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SLOVO STAROSTY
Váženíspoluobčané.
zt,lclvu bvch r,ád využil možnost znrínit pár slov a prostřednictvím tolroto článku vás opět scznánrit
dčníml. obci a plán1,,do následr-rjících rněsiců.
V pltlsinci loktr 2016 bylo ukončentr výběrové řízení na dodirvatele kanalizace TI. etapy, Vl,hliišenou
zakitzku získala íllnra Casco za ne.inižšímožnou cct,tLt 77.4 míI. Kč. Začátkem roku 20l7 by,li na obecní úřac,|
pozr iini zástt-tpci barrk1 za ťtčelenrscználení se s podrnínkami a možnostnri zaúr,ěrování obce tlrrančníčltstkou
]7.,5 ntil. Kč nezb),tnj,ch pro tinarrcování celé akce.
Zastltpitelstl,tl dne 9.1.2017 r,ozhodlo o výstavbě kanalizace vnašíobci. Žádost o dtltaci z t]PŽl)
1()peračníprogfanr Životrrího pťostředí) musela být podána do 19.1.201,7. .Tednalo se o předposlední výzlu
s j79uó spoluúčastíobce, Doba výstavby by měla za podmínky získánídotace trvat dva roky se zahájcrrím na
podzim letošrrího roktr.
V nlčsíciúnolu proběI-rlo ve Skutči v kulturním domě veřejné proiednávání týkajícíse dotěženízásob
v kanreno]olttLt Zán-rblta. Dclbývání b1,mčlo trvat náslcdujících 60 lct. Obec. tlkolr'í obce a r,čtšinaúčastníků.
kterl,n-r není lhostc,inj žirot l, obci. l, tomto .jednáni .jednoznačnčvl,iádřili nesor-rhlasné stallovisko. Prosetín
rekLamoval zápis vcřejného proiedrrávání z důvodu nezveřejnění připominek, Hejtnran Parrlubickélro klajc
JLjDr,. Martin Netolický, Ph.D. navštívil dne 4.4.2017 naši obec za ťrčelemseznánení se s celou problerrratikou
těžbr kanrene, a.je.iich negatir,ních dopadů. Pťrvodní jednostrarrnÝ zápis b1,1 posléze doplněn. Vjslcdek zasedárri.
at'iiž ktaJrrr trchu záportli. buJc roztroLjrru1 na odboru Žirolniho prústíediPardtrbickeho L,aje.
obec r-ná v sor"ičasnédobě podáno několik žádostí o dotace pro:
. r,}así'altorálí prostral]ství v Malinrrónr z POV (Prograni obnovv venkol,a) Pardubického lilaje
o vodovodní řad do N,Ioklýšova z ]tlinisterstva zemědělst\,í
o v),asihlrováltí části cest v Nlokr,ýšor,ě z Mirristerstl,a pro tnistní rozvoj
o kanalizaci z Ministerstva životníhoprostředí
r dokorrčerríťrprav exteriéru kapličky včetně opIocení z Ministelstva zeměclěIstvi
r získání za}u,adrrí teclrniky dotovano]"l z mikroregionu
. \,estavba ZŠnad tělocvičnou Z Ministerstva pro n-ristrri rozvoj.
s

Rtid brch zrrrinil pár slov ohledrTč tŤiděrrí odpadů. Nor"ě se sbírá použitý rostlinný olej zc snlaženi,'fen lzc
r,l,chladl, slít do PE I'Iahví či kan_vstr,ů a uzar,řen vlrodit do žlutépopelnice k tot-llu ulčené.Ta.ie novč umistěna
u bylovky č.24 (velká žIutá bytovka). Využivejme, prosím. toiloto typu třídění odpaclu. nevylévejnc ole.j do
kana]izace a nezatěžuinle životníplostředí. V případě. že bude kontejner plně r,yužíván. .ie tnožnost rozšiřit
tcnto clruh likvicjace na r,íce nrístech v obci, zdťrlazňuji. že takto lze likviclor,at pouze.jedlé ole]c.
Dálc, podotýkán. že r.rloženíodpadů.je upraveno zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a novelou zákona
ze dne 1.7.2()l0. Ptlvinnost každého.ted1,, i původce odpadů..je nakládat s odpady a zbavovat se.jich pouze
zpusobem stanovei]ým tín]to zákone],n a právnini předpisy v,vdanýrlri na ochranu životrrího prostředí,
V usLanovení § l2 odst, 2.je povirrnost specilikor"ána tak, žc s odpady lze rrakliidat pouze v zařízeníclr k tomu
určenýclr. fen, kdo bude přistižen při vytr,ářerrí černých skládek se dopouštínelegálrrí čirrnosti. Dot},čnj bude
sankcionován nemalou pokutou,
Závěretrr bych Vám clrtěl popřát pří.jemně strávené dn1,.jara a hodrrě sil a chuti clo další práce.
S ntlzclrar,et1-1 .Iirros]av liaba
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ZS - Noc s Andersenem

Kniha - tcn nejta.lrrplnější poklad na světě! KoIjk dobrodružství,smíclrr"r, vědomostí i slziček čeká na
kúdéstlánce! Čínrvíc listů kr'ih otočírnea přečteme, tím lépe poznáme a pochopíme sebe. i svět okolo nás.
StáváIe se moudře jšímia ste.jně vzácnými..iako každý list v našíkrrihovně. To přináší čtenářství!
Noc s Andersenem.je akce korraná prár,ě na podporu dětského čtenářství u přiležitosti l.}iroči narozeni
dánského polrádkáře Hanse Christiana Andersena. V pátek 3l, března se v ZŠPl,osetin sešlo l l9 dětí a l9
dospělých" aby.již pojedenácté oslavili tento svátek dětské knihy.
Na úvod večera přir,ítala všechny nocležníky ředitelka školy.T. Matrasová, ke které se připojil sarr.otrrý
H, Ch. Andersen. Na andersenovskou znělku pr'edvedli prvňáčci půvabný taneček s krrihami a poté se.iiž
program večera začal naplňovat. Devát'áci slavnostně pasovali prvňáčky na nové čtenaře, byly vyhlášeny
výsledk1,, celoročníčteniiřské soutěže - r,itězkou se stala žákyně 8. třidy P. Frišová, která během roku přečetla
neuvěřitelnÝch l 17 knih.
Po lečeři čckal všechny přítonrné l,elmi vzácný a netrpěli\,ě očekál,aný host, hercc Ladislav Frej. Jeho
povídání o životě, školních příhodách i tajném čteni pod peřinou bylo milým osvěženímpodvečerrrího
progíamu.
Večer pokračoval více než dvouhodinovou ce]oškolní lrrou, tentokrát inspirovanou nádhelným přiběhem
J. R. R. Tolkiena,,Párr prstenů" o věěném souboji dobra a zla, Jednotlivé týmy děti - Společenstva se vydala
společně s Frodem Pytlíkem na neuvěřitelnou cestu Středozemi. plnou nástrah a úkladů,ale i hrdinů s čistým
srdcem. Poutníci se přeplavili Rádohrabským přivozem do bezpečípřed Nazgúl1,. prošli lr4ohylor.ýrni vrch1,.
pomocí Braillova písma přemohli zlé přízraky. luštili kódy klíček bráně IVIorie. r,l,robili kouzelné s\,ětlo
kráLovny Galadier, uzlováním zkotili Rohanské koně, psali do elfských letopisů runovým písmem, zhudebnili
bo.]ovou píseri errtů, odolali nástrahám Mrtvých rnočálů a proradného Glunra, vyrobili zbraně skřetů a nakonec
ubrárrili N{ínas Tiritlr pied Temnýnr pánern. Na svénr putování poznali tnoc kouzelníka Gantlalí'a, schopnosti
bojovníka Aragorna. elfa Legolase, trpaslíka Gin-rliho či dobrosrdečnost a kuláž hobitů. Probo;ol,ali se až
k bránám Mordoru a v puklině Hory osudu zničili prsten zlé moci. Všechna Společenstva byla za svoji
statečnost, soudržnost a snahu odměněna náhrdelnikem s elťim lístkem zdobeným stříbmým žilkováním strážcem dobra,
Zlo b1,,lo polaženo a oslavrrý diskotékový rej rušil.|cn ten, kdo se chtěl ,,příjemně bát", Stezka odvah1,
polemnělou vesnicí ukolébala i nejvělší nespavce, kteří se konečně zavrtali do svých spacáků a usirTali plni
zážitkůz celého večera. Noc s Andesetrem byla opravdu pohádková,
Ivana volíbvá

,0lrénko do školkr,"
Přichází.jat,o a b1,lo bi lrezké si pl'ipomenout. co r,šechno.jsmc l naši školcc prožili.ještě i- zimnín období,
Začátkcnl pltlsillce se r ránlci progran]L] ..Zr_lrar,lt 5''. literé]To se účastr.ínlc.jržnčkolikátý rok" děti znc,r Ll ]orllrrlu
hcr,. stlLltěží3lal}cčkLi uči11 zirsadánr zdrar,ólro žirotního stllu,
\i stlbollt 6, prosil,tcc prosctinskc tLe-ti z tlait NIŠpicilr c,.llr polrádku" Zímr-ríl i]a'' pt,r: seniorv ve školrlí.jíilclně"
kdc sc konalo r,átročníposezeni, ['inr zajrstc1 piispčl1, k piijenlně slt,ár cnórnu s\,átcčnínu oclprllerltli l šecIl
zťlčastněních,
Zár,čr loňského roku.islne zakončiii r,ánočni Iresídkou. kdejsme rodičůrlukázali..jak krásně unlínre, přcdnášet
blrsničk1 . zpí\ at a tancovat. Děti si domú odnesl1, oc] našclto JežíškanlaIé ciárečk1, a sl,átkr, si užil1 r roclinntlrrl
krLll. u,

\'

ťrrlortr rlěktcló cičti abso1l olal1, tancčni kulz pocl vcderlínl paní učitelk}, \íartirr1, \or iikol,é z tanečníškoIr,
l]j:S 1,\ ('lrlLrdirll, Naši ma]i tarrečrrícise rrauč;lr klásnc! tirtrcor.,at a zároveň také rtlzpoznál,at nrrrolro dalšich
tarrců. například Tango. Valčík.Cha-chu..}il,e. a.jiné,
Da]ši únorovou aktir itrlu b1,1o lrI,ani sr ..nir kuc}rtík;,". \ie spolupráci s rodiči. kteří sr,l m dětern připrar,ili rúzne
or crce. r,vlábčlr, dčti r,e školce ovocné špiz1-, Všichrri bl,li nloc šikol.ní a krájcrri. lorrpáni a napichor,áni br lo
velkou zábar or,r,
Jiné úrrorol,éclopoleclrre n/rm zpcstřil mladý lrudebník z Prah}. Seznár-ni] rrás s lrltdebnírnj rr/rstro.ji. lnolrli.jsn.e si
vvzkoušet sbortll,y i sóJo1,1 zpěr,s nlikrolbrrem a také nč.lakétanečk;,,,
\,1čsíc.jsnrezakorrčilr relkolcpč. uspořádalijsmc sí totiž karneval. Z dčtíse tak staly prirrcczn1,. ríl1,.
Ioltpežníci. žclr1. dr,áčci a sró rrirpaditó nraskl,pak převedlr ostatní]I na nlódn1 pŤehlídce. VšcLn se nlirn
kalncva]cir ( rei Líbil a moc.isnle si ho uži]i,
V březnu rrás nar,štír,ila milá Srdíčková víla s pohádkou ..Kúzlátka a hloupý r,Ik". I]ohádka se nárrr relrrri l1bila a

.iako r,žd1, b1,1a i poučná.
.leden sluníčkor,ýdubnov! den se z rrás stali zalrladníčci a za]uadnice, Zaseli.jsnrc setlLítlka hrášku. pořáclrrě
.|srne je zalili a od tó dobl pozolujctne. .jak se.jim clar'í a.jak rra riašízallr,ádce krásně losttlu,
Dalši den.jslne bl 1i na nár,štělě u našich karnarádů ve škole. Paní učitelka ]tlodrlrčkor,á rrárn s dčtrrri r_rkázair.
co se .l iž l,šechno traučilt, a že tollo rreb1,1rl nrálo. Počitání c]o clr:seti. pozrrár,ání p ísmerrek. e tcll l. zpi\ itIl . to
]

ršcchno rrát-t-t prvriáčcii-rldě předvedii. Vlnrěnili jslr-re si drobllé dárečkl,a tčšinrese rra dalšír,Lár,šlěr u" ktel,ťr
tentoklzit probělrne r, čet,l nu L] nás ve školce,
V pátek 7, clubna nás nar.štivili ošetl:ovate]éz ekostanicc Pasíčkaspolečnčs rrašilni adoptor,anj,rni karrrarád1,
.jcžcčk1. Pl,ii\,ě ti]to doba .je totiž ne jvl-rodl-Lější plo \,},puštění .iežkůclo r,olné pŤíroc11,, Vl,dali jsnle se
k nedalekému lomu. kde.jsnle naše kanlarádíčkr, s]avnostnč \r},pustili. Plo r,šechn1, to b1,1 krásný a
nczapotncnuteln), lllomelll. Moc clěkujcrrrc rodičťrnrza piispění na adopci. bez niclr bl,se tato aktilita rremolrla
uskutečnrt.

l'ake čn rtck ]0, dubna bl,L pro nás vclrli zajinirl!nl cincrrr, Proběhla u nás ukázka l,ýcriku drar,cir, 13yli rnczi
trittti poštolltir" rÝr. sokol..jestřiib i ore1. N4ohli.jsne si polrladit ponocttici sokolniků. t'l,ctku. a piítuinou 1ir-Lkrr
Sencl1,. Dcrr to b},l nejerr relnri zárbar ný. alc také poučný. Blli .jsne pieki,apeni. co r,šech;lcl lze pták1 nar-rčit a
k čenru sc dajírracričenédoreclnosti v civilrrírn životě ri,užít,
Poslcclní n'ešnjčkouna dortu pak b1,1 čalodějnicki re,j^ kd1 se v našíškoličceslétlo r,clkó množstr,1 čaroděir-ric.
čarodc\.jú. kouze]níků a.jiných rrrágů, Pčklčjsrne si zazpívali. zatančiIi. zakouzlili a pložili tak rretradičrrí

školkori den l rnask:ich.
Y rrrčsícikr,éttlu nás v bLizké clobě čekajír,l,stoupcrrí .jednotlir,ý

clr tříd. .Ieclná se o nacvičclró pásrrro kc Dnl
nlanlinck, fak nánr držte palečk;,. at' sc nátl] besídk1, podaří a naše nlatnink;, z toho tr,iají r e]kor-r radost a
]rotěšeni. ,.\ pokud máte chviličku a chccte se i r,l,tia nás přijít podí\,at. určitě zirjděte. rádi vás rrl,idírne,
I)ěkLrjelne také všen. kteií.jakkoliv pŤispěli našim dětem z \ lŠ.Jstllc lrloe

dár,k1,. ale také za snahu a ochott]
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lusovi
Kočí
vychroňovi
Lorencovi
VostrčiIovi
5lKloVl
PopiIkovi
Volfovi
SIaninovi
Jílkovi

\dťcni I1r,icn za sponzolskó clarl,a

porlloci. Za l. pololetí.jmenovitě děku.jcme:

Pa u

Sa hu|ovi

Přejeme vám krásné jarni dny plné pohody a sluníčka. Kole[tiv ucitelek MŠ
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V březntt a dubnu bvla proveclena rekonstrukce hasičskúzbrojnice, Oprar en.v bl J1, staró strop1,. onrítkv a
přccler'ším podlaha. kde br,l rozlámaný beton od kořer-rLj stromů. Tímto clrci poděkol at obecnímu ťrřaclu Plosetít-t
za 1lnančnípodporu a tl rmánr Jiií Šcnkýř SkLrteč a Zdeněk Šikll\,lalinné za provcclení stavebních prací.
l)álc také cičkuii členúrnČHJ \1okLiSov. kteří sc na tóto opla\ č poclíleli,
Starosta CFI.I \{okt,Ýšol Zdcněk Ren-reš

V rraši obcj nadále liLngrrje ..klub seniorú". Scl-rázílr.e se kažcloLl středu \ počtrr asi 15 lidi. Již tradičně se
kter,lch r,l,stupLrjí lúznó r,ýznanrné osobnosti z kulturního a
veiejného žil'ota, \'neclárné době to b1,Ii např. Aria C]e;slcror,á. I-adislav Frc.j a naposJedr tsjl,a Šteplnore,
Poslcclní večet, s Bárou Štěpánovou b1,,l.jedním z nejlepších. Za tlto. pro rrás. r,elmi pčkrrézezitk1, pt]til Jlk Ul .
zúčrrsLt)Ltjcme ,.I-ežrlckich podl,ečerťr". rra

kter,, rráln zaiišt'uje dopral,u,

Průbčžněse zúčastňuiemerůznýclr akcí r,našenr okolí. jako např, r,Ýstavlr1. a přednášky v Mrákotíně a
Leštince.
Na ]éio bvchon-r rádi pl'ipravili posezcní s tlrtzikou na hřišti a kottcem roku další,.N,likLrlášské posezcní" pro
dttc]lL,J,.,,., ,, l šk.rlItt jrJclrlc /Š.
Dúležitéale.|e. že sc rádi sc]rázínle a popovidáme si o dčrrír, naši obci,
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Rozpis času a trasv svozu :
9,00 hodin obecni uřad-dvul, 9.15 hodin před ZÁKLADNÍ Šrolouv pnosetilÉ
9.30 hodin PRoSETÍN-KLÍNEK NÁVES, 9.45 hodin MoKRÝŠoV _PoŽanNi zeno:Ntce
10.00 hodin PROSETÍN - SÍDL]ŠTĚDUKLA. 10.15 hodin HoRNÍ PROSETiN _AUTOBUSoVÁ ZASTÁVKA
l0.30 hodin MALINNE_NÁVES
Upozorňujeme, že každý občanmusíodpad předatv uvedeném čase přímo pracovníkovi svozové firmy.

PROSETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Vydává oBEC PROSETÍN. Tel./fax 469 350 22o, náklad 32o VýtiskŮ.
Pro případnou rekIamu pište na:
e-mail:, Dotuckova.a lena @ce ntru m,cz, iiri- novotny@centru m. cZ, in.iana.ia@centrum.cz
Red a kčn í rada: Alena Potůčková,
Jiří Novotný,
Jana Ja nou š ková
Distribuce zdarma do všech domácností na územíobce Prosetín, |,4okrýšov, lYaIinné
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Y áženíspoluobčané,
od tokrt ]015 se r'ýrazrrě zvÝšila intenzita provoztl velkých nákladních souprar,. ktcré přeprarují
přes llaši obec drcen.! kancnir,o z lomrr Zárubka. Celkor,á lrnotnost naioženésoupla\,\ .je _l5 tun. Podlc
ÚdajLr rna.|itele ]onru. 1lrny Skanska a.s.. se \,r,occ 2015 vltčžilo350 000 tur kanrene a vroce f016
piibližrrč,1()0(]00 tun kaltlene, Tolcl nrnožstvi liamene sc zplacor,alo. proilalo a doplarilo zllkazníkiul-r,

\]ali'r část. asi I0!,i, se dopra\ iI!,j po žclcznici. zbl.tek arrt1 . Což znancnlt. že rrašíobci plo jede asi
dcradeslit pr;ízdních a del,adesát tlaloželich soupra\,. každý,pracoi,níden.

Občanó si na tento neutěšený stav trvale stěžuji, proLo Obec Prosctín 1,yvolala na podzin loku
2015.jednání s telrde jšímniiměstken. lrcjtnrana Pardubického kraje parrenr ing. Duškem. Při.jcdnáni Obcc
navlh]a nčktcr,á krlrLkodobá řcšcní na otnezení těžkó doplar r, a.jako dlouhodobé řešení. r.r,buc1ol,ání nor,t!
ktltllLtnikacc plo .lo}]ravu zlonlu Zárubka, nlinlo obrd]erré obce, Prozatittt. [r1l r,í slcclken,r přisIib
rckonslrlLkcc konrunikace čis1o l]]']061 r úsekr-i křižolatka u šktrl1, r, I)rosetíně _ r,jczd do lornu
Zárubka, Podlc zalínl Ireol,čr'enó iníbrmace se má rekorrstrukue této koinu1-}ikace zahájit r, červnu Lohoto
roku. Rekonstrukci zníněrrékomrurikacc čísloTTT/]061 \,ítáme. plotože ome zí hlučnost a r ibt,ace, které
mají r'části obce K]írrek negati\ ní r'liv r-ra obl,r atele a.je.jich rodirrrré tlomky,sto.jící r.blízkosli silrrice,
Rekonstrukcc r,šak neŤešítechnické palametr\ konrunikacc čislo IT]/j061 přcdevšínr .je.ií šíikLra
oc1 cLotrrkÚ, \: iadě úsekůtéto silnicc šířka neodpor ídá l,ozměrůtl komulikace třeti 1říd). stanovené
státni nornlou. Jť pfolo na}]rosto nel.hoclná pro plo\ oz sor-rpral použír,ani],ch k doprar,ě kamcnir a. Nal ic
.jr'lí rekonstrrLkcc tteodstraní plašnost r obci. způsobclvanor-r odletujícím prachcm z nezakrl,tólro nákladrr
katneniva. PoLrze částečně snížíhlr-rčnost. N4usíme také konstatovat, že doprala kamenil,a z lomtt Zál,ubkir
v naŠÍobci vi,razně zhoršu.je bezpečnost chodců a škojních dčtílrejen na komunikaci TTTr'3061. alc i v
centru obce ze,jnióna u škol1 a prodejen. Firmč Skanska a.s, končír-roce 2022 povolení k těžbě. ploto
předložila Krajskólrirr úřldu Pardrrbického kraje zátněr na dotěženízlrsob se zahloubenínl lonllt a
pol,račorátli \ lčžbě\,t-lczlnctršcnó nriře na dalšiclr dlacet Iet (s příparJn!,m prodloužením.jcštčo da]šich
dvacet let), Orgánl, I'aldubického klaje zalrájilv proces pclsuzor,ártí Loholo zámčru na životníprostřcdi,
který bl,i završen veřejn, nr proiednávánín-r dne ]0. února 2017, \ěkolik občantl Prosetítia. Lcštiirkl,a
\Ilbatova Kostelce \četně starostťl. rnčlo k záměru celou řadu zár,ažn),,clr připomínek. Pro občan1., naší
obce i obec Prosetín.je vclk,i,n' problénlenr předcl šírncioprara kamcttiva. Proto b111, opalror.tin1
požadavk1 na ocLvcclcni cloprar,,1 nlirrro obec. V současnédobč nán není zllátno oficiální slanovisko
orgániL Paldubicliého klajc k totlltto ploblénlu,
,ldstttp

Vzlrledeln k rážirosti prolrltlrrrú cloplav1 pies obcc Prosetín.je rjbor spolku rozhotlnltt použít
r,šccl-irrv dostrrpnó zákonné prostředk1.,pro zamczcttí dopravy, kanrcnir.a pi,cs naši obec,

Jako první připravuieme petici, kterou vám v nřípadě ieií realizace předložíme s žádostío tlodporu
potlpisem a o dalších krocíclt Vtis budeme informovat.
,,
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