SLOVO STAROSTY
Váţení spoluobčané,
máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce
v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval
všem voličům za důvěru, které se celému zastupitelstvu dostalo. Tímto velkým závazkem se
Vás budeme snaţit nezklamat. Spolu se zastupiteli budeme bojovat za celkový rozvoj
vesnice, prosazování Vašich zájmů a uspokojování Vašich potřeb. Věřím, ţe příleţitostí, jak
Vám to dokázat, bude nespočet. Všichni z Vás mají moţnost podílet se na spolupráci lepšího
ţivota v Prosetíně. Vašich návrhů při plánování a realizaci zkvalitnění ţivota v obci si váţím.
Rád bych Vás seznámil s budoucími záměry, které se pokusíme v následujících letech
uskutečnit. Zaměřit bychom se měli na vybudování první etapy chodníku okolo
frekventované silnice od Strojíren SD směrem ke křiţovatce. Náprava tohoto stavu patří
mezi priority zastupitelstva. Dalším bodem je obnovení areálu mateřské školy. Jedná se o
rozšíření herních prvků na jejím pozemku. Tato akce je zatím ve stádiu příprav. Jednou
z dominant obce je kaplička. Zde je potřeba oprava většího rozsahu, jejíţ financování by
mohlo být pokryto také na základě dotačních titulů. Oprav a rekonstrukcí v naší obci by
mohlo být nespočet, záleţí však na finanční situaci obce a štěstí při získávání peněz
z dotačních fondů.
V současné době skončila v areálu základní školy rozsáhlá rekonstrukce. Jistě jste si
všimli úpravy pozemku v podobě vykácených stromů a dalších prací probíhajících dle
navrţeného projektu. Cílem bylo vyuţití školních zahrad se vznikem nového sportoviště. Tato
přeměna okolí školy byla realizována firmou Instav Hlinsko a dotována Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.
Začátkem prosince proběhlo před budovou základní školy tradiční rozsvícení vánočního
stromu, jehoţ součástí bylo i zpívání koled. Za zorganizování této akce bych chtěl poděkovat
paní ředitelce Matrasové, všem účinkujícím a také těm, kteří přišli vychutnat první nádech
adventu.
Co nás ještě čeká do konce roku? Blíţí se Vánoce, nastává čas pohody, klidu a sladce
vonícího cukroví. Je to čas porozumění, štěstí a lásky. Přeji Vám, naši spoluobčané, jménem
všech zastupitelů a zaměstnanců obce Prosetína i jménem svým pevné zdraví, štěstí a radost
nejenom v těchto dnech, ale i v následujícím roce 2015. Nechť je po Vašem boku vţdy
někdo, o koho se můţete opřít a o vše krásné se s ním podělit.
Jaroslav Raba

Ohlédnutí za uplynulým obdobím ŠR 2014/2015 na ZŠ Prosetín

 Prvního září přišlo do naší školy 16 nových dětí, kde na ně čekala slavnostně vyzdobená třída.
Někteří prvňáčci byli kuráţní, jiní vystrašení, ale všem zářily oči očekáváním. Nejvíce je zaujalo
kouzlení malé čarodějnice, kterého se sami účastnili a u fotek, objevených v balóncích na
interaktivní tabuli, se představovali ostatním. Nové ţáčky kromě paní učitelky Dany Hrníčkové
přivítala paní ředitelka Jaroslava Matrasová, pan starosta Martin Havel a dokonce přijela
návštěva z Krajského úřadu Pardubického kraje. Také paní Hana Pochobradská a Miluše
Málková popřály ţáčkům i rodičům mnoho úspěchů během školní docházky a předaly p.
ředitelce drobné dárky, které dětem přinesly.
 Dne 26. září 2014 se pod záštitou deváté třídy konaly třídní parlamentní volby, kde si ţáci od
3. aţ do 9. třídy volili svého zástupce. Parlamenťáci se schází pravidelně kaţdý měsíc, aby
projednali různé záleţitosti týkající se chodu školy.
Zvoleni byli:
3. třída Romana Vašáková
4. třída Klára Benešová
5. třída Radovan Příhoda
6. třída Tereza Vodvárková, Eliška Ťopková
7. třída Ondřej Drnec
8. třída Karel Pospíšil
9. třída Jakub Vaško
 Ţáci osmé a deváté třídy se zúčastnili přednášky Vojtěcha Kyncla v Multifunkčním centru
v Hlinsku. Tato přednáška pod názvem „Příběh Lidic – fakta a fikce“ pro ně byla nevšedním
záţitkem, při níţ získali spoustu nových informací, které tento historik získal během svého
intenzivního výzkumu válečné historie. Zhlédli také spoustu unikátních fotografických snímků,
které se váţí k období lidické tragédie. Ţáci se tak seznámili s novými fakty, které ukázaly
některé válečné skutečnosti poněkud v jiném světle.
 Osmáci a deváťáci se 3. října zúčastnili akce pod názvem „Technohrátky“, v jejímţ rámci
navštívili ISŠT ve Vysokém Mýtě. V průběhu dopoledne prošli 6 stanovišti zastupující jednotlivé
obory, v nichţ formou soutěţe absolvovali testové otázky a zároveň praktické ukázky činností
této technické školy. Vyměňovali např. pneumatiku na vozu, montovali a demontovali
šroubové spojení na čas, zapisovali řídící program a převáděli ho na počítačovou simulaci
obrábění, prováděli nástřik šablony dle výběru,... Celé dopoledne pak zakončili vědomostní
soutěţí. Zanedlouho se ukáţe, zda zajímavě připravený program této školy se stane při volbě
povolání inspirací některému z našich ţáků.
 „Pouţíváme mozek“ je název výukového programu Ing. V. Zezuly, který děti naší školy
absolvovaly dne 16. října. Na názorných příkladech nám p. Zezula předvedl, na jakých
principech mozek pracuje, čím se nemáme nechat rušit při učení a jak co nejlépe vyuţít
schopností našeho mozku. Vědomosti nám do hlavy nikdo nenaleje, ale zajistíme si je častým
opakováním.
 Ve čtvrtek 23. října se ţáci 6. a 7. třídy vydali do Chrudimi, kde navštívili Městskou knihovnu
Chrudim. Paní knihovnice nejdříve zavedla děti do klubovny, kde měla připravenou četbu,
úkoly a povídání o Ezopovi, zakladateli řecké bajky. Ţáci se také dozvěděli mnoho nového a
zajímavého o nelehkém údělu tohoto člověka, jehoţ dílka jsou známa po celém světě. Po
skončení této části se podívali do všech oddělení knihovny.
Druhou zastávkou byla návštěva Regionálního muzea. Zde ţáci absolvovali výukový
program pod názvem „Co je to muzeum“, v jeho rámci blíţe tuto instituci poznávali. Při plnění
úkolů z pracovních listů nahlédli do muzejního zákulisí, prohlédli si muzeum od suterénu po
patro nejvyšší. Navštívili také restaurátorskou dílnu, do níţ se běţně návštěvníci nepodívají.
 Na jednom lesním palouku ţije starý modrý kocour. Jeho sousedy jsou malé bytůstky, které
jsou ještě menší neţ trpaslíci - pidínci. Ti vyzrají i nad partou loupeţivých myšáků.
Představení, které navštívili 3. 11. ve VČD Pardubice ţáci 1. stupně, představilo Moravské
divadlo Olomouc. Hlavně mladším dětem se pohádka velmi líbila.

 Naše škola absolvovala program pod názvem Ţivot a historie vypálených obcí aneb „
Znáte nás?“. Projekt byl zaměřen na poznání minulosti a osudu obcí, které byly vypáleny za
2. světové války. Během loňského školního roku skupiny ţáků z různých škol postupně tyto
obce navštívily. Z toho my jsme se zúčastnili dvou exkurzí, do Prlova a na Leţáky. Na toto
téma se tvořily práce. Na závěr daného projektu se 4. 11. 2014 konala konference v MFC
v Hlinsku. Během programu přečetli vybraní ţáci vlastní příspěvky z knihy, která byla vydána
po skončení všech exkurzí a odevzdání ţákovských prací. Čtení bylo dvakrát
prostřídáno rozhovory s pamětníky, mezi něţ patří i Marie Jeřábková, jedna ze sester
Šťulíkových. Dále následovalo představení připomínající události 17. listopadu 1989. Po něm
byly všem účastníkům rozdány knihy, v nichţ jsou i příspěvky ţáků naší školy. Program byl
ukončen státní hymnou.
 V prvním listopadovém týdnu se milovníci piškvorek mohli přihlásit do soutěţe, která probíhala
v jednotlivých třídách pod záštitou školního parlamentu. Z třídního kola pak postoupili vţdy
dva nejlepší hráči do dalšího – školního kola. To se konalo 14. listopadu pro ţáky 1. stupně a
14. a 19. listopadu pro ţáky 2. stupně. V obou kategoriích soutěţilo vţdy 8 dětí. Účastníci
vyuţili logické myšlení, prostorovou představivost a zdravou míru soutěţivosti k maximálním
výkonům. Absolutním vítězem školního kola se stal Jakub Vaško, který v posledním utkání
porazil Ondřeje Víta ze 4. třídy.
 26. listopadu se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili motivační soutěţe v technických
dovednostech na SPŠ Chrudim. Ţáci měli za úkol vyrobit model vodního hamru, coţ se všem
úspěšně podařilo. Během exkurze navštívili nově vybavené učebny i učňovské dílny a zhlédli
ukázky metod testování materiálů.
 V rámci výuky finanční gramotnosti přijal pozvání na naši školu p. Martin Hájek, oblastní ředitel
OVB Allfinanz, a.s., který proškolil naše ţáky v oblasti financí. Je jasné, ţe ţáci základních škol
ještě nedostávají ţádné velké sumy natoţ výplaty a finanční trh je pro ně prozatím velkou
neznámou. Nicméně čas běţí jako voda a neţ se nadějí, budou „vhozeni“ do reálného světa.
V tomto okamţiku si moţná vzpomenou na některé pojmy, ukazatele a informace, které
společně s lektorem v průběhu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých vyučovacích hodinách
probírali. Právě daná problematika je v dnešní době velkou neznámou pro většinu lidí v České
republice, a proto k financím či finančním institucím přistupují skepticky či dokonce
s nedůvěrou. Pan lektor se snaţil zajímavou formou výuky ţákům jiţ od raného věku pomoci
odbourat první ledy mezi nimi a finančním plánováním.
 Na naší škole se snaţíme integrovat tělesně postiţené děti do běţného ţivota a přirozeného
sociálního prostředí, začleňovat je mezi zdravé vrstevníky a umoţnit jim tak proţít krásné
školní období se svými kamarády. Výraznou komplikací k úspěšné integraci ţáků je bariérové
prostředí naší školy i škol v blízkém okolí. Bezbariérový přístup pomáhá vyřešit např. schodolez
s obsluhou určený pro přepravu standardních mechanických invalidních vozíků po schodišti.
Abychom mohli do naší školy integrovat tělesně postiţené ţáky, poţádali jsme tedy
Nadaci Charty 77 Konto BARIÉRY o finanční příspěvek na zakoupení tohoto zařízení. Naší
ţádosti bylo vyhověno a Rada nadace nám schválila finanční částku 100 000,00 Kč. Další
finanční příspěvky: Obecní úřad Prosetín – 30 000,00 Kč; Obecní úřad Mrákotín – 7 000,00Kč;
Obecní úřad Tisovec – 15 000,00 Kč; Obecní úřad Leštinka – 5 000,00 Kč a Mikroregion
Skutečsko – Leţáky 5 000,00 Kč.
Schodolez zajistí handicapovaným ţákům snadnější přístup do mateřské a základní školy i do
školní druţiny. Všem dárcům patří velké poděkování.
 Od 16. září do 25. listopadu jezdili ţáci a ţákyně 3. a 4. ročníku na kurz plavání do bazénu ve
Skutči. Absolvovali deset lekcí. Někteří uţ plavat uměli, a ti, kteří se trochu báli, zvládli vše na
výbornou. Úterý bylo po deset týdnů nejlepším dnem ve škole. Na předposlední lekci si změřili
své síly ve vytrvalosti. Odměnou bylo "MOKRÉ VYSVĚDČENÍ" s ohodnocením delfín, kapr,
želva. Poslední lekce byla pro všechny nejlepší. Soutěţilo se, vířivka bublala a sauna hřála.

 Vánoční aktivity:
 Slavnostní rozsvícení adventního stromu areálu ZŠ Prosetín (30. 11.)
 Společná pondělní zpívání ţáků a pedagogů v tělocvičně ZŠ.
 Kaţdodenní losování ţáků, kteří se zapojili do vánoční soutěţe.
 Mikulášská obchůzka pro ţáky ZŠ a MŠ, odpolední besídka v ŠD.
 Adventní zpívání před OÚ v Mrákotíně (14. 12.).
 Vánoční tvořivé dílny pro ţáky ZŠ (16.12.)

Čtvrtek 18. 12.
- Vánoční besídka pro ţáky MŠ a ZŠ v dopoledních hodiná- Výstava prací ţáků s vánoční
tematikou, prodejní výstava výrobků keramického krouţku a
dalších produktů v prostorách školy od 14.00 do 17.00 hodin.
- Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost od 15.30 h.
 Společné zpívání v tělocvičně ZŠ, třídní besídky a další aktivity (20. 12.).
 Na závěr Vám prozradíme ještě několik akcí, které nás čekají v tomto školním roce.
Ve stručnosti jen ty nejdůleţitější:
 Sběrové akce, které probíhají celoročně – sběr pomerančové kůry, sběr papíru, sběr víček
od PET lahví, vyslouţilých elektrospotřebičů a pouţitých baterií (přijměte zároveň pozvání
do těchto aktivit)
 Recitační soutěţ
 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ (21. 1. 2015)
 Cyklus setkání „Škola na zkoušku“, kde si předškoláci s našimi pedagogy vyzkouší, jak to ve
škole chodí, seznámí se se školním prostředím, budou rozvíjet své schopnosti a dovednosti
důleţité pro zvládnutí školní docházky
 Povrchové úpravy terénu v okolí školy – doskočiště, školní hřiště, výsadba nových rostlin
 Tradiční Noc s Andersenem
 Den Země
 Škola v přírodě
 Den dětí zaměřený na dopravní výchovu
 Ochrana člověka za mimořádných událostí - branný závod
 Oprava umělého osvětlení a hrací plochy v tělocvičně ZŠ
Mgr. Jaroslava Matrasová

PF 2015

Krásné prožití vánočních svátků, mnoho osobních i pracovních
úspěchů v roce 2015 přejí pracovníci i žáci ZŠ a MŠ Prosetín.

MŠ Prosetín
Jedna ruka, druhá ruka,
uděláme kukátko,
co se děje v naší školce,
dozvíte se zakrátko…
Je příjemná adventní doba, čas radostného očekávání, příprav na Vánoce, rozjímání a čas se
poohlédnout trochu nazpět. Poohlédnout se a zavzpomínat, jak se nám dařilo, co se nám povedlo a
moţná i nepovedlo.
V září jsme přivítali nové děti mezi sebe a pustili se s nadšením do práce. Seznamovali jsme se
s novými Beruškami a Motýlky, ukazovali a učili jsme naše kamarády všemu, co budou ve školce
potřebovat. A nutno říci, ţe adaptace dětí v letošním školním roce proběhla nad očekávání velmi
dobře. Pár slziček, pravda, ukáplo, ale brzičko bylo zase všechno tak, jak má být.
Měsíc říjen nás uvítal naším prvním divadelním představením, na které jsme moc těšili. Přišli k nám
zvířecí kamarádi Haf a Baf a představte si, ţe i oni právě začali navštěvovat pejskovou školku a tak
nám povyprávěli, jak to chodí u nich. Zjistili jsme , ţe to mají téměř stejné jako u nás ve školce
v Prosetíně.
Další aktivitou tohoto měsíce byla „Drakiáda“, na kterou jsme dorazili i s rodiči, a fotbalové hřiště
se jako mávnutím kouzelného proutku proměnilo v dračí říši. Spousta pestrobarevných draků
s nejrůznějšími motivy se proháněla po obloze a byla to opravdu krásná podívaná. Třešničkou na
dortu pak bylo jiţ tradiční společné opékání vuřtů na školní zahradě.
Stihli jsme i návštěvu prvňáčků ve zdejší škole. Nemohli jsme samou nedočkavostí ani dospat, jak
jsme se těšili na kamarády, ze kterých uţ se v letošním školním roce stali školáci. Setkání to bylo
velmi příjemné a podnětné. Děti nám ukázaly něco z toho, co se tu chvilku naučily, a my jsme byli
překvapeni, jací jsou to šikulkové. Tak snad i z nás budou šikovní ţáčci.
A říjen se s námi pohádkou i rozloučil, tentokrát to byla „Pohádka ze psí boudy“. Hlavním hrdinou
byl pejsek, ale ne ledajaký, byl to statečný pejsek Bard. Podařilo se mu zachránit vodu, zemi, sovičku
i princeznu. Zkrátka hrdina, od kterého se i my můţeme něčemu naučit.
Listopad byl téţ velmi zajímavý, zahájili jsme ho vánočním fotografováním dětí, které jistě potěší
nejednoho rodiče, prarodiče i ostatní příbuzné.
Následoval celotýdenní projekt „Svatý Martin“. Zábavnou formou jsme se seznámili s tradicemi a
oslavami spojenými s příchodem zimy. A abychom si zkrátili dlouhé čekání na sníh, protoţe příroda
letos sněhu opravdu nepřála, vytvořili jsme si sněhový kalendář a kaţdý den odfoukávali sněhovou
vločku, s nadějí, ţe sníh k nám co nejdříve přiletí.
Další aktivitou tohoto měsíce byla „Beseda o školní zralosti dětí“, kterou si pro rodiče předškolních
dětí připravila jedna z „našich“ maminek. Poděkování patří Mgr. Kláře Zelenkové.
Konec měsíce nám zpestřilo vystoupení ţáků 7. třídy ZŠ, pod vedením MgA. Tamary Bohuňkové,
kteří nám nejen hezky zahráli, ale sami si i vyrobili divadelní kulisy. Na jejich další pohádkové příběhy
se budeme těšit jiţ v lednu.
V listopadu jsme se zapojili do výtvarné soutěţe „Rytíř z Nosu II.“, kde jsme soutěţili, díky
hlasování rodičů na webových stránkách, o zajímavé ceny. Výsledky soutěţe zatím nejsou známy, ale
do poslední chvíle budeme doufat. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se s námi zapojili a poslali
svůj hlas. Kromě toho jsme také vstoupili do dvou celoročních projektů. Prvním je projekt „Celé
Česko čte dětem II “a druhým projektem je „Šnečí školka“, více informací o nich naleznete na našich
webových stránkách.
A jsme u posledního měsíce tohoto kalendářního roku. Začal nám opět pohádkově, a to
představením „ Jak stráţný anděl zachránil Josífka“. Na začátku všeho byla sázka mezi čertem a
andělem, zda jsou na světě hodní lidé. A jak to tak v pohádkách bývá, dobro opět zvítězilo. Pohádka
se nám moc líbila, odměnili jsme ji bouřlivým potleskem a přáním, aby zase Srdíčková víla brzy
zavítala do naší školky.
V pátek 5. prosince do naší školky přišla další návštěva, tentokrát taková neobyčejná, na kterou
jsme se jiţ delší dobu chystali a těšili se. Přivítali jsme ji totiţ v čertovském oblečení,
s protistrachovým bonbónkem a kupou básniček a písní. Snad i tohle nás ochránilo a my se báli
jenom trošičku. Odměnou za naši statečnost byla mikulášská nadílka do vlastnoručně vyrobených
pytlíčků.
A jako poslední v tomto kalendářním roce nás v obou třídách čekají vánoční besídky pro rodiče, které
nám připomenou nejkrásnější svátky v roce, které se kvapem blíţí. Přejeme Vám, ať Vánoce proţijete
v klidu a radosti, a do nového roku 2015 vkročíte plni zdraví, štěstí a ţivotního optimismu.
Kolektiv učitelek MŠ

Rok se s rokem sešel, je tu opět předvánoční čas a tím i čas ohlédnout se, co se událo za
uplynulý rok. I já se o to pokusím. Z hlediska zásahové činnosti jsme v tomto roce neměli
ţádný ostrý výjezd.
Z kulturní a obecně prospěšné činnosti jsme letos pořádali sběr šrotu, ţupní soutěţ,
oslavy 110 let hasičů, Dětský den, a soutěţ O vánočního kapra. Při příleţitosti 110 let výročí
zaloţení hasičů v Prosetíně jsme pořádali jiţ zmíněnou ţupní soutěţ. Vzhledem
k celodennímu vytrvalému dešti se akce vydařila, i kdyţ jsme byli nuceni zrušit divácky
oblíbené rozstřely. V rámci druţstev ČHJ jsme zvítězili, ale celkově jsme skončili druzí za
prvním SDH Mrákotín. Druţstvo ţen skončilo na 3. místě, zvítězily ţeny SDH Leštinka. Starší
ţáci skončili na 4. místě. Oslavy výročí jsme zahájili u hasičské zbrojnice společným focením
a poté průvodem obcí se zastávkou u pomníku obětem války poloţením kytice. Po přemístění
na hřiště přečetl starosta sboru Ivan Potůček souhrn událostí za uplynulých 110 let hasičů
v Prosetíně a předal dary bývalému vedení sboru. Druţstvo starších ţáků předvedlo souboj
s SDH Ţďárec, který zvítězil. V červenci jsme pořádali 3. ročník Poháru starosty obce. Této
soutěţe se zúčastnilo 25 týmů. Zvítězila druţstva SDH Mrákotín a SDH Malinné v kategorii
ţen. Vloţenou soutěţ o nejrychlejší náběr vyhrála dvojice z Choltic. Dětský den pořádaný 22.
8. zahájil déšť, ale pokračovali jsme soutěţemi pro děti. Děti soutěţily v 10ti disciplínách, za
jejich absolvování dostávaly body, za které si mohly nakoupit sladkosti. SDH Proseč ukázala
v rámci výcviku vyprošťování osob z havarovaného auta, které díky našim dětem, které
stačily vymlátit všechna okna přes noc, bylo trochu ochuzené. Posléze byla ukázka hašení
hořícího auta v provedení ČHJ Hlinsko, a poté nám vystříkali na zámkovou dlaţbu pro děti
pěnu. Následovaly 3 hry pro děti v ţidličkované a pro velký zájem i jedna hra pro dospělé. Po
slosování tomboly dostala slovo kapela Quatro, která nám hrála do časných ranních hodin.
Na začátku října jsme uspořádali nejen pro členy malé přátelské posezení s velkoplošnou
projekcí videí ze soutěţí. V prosinci jsme uspořádali 2. ročník soutěţe O vánočního kapra, na
který byl avizován příjezd 46 druţstev z celých východních čech, ale přijelo pouze 31 týmů.
Kaţdopádně se tato akce vydařila, neboť to byla jediná akce, kdy nám nepršelo. V muţích
s nejlepším časem 15.86 skončili shodně Srch a Velký Třebešov, druhý sestřik měl lepší Srch,
tak bylo rozhodnuto o vítězi. Třetí skončili muţi z Výsonína, v kategorii ţen zvítězily hasičky
z Holic, druhé z Hlinska a třetí z Pokřikova. Jen nás mrzí, ţe občané Prosetína si stěţují, ţe je
málo kulturních akcí v naší obci, a přitom na námi pořádané akce (zdarma přístupné) místní
lidé moc nepřijdou.
Ze sportovní stránky se moc podrobně rozepisovat nebudu, jen to shrnu. Náš cíl
sezóny byl jednoduchý - vyhrát ţupní soutěţ, obhájit 3. místo na Mistrovství ČR a předvést
dobrý výkon v lize Chrudimska. Celkem jsme se zúčastnili 44 soutěţí, ţeny jen 12ti soutěţí a
děti 2 soutěţí.
Z těchto cílů jsme nesplnili akorát dobrý výkon v lize, kde jsme měli střídavé výsledky a
přicházeli tak o cenné body a skončili na 13. místě s 53 body. V září jsme obhajovali 3. místo
na Mistrovství ČR ČHJ a MHJ v Přerově a chybělo nám málo a mohli jsme dovést titul Mistra
ČR do Prosetína v obou kategoriích. Skončili jsme celkově druzí za MHJ Císařov a to jak muţi,
tak i ţeny, kterým titul utekl o pouhé 0,03 vteřiny v disciplíně štafeta 4x100m. V královské
disciplíně však obě druţstva zvítězila a dovezla Cenu primátora Přerova za nejlepší útok.
Díky těmto výsledkům na mistrovství máme tu čest zastupovat Českou hasičskou jednotu na
příštím společném Mistrovství ČR HZS a SH ČMS v Trutnově, kde porovnáme síly s těmi
nejlepšími v republice. Co se týče ostatních soutěţí vyjmenuji první místa z Moravan,
Štěpánova, Kameniček, Malinného, Leštinky a Podlaţic, druhá místa z Prosetína, Seče,
Sedlčan, Přerova, Svídnice a Morašic, a třetí místa ze Včelákova, Holetína a Brčekol. Děvčata
měla druhá místa z Mrákotína a Přerova a třetí místo z domácí soutěţe.

Podrobnější výsledky a videa ze všech soutěţí naleznete na našem webu
chjprosetin.mypage.cz
Děkuji členům, kteří se aktivně podíleli na chodu sboru, Sokolu Prosetín, OÚ Prosetín,
ZŠ a MŠ Prosetín, okolním sborům a samozřejmě i sponzorům (Roman Losser, Rybářství
Kapr a Línek Klínek, Dorota Máchalová, Tabák 21, Oldřich Čejka, Aleš Pařízek) a fanouškům
za pomoc a podporu.
Na závěr bych chtěl jménem ČHJ Prosetín popřát občanům Prosetína, Malinného a Mokrýšova
příjemné proţití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku.
Martin Vít
ČHJ Prosetín

Za Prosetínský trojlístek chci především poděkovat všem, kteří nás podporují, členům i
nečlenům. Nechci zde podrobně popisovat a hodnotit události za rok 2014, to nechť si kaţdý posoudí
sám. Co je však důleţité, zmínit se o situaci v lomu Prosetín 1. Majitel lomu a přilehlých pozemků se
snaţí obnovit zde kamenické práce a proto není vyloučeno, ţe problém s drtičem se vrátí. Prozatím je
vše ve fázi jednání a na první pohled se tedy můţe zdát klid. Uvidíme, co přinesou vyjednávání a
posudky odborníků a zda bude moţné se s majitelem dohodnout na přijatelných podmínkách pro
obec a obyvatele.
Naše sdruţení se od 1.ledna 2014 na základě Nového Občanského zákoníku mění na „spolek“
a proto bude i v názvu provedena změna a sice
„PROSETÍNSKÝ TROJLÍSTEK z.s.“. Změna názvu musí proběhnout do 1. ledna 2016 a protoţe musí být
zpracovány i nové stanovy nebo změny v nich, bude vše předmětem schvalování na Valné hromadě
v lednu/únoru 2015.
Závěrem přeji jménem sdruţení všem občanům Prosetína, Mokrýšova i Malinného krásné a
pohodové proţití Vánoc, veselého Silvestra a v příštím roce 2015 kromě všech důleţitých lidských
potřeb i chuť spolu/pracovat a komunikovat, aby výsledkem společné práce byli spokojení obyvatelé
a rozvíjející se obec.
Jana Janoušková

Bohuţel opět po roce hrajeme I. B třídu. Loňská sezona byla pro nás účastí v druhé nejvyšší
krajské soutěţi, tedy I. A třídě Pardubického kraje, zatím tím nejvyšším, co se nám zde v Prosetíně
za 50 let fotbalu podařilo. Postup do I. A třídy sice přišel díky zemětřesení, které potkalo po sezoně
krajské soutěţe a zamíchalo postupovými kartami, přesto nebyl nezaslouţený. Ty čtyři sezony
předtím jsme vţdy hráli v popředí a postup nám většinou utekl o pověstný vlásek. Je zajímavé, ţe se
během těch let nahrála ani jednou baráţ, která by nám mohla pomoci s postupem, ale letos se
poprvé, kdyţ nám šlo o setrvání v soutěţi, hrála.
Skončily jsme na 12. místě, tedy baráţovém. A baráţ uţ byla nad naše síly. I kdyţ to byla dvě
vyrovnaná utkání, hrát proti soupeři a rozhodčím se prostě nedá. Kaţdý, kdo byl na fotbale v Luţi i u
nás, si o tom názor udělal sám.
Ale jiţ dost k minulé sezoně, pojďme k té letošní. Trenér naštěstí zůstal. Kádr prošel docela
velkou obměnou, skončil Jan Zvára, Luboš Kropáček, Petr Haman, pro zranění Martin Pavliš, Milan
Starý, hostování skončilo Adamu Polívkovi. Proto jsme se snaţili muţstvo doplnit. Vrátil se Marek
Ročňák z hostování v Holetíně, opět u nás hostuje Vojta Šmahel (MFK Chrudim). Dále Miroslav Čáp
(syn našeho bývalého hráče Jirky Čápa), David Filipi – hostování z FC Junior Skuteč. V polovině
podzimu přišel na hostování ze Ţivanic kvalitní brankář Radek Hlouš. Předsezonní soustředění
proběhlo ve dnech 11. -13. 7. v našem areálu.
Cíl pro nastávající sezonu byl hrát dobrý fotbal a samozřejmě se drţet v popředí tabulky a
přilákat diváky na naše hřiště. Bohuţel se nám to úplně nepodařilo, fotbal se hrál dobrý, ale sráţely
nás individuální chyby a dostávali jsme hodně branek a tím pádem jsme na 11. místě. Novinkou
v nové sezoně jsou pokutové kopy, které se kopají, kdyţ utkání je po 90. minutě nerozhodnuté. My
jsme je kopali dvakrát, jednou v Rosicích nad Labem, ty jsme vyhráli a podruhé doma v posledním
utkání, kdyţ u nás hráli Řečany, ty jsme naopak prohráli.
Podzimní část jsme zakončili rozlučkou v hospodě „Na Dukle“ s kapelou NEKŘIČ, která nám
sloţila a nahrála klubovou hymnu.
TABULKA Berger - Huck I.B třída skupina A
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Libišany

13

10

1

2

46: 18

32

1

(13)

2.

Zámrsk

13

9

2

2

26: 14

30

1

(11)

3.

Proseč

13

7

2

4

40: 26

25

2

(5)

4.

Starý Máteřov

13

6

4

3

42: 19

23

1

(1)

5.

Nasavrky

13

6

3

4

23: 22

22

1

(0)

6.

Sruby

13

7

0

6

33: 23

21

7.

Řečany n. L.

13

5

3

5

31: 27

21

3

(-3)

8.

R. Bělá

13

5

4

4

32: 19

20

1

(1)

9.

Chroustovice

13

5

2

6

27: 34

17

(-1)

10.

Sezemice

13

5

1

7

26: 37

16

(-2)

11.

Prosetín

13

4

2

7

31: 29

15

1

(-4)

12.

Dobříkov

13

3

3

7

19: 36

14

2

(-9)

13.

Rosice n. L.

13

2

2

9

18: 40

9

1

(-13)

14.

Mnětice

13

2

1

10

17: 67

8

1

(-14)

(0)

Dorost hraje krajskou soutěţ PromePro IT I. třída skupina B. Pro tuto sezonu jsme se z důvodu
nedostatku hráčů spojili se Sokolem Holetín. Kluci hrají dobře a jsou po podzimu na druhém místě za
suverénním Svratouchem.
Ţáci hrají Lion Sport Krajský přebor staršího a mladšího ţactva sk. A jsou opět spojení s Holetínem.
Starší ţáci jsou na 6.mistě a mladší na 5. místě. Na začátku sezony byly obavy, zda dokáţeme hrát

důstojnou roli v krajském přeboru, ale po třech kolech, kdy jsme byli bez ztráty bodu, zmizely.
Dokonce v Pardubicích proti nám nastoupili hráči áčka, které hraje českou ligu.
Přípravky hrají v okresním přeboru. Zde nejsou důleţité body, ale přesto většinou naši
nejmenší vyhráli. Ale pro ně je nejhlavnější naučit se ovládat míč a spolupracovat s ostatními hráči.
Za to je potřeba poděkovat trenérům mládeţe, konkrétně Marcelu Vítovi, Milanu Starému, Jiřímu
Krätzlovi, Romanu Šmahlovi, Vladimíru Markovi, Radku Teplému.
A teď jiţ k dalším událostem, které se udály v našem sportovním areálu.
Na konci jarní sezony jsme zakoupili výsledkovou tabuli v hodnotě 28. tis. Kč.
14.6 pořádala obec Sraz rodáku a přátel Prosetína, u příleţitosti oslav výročí ZŠ a MŠ Prosetín a 110
let zaloţení ČHJ Prosetín. Po průvodu hasičů obcí byl další program na zastřešeném parketě. Hrála
zde dechová hudba Mrákotínka, trio „Rock Cellos“, hasiči ukázali svojí techniku a večer byla zábava
s kapelou MAT 4.
5.7 se konala tradiční Fotbalová show XI., která se velice vydařila. Opět zde byl Team Arabela
s řadou slavných osobností sportovních, hereckých a pěveckých (např. Martin Maxa, Michaela
Kuklová, Kateřina Kornová, Martin Procházka a další), posílen o ministra školství PhDr. Marcela
Chládka. Večer vystoupila Heidi Janků. A hned po skončení této akce jsme začali přemýšlet nad
Fotbalovou show XII. Chtěli bychom udělat nějakou změnu, jednak abychom neupadli do stereotypu
a zadruhé z důvodu finančního. Náklady na letošní show se vyšplhaly k 100 tis. Kč a to jiţ začíná být
neúnosné.
Další akce v datech:
19.7
– tenisový turnaj ve čtyřhře – 4. ročník
25.7
– noční hasičské závody
22.8
– dětský den, který pořádala ČHJ Prosetín, večer zábava s kapelou QUATTRO
23. -24.8
- kvalifikační turnaj na MČR ve frisbee
20.9
- tenisový turnaj ve dvouhře – 3. ročník Čejka Cup
11. -12.10 - soustředění frisbee reprezentace ČR
1.11
- ukončení sezony s rodiči a pohoštěním pro přípravky
16.11
- ukončení sezony s rodiči a pohoštěním pro ţáky v Holetíně
22.11
- turnaj starších přípravek ve Slatiňanech – 5. místo
29.11
- turnaj mladších přípravek v Chrasti – 2. Místo
25.12
- Matějcup ve sportovní hale Skuteč
Po celý rok probíhal tenisový turnaj ve čtyřhře za účasti 8 párů. Na jaře proběhnou závěrečné zápasy
o umístění.
Ale my jsme se jenom nebavili. Během jara proběhla rekonstrukce dámských toalet, která nás
stála 35.000,- Kč. Touto cestou bych chtěl poděkovat Františku Vodvárkovi a Miroslavu Drncovi, kteří
provedli všechny práce (obklad, dlaţba, sádrokarton, elektroinstalace, atd.) zdarma, jako sponzorský
dar klubu.
Dále jsme natřeli střechu kabin (barva cca 6.000,-). Samozřejmě během roku probíhají další
běţné práce, např. oprava laviček, nátěry zábradlí, apod.
Bohuţel došlo k nepříjemné události. Nějací vandalové poškodili herní prvek (vykopané
zábradlí) na dětském hřišti. Oprava stála obecní úřad 12.500,-Kč. Tímto apelujeme na všechny
návštěvníky, aby se chovali slušně a neničili zařízení, které slouţí všem, především dětem.
A teď co nás čeká v roce 2015.
23.1 18:00
- výroční valná hromada v hospodě „Na Dukle“
7.2
- tradiční MASOPUST
30.4
- pálení čarodějnic s kapelou MAT4
7.5
- „Mírový oheň“ s kapelou QUATTRO
30.5
- pouťová zábava s kapelou MAT4
A samozřejmě musíme důstojně dohrát jarní sezonu. Áčko by se mělo posunout nahoru a
zachránit I. B třídu a ostatní pokračovat tak, jak hráli na podzim.
Velké poděkování patří našemu dlouholetému vedoucímu A muţstva panu Jaroslavu Havlovi za
dlouholetou práci, kterou odvedl pro náš klub. A ať se mu daří v další práci u fotbalu ve Skutči.
A samozřejmě děkujeme všem fanouškům a příznivcům našeho klubu za podporu a vysoké
návštěvy nejen při fotbalových zápasech.
Přeji Vám za náš klub SK SOKOL Prosetín příjemně proţité vánoční svátky, hodně zdraví a
štěstí v novem roce 2015.
Sportu zdar
Michal Vít

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

Sdruţení Pro Prosetín rádo přivítá ve svých řadách nové členy, kteří by se rádi s námi podíleli
na pořádání různých kulturních a společenských akcí v naší obci, určených hlavně našim
nejmenším,ale i široké veřejnosti.
Chtěli bychom uskutečnit alespoň jednu akci za měsíc.
Na první z nich Vás zveme uţ tuto sobotu 20. prosince od 18:00 hodin
do místního hostince „Na Dukle“, kde se představí ochotnický soubor
JDO Jaroslav Luţe – Malý Jarda uvádí muzikál „JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ“
určenou pro dospělé a děti druhého stupně.
Vstupné dobrovolné.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2015
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.

DOPRAVA

Dne 14. 12. 2014 došlo ke změně
vlakových i autobusových jízdních řádů.
Ve zpravodaji je letos nenajdete, ale v případě zájmu jsou pro Vás

připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015
PŘÍJMY

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE:

1111
1112
1113
1121
1211
1511
Daně celkem:
1340
1341
1343
1344
1351
1361
4112
4116
2119
2343
3612
2132
3612
2111
3613
2132
3632
2111
3639
2131
3639
3111
3725
2343
6171
2111
6310
2141
Ostatní celkem:
1031
2212
2119
2310
2321
2341
3111
3113
3314
3326
3341
3399
3412
3512
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3722
5212
5512
6112
6171
6310
6409

FO ze závislé činnosti
FO ze sam.vyděl.činnosti
FO zvl.sazbou
Daň právnických osob
DPH
Daň z nemovitostí
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za psa
Poplatek z místa
Poplatek ze vstupného
Odvod z provoz loterií
Správní poplatky
Dotace od KÚ
Dotace z ÚP
Poplatek z dobývacího prostoru
Nájemné z bytů
Nájemné-služby
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
Hřbitovní poplatky
Příjem z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Přijmy z EKO-KOM
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z úroků

Pěstební činnost
Silnice
Ostat.zálež.pozem.komunikací (chodník)
Pitná voda-nákup služeb
Kanalizace
Vodní díla-nákup služeb
MŠ
Základní škola
Knihovna
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.pam.
Rozhlas, tel.
SPOZ
TJ Sokol
Stomatologická pohotovost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Infrastruktura
Komunální služby a územní rozvoj
Odpady
Ochrana obyvatelstva-rezerva
Hasiči
Zastupitelstvo
OÚ
Služby peněžních ústavů
Neinv.dotace občan.sdružením

VÝDAJE CELKEM
ÚVĚRY:
FINANCOVÁNÍ:

8024
8115 Financování (uspořené finance z min.let)

VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 872 700,00
136 300,00
190 200,00
1 848 900,00
3 983 200,00
400 000,00
8 431 300,00
370 000,00
14 000,00
3 000,00
1 000,00
30 000,00
12 000,00
143 500,00
374 000,00
50 000,00
236 760,00
35 000,00
25 000,00
500,00
25 000,00
10 000,00
50 000,00
1 000,00
5 000,00
1 385 760,00
9 817 060,00
5 000,00
420 000,00
2 700 000,00
5 000,00
70 000,00
1 000,00
500 500,00
1 890 000,00
10 600,00
602 000,00
6 000,00
18 000,00
70 000,00
2 400,00
92 000,00
5 000,00
120 000,00
113 000,00
10 000,00
371 000,00
461 000,00
1 000,00
255 000,00
131 000,00
2 036 000,00
20 000,00
2 800,00
9 918 300,00
401 793,03
-503 033,03
9 817 060,00
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI ROK 2014
SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA LETOS OSLAVILI :
70 let
Alena Šmídová, Prosetín
Marie Boušková, Prosetín
Helena Zachová, Prosetín
Zdenka Neubauerová, Prosetín

90 let
Vlasta Pavlíková, Mokrýšov

75 let
Josef Čechlovský, Prosetín
Luboš Formáček, Prosetín
Irena Cejpková, Prosetín
Dagmar Kubátová, Prosetín

95 let
Jaroslava Kudrnová, Prosetín

80 let
František Pražan, Prosetín
Anna Malinská, Prosetín
Marie Machová, Prosetín
Marie Juhaszová, Prosetín
85 let
Libuše Tomišková, Prosetín
Miloslava Strouhalová, Malinné
Květa Bělovská, Malinné
Jaroslav Netolický, Prosetín

97 let
Emilie Štěpánková, Prosetín

91 let
Milada Hřebíková, Prosetín

96 let
Milada Srpová, Prosetín

98 let
Emil Černý, Prosetín – oslaví v čase vánočním

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU:
22. 12. 2014 - 7 - 15.00 hod.
23. 12. 2014 – 2. 1. 2015 zavřeno
Oznamujeme občanům, ţe na obecním úřadě jsou k vyzvednutí zdarma
kalendáře 2015.

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

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 350 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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