Říjen

SLOVO STAROSTY
Dobrý den,
dostává se Vám do rukou další číslo Prosetínského zpravodaje, ve kterém se můžete informovat, co se za
uplynulé měsíce v obci událo.
Začátkem měsíce června proběhlo první kolo jednání s firmou Skanska o nápravě a dodržování
životních standardů obyvatel v obci při dobývání a přepravě kameniva z lomu Zárubka. Další jednání proběhla
s účastí občanů Cejřova, Klínku, starostky Vrbatova Kostelce Ing. Pavly Němcové, senátora Ing. Veleby a
náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Duška. Při jednání byly usneseny některé kroky ke zlepšení čistoty
silnic. Firma Skanska financuje skrápění silnic a čistící vůz, jehož účelem je očistit hlavní tahy komunikací. Tím
se zabrání splavování drtě do kanalizační sítě a nadměrné prašnosti ovzduší a navyšování dalších negativ pro
obyvatele.
Jistě jste si všimli, že v polovině měsíce července zahájila firma Sovis I. etapu zhotovení chodníku. Práce
postupovaly dle časového harmonogramu a byly ukončeny v září. Tento projekt je financován Státním fondem
dopravní infrastruktury. Další, a to II. etapa chodníku je zatím ve stádiu žádosti o přidělení dotace. Pokud se
nám podaří získat finanční příspěvky, budoucí výstavba by mohla začít snad v roce 2016.
Po celé obci proběhly také lokální výspravy vozovky předlážděním úseků s nerovným povrchem. Tato
akce byla v režii firmy Grano Skuteč s postupným pokračováním dle jejich volných kapacit a finančních
možností Správy a údržby silnic (SÚS) Pardubického kraje. SÚS Pardubického kraje zajišťuje také úpravu
komunikace mezi obcemi Prosetín a Dřeveš. Věřím, že se vlivem těchto rekonstrukcí bude nám všem jezdit po
obci i mimo ni lépe.
Koncem července a začátkem měsíce srpna navštívili naši obec zástupci SÚS Pardubického kraje. Cílem
jednání bylo naplánovat realizaci rekonstrukce tarasu u pošty se zábradlím, včetně schodiště s madly. Vše je
v současné době naprojektováno. Výstavba bude údajně realizována v roce 2016. Rovněž propustek ke Klínku
je ve stádiu projektování.
Rád bych Vás informoval o problematice odpouštění vody z Kreminova lomu. Ve třetí dekádě měsíce
srpna se podařilo získat povolení ke snížení úrovně hladiny vody, čímž jsme byli administrativně i materiálně
připraveni zahájit její převod do kanalizace. Vlivem extrémního sucha bylo ovšem vypouštění dočasně
zakázáno. Od poloviny měsíce září se opět se souhlasným stanoviskem voda odpouští.
V prázdninovém období se také investovalo do rekonstrukce tělocvičny základní školy. Byl zhotoven
nový strop včetně osvětlení, přebroušení parket a vymalování stěn. Obnovu iniciovala ředitelka školy Mgr.
Matrasová. Úpravy byly částečně financovány z dotace Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Věřím,
že se bude našim žákům v nové tělocvičně lépe cvičit.
Ke konci mého slova chci poděkovat všem zaměstnancům obce, podílejících se na širokém spektru
týmových prací, zejména opravy vstupu hřbitova, kde jimi odvedená činnost šetří obci nemalé finanční
prostředky.

S pozdravem Jaroslav Raba
.
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První den ve škole
V úterý 1. září 2015 se otevřely dveře naší školy, kterými poprvé prošli noví žáčci jako „prvňáčci“. Někteří
kráčeli s úsměvem, jiní plni očekávání s otázkou ve
tváři: Co mě asi čeká?…….Šli po boku rodičů,
prarodičů a sourozenců, kteří jim dodávali odvahu.
Čekala je slavnostně vyzdobená třída, kde je
společně přivítala paní ředitelka Jaroslava
Matrasová, pan starosta Jaroslav Raba a třídní
učitelka Jitka Ouřecká. Noví prvňáčci dostali od paní
ředitelky moudré sovičky, s panem starostou si
každý potřásl rukou. Oba popřáli dětem, aby se jim

ve škole líbilo a chodily do ní rády. Poté paní učitelka
předala prvňáčkům sluníčko s jejich jmény a první
pomůcky. Společně si pak na seznámení „utkali“ síť
přátelství a slíbili si, že si budou všichni vzájemně
pomáhat a povzbuzovat se. Nakonec paní učitelka
poděkovala rodičům předem za spolupráci a trpělivost se
svými prvňáčky a popřála jim i sobě pevné nervy v
prvním školním roce.
Mgr. Jitka Ouřecká

Začátek školního roku netradičně
Na začátek školního roku byl naplánován zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt žáků s návštěvou Londýna.
Škola získala dotaci, pobyt byl 30 studentům 2. stupně financován Evropskou unií v rámci Výzvy 56 – Zvyšování
kvality ve vzdělávání OP VK. Organizační a technické zázemí zajišťovala cestovní kancelář Doltour s.r.o.,
zastoupená panem Josefem Doleželem.
Na dlouhou cestu jsme se vydali v sobotu 5. září,
čekala nás náročná pouť přes celou Českou
republiku, Německo, Belgii do francouzského
Dunkerque. V tomto přístavním městě jsme se po
velmi pečlivé pasové kontrole nalodili na trajekt,
který nás přepravil Lamanškým kanálem na ostrov
Velké Británie. Po dvouhodinové plavbě, kdy
někteří nemohli udržet rovnováhu, zápasili s
nevolností a touhou nakupovat, jsme se v ranních
hodinách kochali východem Slunce nad
Doverskými skalami.
První den v Londýně jsme věnovali poznávání,
zajímavostem hlavního města Velké Británie.
Prošli jsme se od Trafalgarského náměstí přes
Whitehall ( sídla ministerstev ) k Big Benu
a
Westminster Abbey, tedy k místu odpočinku významných králů a zároveň místu svatby prince Williama a
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vévodkyně Kate. Pak nás v autobuse přivítala paní Eva Dix, delegátka a profesionální průvodkyně. Její znalosti
místní kultury, památek, historie nás velice zaujaly, všichni jsme pozorně poslouchali a nestačili otáčet hlavy
při okružní jízdě Londýnem. Měli jsme štěstí, protože jsme dokonce zhlédli výměnu stráží u Buckinghamského
paláce. Děti tak vědí, jak celý ceremoniál probíhá, kolik knoflíků a jaké pírko na medvědí čepici nosí jednotliví
vojáci. Třešničkou na nedělním výletním dortíku byla vyhlídková jízda na London Eye, při jasném počasí jsme
půl hodiny měli město jako na dlani.
Protože se blížil večer, museli jsme se ubytovat. Žáci byli rozděleni do skupin, pro které si přicházely jednotlivé
rodiny, a to černošské. A teď už skutečně platila věta: „You must speak English“. Naše ratolesti musely bojovat
samy, aby si řekly o jídlo, pití, postel, uměly poprosit a poděkovat a hlavně požádat o vše, co potřebují. Tady
musím napsat, že životní styl Angličanů se velice liší od českého způsobu života. Poněvadž Londýn je město
osmi miliónů obyvatel, cestováním za prací tráví většina místních hromadu času. Výplaty nejsou oslnivé, a tak
si musí rodiny přivydělávat právě ubytováváním studentů. Svůj omezený volný čas se snaží trávit se svými
dětmi. Žijí ve velmi úzkých prostorách, kde se vejde několik generací dohromady, a ba i ti ubytovaní studenti.
Ač se většina rodin snažila, jejich jednotliví členové byli příjemní, milí, ochotní a vstřícní, přesto někteří žáci
zápasili nejen s jazykovou bariérou, ale i s jídlem, především byla pro ně odlišná chuť, množství a kombinace
jídel. Dovedete si představit na talíři pizzu a hranolky dohromady, nebo párky s hranolky, někdy i rýži plnou
chilli papriček?
S novým pracovním týdnem jsme, stejně jako děti u nás doma, zamířili do školy. Mladší děti se učili v jazykové
škole blízko Toweru, starší děti na okraji v LSI Hampstead. V obou školách pedagogové, rodilí mluvčí, učivo
zaměřovali na rozvoj slovní zásoby a na znalost základních gramatických pravidel. I tady děti musely zapojit své
mozkovny, protože jejich paní učitelka tu
nefungovala jako pedagog, ale jako dozor
a doprovod. Nesměla jim pomáhat a ani
překládat, museli všichni vše zvládnout
sami. Když nevěděli, co mají dělat,
zapojovali k dorozumívání nohy i ruce.
Odpolední hodiny jsme trávili v Londýně a
okolí, obdivovali jsme korunovační
klenoty v Toweru, panenky, hračky,
obrazárnu letního sídla královny Alžběty –
hrad Windsor, jednou nohou jsme stáli na
východě a druhou na západě, poznali
známé námořníky Británie.
Týden utekl jako voda, ve čtvrtek nás
čekalo loučení s rodinami, poslední fota.
U některých dětí bylo až dojemné, jak se
jim po rodinách bude stýskat. Někteří
obdrželi i telefonické kontakty a pusy na
rozloučenou s přáním šťastné cesty. Poslední den jsme chodili od muzea k muzeu, a proto víme, jak vypadá
velká oliheň, kostry ještěrů, známí i neznámí brouci, zvířata. Projeli jsme se do středu Země a podlaha se s
námi třásla stejně jako při zemětřesení v Kóbe. Odpoledne jsme věnovali nakupování dárečků a upomínkových
předmětů pro rodiče, sourozence, tety a babičky.
Unaveni a vyčerpáni jsme ve večerních hodinách nasedli do autobusu a fandili očima řidičům, aby spěchali, my
byli co nejdříve doma. Po téměř 24hodinové cestě nás u školy přivítali rodiče.
Asi pro všechny ten den platilo, všude dobře - doma nejlépe. Kuchyně maminek a domácí postýlky byly velmi
chváleny, ale zážitky a zkušenosti se též nezapomínají.
Mgr. Lucie Frišová
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Jíme zdravě?
„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, opět s odborně vyškolenou lektorkou Mgr.
Ludmilou Kutálkovou. Projekt se uskutečnil ve dnech 5. až 7. října, 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
s5
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.
Několik rad na závěr:
Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5× denně
a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale
hlavně na věci, které tě baví. A to celý den – od snídaně po večeři!
Ivana Volfová

Prázdniny ve škole
Také v letošním roce v období letních prázdnin školní budova zcela
neztichla, ale ožila činností řemeslníků různých profesí i
svépomocnou činností vlastních zaměstnanců. Největší a
nejviditelnější akcí byla letos rekonstrukce tělocvičny, kde proběhla
celková renovace parketové podlahy. Dále bylo namontováno nové
palubkové obložení stropu, výměnou prošla i svítidla. Nová výmalba
rozzářila tělocvičnu jemnými odstíny modré barvy. Uvnitř budovy
školy dále probíhaly drobnější opravy, a to nátěry, malování chodeb,
sborovny učitelů a opravy podlahových krytin. Budova školy byla
připravena přivítat na začátku školního roku stávající i nové žáky a
zase o trochu lépe bude určitě sloužit všem svým uživatelům.
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Mgr. JaroslavMatrasová

MŠ Prosetín
Okénko do školky
Je září, krásné období, které je spojeno se začátkem nového školního roku a spolu s ním i s příchodem nových
dětí do naší školičky. Pro ně i pro jejich rodiče je to nové období, další etapa života, spojená s poznáváním
nových věcí, zážitků a situací. Leckdy, hlavně na začátku docházky, také příchod dětí do školky provází pláč,
který ale brzičko vymizí a nakonec zůstane usměvavá tvářička. Přejme našim nejmenším, aby adaptace
proběhla co možná nejklidněji a pobyt ve školce jim přinášel jen samé krásné a příjemné zážitky.
V letošním roce do mateřské školy nasoupilo18 nových dětí, které byly rovnoměrně dle věku rozděleny do
obou heterogenních tříd. Z celkového počtu 55 dětí máme 17 předškoláků a 5 dětí je netříletých.
Velkou proměnou během prázdnin prošlo naše školní hřiště.V minulém školním roce jsme vypracovali
projekt a zažádali o dotaci na obnovu herních prvků na zahradě a koncem února nám Ministerstvem pro místní
rozvoj byla tato dotace v celkové výši 625 355,- Kč přidělena. Pan David Popilka a jeho firma se začátkem
srpna pustili s vervou do práce a hřiště od začátku září mohlo s plnou parádou uvítat všechny naše děti.
Samozřejmě, že se jeho estetická stránka bude ještě průběžně vylepšovat a na to se již moc těšíme. Tímto
děkujeme všem, kteří mají zásluhu na vybudování tohoto herního prostoru. Jmenovitě velké díky patří paní
ředitelce Mgr. J. Matrasové, panu starostovi J. Rabovi a v neposlední řadě panu D. Popilkovi.
V nadcházejícím období nás čeká spousta aktivit a činností. I v letošním školním roce budeme pokračovat
v realizaci celoročních projektů „Šnečí školka“ a „Celé Česko čte dětem“. Od října se spustí nespavé
programy pro předškolní děti / KuliFerda A „Hello Cookie“, které velkou měrou přispívají k zodpovědné
přípravě dětí na vstup do základní školy. Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci se ZŠ Prosetín. Naši
předškoláci 3x za rok navštíví své kamarády v 1. třídě a budou se zájmem sledovat jejich pokroky ve studiu a
zároveň se i seznamovat se školním prostředím, což jim samotným pak usnadní přechod z mateřské školy do
školy základní. Pro předškoláky je připraven i předplavecký výcvik, na který děti dojíždí do plaveckého bazénu
ve Skutči a čeká je celkem 10 lekcí.
Dále nás všechny čeká i několik divadelních představení, tematických projektů, dvě besídky pro rodiče,
ekologické aktivity, výlet apod. V nejbližší době připravujeme odpolední akci s rodiči - „Drakiádu“, která je
završena společným opékáním vuřtů. Všichni jste srdečně zváni.
Určitě se máme po celý školní rok na co těšit a všichni společně si to pěkně užijeme. Více se o nás dozvíte na
našich webových stránkách, kam pravidelně umísťujeme články s fotodokumentací.
Krásný a příjemný podzim přeje kolektiv učitelek MŠ
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ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ DNE :

31. října 2015

Rozpis času a trasy svozu :

v 9.00 hodin
v 9.15 hodin
v 9.30 hodin
v 9.45 hodin
v 10.00 hodin
v 10.15 hodin
v 10.30 hodin

Obecní úřad-dvůr
před ZÁKLADNÍ ŠKOLOU V PROSETÍNĚ
PROSETÍN-KLÍNEK NÁVES
MOKRÝŠOV –POŽÁRNÍ ZBROJNICE
PROSETÍN – SÍDLIŠTĚ DUKLA
HORNÍ PROSETÍN –AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
MALINNÉ-NÁVES

Upozorňujeme, že každý občan musí odpad předat v uvedeném čase přímo pracovníkovi svozové firmy.
Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu n e p a t ř í veškerý stavební materiál a elektrické domácí
spotřebiče velké i malé.
(televize, lednice, mrazničky,pračky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, PC
monitory, počítače, rychlovarné konvice, vysavače, žehličky, tiskárny, kopírky,mobilní telefony, radiobudíky,
videokamery, videorekordéry ….. )
Všechny tyto elektrické spotřebiče odevzdejte na sběrný dvůr obecního úřadu.

Zájez do Polska
Dne 10.10.2015 uspořádal obecní úřad pro naše občany zájezd na tržnici –
„Kudowa Zdrój. Zájezdu se zúčastnilo 45 osob. Obecní úřad děkuje paní
Mgr. art. Tamaře Bohuňkové za poutavé povídání o tomto městě.

Vánoční strom
se rozsvítí první adventní neděli dne 29.11 v 17:00hod.
Všichni jste srdečně zváni
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Investiční projekty v naší obci
Oprava pomníku: celkové náklady cca 152 tis.Kč. Vlastní zdroje 32 tis.Kč

Vstupu na hřbitov: celkové náklady cca 10tis.Kč. Vše z vlastních zdrojů.

Chodník u silnice II/306 – úsek 1 : celkové náklady včetně DPH 2 504 348Kč.Dotace ve
výši 1 449 000,-Kč
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Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě budou od prosince k vyzvednutí
zdarma kalendáře na rok 2016.

Kontakty:

starosta
Jaroslav Raba – 602 935 909, starosta@prosetin.eu
místostarosta
Jiří Novotný – 608 265 236, jiri-novotny@centrum.cz
účetní
Lenka Zelinková – 469 350 080, ucetni@prosetin.eu
administrativa Zdena Čáslavská – 773 091 200, podatelna@prosetin.eu
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