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SLOVO STAROSTY
Vážerrí spo)uobčané.

dorolte

ni

pr'ivítat Vás v nejteple.jšímobdobí roku, kd1. rnnohé z nás čeká zasloužená dovolená

a

děti

vytouženéprázdniny. Počasípřeje koupání a lctním radovánkám a energie léta .jc citit na každémrohu. Po.jd'me
se nl,ní seznfunit s událostrni, které se v předchozích měsících odehrály,

Kollcen ledna byla zadiina zakázka
a

ťlcktrickólro zaŤíz,ení,Vše má

b_ t

r-ra

projekt hasičskó zbrojnice tzn, oplava střešrri korrstrukcc. r,í,měna oken

uskutečněno za přispčnídotacc l)ardubického kraje.

k dokumenlaci o opravě tarasu Ll pošt}, se r, lcdnu mírnčzpozdtla na administrativních
záležitostech, Nyrrí se již tato akce posunula a v současl-tó době byla .již podepsána sm]ouva o podninkách
Příplar"a podkladťr

provetlení stal.b!,, Želczobctonor,á zed'o délce 51.7

m

měla být vysrar,ěna do konce tohoto roku. Bohužel dle

sclělení SÚS Pardubického kraie akce není l, letošnínrocc ílnančnčpokr.vta.

Dnc 28.l,20l6 probčhio v kalnenolotltti Zárrrbka.jccinání

z/tstr:pcir

obce Prosetín. občanůKlínku a členů

lro.iIistku se zástrrpci tinn1, SKANSKA, i.wezár,islý spccialista scismickó činnostl r,),hodnotil odstřel1, za rok
20l 5 tak, že nebyly překročen}, stanovené limit), a k měření

b1-Io

navíc zřízeno ještě jedno korrtrolní misto.

potoka od hasičskó zbrolrricc k poštč.Všc bylo organizačně i finančně
V únoru b11o dokorrčcno v.včištční
zajištěno Povodím l.abe.
I)rre

]6,].]01(l prrlbčhlo clalšísctk/ní zastupitclů obcc. člcnú-lrollístkua občanůKliŇu

r,Cluutlini

a SLiS l)arclr-rbice

(Sprurl a

Lrdlu

s dopravnínr odboren-t

L,a:i]nje t, IlccIem set]iár-rí b.-lo plojednání dopravní situace v obci.

zvláštčr, části klínku a.je.jí řešení včetně navrženého projektu na výměnu povrchu vozovk1, tj. obnova silnice
z Prosetína do Cejřova, propustků v Cejřově i

v zástavbovó zónč kc Kiínku a odvodnění části této silnice. Dle

iníbrrrrací pracor,níků SUS Pardubice.je n1,,ní zpracována výkresová dokumentace a probíhá závěrečnéladění
s

V

nlalileli

ptlzerrrk

ťr.

současrré době.jc zadáno zplacor,/lní projektr.L na:

.
.
.
.
.

přípoikrr vodovodního řadu pro Mokl,šov - nyní v žádosti o povolení r-ra stavcbním úřadě

opravu asíáltovécest1,,v Mokrýšovč- dotace se stavebnínr povolením získána
oprava stl'echy včetně ir-rterióru kapličky - dotace získána
()plava střcch1 hasičske zbI-ojnicc- clotacc získána
Vťsla\ hJ titJ

nlJ

tc],,ur icn'._ru

lŠ

Zár,ěrerrr rTri dovolte popřát Várn dobrou náladu a pěkně prožitó letní dny,.

S pozdravem Jaroslav Raba
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TEcHNoHnÁrry

Dne 11. května 2016 se.žáci 7. a 8. třídy opět zúčastniliúspěšnéhoproj ektu Krajského úřadu
Pardubického kraje TECHNOHRATKY. Tento projekt se snťízábavnou a soutěžníformou motivovat žáky
ZŠke studiu oborrr z oblasti strojírenstvi, elektrotechniky, stavebnictví, gastronomie a služeb.
Našímhostitelem byla tentokrát Střední škola zemědělská
a Vyššíodbomá Chrudim, pozvání s námi přijalo nakonec
dalšíchsedm škoi. Po slavnostním zahájení, na kterém k
žákům promluvily významné osobnosti kraje i města
Chrudimi, byly jednotlivé školy rozděleny do skupin,
přiřazeny k pruvodcům a postupně odcházely na příslušná
pracoviště. Ve dvou budovách školy ( sidle školy a statku
ve Vestci ) žáci soutěžili v jednotlivých praktických
ukazkách. Největší úspěch sklidily dílny, kde si všichni
žáci zhotovili jmenovky, chemická laboratoř, v nížpomocí

pH papírku byla stanovována kyselost a zásaditost
roztoků, a dojení makety krávy. Dále pak byly
souěásti soutěže: poznávaěka, tříděni odpadů a

příprava preparátu na mikroskopování. Své znalosti
téžžáci uplatnili ve vědomostní soutěži,,Hej ty, víš
to?"
Naši sedmáci a osmáci se neztratili, v celkovém
součtu skončili na krásném druhém místě, prohráli

o půl bodu. Po

předáni cen pak žáci s
pedagogy směřovali domů. Úsměrry na tviiřích dětí
určitě potvrdily, že se den vydařil a že někteří naši
žáci si v budoucnu vyberou obory, které jim
pouze

navštivená škola nabízi.

Noo §.ů,NDE&SENEM

Andersenem - její šestnáctý ročníkjsme slavili už po desáté také v našízák|adní škole, kde jsme
pro nočnínávštěvniky, kromě jiných aktivit, připravili setkáni se zajímavými osobnostmi, celoveěerni
indianskou hru i nočnístezku odvahy. Akce se zúčastnilol l 9 dětí, l 5 pedagogů a 2 kuchařky.
Po úvodu, kdy děti z páté třidy zatančily na andersenovskou znělku scénický tanec, následovalo
slavnostní pasování prvňáčkůna,,nové rl.tíře řádu čtenářského". Ve stejném duchu proběhlo také vyhodnocení
celoročníčten.{řské soutěže. Nejlepšíčtenářkou se staia žákyně 7. třídy Pavlina Frišová, která během roku
přečetla neuvěřitelných |22 knih. Na prvnim stupni.ií však vyrustají zdatní konkurenti, například Nela Sojková
ze 3. třídy přečetla úžasných74 knih,

Noc

s
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Po vyhlášenínového ročníkutéto čtenařské soutěže čekalo
na děti překvapení v podobě indiánské muziky.
Neopakovatelnou atmosíěru indiánských rytmů v podání
sedmi bubeníkůsi všichni užili, naučili se dvě indiánské
písně a někteří si bubnováLrrí sami vyzkoušeli. Další,velmi
vzácnou, návštěvou pohádkového večera byl bývalý
prezident Václav Klaus, který s dětmi pobesedoval a všem
záiemcům podepsal své fotografie.
V dalšíčásti večera, po dobré večeři, jsme si poslechli
indiánskou píseň v podárrí žr&ů2. třídy a Zvzka Sojková,
žélkyně7 . třídy, zarecitovala dva úryvky ze zntímých knih.
Poté již vypuklo to, na co se andersenovští nocležníci těšili
nejvíce, celoveěemí hra ,,lndianskou stezkou za
pozniirrím". V celoveěerni hŤe jsme se všichni pokusili o
vhled do života původníchobyvatel Ameriky. Zabloudili
isme trochu do historie, abychom mohli srovnávat život
kdysi dávno a dnes. Děti se sezniirnily se způsobem
života jiných kultur, rozvíjely úctu k životu ve všech
jeho formách. Posílily své komunikativní dovednosti a
tvořivost, utvářely si pocit sounáležitosti se světem,
přírodou, lidmi
samozřejmě
hojnost
dobrodružství a zábavy - objevovaly Ameriku, plížily
se, stopovaly a lovily zvěř, orientovaly se podle hvězd,
dorozumívaly se obrázkovým
uzlovým písmem,
používalyindiánské míry, tančily a dokonce se staly
šamany. Vítězem inditíurské stezky se stal tým, kte4i
nasbíral nejvíce "zubů medvěda grizzlyho".
Na závěr večera, po diskotéce na oslavu indianského poselswí a noění slezce odvahy, se všichni zavrtali

a

úily si

i

do spacáků.

št<,ol*, VpŘínopĚ

Od l0. do 15. dubna odjeli žáci 2. - 5. ročníkunaěerpat nové vědomosti,,zéžltky, ale i praktické
zkušenosti do Školyv přírodě, do Jilemnice. Byli jsme ubytováni v hotelu SUMÓ, kde je umístěno ,, I.

tréninkové centrum Sumó", cožjejedinézařizeni tohoto druhu v Evropě,

Hned prvrrí den .jsmc nčli o tomto spol1u přednášku a videoprojekci s trenérem ing. Jaroslavem
Pořízem. CSc. Večcr.jsme si založiJi deničky, seznrfunili jsme se s historií Jilemnice a programem, který nás
čekal v clalšíchdnech.

V pondělí rrirro jsme se vypravili do
Poniklé do závodu RAUTIS, kde jsme měli
zaiištěnou exkurzi do výroby perličkových
vánočních ozdob, potom si děti v keativní dílně
mohly vyzkoušet a vyrobit pod vedením zkušené
lektorky vlastní vánočníozdobu. Z výroby jsme
přešli par koků do Muzea kkonošských řemesel,
kde .jsme si prohlédli expozice hospodářských
strojů a zobrazení dřivějšího života v Krkonoších.
Odpoledne jsme šli na hřiště, Kdo chtěl, tak si
zahrál vybíjenou, fotbal, zaběhal si na běžecké
dráze nebo se mohl vydovádět na ruzných
prolézačkách,

V úterý jsme navštíVilizártek v Jilemnici.
kde sídli Krkonošskémuzeum. Prohlídka se nám moc líbila. Ne.ivětším zíůitkem byl Mechanický betlém
Jáchyma Metelky. Při zpáteční cestě jsme prošli ,,Zvědavou uličkou", která reprezentuje vynikající soubor

lidové architektury. Odpoledne jsme se šli projít do
krásné přírody kolem Jilemnice a cestou zpět jsme
se kochali pohledem na zasněžené Kotelní.iámy.
Objevili jsme dalšíhřiště s jinými atrakcemi, které
uspokojily snad každého,Večer proběhla
diskotéka, kterou si vzorně nachystali žáci 5. ďídy.

Ve

středu dopoledne jsme se vydali do
blízkéholesa, kde si děti stavěly domečky
z přírodního materiáIu. Po poledním klidu jsme
přešli několik metrů do plaveckého bazénu. Tam

vydařeném odpoledni si děti připravily večemíprogram
skvělá a užili jsme si krásný večer.

jsme se rozdělili do skupin a pod dozorem
plavčíkůsi děti llžily vodních radovánek,
zpestřených chrliči a masážními tryskami.
Odvážnějši si vyzkoušeli Kneippův chodník, Po
(scénky, ltipy, ta_treěky), Všechna vystoupení byla

Ve čtvrtek jsme jeli na celoderrni výlet. Navštívili jsme Sklámu Novosad v Hanachově. Je to nejstarší
funguj ícísklárrra na světě. Prohlídku jsme začali v Muzeu skla, které je součástí sklámy, obsahuie historicky a
technologicky ucelenou sbírku historického skla z produkce harrachovské sklámy. Během exkurze jsme se
dostali do těsné blízkosti sklářů a zhlédli jsme kompletní postup zpracoviili skla hutnimi technologiemi. Je zde
historická l00 let stará brusírna poháněná vodní turbínou. Po odbomém výkladu následovalo nakupování
krásných výrobků, ktelými jistě děti potěšily své blízké,Odtud jsme pokračovali několik kilometru do podniku
DETOA Albrechtice, do Muzea výroby hraček. Tam nás mile přivítali, oblékli do reflexních vest a vyrazili
jsme na exkurzi výrobou s více než 1001etou tradicí. Během prohlídky jsme se seznámili s celým výrobním
procesem. Potom si každý vybral sáček s různými dílky a v kreativních dílnách si mohl vyrobit dle své fantazie
svoji vlastní hračku, kterou si odvezl domů. Po výbomé večeři následovala závěrečná diskotéka.

V pátek rráno jsme zabalili svá zavazadla, poklidili pokojíčkya vyrazlli zpět k našim blízkým, na které
jsme se všichni moc těšili. Cestu zpět níun trochu znepříjemnila porucha autobusu, museli jsme ěekat na
náhradní. Chvíli trvalo, než jsme přeložili všechaa zavazadla, ale ani to nám neubralo úsměv na tvaři a
nepokazilo celkový dojem z toho, co jsme za celý týden zaži\i.

snrYsrYzV.íŘ*r

Ve čtvrtek 2l. dubrra se na našíškole v rámci os]av Dne Zenlě uskutečnila poutavá přednáška .,Sml,sly
zlířal" s názornými ukázkarrri živclčichů,

Žáci všech tříd l. a náslerlně 2. stupně si postuprrě
v tělocvičně školy vyslechli zasvěcený výklad v
podání Ing. Ondřej e Pelikáma a Lenky Pelikanové
z Obory Zleby a Zácttanné stanice Lipec. Děti
se aktiwě zapojovaly do diskuse, ze zvííatviděly
například ježka Jasmínku, potkana Dášenku, švába
kolumbijského, krajtu Jonáše, poštolku Máju či výra
velkého. Měly také možnost si některá zvířata
pohladit, což byl pro mnohé největší zážitek.

Kromě smyslů se žáci dozvěděli i spoustu
inlormací a zajímavostío životě těchto zviřat.
Přednáška byla poučná a všem se moc líbila.

4

Ze školkv
Půl roku uplynulo od posledního vydáni prosetínského Zpravodaie a v našímateřské škole se za tu dobu událo
mnohé. Chladnou zimu r,ystřídalo voňavé jaro a s ním přišla i spousta plánovaných i spontannich aktivit.
V lednu měly děti možnost proj ít 5 lekcemi rytmické a pohybové prupraly, tentokrát pod vedením p. Martiny
Novákové z íanečniškoly BESTA Chrudim, kde se společně zaměřovali na správné drženítěla, koordinaci,
ohebnost, rytmické a hudební cítění,
20. ledna l8 našich předško.láčků bylo u ZÁPISU do l. třídy. Jedné z dívek byl doporučen odklad školní
docházky, 17 zbývajicich dětí nastoupí 1. zaří povinnou školnídocházku. 3 z nich budou navštěvov aí Základni
školu ve Skutěi, ostatní zasednou do školních lavic v našíZélk|adni škole v Prosetíně. Všem jim přejeme kásný
a pohodový start do další životníetapy.

20. února naše školka již od rana vítala princezny, šašky, rytíře, kovboje, Zvontlky a spoustu dalších
pohádkových postaviček. Ano, uhodli.iste správně, užívalijsme si karnevalovóho veselí.

|.

bŤezna předškolni

děti zahájily předplavecký kurz v kytém plaveckém bazénu ve Skutči. Celkem

absolvovaly 10 lekcí, kde se formou motivovarrých činnostíseznamovaly s vodou. Děti nebyly do niěeho
nuceny, všechny tlto ěinnosti by jim měly především přinášet radost z pobytu ve vodě a případně i odstranit
strach z vody. Na konci předplaveckého kurzu dostaly děti ,,Mokré vysvědčení,, a odnášely si i spoustu
zalimavých zkušeností a plaveckých dovedností, které již brzy předvedou nejen svým rodičům,ale i
kamarádům u vody.

22. dubna jsme oslavili na školnízahradě ,,DEN ZEMĚ". Od pondělí jsme se chystali a planovali společnou
oslavu, která nakonec díky pěknému počasí,proběhla na školnízatlradé, Přemýšleli jsme, jak našíplanetě
potěšit.
A přišli jsme na spoustu věcí, které děti samy vymyslely, a tak jsme pío Zemi kreslili obrazky, zpivali
tematické písničky,seli semínka a sázeli kytičky, učili jsme se třídit odpadky a pečovat o okolní životní
prostředi
dbát na čislotu pořádek, chráLrrit přírodu zviřátka
šetřit vodou
energiemi.
Největší radost jsme našíplanetě ovšem udělali určitě tím, že jsme vyčistili okolí školky od nepořádku a
společnými silami jsme si zvelebili naše oblíbené venkovní prostředí. Na všem jsme se domluvili a měli radost,
že se dílo podařilo! Tak se nám bude na zahradě zase o moc lépe hrát,

udělat

radost

-

Aje

a

a

ji

čim
i

a

a

tu 30. duben...

Letí bába na koštěti,
chce lystrašit všechny děti.
Před komínem přibrzdila,
dovnitř se však netrefila.
I k nrim přiletělo rovnou několik takových bab - ježibab, A nejenom ježibaby, na ěarodějnický den dorazili i
čarodějovéa kouzelníci. Čarovali, vařili lektvary, tancovali s košťátky - tak nějak to u nás vypadalo. Užili jsme
si společnéhočarovitLrrí dosyta.
V květnu za ne,idůležitějšíakci považujeme určitě třídní besidková pásma pro maminky, které dnrlrou
květnovou neděli oslavily svůj svátek. A douíáme, že ne.ienom maminkám naše pečlivě nacvičené vystoupení a
vlastnoručně vyrobené darečky udělaly radost a vykouzlily úsměv na tváři,
26, května jsme autobusem vyrazili na společný školni výlet na Kunětickou horu, kde nás ěekala prohlídka
hradu a okolí aještě nádavkem krásná hraná pohádka ,,Jak se peče písnička".
Poslední měsic ve školce se bude odehrávat v pohádkovém duchu, Čeká nás pohádkové pasování předškolriků
na školáčky, tradiění nocování předškolaků v MŠa nakonec ,,Pohádkové hřiště", kterého se zúčastnívšechrry
školkové děti, Touto akcí, která proběhne ve spolupráci se Základní školou Prosetín, se rozloučíme se
stávajícím školnímrokem, který nám přinesl mnoho kásného,
Prázdninový provoz v měsíci červenci bude obvyklý, v srpnu bude mateřská škola uzavřena. Rodiče mohou
v připadě potřeby umistit sVé děti v přilehlých mateřských školách.
A protože prázdniny jsou j iž za dvefunt a dovolte nám popřát všem občanůmProsetína kásné a pohodové léto,
Kolektiv učitelek MŠ
hodně sluníčkaa mnoho úžasných

za:žitků,

klub seniorů
Klub senioru pokačoval v pravidelných středečníchschůzkách až do konce měsice dubna. Z důvodůjamích
praci na zahrádkách j sou dočasně schůzky omezeny na každou lichou středu.
Od ledna .jsme se zúčastnilidvou Ležáckých podvečerů-besedy s panem Kratinou a panem Czendlikem.
Plánovaná dalšíbeseda s pani Štáchovou byla odvolána a na besedu s paní Halinou Pawlowskou jsme pro velký
počet zájemců nedostali listky.
V únoru jsme si se zájmem vyslechli přednášku paní doktorky Svatavy Zatlouka],ové ,,Zdravi z pohledu
celostní medicíny", která byla určena nejen seniorům, ale všem, kdo o tuto tématiku pro.ievili zájem.
Několik našich čIenek se zúčastňu.|ei akcí, pořádaných knihovnou v Mrákotíně - účastna slavnostnim zahájeni
Ve]ikonočnívýstavy spojené s besedou s paní Kamilou Skopovou, nácvik enkaustické malby pod vedením
lektorky pí Tiché atd/,
Na jednu schůzku přišly k nám do klubovny paní Šmidová a paní Krátzlová. aby nás seznámily s pletením
z pediku. Pod.iejiclt vedením jsme si všechny zkusily. jak se plete jednoduchá miska a teprve pak jsme
dokázaly patřičně ocenit různévýrobky. které nám přinesly na ukázku.
V takovýchto podobných akcích budeme i nadále pokračovat. ale hlavnim programem Klubu senioru zůstává
předevšim dát scniorům možnost vzájemně se setkávat, popovídat si a trochu přispět ke sblíženíobyvatel
obce.
Toho chceme dosáhnout i připravovaným ,,Sousedským posezením" které chystáme na konec července.
Bude určenépro všechny obyvatele Prosetína.

Pro zasmání: .,Prosetínský orloj - dva apoštolové"

Kontakty:

Jaroslav Raba - 602 935 9O9, starosta@prosetin.eu
Jiří Novotný - 608 265 236, jiri-novotny@centrum.cz
Lenka Zelinková - 469 350 08O, ucetni@prosetan.eu
administrativa zdena čáslavská - 7 7 3 OgL 20O, podatelna@prosetin.eu
rosta
m ístosta rosta
účetní

Sta

35O 22O, náklad 34O výtiskŮ.
Pro případnou reklamu pište na:
e-mail:, Dotuckova. a lena@centru m.cZ, iiri- novotnV@centru m.cz, ,in ja na,ja@centru m.cz
]ana ]anoušková
Jiří Novotný,
Redakčnírada: Alena PotŮčková,
Distribuce zdarma do všech domácností na územíobce prosetín, lYokrýšov, Malinné
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