostinci Na Dukle, ale na sále ve
Vojtěchově. Ale i tak to byla velice vydařená akce a již jsme domluveni na příští rok. Dále již to pokračovalo
jako každý rok 30. dubna „Pálení čarodějnic“ s kapelou MAT4 a 7. května „Mírový oheň“ s kapelou
QUATTRO. Obě akce se vydařily, bohužel pří čarodějnicích se někteří návštěvníci spletli taneční parket
s boxerským ringem. Proto jsme na Mírový oheň posílili pořadatelskou činnost, abychom takovýmto
výtržnostem zabránili. A to se podařilo, zábava proběhla v klidu.
21. května jsme pořádali pouťovou zábavu opět s kapelou MAT4.
Během června jsme podali přihlášky do soutěží, muži do okresního přeboru, dorost do krajského
přeboru, žáci také do krajského přeboru, přípravky do okresního přeboru. Přípravky, žáci i dorost máme
spojené již několik roků se Sokolem Holetín. Tato spolupráce funguje k naprosté spokojenosti obou oddílů.
Po ukončení jarních soutěží jsme pozvali rodiče našich hráčů z přípravek, žáků a dorostu na posezení na
hřišti, kde došlo k zhodnocení celého ročníku.
5. července se konala „FOTBALOVÁ SHOW XIII“. Tentokrát jsme program trochu pozměnili a
pozvali tři revivalové kapely, nejprve vystoupili THE BEATLES, potom BONEY M a nakonec MICHAL
DAVID. Fotbalové utkání s ženami a dívkami s pardubického DFO nám bohužel zkazil déšť
Během srpna jsme zahájili fotbalové soutěže.
A teď co nás čeká v nejbližší době:
 25.12 Matěj Cup ve sportovní hale ve Skutči
 31.12 2. ročník GARÁŽ CUP v hokejbale na umělce
 18.2 MASOPUST
 4.3 tradiční sportovní ples ve Vojtěchově
Také pod naší hlavičkou začalo pravidelné cvičení žen v tělocvičně naší školy. Jedná se o tzv.
KRUHOVÝ TRENINK pod vedení fitness trenérky Renaty Kašparové
V poslední době finišují práce na projektu kabin, bohužel velké zdržení je zapříčiněno existenci sítí
RWE a ČEZ v blízkosti našich kabin a jednání s nimi je na několik měsíců.
Poděkování patří všem trenérům (Marcel Vít, Marek Horák, Milan Starý, Roman Šmahel, Jiří Krätzl,
Jan Holas, Radek Teplý), všem dalším spolupracovníkům, správci areálu Petru Dostálovi a v neposlední řadě
rodičům všech našich mladých hráčů.
To je z mé strany vše, budou následovat ještě informace od našich trenérů.
Přeji Vám za náš klub SK SOKOL Prosetín příjemně prožité vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí
v novem roce 2017.
Sportu zdar
Michal Vít
předseda klubu

Využití víceúčelového hřiště od 1.ledna:
Škola
SK SOKOL Prosetín
Tenis
Hasiči
Volejbal
Celkem
Zrušeno většinou špatné počasí

32 hodin
41 hodin
173 hodin
3 hodiny
2 hodiny
252 hodin
91 hodin
Petr Dostál, správce sportovního areálu
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Dobrý den milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích a základně mladší přípravky. Vzhledem k tomu, že o
fungování přípravek je většina občanů málo informována, tak bych tuto zprávu podal trochu podrobněji.
Přípravky jsme do soutěží přihlásili po tříletém půstu a to do sezóny 2012/2013. Protože základna nebyla tak
veliká, využili jsme nabídku Sokola Holetín ke spolupráci a oba oddíly spojili. Tato spolupráce trvá až dodnes, i
když v poměru hráčů převažují prosetínští. V současnosti má mladší přípravka cca 18 registrovaných hráčů a
noví se stále hlásí. Za pět let chodu prošlo mladší přípravkou nad 50 hráčů. Někteří dnes hrají za naše vyšší
mládežnická družstva, a proto má naše práce smysl pro další vývoj klubu. Druhou stránkou je i vedení dětí
k určité povinnosti, pracovitosti, slušnému chování, zodpovědnosti, něco nového se naučit, spolupráci, rozvíjení
se ve sportovních aktivitách a ne jen „hledat pokémony a koukat do počítače“, protože jinak děti za pár let
neudělají ani dřep. Po fotbalové stránce se snažíme vychovat i fotbalisty, kteří nás někdy budou možná
reprezentovat ve vyšších soutěžích. U některých se to již povedlo (Tereza Vodvárková a Dominika Spilková –
DFO Pardubice, Adam Štěpánek – FC Skuteč, Marek Uchytil – FC Hlinsko) a o další hráče je už také zájem.
Takže třeba jednou budeme mít nějakého Nedvěda či Rosického z Prosetína.
A nyní trochu statistik. Poslední sezónu 2015/2016 jsme se umístili na 5. místě ze 16 týmů (28 zápasů-17
výher-2 remízy-9 proher-skóre 202:101). Nyní je zimní přestávka a průběžně jsme na 2. místě skupiny B,
neprohráli jsme ani jeden zápas ze 14 (pouze 2 remízy). Chtěl bych ještě zmínit náš, zatím, největší úspěch – a
to bylo v 2014/2015, kdy jsme se stali okresními přeborníky (32 zápasů-z toho pouze 1 prohra-skóre 382:47
!!!).
Závěrem bych chtěl poděkovat oddílu SK Sokol, který se podílí na chodu přípravek (hřiště, dresy, míče atd.),
dále rodičům, kteří hodně pomáhají a tím se také vlastně podílejí na výsledcích a fungování mladší přípravky.
Nesmím zapomenout také na Základní školu v Prosetíně, která nám umožňuje využívat tělocvičnu v zimních
měsících. Děkuji.
Realizační tým mladších přípravek - trenér- Vít Marcel
asistenti – Uchytil Tomáš
Chvojka Martin
Novotný Jiří
Tréninky (slouží i jako nábor) – léto – ÚT +PÁ 16.30-18.00
zima – ÚT + PÁ 16.30-18.00 (ZŠ)
Vít Marcel
STARŠÍ ŽÁCI
Sezona 2015/2016
Tuto sezonu hodnotím spíše jako poznávací, jelikož přišlo 11 hráčů z ml. žáků, a to je pro kluky přece
jenom skok. Během zimní přípravy jsme odehráli 2 halové turnaje a zúčastnili se zimního soustředění ve
Vršově. V tomto období jsme měli dost času na zlepšování. To se nakonec podařilo a umístili jsme se na 8.
místě s 13 body a skórem 30:84. Nejlepším střelcem se stal Dominik Mrázek z 10 góly. O další góly se postaral
zbytek mužstva (13 hráčů).
Podzim 2016
Tuto sezonu hodnotím jako pohádku. Takovou, o které by si každý trenér přál, aby nikdy neskončila.
Dali jsme si cíl hrát o příčky nejvyšší a ten se nám plní. Kluky musím pochválit za přístup, jak na trénincích,
tak v zápasech. Jsem rád, že se fotbalem baví a asi i proto se umístili na prozatímním krásném 2.mistě s 29
body a skórem 51:20. Nejlepším střelcem se stal opět Dominik Mrázek s 19 góly, který vede tabulku střelců.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří nám vytvořili podmínky a zázemí pro to, abychom byli tam,
kde jsme.
Roman Šmahel
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DOROST
Podzimní část sezony naší premiéry v Krajském přeboru dorostu se mi díky výsledkům a umístění
v tabulce nehodnotí moc dobře. Na druhou stranu víme, že naše výkony a předváděná hra neodpovídá tomu,
kde se nacházíme a i od většiny soupeřů slýcháme slova chvály, že určitě nepatříme tam, kde jsme. V některých
zápasech jsme prostě zaplatili nováčkovskou daň. Je to pro nás impulz do jarní části, kdy uděláme vše proto,
abychom tabulkou jen stoupali.
Díky tomu, že hráči nastoupili na střední školy a drtivá většina z nich je na internátech, trénujeme kompletně
bohužel jen v pátek. Také jsme několikrát museli řešit problémy
AXAM KP DOROSTU
# KLUB
Z V R P S
B
s nedostatkem hráčů, ať už z důvodu účasti v tanečních, disciplinárních trestů,
1. Heřmanův Městec 15 12 0 3 37:19 33
2. Litomyšl
15 11 0 4 50:23 32 nemocí, atd. Výborně nás doplnili a pomohli nám starší žáci, za to patří všem
3. Choceň
15 10 0 5 45:21 31 velký dík. Na druhou stranu i naši dorostenci pomáhají a skvěle doplňují
4. Holice
15 11 0 4 46:26 31
mužstva dospělých obou klubů.
5. Dolní Újezd
15 9 0 6 39:26 28
Už několik let jsme spojeni s Holetínem a spolupráce funguje perfektně.
6. Ústí nad Orlicí
15 9 0 6 41:36 26
7. Polička
15 8 0 7 31:20 24 Střídáme se na obou hřištích, jak v trénincích, tak i v domácích zápasech.
8. Slatiňany
15 8 0 7 32:31 24
9. Česká Třebová
15 8 0 7 48:40 23 V únoru jedeme společně s mladšími a staršími žáky na zimní soustředění a to
10. Moravská Třebová 15 7 0 8 38:34 23 stejně jako loni na Vršov, kde máme ideální podmínky.
11. Hlinsko
15 5 0 10 31:42 19
Závěrem chci za sebe a náš realizační tým ve složení spolutrenéra Jakuba
12. Třemošnice
15 6 0 9 27:34 18
13. Lanškroun
15 5 0 10 21:41 14 Halamku a vedoucího mužstva Vladimíra Marka poděkovat oběma vedením
14. Přelouč
15 4 0 11 20:55 13 klubů za podporu, samozřejmě hráčům, fanouškům, rodičům a všem, kteří
15. Libchavy
15 4 0 11 27:64 11
16. Prosetín
15 3 0 12 27:48 10 nám připravují, tak skvělé podmínky.
Radek Teplý
MUŽI
Na začátek pár slov o týmu. Tým, který před 2 roky sestoupil z krajských soutěží (1. A, 1. B třída)
nedoznal výrazných změn. Vlivem nového přestupního řádu mužstvo opustili 4 hráči (Martin Kovář a bratři
Pavlišové) a my jsme získali 2 hráče (Martin Bouška Martin a Ondřej Vamberský). Kádr nyní čítá cca 17 hráčů,
což je pro funkčnost družstva dostačující číslo. Samozřejmě využíváme dle možností 2-3 hráče z dorostu, který
je velmi důležitým zdrojem pro A-tým, čímž chci hráčům i trenérům poděkovat. Věkově je mužstvo složeno
cca rovnoměrně (průměr okolo 25 let). V uplynulém ročníku 2015/2016 jsme skončili na 3. místě za
suverénními týmy Rozhovic a Tuněchod, bilance 30 zápasů-18 výher-6 remíz-6 proher- 93:32-60 bodů.
Do nového ročníku 2016/2017 jsme nastoupili s cílem opět okupovat přední příčky OP, což se nám
zatím na 99% daří. Kdo však viděl naše domácí utkání, tak mi dá jistě za pravdu, že to mohlo být na 100%. Je
tu ale i výjimka, a to hned první zápas – derby proti FC Skuteč, který jsme po náročné sobotní „megaakci“
(svatba) zvládli na jedničku. Tím nám kluci ukázali, že jsme dobrá parta – ať si říká, kdo chce, co chce! Nějaké
anonymní pomluvy našeho týmu i oddílu nás neodradí pokračovat v této práci. Za podzimní část bych
vyzvednul náš tým hlavně v pohledu na inkasované branky. Pouhých 8 gólů je krásné číslo a my si jen přejeme,
aby to tak pokračovalo i na jaře. Trénujeme 2-3 x týdně (i přes zimu). Máme v plánu i zimní soustředění, dále
sehrání 3-4 zápasů, abychom byli dobře připraveni na jarní sezónu.
Chci poděkovat všem hráčům, fanouškům, vedení oddílu za odvedenou práci a doufám, že to bude dál
pokračovat. Děkuji.
Realizační tým –
trenér - Vít Marcel
asistent - Remeš Martin
masér - Slavík Pavel
vedoucí - Boháč Pavel
Marcel Vít
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OKRESNÍ PŘEBOR
KLUB
Z V R
Prosetín
15 10 4
Rváčov
15 9 3
Svratouch
15 9 3
Kočí
15 9 1
Skuteč A
15 9 0
Ronov A
15 7 4
Křižanovice
15 6 6
Svídnice
15 7 2
Slatiňany B
15 7 1
Kameničky
15 6 3
Holetín
15 5 1
Chroustovice
15 4 3
Miřetice A
15 3 5
Heřmanův Městec B 15 3 2
Zaječice
15 3 1
Vítanov
15 2 3

P
1
3
3
5
6
4
3
6
7
6
9
8
7
10
11
10

S
34:8
35:25
34:24
35:30
41:24
40:29
35:26
40:34
31:26
29:18
25:46
26:33
25:30
22:37
17:50
18:47

B
34
30
30
28
27
25
24
23
22
21
16
15
14
11
10
9

11

Informace z obce:
ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ DNE :

20.5.2017 a 21.10.2017
Vážení spoluobčané,
tímto Vás informujeme o výši a způsobu vybírání poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závazná vyhláška č.1/2012.
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů se nemění a pro:
a) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí 500,- Kč ročně
b) cizince, kterému je povolen trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
delší než 90 dnů, činí 500,-- Kč
c) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a tato stavba se nachází na katastru obce
Prosetín, činí 500,- Kč ročně
Úlevy :
a) děti do 15 let mají nárok na úlevu poloviny poplatku, činí 250,-- Kč
b) osoby soustavně se připravující na budoucí povolání do věku 26 let (studenti), které předloží na
příslušný rok potvrzení o studiu, mají nárok na úlevu poloviny poplatku , činí 250,-- Kč
Poplatek je splatný v jedné splátce, a to do 31.3.2017 .
Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě jsou od prosince k vyzvednutí
zdarma kalendáře na rok 2017.
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU:
21. 12. 2016 - 7 - 15.00 hod.
22. 12. 2016 – 2. 1. 2017 zavřeno

Do nového roku Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti, osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci.
Redakční rada
PROSETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává OBEC PROSETÍN. Tel./fax 469 350 220, náklad 320 výtisků.
Pro případnou reklamu pište na:
e-mail:, potuckova.alena@centrum.cz, jiri-novotny@centrum.cz, jn.jana.ja@centrum.cz
Redakční rada: Alena Potůčková,
Jiří Novotný,
Jana Janoušková
Distribuce zdarma do všech domácností na území obce Prosetín, Mokrýšov, Malinné
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