SLOVO STAROSTY
Dobrý den,
od minulého čísla Prosetínského zpravodaje uplynulo již několik měsíců. Nadešel čas, informovat Vás o
tom, co se v naší obci událo a co nás teprve čeká.
Posledně jsem se zmiňoval o problematice těžby kamene v lomu Zárubka. V projednávání jejího vlivu
na životní prostředí (EIA) se záměrem „Dotěžení zásob v kamenolomu Zárubka, dobývací prostor Vrbatův
Kostelec“ vydal Odbor životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje v červnu tohoto roku
nesouhlasné závazné stanovisko společnosti SKANSKA. Toto rozhodnutí je výsledkem dlouhodobého
odpovědného přístupu samospráv a občanů obcí Vrbatův Kostelec, Leštinka a Prosetín. Snažení zmíněných
obcí podpořil svým zájmem o projednávanou problematiku i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin
Netolický, Ph.D. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří vyslovili ústní i písemný nesouhlas a všem, kteří
se veřejně ohradili v kulturním domě ve Skutči, kde probíhalo veřejné projednávání těžby. Naše obavy
z negativních dopadů při dotěžení kamene jsou oprávněné a nebýt tak masivního odporu všech angažovaných,
kdoví, jaké by bylo stanovisko hodnotících úřadů. Nicméně musím podotknout, že společnost SKANSKA má
možnost požádat Ministerstvo životního prostředí o přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje. O dalším průběhu Vás samozřejmě budu informovat.
Na základě stížností obce Krajskému úřadu v roce 2015 na neúnosný provoz těžkých nákladních vozidel
z lomu Zárubka a havarijní stav komunikace Prosetín – Cejřov slíbil správce komunikace v roce 2016
rekonstrukci zmíněného úseku hrazenou z fondů EU. Mezi správcem komunikace, v jehož majetku je tato
komunikace a obcí Prosetín se dohodlo, že obec Prosetín před zahájením rekonstrukce vybuduje kanalizační
stoku z Klínku na křižovatku u školy a následně správce komunikace zahájí rekonstrukci části vozovky.
Bohužel nám z neznámých důvodů renovace zahájena nebyla a provoz těžké dopravy ze Zárubky poškozuje
provizorně opravenou silnici po výstavbě kanalizace. Podle posledních informací proběhlo na stavebním
odboru MěÚ Chrudim řízení o stavebním povolení a výběrové řízení na rekonstrukci vozovky. Jsme ve styku se
správcem komunikace a urgujeme zahájení prací. Chápu nespokojenost občanů s tímto stavem, který obec
nemůže výrazně ovlivnit.
Koncem května zahájila firma Grano Skuteč s firmou p. Šikla z Malinného opravu tarasu u pošty. Tato
správa je v režii SUS Pardubického kraje. Při předávání staveniště bylo poukázáno na nutnost oprav
předláždění částí vozovky a přídlažby směrem na Dřeveš od křižovatky a oprav dalších výmolů na asfaltovém
svršku silnice.
Koncem měsíce června byla provedena výstavba cesty v Mokrýšově jejím vyasfaltováním. Akci
vysoutěžila firma Sovis z Hradce Králové. Výše vynaložených prostředků činí 908 tisíc Kč. O další dotaci bylo
zažádáno pro připojení Mokrýšova k vodovodnímu řadu. V Malinném nám zbývá vyasfaltovat prostranství
středu obce nejen pro lepší otáčení autobusů. Nejlevnější dodavatel byl již osloven, ale zatím se nedaří podepsat
smlouvu o dílo. Důvodem je převis zakázek. V Prosetíně nyní probíhá oprava exteriéru kapličky firmou pana
Cepla z Leštinky. Tato akce je také částečně dotována.
V červenci zasedalo zastupitelstvo, kde bylo projednáváno odkoupení vily č.p. 141 po p. Žemličkovi
(Kopřivovi) za 1,5 mil. Kč. Snahou obecního úřadu bylo vytvořit víceúčelovou budovu s možností dočasného
přestěhování několika objektů. Jednalo by se o budovy, které jsou v nevyhovujícím stavu. Tím mám na mysli
poštu, kadeřnictví a klub seniorů. Součástí vily by mohly být i garsoniéry. Do objektu by se vešel i OÚ za
účelem rozšíření a možnosti jeho přestavby v multifunkční budovu. Tento záměr neprošel schválením
zastupitelstva.
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A co nás ještě čeká? V září tohoto roku měl zahájit vybraný dodavatel výstavbu kanalizace v naší obci.
Náklady na investici jsou 85 mil. Kč. Z toho dotace z fondu životního prostředí činí 54 558 676 Kč a kraj
zadotuje 10% způsobilých výdajů. Zbytek peněz obec uhradí z vlastních prostředků a z úvěru 26,5 mil. Kč, na
který uzavřela smlouvu s Komerční bankou. KB byla vybrána jako banka s nejpříznivějšími podmínkami z pěti
oslovených bank s dobou splácení na 20 let. Podle plánu by měla být výstavba ukončena v polovině roku 2019.
Jedná se tedy o jednu z nejrozsáhlejších prací v naší obci. Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že tato akce
přinese omezení dopravy a další nepříjemnosti, které nás budou do určité míry omezovat a budou nám
komplikovat běžný život. Žádám Vás o toleranci a trpělivost. Kanalizace má velký význam pro životní
prostředí obce a její okolí a umožní a zjednoduší budoucí rozvoj. Bude sloužit nejenom současným obyvatelům,
ale i dalším generacím.
Závěrem Vám přeji pohodu a dobrou náladu při nadcházejícím podzimu.
Zdraví Jaroslav Raba

Poslední akce loňského školního roku – Oheň (bez)naděje
Na konci letošního školního roku se naše škola zapojila do projektu Československé obce legionářské Oheň
(bez)naděje. Tento projekt každoročně připomíná prostřednictvím osudu dětí hrdinný a tragický úděl obyvatel
Ležáků a Lidic. Naši deváťáci a osmáci se tedy ve dnech 25. – 29. června 2017 vydali na cestu po stopách
ležáckých dětí a odboje na Pardubicku. V neděli 25. června 2017 zapálila místopředsedkyně Senátu PČR
Miluše Horská Oheň (bez)naděje, který s námi putoval až do polského Chelmna nad Nerem.Samotná pouť
odstartovala v Ležákách 26. června 2017, kdy jsme se vojenskými vozidly přepravili do Pardubic. Na lodi
Arnošta z Pardubic při plavbě po řece Labi jsme uctili památku 194 zavražděných vlastenců, které nacisté
postříleli na Zámečku v Pardubicích. Za každou popravenou osobu jsme vhodili do Labe bílou růži se jménem.
Pak jsme se dobovými historickými vozidly přesunuli do Lesoparku Jiřího Potůčka. Od vojáků 43.
výsadkového praporu jsme se dozvěděli historii i současnost výsadkových operací, vyzkoušeli jsme si vybavení
výsadkářů a prohlédli vojenskou techniku. Pondělní program jsme zakončili pietou na popravišti u Zámečku –
Larischovy vily. Úterní program, 27. června 2017, probíhal mimo Pardubicko. Zastavili jsme se v Dykově ulici
v Praze, kde byly ležácké děti ve vile čp. 50/20 internovány před odjezdem do koncentračního tábora. V kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici jsme nejprve vyslechli koncert operní pěvkyně Táni Topičové a poté si
prohlédli kryptu, kde vedlo statečný boj sedm parašutistů. Prohlídka byla zpestřena promítáním dobových
dokumentů a doplněna poutavým odborným výkladem. Program projektu pak vyvrcholil ve středu 28. června
2017 návštěvou polské Lodže, kde jsme zhlédli výstavu o životě v tamějším ghettu. Cestu jsme zakončili
v Chelmnu nad Nerem, tady stopa po ležáckých dětech končí ve vyhlazovacím táboře. Od průvodců jsme se
dozvěděli mnoho nových skutečností, ze kterých nám doslova tuhla krev v žilách. Domů jsme se vrátili až
v pozdních ranních hodinách 29. června 2017.
I když čtyřdenní putování bylo opravdu náročné, přineslo všem dětem hromadu zážitků, nových poznatků, na
které určitě nikdy nezapomenou.
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Prázdniny ve škole
Během letních prázdnin se na poněkud opuštěných školních budovách provádí menší opravy a údržba. Vše
musí být na začátku září připraveno, aby žáci mohli spokojeně usednout do lavic. Nejinak tomu bylo i na naší
základní škole.
Z bezpečnostních důvodů jsme byli nuceni pořídit nové vchodové dveře, které nyní plní perfektně svoji funkci,
žádný neohlášený host se nám do školy nedostane.
Největší letošní akcí byla celková rekonstrukce další třídy ve staré budově základní školy, jednalo se o nové
rozvody elektrické sítě, výměnu podlahové krytiny, svítidel, instalaci nových radiátorů, malířské práce a
vybavení třídy nábytkem. Místnost je jako ze škatulky, prvňáčkům se ve třídě velice líbí. Další menší opravy
proběhly i v jiných třídách. U čtvrťáků byly vyměněny radiátory a třída je nově vymalována. Páťáci mají nové
osvětlení, podlaháři provedli vyrovnání podlahy, položili nové lino, pastelově vymalovaná třída se pyšní novým
nábytkem.
Nářaďovna v přízemí byla vkusně polepena barevným kobercem a vyzdobena výtvarnými pracemi dětí.
Naše žáky se vždy snažíme překvapit novinkou, která jim zpříjemní školní prostředí a pobyt v lavicích.

„Okénko do školky“
Okénko do školky
Tak a je to tady! Nový školní rok už začal. Ve školičce jsme přivítali celou řadu nových dětiček, jejichž
adaptace na nové prostředí probíhá kupodivu bez větších problémů a slziček. Přejeme jim, aby jim to vydrželo
a aby se do školky vždy těšily nejen na nové kamarády, ale také na spoustu krásných zážitků.
A my toho máme pro děti připraveno skutečně hodně!
V záři jsme už přivítali ve školce Srdíčkovou vílu s pohádkou „Vodník Rybička“, která se dětem moc líbila, a
proto jsme si vílu pozvali ještě jednou v prosinci s pohádkou „Čert a Káča“. V září nás ještě čeká tradiční
„Drakiáda“, kdy budeme na školním hřišti společně s rodiči našich dětí pouštět plejádu barevných dráčků, a
také se občerstvíme opékanými vuřtíky.
V říjnu nám znovu začnou nespavé programy pro předškolní děti – KuliFerda a Hello Cookie, které se nám
v minulých letech velmi osvědčily v přípravě dětí na vstup do základní školy.
V prosinci nás čeká „Čertování“- všichni se převlékneme za hezké i strašidelné čertíky a čertice, postavíme si
ve školičce peklíčko a budeme tancovat a zpívat, aby se děti pohádkových bytostí nemusely bát. Kalendářní rok
zakončíme vánoční besídkou pro rodiče s přehlídkou toho, co se děti doposud naučily.
Samozřejmě i letos budeme úzce spolupracovat se základní školou Prosetín v projektu „ Celé Česko čte dětem“.
Několikrát s předškoláky navštívíme základní školu – knihovnu a také kamarády v první třídě. Děti se tak
přirozeně seznámí s novým prostředím základním školy, aby tak přechod ze školky do školy byl pro ně
snadnější.
Program na tento školní rok je opravdu pestrý a moc se na něj všichni těšíme a věříme, že se nám vše podaří a
děti budou ve školce spokojené.
Krásný podzimní čas přeje kolektiv učitelek MŠ
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
LEDEN - ZÁŘÍ 2017
V letošním roce se nám narodili :

Svá životní jubilea oslavili :

Jiří Strouhal, Malinné
Natálie Peštová, Malinné
Martin Šikl, Mokrýšov
Ema Pátková, Prosetín
dvojčátka Maxmilián a Mikuláš Malinský,Prosetín
Jan Krätzl, Prosetín
Jakub Komárek, Prosetín
Nikol Kulháňová, Prosetín

75 let
Josef Havel, Prosetín
Markéta Fiedlerová, Prosetín
80 let
Miluše Picková, Prosetín
85 let
Ladislav Navrátil, Prosetín
Růžena Kutílková, Malinné

Mezi prosetínské občany byli slavnostně přivítáni:
90 let
Švanda Jaroslav, Prosetín

Laura Dočekalová, Prosetín
Jiří Strouhal, Malinné

92 let
Miloslava Hamanová, Malinné
98 let
Jaroslava Kudrnová, Prosetín
99 let
Milada Srpová, Prosetín
nejstarší občanka

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. V pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14
hodin.
Pokud chce občan volit mimo volební okrsek Prosetín, musí požádat o vydání voličského průkazu:
 písemně a to nejpozději do pátku 13. října 2017 (musí být doručena obecnímu úřadu). Žádost v listinné
podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče
 osobně nejpozději do středy 18. října 2017, nutný občanský průkaz
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze v územním obvodu volebního okrsku.
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