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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

chýlí ke konci a mnozi zYás si jistě odpočinuli na tolik očelcívanédovolené. Užili jsme si
dlouhých letních dnů, slunce, vody, děti prázdnin a trávili jsme čas s rodinou. Bohužel některym znás
komplikovala §to krasné chvíle vysoká prašnost, potížes dopravou materiálu při rýkopol.tých pracích
a převozu mateňálu z |omu Zánlbka. Věřím, že se nám podaří §áo potížezmírntt, zvláště v místníčásti
Klínek. Nyní bych Vás rád během chvíle, kterou jste si našli na čtenítohoto zpravodaje, semámil s
tím, co se v obci za poslední měsíce změnilo.
V měsíci čennu nás navštívilipracovníci ze SÚS Pardubického kraje a krajskéh o ,(ňadl za
účelemdalšiho projednráni opravy silnice z Prosetina směrem k Cejřol,r-r. K renovaci vozovky a jejímu
zaíazenído plánu oprav významně přispěl svými rozhodovacimi procesy JtIDr. Martin Netolic§ý,
Ph.D., hejtman Pardubického Waje, za což mu děkujeme. Jednr{rú byla přítomna i ťrrma Gasco
Pardubice, která vysoutěžila položení kanalizačního potrubí od sťedu obce až po konec Klínku. Tato
práce byla ukončena s končícímsrpnem a úprava výkopu v této čá|sti bude zatím v provizoriu do jara
následujícího roku. Cást silnice bude zadléůděna kostkami, zbytek lyasfaltován. Nrisledná revttalizace
proběbne v příštímroce. Doufejme, že finanění pokrytí akce bude dodrženo a Prosetín nespadne pod
éátru, ale zůstane na čele potřebnosti oprav v kraji.
Ve II. dekádě měsíce června jste si mohli všimnout renovace kapliěky. Opravu vysoutěžil pan
Cepl z Leštinky a jeji cena i s DPH činí898 950 Kč - vše za přispění dotačníhotitulu Ministerstva
zemědělství. Chtěl bych poděkovat také zaměstnancům obce, kteří se na některych jejích ěástech
pracovně podíleli. Zbývajícístavební prácejsou naplánovány na příštírok, za předpokladu vyhlášení
1éto se nám

dotace.

Zaháiena byla také oprava hasičskézbtojníce konaná místníČHJ a zarněstnanci obce. Nová
sťecha, wata a okna jistě přispějí k 1epšímuváledu. Příspěvek kraje ěiní 100 000 Kč, ostatní finanční
náklady hradí obec. Předpoklad dokončení bude dle aktivit hasičů.
Co se !ýče chodníkri, na I. etapě se rozsvítilo veřejné osvětlení, a to od sfredové kŤižovatky obce
až po odbočku strojservisu p. Pařizka. Dopomohla nám k tomu firma Elmont z Miřetic. Ve 28. ýdnu
bylo před byovkami ukončeno také předlrždění chodníku firmou pana Popilky. Část finančníchzdrojů
dotuje mikroregion. V následujícim období bychom měli zkolaudovat chodník II. etapy. Vyasfaltování
parkovací plochy před hřbitovem, možná i dalšíchčástí,bude řešeno operativně s vynaložením co
nejnižšíchfinaněních nákladů.
PodaŤilo se nrám vydláždit také manipulačníprostof pro umístěnípoužitýclr lednic, televizoru,
počítačů
apod., včetrrě celkového úklidu dvora. Ani na naše lesy jsme nezapomněli. Bylo poťeba se
vypořádat s kůrovcovou kalamitou, protože došlo k zaschnutí více jak 500 ks stromů lyšších10 m.
Tohoto úkolu se velmi dobře áostil pan Šafrrinek, kteý svojí nejlryššínabídkou futo akci rrysoutěžil.
Věřme, že se niim naplránované akce zdiimě podaří doáhnout do cíle a budeme mít štěstí na
výběr a dalšízískávriní dotačníchtifulů, neboť vždy je co zlepšovat. Závérem mi dovolte popřát Vám
prosluněné babí léto a příjemně prožitéobdobí barev a padajícíholistí.
S pozdravem Jaroslav Raba
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*Okónko do školkv"
Po prázdninách zas nastal školky ěas,.....
.......... a s ním i mnoho nového - do školky letos nastoupilo 17 nových dětí, z toho 1l dětí n€říletých.
Kapacita školky byla naplněna, zapsáno je 56 dětí ve dvou odděleních, předškoláků máme v tomto
školnímroce 19.
Dalšínovinkou je elektronický systém Edookit. Jedná se o unikítnísystém navržený přímo na
míru pro oblast školství,kteqý by měl zjednodušit, zpříjemnit a zkvalitnit Vaši informovanost o
veškerém dění ve našíškolce a škole.
Naše školka opět nabízínadstandardní aktivity, jako jsou kroužky v rámci nespavého programu pro
předškoláky: ,,I(uliFerda" a,,Hello, Cookie", ty se rozběhnou v říjnu, dále pak od března předplavecký
výcvik pro předškoláky a od ledna ,,Taneční".
A co už jsme stihli od začálku měsíce? Zaéátekzáíi jsme prožili ponejvícenazahradě, slunečnéa
teplé počasínás lrákalo hávit dopoledne na čerstvémvzduchu. Pomalu se sžívámes novými kamarády,
novým prosťedíma spoluvytváříme pravidla soužitíve školce, aby se nám tu líbilo a cítili jsme se zde
bezpečně a spokojeně. Už jsme shlédli i jedno veselé divadelní představení s názvem ,,Jak si zajíci
hráli na školku".
Našimi dalšímiplánovanými aktivitami by měla by.t říjnová,,Drakiáda", která se každoročněkoná
na místnímfotbalovém hřišti aje spojena s posezením u ohýnlt a opékánímuzenin. Tak nrám přejte
větmé počasí,ať máme nad hlavami co nejvíce draků, dráčku i jiných létavců.V polovině října se

chysúirne do Záchranné stanice Pasíčka,abychom si prohlédli expozici, která je tvořena z
handicapovaných jedinců našífauny. Iů nyni shromažd'ujeme ve školce krmivo pro zvřáúka a také
spotřební materiál pro jejich chov, které při návštěvě Pasíčekpředají děti ošeďovatelům. Dále jsme se
roáodli zapojit do programu ,,Adoptuj si zvířátko", kdy přispějeme finanění částkou (z fondu
SRPDS a příspěvků rodičů),která je urěena na veterinám.í péči,straru, opraly voliér apod. Adopce
zvířete se počítiina období jednoho roku a neni závazkem v adopci pokračovat i v dalšíchletech. Ceny
na jednotlivá zvřata jsou symbolické z důvodu dostupnosti i menšíchkolektivů. Kolektiv, kteqi
přispívá na nějaké zviřátko obdrží,,adopčnílistinu", JŇé zvííátko si nakonec adopfujeme my, ještě
není roáodnuto.
V dalších měsících nás čeká mnoho aktivit, např,: ,,Pohádkové bubnování", o,Čertování se ZŠ"a
tradiční,,Vánoční besídky'o a mnoho dalšíchakcí. Máme se na co těšit!
Přejeme Vám příjemné podzimní dny plné sluníčkaa pohody.
A příště v našem,,Okénku" na shledanou!

Mot}lci, Beruštry a kolektiv učitelek MŠ
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Ceská hasičská jednota Prosetín

Uběhl nám čas. a máme tu dalši zpravodaj,
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zprály od hasičůz Prosetína.

Určitě jste si někteří všimli, že lrasičská zbrojnice v Prosetíně procltází rekonstrukcí. Na tuto
rekonstnrkci získala obec dotaci z POV od Pardubického kraje. Původriě měla být jen rekonstrukce
střechy a stropů, které byli v havarijním slavu (uhnilé trámy). Po sundáni střechy se objevila další
havarijni závada a to rozpadající se zdivo, které bylo za poslednich 1l2let postupně k sobě lepeno.
Zastupitelstvo obce rozhodlo ted"v o celkové rekonstrukci hasičskézbrojnice. Bohužel jediný nalezený
záznam v našich kronikáclr o hasičskézbrojnici je poznámka o daru místníhosedláka hasičůnrv roce
1904 a o opravách v 80. a 90. letech. Svépomocía za pomoci obecních pracovníkůjsme postavili
hrubou stavbu. Nyní už zbrojnice dostává novou střechu a do konce roku, pokud počasídovolí,
bychom chtěli mít hotovo.

Naše r,-jjezdová jednotka družstvo Prosetín mé|a již v tomto roce 3 technické ponoci, ato 243.2alb
čištěníkanálu u Daleckých, 26,3,2016 čerpánívody ze studně v Mateřské školce, a 16,8.20|6 čerpání
vodv a pročištěnínové kanalizace při překopnutí vodovodního řádu stavební ťtrmou. Cestou z
hasičský-ch závod& ze Zderazi jsme poskpovali prv,ní pomoc do přijezdu zdravotnické záchranné
služby bezvládnému cyklistovi, kteý spadl z kola. 21.6.20|6 jsme se áčastnili taktického cvičení
evakuace Základni školy v součinnosti s HZS Hlinsko a poté v prostoru za školou pro děti připravili 3
disciplíny na jejich branném dri.

Z činnosti sboru v tomto roce v.v-zdvihnu zorganizováni plesu po 25ti letech a to v hostinci na Dukle. V
ladcházejicí piesové sezoně počitáme takiéžs pořádánim plesu a to v pátek 20.1edna 2017. Pwni
červnoqi pátek patřil Dětskému dni, kdy jsme připravili spoustu her a zábaly nejen pro děti, ale i
dospělé, Poté následovala tanečnízábava s kapelou Quatro do ranních hodin. 1.7,2016 se na hřišti
konala sázka hasičůz Prosetína a ze Žó'árce u Skutče, tzv, Souboj Titánů, kteď měi nečekaný divácký
zájem. Před soutěži byl slavnostní nástup za zvuku státní hymny a zpěvu sborové hymny. Soutěžilo se
dvoukolově v požárnímútoku veteránů z Prosetína a hasičůSDH Žďárec. Po napínavém boji mitězili
domácí borci, Nočnísoutěž za účasti40ti díužstevse konala 22.7.2016, kdy nám popwé nepršelo a
tato akce se velmi vydařila. Jednalo se již o 5. ročník,Nyní nás ještě čeká pořádání zimní soutěže o
vánočního kapra a to 10.12.2016 od l0 hod na hřišti.

více informací, fotek a l,ideí k činnosti sboru, tak
rvebo,,1ich strán]<ách chjprosetin.mypage,cZ

i ke sportovní činnosti nalemete

Martin Vít

na našich

Rozmístěníkonteinerů na bioodpad

prosetín - u hřiště
- u kolejí (odbočka ke Košinouim)

Klínek

- koupaliště

Malinné - naproti autobusové zastávce
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TRÁVA, LlsTí, MENšívĚTvE
zByTKy RosTLlN, KVĚTlNy, oDpAD z VINNÉ RÉVy
ZBYTKY Z OVOCE A ZELENlNY
ča.lovÉsÁčry, rÁvovÁ sEDLINA
PlLINY A HoBL|NY

x KosTl, MAso

* TEKUTÉ zByTKy JíDLA, oLEJE, TUKY
í u gvtvu lÁ zVíŘATA, ExKREM ENrv zvíŘar
* BloLoGlcKy NERozložlrelruÝ oDpAD

x pLAsTy, sKLo, pApíR, srnveeNí sUŤ, TExTlL

* UHELNÝ POPEL
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