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zpravodaj obcí Prosečska                         11/2014

Nezapomeňte navštívit akce v Proseči:

Adventní hrátky s anděly a čerty 
neděle 30. 11. 2014, 15 hod., Proseč, náměstí

Turnaj ve stolním tenise 
sobota 13. 12. 2014, 14 hod., sokolovna 

Vánoční koncert sboru DUHA 
čtvrtek 18. 12. 2014, 18 hod., hala II.st. ZŠ

Město Proseč aktualizuje 
strategické dokumenty 

Město Proseč nyní připravuje aktu-
alizaci nejdůležitějšího strategického 
dokumentu Program rozvoje města 
Proseč, který byl naposledy schválen 
zastupitelstvem města v prosinci roku 
2011. Tento dokument je naprosto 
zásadní pro budoucí rozvoj našeho 
města a dnes je také nedílnou přílo-
hou všech žádostí o dotace. Aktu-
alizovat se musí především SWOT 
analýza a projektová část, obsahující 
potřeby a projekty města na násle-
dujících 5 let včetně možností jejich 
financování z nového programového 
období EU. Dalším dokumentem, 
který bude schválen po novém roce, 
je územní plán našeho města. Tento 
dokument obsahuje nové rozvojové 
plochy pro bytovou výstavbu, průmy-
slový rozvoj a volnočasové aktivity s 
výhledem na následujících 10 let.

Jan Macháček, starosta

Živý Betlém
sobota 13. 12. 2014, 14.30 hod., náměstí

V Proseči vyroste venkovní tělocvična a fitness hřiště
V areálu základní školy v Proseči vy-

roste v příštím roce venkovní tělocvična 
a fitness hřiště. V uplynulých letech jsme 
se zaměřily na dětská hřiště a nyní reagu-
jeme na poptávku po nových volnočaso-
vých aktivitách a sportovním vyžití pro 
náctileté, starší občany a seniory. Ven-
kovní tělocvična, známá spíše pod ang-
lickým názvem workout, je určena pro 

silové cvičení s vlastní 
vahou těla. Tento styl 
tréninku je známý ti-
síce let, základy lze 
nalézt v řecko-římské 
gymnastice. Venkovní 
fitness je vhodným 
doplněním workoutu, 
obsahuje veřejnosti 
známé prvky z posi-

lovny, jako např. běžecké lyže nebo zdvi-
hací a masážní zařízení. Na internetu 
nyní sbíráme podněty pro hřiště od ob-
čanů, kteří ho budou sami využívat. Bez 
vlivu na realizaci hřiště byla podána také 
žádost o dotaci, která může výstavbu hři-
ště pro město zlevnit. 

Jan Macháček, starosta

Vánoční koncert sborů ZŠ
pátek 12. 12. 2014, 16.30 hod., sokolovna

„BEZPEČNĚ MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU“
Děti svůj úkol splnily... nyní je to na městu! 

Projekt s názvem Bezpečně mezi ško-
lou a školkou završili v pondělí 24. lis-
topadu zástupci žákovského parlamentu 
(Lucka Drahošová, Víťa Lustyk a Jan 
Síla) slavnostním předáním dopravní 
studie panu starostovi Janu Macháčkovi, 
přímo na Městském úřadu v Proseči. Do-
pravní studii zpracoval pan Ing. Tobeš 
na základě školní mapy nebezpečných 
míst, která vzešla z dotazníkového šetření, 
probíhajícího na naší škole v květnu. Po 
krátkém shrnutí průběhu projektu pře-
dala Lucka Drahošová do rukou pana 

starosty kompletní studii s navrženými 
opatřeními. Ta by měla řešit pět nejzá-
važnějších míst v okolí náměstí. Pan sta-
rosta přijal dokument velmi zodpovědně 
a přislíbil navržené změny realizovat v 
nejbližší možné době. Tímto bychom mu 
chtěli velmi poděkovat. Poděkování patří 
samozřejmě i našim žákům, rodičům, za-
městnancům a všem, kteří se na průběhu 
projektu podíleli. Sama za sebe hodnotím 
naši práci jako velmi zdařilou a přínosnou.

Mgr. Milena Tobiášová, 
koordinátorka projektu 
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Spotřebitelský problém?
Volejte poradnu dTestu 299 149 009 !!!
Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro 
vás každý všední den mezi 9. a 17. ho-
dinou.
S čím vším vám také mohou poradit:
-uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu na 
předváděcí akci?
-uvažujete o změně dodavatele plynu 
nebo elektřiny?
-přišel vám příliš vysoký účet za telefon?
-byla vám zamítnuta reklamace?
-dostáváte do schránky zboží, které jste 
si neobjednali?
-otravují vás podomní prodejci s nabíd-
kami různého zboží?
-nejste spokojeni s prací najatých řeme-
slníků?
-máte dojem, že jste se setkali s nebez-
pečným výrobkem či potravinou?
-setkali jste se s prošlými potravinami, 
špatným účtováním cen či slevami, které 
vlastně slevami nebyly?

Právní poradenství poskytují zdarma, 
vy platíte pouze cenu běžného hovor-
ného.

Stanislava Češková

Za budovou informačního centra v Proseči byla obnovena plocha pro 
trávení volného času spolků, občanů, organizací a turistů

V únoru letošního roku byla zahájena 
realizace projektu „Obnova nevyužité 
plochy pro zkvalitnění trávení volného 
času občanů, spolků, organizací a turistů“, 
který zpracovalo Sdružení obcí Toulov-
covy Maštale. Realizace projektu byla do-
končena a již brzy bude možné využívat 
tuto plochu.

Za budovou informačního centra a tu-
ristické ubytovny Toulovec  bylo na nevy-
užité ploše vytvořeno zázemí s prvky pro 
sportovní a společenské vyžití. Naleznete 
zde venkovní stolní tenis, 2 dráhy pro 
minigolf s 10 překážkami, ruské kuželky, 
venkovní člověče nezlob se, pískoviště, 
ohniště, lavičky, studnu s pumpou, pří-
střešek na dřevo a pergolu. Plocha je osá-
zena ovocnými keři a stromy, u každého 
z nich naleznete popisek s informacemi 
o jednotlivých druzích. Zároveň jsou na 
ploše umístěny koše na tříděný odpad a 
tabule s informacemi o jeho správném 
třídění. Plocha je určena široké veřejnosti, 
její využití je bezplatné, a řídí se provoz-
ním řádem a rezervačním systémem. Z 
důvodu ochrany před vandaly bude pro-
stor oplocen a monitorován kamerovým 
systémem. Součástí projektu je i obnova 
a vybavení společenské a školící místnosti, 
která se nachází v 1. patře budovy infor-
mačního centra. Místnost je vybavena 
lavicemi a židlemi, promítacím plátnem, 
magnetickou tabulí, dataprojektorem a 
zvukovou aparaturou. Kapacita místnosti 
je 20 osob.

Celkové náklady projektu činily 
490 050 Kč. Na spolufinancování pro-

jektu se podílelo město Proseč, které 
poskytlo sdružení finanční dar ve výši 85 
050 Kč a svazek obcí částkou 40 500 Kč. 

Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova v rámci opatření 
IV.I.2. Realizace místní rozvojové strate-
gie Programu rozvoje venkova ČR

Za SOTM Lucie Oherová

Adventní jarmark s FAIR TRADE a koncert Evy Henychové
Místo tradiční adventní výstavy ve 

Staré evangelické škole Vás třetí adventní 
neděli 14. 12. 2014 sr-
dečně zveme na adventní 
jarmark s prodejem zboží 
FAIR TRADE (spraved-
livý obchod). Na evan-
gelické faře si můžete 
od 10 do 16 h. zakoupit 
nejen kvalitní kávu, ka-
kao, čokoládu aj. z FAIR 
TRADE, ale také ruko-
dělné výrobky, jejichž vý-
těžek bude součástí sbírky 
Diakonie ČCE na pod-
poru válečných uprchlíků 
v Sýrii, Iráku a Libanonu. Za výrobky z 
papírových ruliček, vánoční přání, deko-
race apod. můžete do sbírky přispět libo-
volnou částkou. Jste zváni též na čaj, kávu 

nebo svařené víno.
Vrcholem dne bude koncert Evy He-

nychové, zpěvačky, kyta-
ristky, skladatelky a tex-
tařky, který začne v 16 h. 
v evangelickém kostele. 
Tato charismatická žena s 
krásným hlasem a osobní 
zkušeností vlastní zrani-
telnosti nás svým uměním 
zavede pod povrch všed-
ních dní a umožní zasta-
vit se v předvánočních 
přípravách. Ochutnávku 
z jejích skladeb můžete 

najít na http://www.evahenychova.cz/ 
Jste srdečně zváni!

Za sbor církve evangelické v Proseči  
Mgr. Lukáš Klíma
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Na Dýchánku o Čechalovi bylo příjemno
V pátek 7. listopadu jsme v dozníva-

jící dušičkové atmosféře zavzpomínali 
na osobnost pana děkana Josefa Čechala, 
kterému byl věnován poslední letošní 
Prosečský dýchánek. Akce se těšila vel-
kému zájmu pamětníků několika generací 
Prosečanů – do tradičních dýchánkových 
prostor staré evangelické školy jich dora-
zila téměř stovka. O hudební složku pro-
gramu se postarala violoncellistka Vilma 
Bartošová z Prosetína, jejíž vystoupení 
výtečně korespondovalo s melancholicky 
laděnými básněmi Josefa Čechala, které 
byly v průběhu večera přednášeny. Pro-
střednictvím zápisků pana děkana ve farní 
kronice jsme zavzpomínali na jeho pří-
chod do Proseče v roce 1956 a první roky 
působení ve zdejší farnosti. S dalšími 
podrobnostmi z jeho života nás ve svém 
příspěvku seznámila publicistka Magda-
lena Sodomková. Další z hostů, někdejší 
dlouholetý prosečský ministrant Antonín 
Nekvinda, se pak postaral o velice emo-
tivní momenty večera, a to jednak svým 
poutavým a humorným vyprávěním, ale 
především unikátní audionahrávkou, díky 
níž prostory staré evangelické školy na 
pár minut zaplnil milý hlas pana děkana, 
který takto dokázal přítomné posluchače 

i několik let po své smrti rozesmát svými 
vtipnými komentáři a nakažlivým smí-
chem. 

Kulturní komise děkuje všem, kteří 
přispěli k realizaci vzpomínkového dý-
chánku, v prvé řadě paní Aničce Černé, 
jejíž zásluhou se dochovaly velkoformá-
tové plakáty s vlastnoručními kresbami 
Josefa Čechala, které si mohli návštěv-
níci Dýchánku prohlédnout. Děkujeme 
rovněž za zapůjčení Vašich soukromých 
fotografií, výstřižků, památníků a dalších 
vystavených materiálů. Jevištní prostor 
jsme také mohli zásluhou pana Jiřího 
Herynka z Podměstí stylově doplnit zará-
movaným portrétem pana děkana, jehož 
autorem je výtvarník Pavel Herynek. 

Závěrem chci za kulturní komisi výhle-
dově avizovat, že v roce 2016 plánujeme 
kolem osoby pana děkana Čechala v sou-
vislosti s výročím začátku jeho působení 
v Proseči (1956) a výročím jeho smrti 
(1996) uskutečnit další akce, a v současné 
době chceme také iniciovat pojmenování 
jedné z ulic našeho města právě po této 
významné osobnosti.

Mgr. Kristýna Řebíčková, 
předseda Kulturní komise města Proseč

 

 

Sbor církve evangelické v Proseči zve na  

adventní koncert  

Evy Henychové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Evangelický kostel 

14. 12. 2014 v 16.00 

Doporučené vstupné 80,- Kč 

Duo Resonans
Aleš Křivský - viola
Josef Ulrich - kytara

       Evangelický kostel
                Proseč
 21. prosince 2014 v 16:00

Vánoční koncert

Vstupné dobrovolné

Srdečně vás zveme na
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Pasování na rytíře řádu čtenářského
   V úterý 11. listopadu 2014 proběhla 

na městském úřadě slavnost „Pasování 
na rytíře řádu čtenářského“. Dvacet žáků 
druhé třídy pasoval osobně rytíř Toulovec. 
Malí čtenáři dostali Rytířský řád čtenář-
ský, pexeso, záložku do knihy, sladkou 

medaili a průkazku do městské knihovny, 
kde si mohou celý rok zdarma půjčovat 
knihy a časopisy a zároveň slíbili, že bu-
dou hodně číst a vzorně se o knihy starat.

Eva Rejentová

Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:

  Evžen Boček – Poslední aristokratka, 
Aristokratka ve varu, Vlastimil Vond-
ruška – Dýka s hadem, Záhada zlaté 
štoly, Přemyslovská epopej III – Král 
rytíř Přemysl II. Otakar, Robert Gal-
braith – Volání kukačky, Jonas Jonas-
son – Analfabetka, která uměla počítat, 
Stephen King – Lunapark, Jo Nesbo 

– Spasitel, Pentagram, Levhart, Magda 
Váňová – Pavouk v síti, S tváří beránka, 
Táňa Keleová-Vasilková – Máma pro 
Veroniku, Milena Holcová – Přezrálé 
broskve, Olina Táborská – Hodně 
drahá tchyně, Gabriela Doušová – Vid-
lačka z Chytrova
Knihy pro děti:

Radek Malý – Moře slané vody, Petra 
Dvořáková - Julie mezi slovy, Aneta 
Františka Holasová – Lumír včelaří, 
David Böhm a Ondřej Buddeus – Hlava 
v hlavě (Magnesia litera 2014 za knihu 
pro děti), František Ber – Ježíškův celý 
rok, Hana Prošková – Narodil se Kris-
tus Pán, Carol Lawsonová – Rodina 
medvídků slaví vánoce, Walt Disney – 
Medvídek Pú a medový strom, Popelka, 
Aladin, Mauglí a zlatý poklad, Malý 
Hiawatha, Scamp v cirkusu, Lišák a pes, 
Slon Elmer  

Naučná literatura:
Jan Rychlík – Od minulosti k dnešku 

– Dějiny českých zemí, Dana Dvořáč-

ková-Malá – Přemyslovský dvůr, Petr 
Šmolka – 100+1 návodů jak přežít man-
želství

Městská knihovna Proseč
Vedoucí městské knihovny:
Eva Rejentová
telefon: 469 321 047
e-mail: knihovna@prosec.cz

Otevírací doba:
Úterý             12.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 16.00 hod.
Pátek  9.00 - 15.00 hod.
(polední pauza 11.30 - 12.00 hod.)

Kulturní a sportovní akce 
v Proseči a okolí

30. 11. Adventní hrátky s anděly a čer-
ty - pořádá Klub Hnízdo Proseč a město 
Proseč - náměstí v Proseči od 15 hod.

2. 12. – 16. 12. Vánoční výstava prací 
žáků tvořivé dílny a školní družiny ZŠ 
Proseč – městská knihovna (úterý 12-17 
hod, čtvrtek 9-16 hod, pátek 9-15 hod)

12. 12. Vánoční koncert pěveckých sborů 
ZŠ Proseč – sokolovna v 16.30 hod 

13. 12. Amatérský turnaj ve stolním 
tenise – pořádá TJ Sokol Proseč a město 
Proseč - sokolovna ve 14 hod

13. 12. Živý betlém – náměstí u Muzea 
dýmek v 14.30 hod

14. 12. Adventní jarmark – prodej zbo-
ží  FAIR TRADE – evangelická fara od 
10 do 16 hod

14. 12. Adventní koncert – vystoupí 
zpěvačka a kytaristka Eva Henychová 

- doporučené vstupné 80,-Kč – evange-
lický kostel v 16 hod

18. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru 
DUHA – hala II. stupně ZŠ Proseč v 
18 hod

21. 12. Vánoční koncert – Duo Resonans 
– Aleš Křivský (viola) a Josef Ulrich (ky-
tara) – evangelický kostel v 16 hod.

Městská knihovna informuje
   V období vánočních svátků bude 

knihovna uzavřena. Knihovnu mů-
žete navštívit naposledy v pátek 19. 
prosince do 15 hodin a poprvé po no-
vém roce v úterý 6. ledna 2015.
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ŘÍJEN 2014 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
SÁZENÍ STROMKŮ 1. + 9. TŘÍDA

V pondělí 20. října jsme se s celou de-
vátou třídou vydali sázet stromky s první 
třídou. Všechno to začalo v 11: 00 hodin. 
Sázely se malé tuje u kompostu.

Všechno probíhalo dobře, nejdříve 
jsme si všechno připravili, poté za námi 
prvňáčci přiběhli celí natěšení na sázení 
stromečků. Pomohli nám stromky za-
sadit. Zahráli jsme si s nimi „Kolo, kolo, 
mlýnské“ a naučili jsme se jednu říkanku. 
Bohužel nám nepřálo počasí a nemohli 
jsme si s nimi zahrát více her, které jsme 

měli připravené.
Na konci sázení byl předán Pamětní list.

Odměnou byla lízátka.  Doufáme, že se 
nám vše povedlo. Prvňáci byli spokojeni 

a rádi, že měli možnost s námi stromky 
zasadit. Tím všechno skončilo a my jsme 
se rozešli do svých tříd.

Anežka Šilhánková

VÝLET NA POTŠTEJN
V úterý 14. října se žáci osmé a deváté 

třídy zúčastnili exkurze na zámek Po-
tštejn. Z Proseče jsme vyjeli v 10 hodin, 
hned po velké přestávce. Cesta tam se 
poněkud protáhla, jelikož se paní řidička 
spolehla na ukazatele, které tam ale ne-
byly. Po troše bloudění jsme se nakonec 
trefili. Na zámku už na nás čekali a ihned 
nás rozdělili do skupin. Devátá třída se 
odebrala na prohlídku zámku, jedna sku-
pina z osmičky do Bubákova, neboli stra-
šidelného podzemí. Zde jsme nejdříve 
vstoupili do malé místnosti, kde byla 

veliká tma a obraz, který sloužil jako te-
levize. V televizi se odehrál příběh, který 
nám vysvětlil historii zámku. Potom jsme 
šli konečně do sklepení, kde jsme si užili i 

legraci. Druhá skupina se mezitím usadila 
v cukrárně a posvačila ze svých bohatých 
zásob. Poté jsme se všichni vystřídali. Při 
prohlídce zámku nás zaujaly tvůrčí ná-
pady průvodců, kteří zapojili aktivně i nás, 
diváky. A tak se někteří z nás mohli pře-
vléci do šatů zámeckého pána a vyzkoušet 
si, jaké by to asi bylo v jeho kůži. Také 
jsme si mohli zatančit dobový tanec. Kaž-
dopádně jsme se tu nenudili a celý den se 
nám velice líbil.

Michal Barták, Lukáš Hledík 

HALLOWEEN
I v letošním roce si skupina deváťáků z 

Konverzace AJ pro žáky 1. stupně připra-
vila projektový den Halloween. Děti pro-
cházely dílnami a jejich starší spolužáci 
v roli učitelů je formou hry seznámili se 
slovní zásobou Halloweenu. Bylo připra-
veno 6 stanovišť.

Welcome to Halloween :
Zde na děti čekaly nejen různé doplňo-

vačky, osmisměrky, omalovánky, ale také 
sklenice s překvapením!

Halloween Cooking :
Děti si zde vyrobily své vlastní kouzelné 

nápoje.
Na skleničku s nápojem si nalepily želé 

bonbony a tím si ji ozdobily dle svého 

přání a vkusu.

Making a ghost :
Na tomto stanovišti bylo také veselo, až 

strašidelno.  Děti si tu vyrobily své vlastní 
duchy na špejli. Obličej duchů si domalo-
valy fixem. 
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 Joking halloween party :
Děti si zde užily výrobu masek ve tvaru 

dýně. Nakonec si zatancovaly Halloween-
ský tanec s pravými „tanečními mistry“.

Halloween games 1 :
Zde se děti pobavily hraním her, sklá-

dáním Puzzle a hrami na tabuli.
Halloween games 2 :

I tady se soutěžilo ve velkém. Disci-
plíny byly: lovení jablek z lavoru, ochut-
návka jídel, balení dětí do „mumie“.

A z fotografií vidíme, že se Halloween 
určitě líbil. 

Lucie Drahošová, Jitka Poslušná,  
Vítek Lustyk

SOUTĚŽ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ
Soutěž probíhala dne 6. 11. 2014 na 

ISŠT Vysoké Mýto. Za naši školu se 
soutěže zúčastnilo sedm žáků osmé třídy 
ve dvou pracovních týmech s jedním ná-
hradníkem. Tým A tvořili: Ivan Chalup-
ník, Martin Štorek, a Jan Vítek. Tým B 
tvořili: Jakub Vanžura, Lukáš Hledík a 
Michal Barták. Náhradníkem, který pra-
coval mimo soutěž, byl Jan Chadima. V 
osm hodin nás přivítal vedoucí soutěže 
pan Dušek a seznámil nás s pravidly sou-
těže. Žáci dostali přidělená soutěžní čísla. 
Společně jsme odešli do dílen. Tady si 
chlapci našli svoje pracovní místo, sezná-
mili se s přiděleným pracovním nářadím a 
my, učitelé, jsme museli odejít.

Chlapci dostali technický výkres a 
začali na svém výrobku pracovat. Ve 
dvanáct hodin jsme odešli na oběd a po 
něm jsme dostali písemné vyhodnocení 
soutěže. Z 52 soutěžících se v jednot-

livcích nejlépe umístil na devátém místě 
Jakub Vanžura, na dvanáctém místě Lu-
káš Hledík, na šestnáctém a sedmnáctém 
místě Michal Barták a Ivan Chalupník a 
na dvacátém místě Jan Vítek. V soutěži 
družstev, kterých bylo sedmnáct, se náš 
tým B (Vanžura, Hledík, Barták), umís-
til na třetím místě. Tým A (Chalupník, 
Štorek, Vítek) se umístil na osmém místě. 
Jan Chadima, který pracoval mimo sou-
těž, by se při soutěžním hodnocení umís-
til na sedmnáctém místě.

Soutěž byla pro chlapce i pro mne vel-
kou zkušeností. Všichni se už těšíme na 
příští ročník.

Mgr. Václav Mikulecký

OKRESNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU
V úterý 25. října jsme já, Vítek Lustyk 

a Miloš Sejkora byli reprezentovat naši 
školu o okresním kole stolního tenisu v 
Chrudimi. 

Nejdříve se nám zdálo, že je nás strašně 
moc, ale potom jsme zjistili, že v naší ka-
tegorii jsme ze ZŠ pouze my a naši vrs-
tevníci z gymnázia v Chrudimi, ostatní 
byli ze SŠ a učilišť.

Hrálo se do 4 bodů = 1 výhra 1 bod, 
nám se povedlo vyhrát všechny zápasy, 
tudíž jsme vyhráli 4:0.

Už jsme nemohli hrát žádný soutěžní 
zápas, tak jsme nastoupili k nesoutěž-

nímu utkání se studentkami ze země-
dělské školy v Chrudimi, které ve své 
kategorii neměly žádného soupeře. Ty za 

stavu 2:2 na sety dostaly nabídku utvořit 
se spolužáky smíšené družstvo, tak zápas 
zůstal nedohrán.

Po vyhlášení výsledků v naší kategorii v 
10:15 jsme si šli něco koupit do obchodu 
a odjeli domů, kam jsme dorazili ve 12 
hodin. 

Je škoda, že se naši vrstevníci z ostat-
ních ZŠ turnaje nezúčastnili. My jsme 
postoupili do krajského kola, které se 
uskuteční 5. 11. 2014 v Holicích.

DRŽTE NÁM PALCE! 
Za 6. třídu Lucie Lacmanová

KRAJSKÉ KOLO VE STOLNÍM TENISU
Dne 5. 11. 2014 naše škola reprezento-

vala okres Chrudim v krajském kole stol-
ního tenisu, které se konalo v Holicích. 
Za děvčata jsme jely my dvě, za kluky 
Jakub Vanžura, Vítek Lustyk, Miloš Sej-
kora a Jan Chadima.

Chlapci se umístili na krásném 3. místě, 
my jsme skončily čtvrté.

Lucie Drahošová, Veronika Lettlová
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ZDRAVÁ PĚTKA
22. 10. 2014 proběhl v 1. třídách zá-

bavný a poučný projekt „Zdravá pětka“.

DNES ČTU DĚTEM JÁ 
Tentokrát četla paní učitelka Milena 

Tobiášová. Vybrala pohádku, která se 
nám tematicky hodila k prvouce.

Třetí čtení v 1. třídách připravila paní 
Jana Renzová. Četla pohádku O Šejtroč-
kovi.

Na čtvrté čtení do prvních tříd se při-
pravila paní knihovnice Eva Rejentová. 
Vybrala pohádku o drakovi z knížky Po-
hádkový dědeček od Eduarda Petišky.

GUMIČKOMÁNIE
přepadla i žáky na 2. stupni.

FYZIKA PLNÁ POKUSŮ
aneb Zábava v 8. třídě s panem učite-

lem Mikuleckým.

POUŽÍVÁM MOZEK
Názorný vzdělávací program pro celý 2. 

stupeň.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V 1. oddělení si děti vyráběly krabičky

Ve 2. oddělení pracovaly se slaným těs-
tem.

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE 
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO

Tato každoroční krásná slavnost se le-
tos konala v prostorách městského úřadu 
dne 11. listopadu. 

VÝSTAVA 2. TŘÍDY
Druháci spolu s babičkami a dědečky 

vytvořili během měsíce října zajímavá a 
pěkná dílka.

AUTOSALON
14. listopadu jeli žáci 9. třídy na auto-

salon, který pořádala Integrovaná střední 
škola technická Vysoké Mýto.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Nejhezčí postavičky z knih Ondřeje 

Sekory vytvořili: 1. třída.: 1. místo: P.  
Herynek, M. Tobiáš, K. Vondrová; 
2. místo: S. Haníková, T. Košnar, M. 
Kynclová; 2. třída: Z. Roušarová; 3. třída: 
D. Nekvinda; 5. třída: A. Češka; 6. třída: 
M. Košnarová.



 Prosečský zpravodaj 11/2014  str. 9 www.prosec.cz

Mateřská škola Proseč informuje - www.msprosec.cz

Když se nechce spát (22. 10.)
Přišla zima. Některá zvířátka šla spát 

do svých doupátek, některá hledala něco 
dobrého na zub v lese a na louce. Jedno 
zvířátko svůj pelíšek opustilo a vydalo se 
do světa lidí. (Setkání dětí s živým zvířát-
kem jménem Šmudlinka).

Šipkovaná
Dne 30. 10. Jahůdková třída připravila 

pro ostatní třídy „Šipkovanou“ na pod-
zimní téma. Děti měly připraveny stano-

viště s různými úkoly (písně, básně, plody 
stromu,..). Na závěr jsme se všichni sešli 
na zahradě MŠ, kde jsme si zacvičili po-
hybovou hru a každá třída našla svůj po-
klad.

Halloween párty (31. 10.)
Hallowen, původně americký svátek, 

děti rády slaví.
Po školce se proháněla veselá straši-

dýlka, která plnila nejrůznější úkoly a 
společně si užila netradiční veselé dopo-
ledne.

Veselé rozloučení s vodníkem
5. 11. se děti vypravily do přírody, aby 

se před zimou rozloučily s vodníkem a 
jeho rybníčkem. Během aktivit děti stihly 
do vody pustit malé kapříky, projít pa-
voučí prolézačkou, splnit úkoly u výběhu 
koz a zahrát si vodnickou honičku. Zá-
věrečné uzamčení vody bylo zároveň po-
zvánkou na jarní oslavu Dne vody. Akce 
byla volena k tématu „Příprava zvířátek 
na zimu“.

Schůzka se školním psycholo-
gem 

Dne 13. 11. se v Jahůdkové třídě usku-
tečnila schůzka rodičů předškoláků se 
školní psycholožkou Mgr. Lenkou Buri-
anovou. Této přednášky se zúčastnili paní 
ředitelka MŠ Dana Marková, učitelé MŠ, 
pan ředitel ZŠ Josef Roušar, paní učitelky 
ZŠ Věra Stoklasová a Hana Lacmanová. 
Paní psycholožka pohovořila o školní zra-
losti, jak mají dětem pomoci rodiče a co 
vše by děti měly umět k zápisu do ZŠ. Z 
celkového počtu rodičů předškoláků na 
přednášku s paní psycholožkou přišla po-
lovina rodičů.

„Pecky“ z naší školky
Děti si rády povídají o Vánocích. „Víte 

děti, kdo k vám chodí každý rok na Štědrý 
den a nosí dárky?“ ptá se paní učitelka. „K 
nám chodí naše babička, ale jestli něco 
přinese, nevím!“ odpověděl chlapeček.

Za MŠ Libor Michálek
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A ještě jednou rodina Kopperlova
V roce 2012 jsem psala do Prosečského 

zpravodaje o židovských rodech na Pro-
sečsku. Jedním z těchto rodů byl i rod 
Kopperlových ze Záboří, který jako první 
začal v Proseči vyrábět dýmky a obcho-
dovat s nimi. Podle dosud dostupných 
informací II. světovou válku nikdo nepře-
žil. Tak jsem to napsala, ale byl to naštěstí 
omyl.

Nikde totiž není uvedeno, že Kopper-
lovi měli ještě jednoho syna Karla, který 
odešel v roce 1920 do USA. V květnu se 
mi ozval Mark Morris ze Sacramenta v 
Kalifornii, jeho vnuk. Sepsal nám příběh 
svého dědečka, který sestavil na základě 
rozhovorů se svojí babičkou Annou, svojí 
matkou a jejími sestrami. Tím jsem se do-
zvěděla jejich životní příběh, který mám 
dovoleno zveřejnit.

Karel Kopperle se narodil v r. 1899 
v Proseči jako třetí ze 6 dětí Salamona 
a Marie Kopperlových – Otto (*1895-
1916 zemřel v I. světové válce v Itálii), 
Anna (*1897-provdaná Piesnová, zahy-
nula v koncentračním táboře), Jindřich 
(*1902-zahynul v konc. táboře), Beno 
(*1904-zahynul v konc. táboře) a Josef 
(*1909-zahynul v konc. táboře). Karel 
byl také v I. světové válce, ale po návratu 
domů se rozhodl pro emigraci do Chicaga, 
USA. V Chicagu zůstal nějaký čas se svým 
strýcem Otto Voglem, v roce 1926 se stal 
americkým státním občanem a změnil své 
jméno na Charles Koppel. V roce 1928 se 
seznámil s Annou Rosenfeldovou, svojí 
budoucí ženou, která pocházela z Vídně a 
byla na návštěvě v Chicagu.

V roce 1930 dostal Karel naléhavý te-
legram od svého otce Salomona, který jej 
žádal o finanční pomoc ve výši 5000 do-
larů. Karel se tedy rozhodl pro krátkou 
návštěvu Proseče, ale nakonec musel zů-
stat 6 měsíců, aby se firma postavila zase 
na nohy.

Po návratu do USA se 15. 5. 1931 v 
Seatlu oženil a založil vlastní firmu na 
výrobu dýmek, potřeb pro kuřáky, zapa-
lovače a kožené zboží. Začátky byly však 
těžké, protože zakládal firmu v době hos-
podářské krize. Strávil mnoho času na ces-
tách, kdy sháněl zákazníky a odbyt. Využil 
všechny znalosti získané v Proseči a svůj 
podnik časem rozšířil. Pravidelně naku-
poval dýmky z otcovy firmy v Proseči pro 
svůj obchod. Byl progresivní zaměstnava-
tel, který dbal o spokojenost a práva svých 
zaměstnanců.

Jako člověk byl Karel tichý muž se smy-
slem pro suchý humor. Se svojí ženou trá-
vil hodně času při budování firmy a jejím 
rozšiřování. Narodily se jim 3 dcery-Rose-

marie (*1934), Joan (*1937) a Carol Ann 
(*1944).

V roce 1936 přišla zpráva z Proseče, že 
zemřela Karlova matka Marie ve věku 71 
let. Za 3 roky napadli Československo 
nacisté a rodina Kopperlova přišla o svoji 
firmu. Byli donuceni žít v pronájmu a no-
sit žlutou hvězdu na znamení, že jsou židé. 
Beno Kopperle, který byl vystudovaný lé-
kař a nesměl vykonávat lékařskou praxi, se 
během války oženil s Polou Elisonovou, 
lékařkou, která se specializovala na dět-
skou tuberkulózu. Jak nám bylo sděleno-

-ona byla z rodiny Kopperlových jediná, 
která přežila Osvětim. Do konce života 
pak žila v Praze, kam ji přijely navštívit 
dcery Karla Koppele.

V r. 1939 se začala situace v Evropě vy-
ostřovat a tak požádali Karla jeho synovci 
Jan a Otto Piesnovi (17 a 19 let) o pomoc 
s emigrací do USA, aby se zachránili před 
nacistickými okupanty. Oba byli hudebně 
velice nadaní, ale svému strýci psali, že se 
nemusí bát, že jsou silní a umí pracovat. 
Děkovali již předem za jejich snahu jim 
pomoci. Po 2 letech dopisování se poda-
řilo Karlovi zajistit jejich pobyt v USA a 
zdálo se, že vše dobře dopadne. Karel s 
rodinou je čekali v přístavu v Seatlu, ale 
lodí přijela pouze jejich zavazadla, chlapce 
nikdy neviděli.

V r. 1942 byla rodina Kopperlova a Pies-
nova deportována do Terezína a později je 
rozdělili, rodina Piesnova odešla do Tre-
blinky a rodina Kopperlova do Osvětimi. 
Kromě Poly Kopperlové nikdo nepřežil. 
Ta v dopise Karlovi po válce vysvětlila ce-
lou hrůzu, která potkala jejich rodiny.

Byla to velice zdrcující informace. Karel 

Koppele se s touto zprávou nikdy nesmířil. 
Jeho dcery se to dozvěděly až v dospělém 
věku. Karel zemřel v roce 1954 po dvou-
letém boji s rakovinou a celá rodina je 
přesvědčena, že ztráta rodičů a sourozenců 
měla na jeho smrti velký podíl. Toto 
ovlivnilo i jeho podnikání a jeho firma ni-
kdy nedovážela své zboží z Německa.

Po smrti manžela zůstala zodpovědnost 
za výchovu jejich dcer a vedení firmy na 
jeho ženě Anně. V rozhovoru pro Seatle 
Times v r. 1984 Anna poznamenala „ 
Tato doba trvala čtvrtstoletí, musela jsem 
vychovat 3 dcery a mít dobrý příjem. Když 
jsem firmu prodala, řekla jsem si: No, vy-
držela jsem to tak dlouho, jak bylo po-
třeba.“

Anna Koppelová se nesoustředila pouze 
na děti a firmu, pracovala celý život také 
jako mírový aktivista a to od r. 1938, když 
s Karlem protestovala proti dodávkám 
kovového šrotu do Japonska, protože se 
obávali, že z něho Japonci udělají bomby 
a pošlou je do USA. Byla také v čele hnutí 
za odstranění amerických vojsk ve Viet-
namu. V r. 1978 byla zatčena při protestu 
na námořní základně Bangor proti jaderné 
ponorce TRIDENT. Zůstala mírovým 
aktivistou do konce svého života. Zemřela 
v r. 2000 ve věku 93 let.

Rodina Karla Koppeleho, jeho dcery, 
vnuci a pravnuci dosud žijí v Seatlu a Sa-
cramentu. 

Mark Morris jako nejstarší z vnuků 
Karla Koppele je vděčný za to, že se na 
jejich rodinu nezapomnělo a je hrdý, že 
nám mohl poskytnout nové informace o 
své rodině.

Stanislava Češková

HROMAD. OCHUTIT ČERSTVÉ

NÁPOVĚDA:

CHOROBA
ZKRATKA

SLOVENSČANI, ILIAS,
ULEKNUTÍ OKRES. RUSKY „R“

ZDĚŠENÍ SOLÍ SÍLY ATYS, ASO, VÍNA KLOUZAT KVĚT
VÝBORU

NAOS, KŘÍS,

TYP MASOVÝ
CHEMICKÁ

ZNAČKA
HUDBY KNEDLÍČEK

DRASLÍKU

BÝVALÝ 12 KŘIK 14 1 ŘÍMSKY ŘÍMSKY 4
ČÁST 1000 PĚT

OBCHODNÍ
ANGLICK.

CHAOZ
NÁŠ INSTR.

DŮM
CHRÁMU POTÁPĚNÍ

KONSTRUK.
8 6 9 SEČNÉ 11

ZBRANĚ

PRVEK OBYVA -

TELSTVO

DÍLO
13 DĚSIT 5 7

INICIÁLY

HOMÉRA NAŠEHO

DRAMATUR

10
KILOGRAM MUŽSKÉ

HOVOROVĚ JMÉNO

2
OZNÁMITI

3
MYTOLOG.

KRASAVEC ŮŘADŮM

Pro Prosečský zpravodaj zdarma sestavili René a Marie Čáslavských

REDAKCE ZPRAVODAJE PŘEJE VŠEM OBČANŮM (VIZ TAJENKA) MNOHO KLIDU A POHODY     PŘEJE REDAKCE 
###

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VŠEM OBČANŮM
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ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

NEHLEDEJTE
v tom žádnou vědu!

Najděte ve svém okolí červený kontejner, 

tam můžete odložit vysloužilé drobné 

elektrospotřebiče!
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Akce platí od 1.11. do 22.12.2014

2 4

16

Mbit s/ Mbit s/

Mbit s/

zakoupení vlastního zařízení za 999,-
k tarifům 12 a 16 Mbit/s - IPTV
možnost zřízení VoIP telefonie

všechny ceny jsou uvedeny s DPH

469 321 956

Computers s.r.o. Proseč

249,- 299,-

449,-

Mbit s/8 12 Mbit s/

399,-349,-

Osadní výbor Paseky
pořádá

v sobotu 17. ledna 2015 od 20:00 hod
v sokolovně v Proseči

Pasecký ples
vstupné 60 Kč 

hraje skupina KODEX 

rezervace míst (tel.): 607 199 752
nebo osobně Hana Doležalová

v prodejně DROPA Mundil


