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Vážení spoluobčané,
držíte v ruce poslední letošní zpravodaj. V tomto předvánočním čase se mi nějak nechce v úvodníku
psát, co bychom měli nebo co bychom neměli dělat, co se nám líbí či naopak nelíbí apod.
Letošní rok se mě nějak více osobně dotkl, než tomu bývalo doposud. Rozloučil jsem se s několika
relativně mladými lidmi z okruhu mých přátel a nejbližších známých. Trochu moc na jeden rok. Přiznám se,
že na ně v poslední době myslím stále častěji. Snad to bude tím koncem roku.
Následující řádky nejsou z mé hlavy, ale Předvánočním rozjímáním jisté paní M. M. Dokonale však
vystihují to, co cítím, to o čem by vlastně Vánoce měly být a co bych nedokázal říci lépe.
„Doba Vánoc jistě patří mezi nejvýraznější dobu bilancování. S okázalostí jíž vystavují média na
odiv dokonalou ukázku Vánoc, si uvědomujeme naše selhávání. Uvědomujeme si, jak přes veškeré snažení
nedokážeme v mezilidských vztazích dávat to, co bychom měli a tak velmi chtěli. A tak místo abychom se v
tom úžasném tajemném období adventu ztišili a zklidnili, abychom rozdávali pohodu a věnovali se nejbližším, vrháme se jako s větrem o závod do víru úklidu, pečení, nakupování, proklínáme dobu Vánoc, děláme
všechny přípravy jenom pro naše nejbližší, ale sami bychom to nejraději měli už za sebou. Chceme najednou
dorovnat deficit, chceme dohonit to, na co nám celý rok nezbývá čas. Chceme se vykoupit prací, nákladnými
dárky a stresem, vydáváme ze sebe vše, jen ne lásku a pokoj. A pak místo lásky a vnitřní harmonie v rodině
cítíme lehký závan prázdnoty, protože přes veškeré naše snažení chybí onen dotek požehnanosti a tak se
dychtivě vrháme na jídlo, dárky, a harmonii a lásku nám zprostředkovávají programy v televizi.
O Vánocích se dávají dárky - nejkrásnější dárek je však čas, který věnujeme druhým, a myslím si, že
to lze i bez dokonalé výzdoby, pečlivě uklizeného bytu a nákladných dárků. Samozřejmě, když čekáme vzácnou návštěvu, děláme pořádek ve vlastním domě, ale konáme tak s radostí a víme, že vzácná návštěva nám
velkoryse odpustí, že jsme vše nezvládli tak, jak bychom si přáli. A když je řeč o pořádku… Je třeba udělat
pořádek také v mezilidských vztazích i vlastní duši. Já osobně na době adventu a Vánoc miluji to, že se vídáme více s rodinou a přáteli. Je pravda, že věnuji mnoho z toho času, který bych mohla věnovat předvánočním přípravám, ale ten čas věnuji ráda, protože nejsou-li prvořadé mezilidské vztahy, tak co vlastně?
Není-li se s kým stýkat, možná je to dobrý podnět k zamyšlení nad vlastním životem, nad sváry s druhými
lidmi a nad tím, zdali by se nedaly otupit ostří nožů. Myslím si, že i v případě, že je člověk sám, nemusí horlit
proti Vánocům, které jsou synonymem zejména rodinných svátků. Advent a Vánoce mají být dobou pokoje,
klidu, lásky a také krásy. Snad proto tak zdobíme své příbytky a tak i samotni můžeme být sami sobě skvělými společníky, doba adventu je plná krásných adventních koncertů, divadelních představení a akcí, lidská
duše se smí kochat krásou, je-li jí to povoleno. Jistě Vánoce bolestně nesou lidé těžce nemocní, nebo v nějaProsečenský KURÝR
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ké vážné osobní krizi. Bolest je jen jedna a sotva se jí lze vyhnout, ale může vést ke dvěma cílům. Může nás
buď zničit, srazit, můžeme skrze ni zahořknout nebo nás může povznést, můžeme se stát skrze ni zralejšími
krásnějšími bytostmi a volba, co si z těch dvou možností vybereme, spočívá čistě na nás a doba adventu a
Vánoc vybízí k zamyšlení nad našimi city a lidským rozměrem.
Samota není nutně opuštěnost, gurmánství není nutně obžerství, obdarovanost není nutně nákladný dárek,
krása domova není nutně vyblýskaný luxus, milující se rodina není nutně výjev z povrchní reklamy, láska
není nutně zvýšená péče o druhé v určité roční periodě, duchovní hloubka není nutně přežitá lidová tradice.
Dobu adventu či Vánoc prolíná také židovská Chanuka, překrásný svátek světel, také se říká, že období Vánoc v dobách pohanských bývalo obdobím oslav Slunovratu. Myslím si, že ta časová paralela má svůj význam. Doba, kdy se nedalo pracovat na polích, dříve se stmívalo a později rozednívalo, a člověk byl nucený
k poklidnějšímu tempu, sloužila k tomu, aby se lidé více sbližovali a sdíleli se navzájem.
Pro křesťany jsou Vánoce svátkem, kdy přichází na svět Boží syn v podobě chudého nemluvněte narozeného v Betlémě. Bůh se stává člověkem a tím nám propůjčuje podíl na svém božství. Když Král nebes na
sebe mohl přijmout podobu chudáka, chudák se tak může stát králem. Možná bychom se proto o Vánocích
měli chovat královsky. Jako dobrý moudrý král. Velkoryse, laskavě, se srdcem na dlani. Staňme se v době
Vánoc opravdovými velmoži srdce a lásky.
Možná se nám to docela nepodaří. Možná jenom na malou chvilku. Ale i ta chvilka stojí za to.“
M. M.
Milí „prosečňáci“, přeji Vám poklidné a šťastné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších, rodiny a
přátel. Přeji Vám pod stromeček pevné zdraví, neboť to není na pultech k mání… a přeji Vám hodně štěstí
v nadcházejícím roce 2017.
Jiří Bachtík
starosta

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 14.9.2016
Úvodními body jednání byla rozpočtová opatření
č. 5,6 a 7/2016, která byla vydána z pravomoci
starosty. Dále zastupitelé projednali a schválili
rozpočtové opatření č. 8/2016. ZO schválilo dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení a digitalizaci ÚP dodatkem je poskytovatelem
povoleno, na základě podané žádosti, prodloužení
termínu ukončení projektu pořízení ÚP do 31. 12.
2017. Zastupitelé projednali a schválili dodatek č.
1 ke Smlouvě o úvěru č. 2016-4033-GU. Tímto
dodatkem je pouze upřesněno určení úvěru a jsou
upřesněny termíny splatnosti jistiny úvěru. Dalším
projednaným a schváleným dodatkem byl dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2016. Dodatek upravuje cenu díla „Stavební úpravy a přístavba části
objektu čp. 24 Prosečné“. Úpravy si vyžádaly nedostatky v projektové dokumentaci, značné nedostatky v rozpočtu stavby i navýšení objemu prací
Prosečenský KURÝR

v průběhu realizace díla (kompletní výměna podlah) Za účasti investora, dodavatele stavby a stavebně technického dozoru byly přeměřeny výměry stavby a doplněny chybějící položky rozpočtu.
Přílohou Dodatku č. 1 je podrobný položkový
rozpočet stavby. Cena díla se dodatkem navyšuje
na 5 691 434,- Kč + DPH. Zastupitelé dále schválili Cenový návrh hodnocení vlivu změněného
návrhu ÚPD na životní prostředí (SEA) vypracovaný společností EMPLA AG spol. s r. o., Hradec
Králové. Dalším bodem jednání bylo uhrazení
vstupního poplatku na byt v domově
s pečovatelskou službou Penzion DOMOV Hostinné. Přidělení bytu manželům K. bylo schváleno
městem Hostinné. Zastupitelé schválili uhrazení
vstupního poplatku ve výši 10 000,-Kč. Starosta
seznámil přítomné s žádostí knihovnice p. Máslové o výměnu oken v obecní knihovně. Zastupitelé
rozhodli, že výměna oken bude zahrnuta do rozStrana 2

počtu 2017 a provedena na celém objektu čp. 24
(kromě sálu, který již je v rekonstrukci) s využitím
zimních akcí na plastová okna. Výměna oken by
měla být realizována v první polovině roku 2017.
Zastupitelé dále vyslovili souhlas s projekty MŠ
Prosečné z operačního programu VVV v období
2017 – 2023. Projekty počítají v uvedeném období
s celkovými náklady ve výši 1,8 mil. Kč
s využitím zdrojů právě z OP VVV. ZO neschválilo nabídku společnosti Čmeláček Partners s.r.o.,
která je hlavním sponzorem spolku Čmeláček z.s.
na pořízení relaxačních balíčků. Obec Prosečné
má stabilní okruh charitativních subjektů, které již
několik let pravidelně finančně podporuje.

Důležitým bodem jednání byla rekonstrukce kulturního domu. Zastupitelé se zabývali materiály
předloženými dodavatelem stavebních prací. ZO
schválili Dodatek č. 2 - Rozpočet s výkazem výměr v celkové výši 193 887 Kč s DPH. Na rekonstrukci stávajících nefunkčních sociálních zařízení, zateplení fasády knihovny, restaurace a dvou
bytů ve 2. NP čp. 24 včetně výměny všech oken
uvedených prostor bude vypsána samostatná zakázka. Součástí nabídek bude i zmapování všech
dotačních možností. V závěru zastupitelé projednali aktualizaci Rozpočtového výhledu 2017 2018, kde zohlednili splátky poskytnutého úvěru
ČMZRB HK.

VZZO 3.11.2016

VZZO 7.12.2016

Klasicky prvními body jednání byla rozpočtová
opatření. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2016 byla
vydána z pravomoci starosty, rozpočtové opatření
č. 11/2016 schválili zastupitelé. Dále zastupitelé
schválili přijetí daru, konkrétně pozemku st. p. č.
187 (pod autobusovou zastávkou) o celkové výměře 38 m2 z majetku Královéhradeckého kraje.
Dalším bodem jednání byl Národní program životního prostředí – podpora realizace domovních
ČOV. Zastupitelé Výzvu č. 11/2016 MŽP projednali a před samotným rozhodnutím o zapojení se
do Výzvy ZO schválilo provedení průzkumu zájmu občanů za účelem zajištění naplnění minimálního 30 % podílu ekvivalentních obyvatel zapojených do programu soustav domovních ČOV. ZO
se dále zabývalo nabídkou agentury RPA, s.r.o. na
zpracování žádosti o dotaci na pořízení sociálního
bydlení. Zastupitelé nabídku neschválili, protože
program sociálního bydlení je teprve vládním návrhem a není jasné v jaké konečné podobě a zda
vůbec bude schválen. ZO projednalo žádost Městské knihovny s regionálními funkcemi Trutnov o
poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
pro rok 2017. ZO schválilo poskytnutí dotace ve
výši 2500,- Kč. Zastupitelé schválili revokaci
Usnesení č.j. 01/2016 čl. 1.5. Odměny neuvolněných členů ZO. V uvedeném usnesení byla zapisovatelem chybně uvedena výše schválených měsíčních odměn neuvolněných ZO (mimo místostarosty) ve výši 437,- Kč. Správně je 460,- Kč/ měs.

V úvodu jednání starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 12/2016 vydaným z pravomoci starosty. Zastupitelé dále schválili rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet obce na
rok 2017 je sestavený jako schodkový ve výši
příjmů 6 607,5 tis. Kč, s výdaji ve výši 6 748,52
tis. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z vlastních
zdrojů, rezerv tvořených v minulých letech. Zastupitelé následně projednali a schválili Rozpočtový výhled na období do roku 2019. ZO schválilo
Plán inventur majetku obce k 31.12.2016 a jednotlivé inventarizační komise. Zastupitelé projednali
návrh společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o. na
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o svozu komunálního
odpadu ze dne 30. 6. 2005. Dodatek řeší navýšení
ceny o 3% na částku 242 478,-Kč bez DPH. Hlavním důvodem jsou mzdové náklady v souvislosti s
navýšením minimální mzdy. Zastupitelé Dodatek
č. 9 schválili. Zastupitelé projednali cenovou nabídku na provedení periodických prohlídek mostů,
kterou předložila společnost Mosty-Hofman. Cenovou nabídku ve výši 31 702-Kč a provedení
prohlídek mostů a lávek zastupitelé schválili. Dalším bodem jednání byl pronájem rybníka.
V řádném termínu byly na Oú doručeny dvě nabídky na pronájem (pacht) rybníku s přilehlými
pozemky. Nabídka 1. Přátelé rybolovu (Kalenský
J., Hnízdil M., Sahánek J. a Valášek O.) – bezplatné užívání, sekání trávy, ostatní po dohodě.
Nabídka 2. Český rybářský svaz z.s., místní org.
Vrchlabí (jednatel Patřičný P.) – souhlas
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s podmínkami výzvy, užívání v režimu „malá voda“, pravidelná údržba předmětu pachtu (sekání
trávy, prořez náletů, čištění náhonu), 1x ročně
sportovně rybářská veřejná akce pro občany obce
Prosečné, pachtovné ve výši 7 000,-Kč/rok.
Z uvedených nabídek zastupitelé schválili nabídku
a Smlouvu o pachtu s Českým rybářským Svazem
z.s., místní organizací Vrchlabí. Smlouva o pachtu
na 5 let s opčním právem na další období pro
pachtýře a zákonnou výpovědní lhůtou. Dalším
bodem jednání byly nabídky společností Čmeláček Partners s.r.o. a BONA HELPO s.r.o. na pořízení dárkových balíčků jako forma charitativní

pomoci. ZO pořízení těchto balíčků neschválilo
s tím, že pravidelně přispívá na charitativní akce
v našem okolí. Dále ZO neschválilo nabídku IVNakladatelství s.r.o., Praha 3 na uveřejnění prezentace obce (cena 6 490,- až 44 000,- Kč dle
velikosti prezentace) ve výchovně vzdělávací publikaci pro děti od 10 let. Zastupitelé se zabývali
návrhem Dohody o partnerství a spolupráci
s občanským sdružením Labská stezka, Bobnice.
Uzavření dohody zastupitelé odmítli.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Strašidla se rozloučila s létem
Jako každý rok, tak i letos, se v naší obci sešla nejrůznější strašidla, aby se společně s našimi dětmi
rozloučila s létem. Tradiční zářijová akce startovala opět u mateřské školky. Stezka odvahy pokračovala dále
přes Kozí Rynek, kolem kostela, přes střelnici na fotbalové hřiště. Za prokázanou odvahu čekala na všechny
sladká odměna.
Co se týká účasti, byla letošní akce rekordní. Stezku absolvovalo celkem 82 dětí. Dle slov hlavní organizátorky celé akce, paní Dany Šubrtové, byla letošní stezka o něco kratší, protože se nepodařilo zajistit
více strašidel. Z tohoto důvodu by ráda v příštím roce přivítala ve svých řadách nová strašidla. Tady si neodpustím malou připomínku. Možná by pomohlo, kdyby se celá akce začala připravovat v dostatečném
předstihu. Je vcelku pochopitelné, že dát vědět pouhý týden dopředu, nemusí každému vyhovovat. To ovšem
nemění nic na tom, že budeme rádi za každý nový nápad, za každé nové strašidlo. Pokud bude mít někdo
zájem, je mezi námi vítán.
Výtěžek ze vstupného byl, stejně jako v minulých letech, použit na pokrytí nákladů na odměny.
Na tomto místě by chtěla Dana Šubrtová poděkovat všem, kteří s akcí pomohli. Jmenovitě Ivetě
Maňáskové, Daně Šubrtové, Anně Bachtíkové, Natálii Vachkové, Miroslavě Školudové, Ondřejce Bachtíkové, Jiřímu Novákovi ml., Miroslavě Böhmové, Marcele Bakešové, Monice Novákové a Veronice Doubkové. Poděkování samozřejmě patří i všem, kteří na akci dorazili. Už teď se těšíme na příští rok.
JN

Nová hasičárna hostila další turnaj v ping-pongu
Na sobotu 17. září si pro všechny sportuchtivé nadšence připravili naši dobrovolní hasiči další turnaj
ve stolním tenisu. Jednalo se v pořadí již o třetí turnaj. Stejně jako v turnajích předchozích, tak i v tom zářijovém, se soutěžilo ve čtyřhře.
Do turnaje se přihlásilo celkem 19 dvojic. Bojovalo se ve dvou skupinách, na dvou hracích stolech.
Díky tomu byl celý průběh turnaje poměrně svižný. Přestávky mezi jednotlivými zápasy si mohli všichni
aktéři, ale i hojné obecenstvo, zpříjemnit bohatým občerstvením. Po celou dobu sportovního zápolení vládla
skvělá atmosféra, v duchu fair play. A čím byla doba pokročilejší, byla nálada veselejší a férovější :-)
Prosečenský KURÝR
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Turnaj ovládla dvojice Josef Škumát a Jiří Zeman. Ti si spanilou jízdou dokráčeli pro prvenství, když
v celém turnaji nenašli přemožitele. Pánům gratulujeme!
Všichni pevně věříme, že nešlo o turnaj poslední. Byla by opravdu velká škoda o tak skvělou akci
přijít.
JN

Vítání adventního času
První adventní neděli 27. listopadu jsme se již po deváté sešli v kostele svaté Alžběty Uherské v Prosečném, abychom společně s přáteli a spoluobčany naší obce přivítali vánoční čas. O hlavní program se tradičně postarala paní ředitelka mateřské školy Dana Šubrtová. Připravila si
pro nás s dětmi z MŠ pásmo vánočních říkanek, koled a písní. Poté se připojili další. A to jejich maminky, babičky a další zpěváci z naší obce i
okolí. Měli jsme tak všichni možnost zaposlouchat se do tónů jak tradičních vánočních písní a koled, tak i těch méně známých. Po celou dobu
účinkující na klavír doprovázel pan Jiří Frühbauer.
O občerstvení se jako vždy výborně postaraly zaměstnankyně MŠ
paní Marcela Bakešová a paní Miroslava Školudová. Svařáček byl opět
výborný! V nabídce byla i vánoční přáníčka, která byla vyrobena též v mateřské škole, a to paní učitelkou
Renátou Vrkoslavovou.
Musíme poděkovat místním hasičům za postavení stánku na občerstvení a manželům Kohoutovým
za přípravu a výzdobu kostela.
Na prodeji svařeného vína si vydělala mateřská škola 2.677,- Kč a zisk z prodeje vánočních přáníček
činil 1.290,- Kč. Peníze budou jako vždy použity na nákup hraček a pomůcek pro děti z mateřské školy Prosečné. Z celé akce bylo pořízeno DVD, které je možné zakoupit v mateřské škole. Cena DVD je 70,- Kč.
Děkujeme všem, kteří si cokoliv zakoupili! Děkujeme všem účinkujícím a ostatním, kteří se na nás
přišli podívat a tím ocenili naši práci a práci dětí!
Marcela Bakešová, Dana Šubrtová

Po podzimu šesté místo
Zimní přestávka je v plném proudu, tak je nejlepší čas na bilancování. Fotbalisté
Sokola Prosečné jsou po podzimní části, přesně po dvanácti odehraných kolech, na šestém místě tabulky a to se ziskem 20 bodů. Od třetího místa, které okupuje celek Svobody
nad Úpou, je však dělí pouhé tři body. Suverénem soutěže jsou fotbalisté Lánova, kteří
mají na kontě 33 bodů. Na opačném konci tabulky se krčí Černý Důl a Chtěvice. Oba
týmy posbíraly shodně 6 bodů.
Jak již bylo řečeno, náš tým se pohybuje v klidném středu tabulky s náskokem 8 bodů na Horní Maršov. Skóre je záporné. Na 32 vstřelených gólů připadá 35 obdržených. Tabulku střelců suverénně vede Libor
Špička s deseti vstřelenými brankami. Na dalších místech jsou třígóloví střelci Špička D., Prokeš, Renner,
Chuťka a Przybyl.
A co na výsledky a celou podzimní část říká jeden z činovníků prosečenského fotbalu, pan Miloslav
Kalenský? Dle jeho slov byl nejpovedenějším zápasem podzimu souboj s celkem Kunčic nad Labem, který
sice skončil remízou 3:3, ale co do předvedené hry a nasazení byl jednoznačně nejlepší. Posteskl si nad tím,
že pokud by se hráči v takové sestavě scházeli na zápasy pravidelně, byl by náš celek v tabulce určitě někde
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jinde, a to určitě výš. „Je to jen a jen na hráčích, jak k tomu přistupují. Doufám, že po zimní přípravě se to
zlepší!“ dodává M. Kalenský.
Přejeme, ať se trenérům přání vyplní a našim borcům do jarní části přejeme hodně fyzických sil a
přesnou mušku. Jak praví klasik: „Hlavně trefovat zařízení!“.
JN

Čerti řádili v naší školce
Jako každý rok, tak i letos se v naší školce nadělovalo a to konkrétně ve středu 30. listopadu. Děti z mateřské školky si pro svoje rodiče a
ostatní příbuzné připravily tradiční besídku. Představily pásmo říkanek,
básniček a písniček s čertovskou a vánoční tématikou. Se svým programem
se představily i na každoročním setkání seniorů naší obce, které se uskutečnilo ve stejný den opět v nových prostorech obecního úřadu.
Stejně jako v loňském roce nezapomněl ani letos dorazit Mikuláš
v doprovodu anděla a čerta. Všem dětem za jejich snahu předal malý dárek. Celé odpoledne se vydařilo a
doufáme, že se všem líbilo.
Miroslava Böhmová, Dana Šubrtová

Mohlo by vás zajímat
Naše MŠ nabízí preventivní logopedickou péči
Vzhledem k alarmující skutečnosti, že se u dětí předškolního věku stále častěji setkáváme s nejrůznějšími poruchami řeči i s vadami výslovnosti, je v naší mateřské škole poskytována všem dětem pravidelná
preventivní logopedická péče. Pokud některé z dětí trpí poruchou výslovnosti, je rodičům nabídnuta možnost logopedické péče individuální, která probíhá formou „sezení“ po skončení provozu mateřské školy.
V současné chvíli je individuální logopedická péče poskytována šesti předškolákům.
Řeč a správná výslovnost je v životě dítěte velmi důležitá. Řeč je to, co je základem myšlení. Člověk
myslí v pojmech, takže společným prvkem řeči a myšlení je slovo. Má zásadní význam pro školní úspěšnost,
slouží k výměně myšlenek a informací mezi lidmi, bez čehož by nebylo možné dosáhnout dalšího rozvoje
a fungování společnosti. Bez řeči, myšlení a práce by vlastně společnost neexistovala. Stejně, jako je řeč
důležitá pro lidskou společnost, je důležitá i pro každého jednoho člověka. Řeč má zásadní význam pro rozvoj myšlení, ale i pro utváření celé osobnosti jedince a pro jeho začlenění do společnosti. Řeč je zkrátka to,
co dělá člověka člověkem, co jej výrazně odlišuje od ostatních živočichů a co mu dává možnost uspět
v životě osobním i profesním. Podmínkou ovládnutí řeči je schopnost slyšet a žít v podnětném prostředí, kde
je u dítěte dostatečně podporován mluvní apetit, kde je mu dáván najevo zájem o vše, co říká. Neméně důležitá je ale i motorika mluvidel, artikulační obratnost i správný mluvní vzor. Na všechny tyto oblasti se zaměřujeme i během každodenních výchovně vzdělávacích činností v mateřské škole. Vývoj řeči se neděje sám o
sobě a tak u dětí vedle řeči sledujeme také rozvoj jemné a hrubé motoriky, sluch a zrak, vývoj poznávacích
procesů jako je vnímání, paměť, myšlení, chápání a orientace v čase a prostoru, rozumové schopnosti, ale
také např. jak pracuje fantazie a představivost. Pokud se objevují odchylky v celkovém psychomotorickém
vývoji dítěte, je možné, že ani vývoj řeči nebude zcela přiměřený věku dítěte. Proces osvojování řeči probíhá u dětí úplně jednoduše, a sice napodobováním. Můžeme tedy říci, že chceme-li podpořit správný vývoj
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řeči dítěte, musíme na dítě od samého počátku, již od novorozeneckého období stále co nejvíce mluvit, každý úkon slovně komentovat, řeč nedeformovat a rozhodně na dítě nešišlat
Ač schopnost dorozumívat se nejrůznějšími zvuky pozorujeme i u zvířat, schopností řeči je obdařen
pouze člověk. Člověk přichází na svět vybaven určitými vrozenými dispozicemi pro učení se mluvit, které je
třeba od útlého dětství podporovat a rozvíjet, neboť schopnost řeči jako taková vrozená není. Dítě se nenaučí
mluvit samo od sebe, i když je mu dána podvědomá potřeba komunikace s okolím, potřeba dorozumět se.
Tuší, že čím lepší bude zvládnutí komunikace, tím snazší bude dosažení uspokojení jeho potřeb.
Celoživotně bychom měli pracovat na kultivaci řeči nejen našich či svěřených dětí, ale i na své vlastní. Berme řeč jako dar, se kterým je třeba naučit se aktivně zacházet. Nehleďme pouze na kvantitu podnětů,
ale hlavně na kvalitu, na to, aby byl náš projev vlídný, citlivý, smysluplný. Vždyť o nás prozradí mnohdy
víc, než bychom si přáli...
Mgr. R. Vrkoslavová, speciální pedagog, logoped

Co nás čeká
Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista, tedy v Betlémě, k nám letos dorazilo již popětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a
míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do dalších zemí. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.
Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přebrali plamínek skauti a skautky z Brna. Poté se Betlémské světlo díky skautkám a skautům šíří do všech koutů naší vlasti.
K nám zavítá Betlémské světlo na Štědrý den, tedy v sobotu 24.12.2016, v době od 11 do 14 hodin.
Přivezou nám ho skauti z Dolního Lánova. Plamínek bude k dispozici v uvedeném čase u Mateřské školky.
S sebou si přineste kahánek, svíčku, lucernu a podobně.
JN

Novoroční turnaj v prší
Hasiči si pro nás připravili turnaj v nejoblíbenější karetní hře. Turnaj se uskuteční v prostorech nové
hasičárny, a to v sobotu 7.1.2017 od 16 hodin. Turnaj je omezen kapacitně – maximální počet hráčů je 40.
Přihlášky se přijímají do středy 4.1.2017 na tel. čísle 605 848 833.
Hrací systém a pravidla budou upřesněny na místě dle počtu přihlášených hráčů. Po celou dobu turnaje bude pro všechny hráče i diváky připraveno bohaté občerstvení.
JN

Uzavření Mateřské školy, Obecního úřadu a Pošty Partner
Mateřská škola bude uzavřena od 22. do 30. prosince 2016.
Obecní úřad bude uzavřen od 27. do 30. prosince 2016
Pošta Partner bude uzavřena od 19. do 30. prosince 2016.
Poštovní zásilky budou k vyzvednutí v Hostinném.
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