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Nová podpora sportu v Proseči
Zastupitelé města Proseč budou na 

březnovém zasedání projednávat nový 
dotační program pro podporu sportu 
a tělovýchovy v Proseči. Dotační pro-
gram nahradí původní způsob přidě-
lování finančních příspěvků spolkům 
a tělovýchovným organizacím. Nový 
model přidělování finančních pro-
středků bude spravedlivější. Peníze 
bude město přidělovat na základě 
jmenných seznamů aktivních členů, je-
jich věku a soutěží, které členové hrají. 
Zvýhodněni budou spolky a organi-
zace s aktivní prací s dětmi a mládeží  
do 23 let. Termín pro podání žádostí 
bude do 19. dubna 2017, program a 
formuláře žádosti budou zveřejněny po 
schválení v zastupitelstvu na webových 
stránkách města.

Městské kino opět promítá
 V průběhu měsíce února proběhla 

digitalizace kina v Proseči. V Soko-
lovně bylo instalováno nové plátno, 
ozvučení a projekční technika. Město 
zároveň aktivovalo u Unie filmových 
distributorů obě kina, nově označená -  
Městské KINO Proseč a Letní KINO 
Proseč, aby mohly být opět programo-
vány filmy k promítání. V Sokolovně 
se bude opět promítat po dlouhých 5 
letech. První promítání v městském 
kině proběhne 12. 3., kdy bude pro-
mítán animovaný film pro děti Hledá 
se Dory, následovat bude 22. 3. česká 
romantická komedie Bezva ženská na 
krku. Na obě představení je vstupné 
dobrovolné. V dubnu plánujeme film 
pro děti Tajný život mazlíčků a film 
pro dospělé Pohádky pro Emu.

„Bezbariérové město“ pomůže seniorům i hendikepovaným
Společnost Ergotep CSR Institut a 

město Proseč připravují již několik měsíců 
společný projekt s názvem „Bezbariérové 
město Proseč“. Ve skutečnosti jde o nový 
koncepční dokument, tzv. Generel bez-
bariérových tras ve městě. Materiál analy-
zuje stávající stav, mapuje všechny veřejné 
budovy a veřejná prostranství v majetku 
města a navrhuje možná řešení dílčími 
projekty. Tento dokument je vyžadován 
Řídícím výborem Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny jako ne-
zbytná součást všech žádostí o dotace na 
výtahy, úpravy chodníků nebo vytváření 
vyhrazených míst pro parkování.

Aby bylo možné využít výstup z pro-
jektu např. pro žádost o dotaci na výtah 
do městského úřadu musí konečnou po-
dobu dokumentu ještě schválit zastupi-
telstvo města a také Řídící výbor Národ-
ního rozvojového programu mobilita pro 
všechny.

Bohužel již pár let neexistují žádné 
výjimky a naše město muselo zpracovat 
dokument ve stejném rozsahu a se všemi 
náležitostmi jako 70 tisícové město, které 
má rozsáhlý aparát úředníků a zaměst-
nanců schopných takový dokument při-
pravit. Je smutné, že nám s přípravou ne-
pomohla ani Česká abilympijská asociace, 
přestože jsme jí o pomoc požádali.

Město má v současné době připraveno 
několik projektů řešících bezbariérové 
vstupy do objektů. Po již zmíněném vý-
tahu do městského úřadu je připraveno 

řešení bezbariérového přístupu na poštu, 
rampa pro imobilní na první stupeň a vý-
tah pro druhý stupeň základní školy nebo 
bezbariérové veřejné WC. Na většinu 
projektů má město připravenou projek-
tovou dokumentaci a vydaná platná sta-
vební povolení.

Jan Pospíchal, ředitel Ergotep CSR Institut
a Jan Macháček, starosta města Proseč

Muzeum dýmek ožije známými hlasy
Město Proseč připravuje kromě 

nové expozice další projekt, který by 
měl oživit a zatraktivnit prohlídku 
našeho muzea. Projekt elektronic-
kých audioprůvodců v podobě slu-
chátek, které si bude možné zapůjčit 
u obsluhy, nabídne všem návštěvní-
kům doplňující a zajímavé informace 
k jednotlivým exponátům a částem 
expozice. Audioprůvodci našeho 
muzea promluví k návštěvníkům 
známými hlasy herců a dabérů Jana 
Kanyzy a Petra Pospíchala, kteří vě-
novali do nové expozice nejen své 
dýmky, ale poskytnou jí i svůj hlas. 

Všechny texty budou namluveny v 
dabingovém studiu na Barrandově. 
V audioprůvodci zazní také hlas 
Františka Filipovského z audioknihy 
Šest dýmek Františka Filipovského, 
na kterou město získalo autorská 
práva. Město Proseč na realizaci 
tohoto projektu také připravilo a 
podalo žádost o dotaci z Pardubic-
kého kraje. Audioprůvodce zvládá 
až 32 jazykových mutací. Dalším 
plánovaným projektem na příští rok 
je výroba anglického, německého a 
polského průvodce.

Jan Macháček, starosta města

 Jan Pospíchal, který je sám vozíčkář, prověřil 
v rámci projektu přístupnost všech objektů
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SKAUTSKÝ POHÁDKOVÝ (P)LES
Dne 4. února 2017 se uskutečnil po 

roční odmlce v Prosečské sokolovně v 
pořadí již 15. skautský ples. Při přípravě 
letošního plesu se roverský kmen OLO-
JUMP nechal inspirovat pohádkovým 
světem. Celým večerem nás provázeli dva 
bílí králíci z klobouku Bob a Bobek. Na 
plese jste také mohli potkat Sněhurku a 
5 trpaslíků, Šípkovou Růženku, Karkulku, 
Berušku s Ferdou Mravencem, Macha a 
Šebestovou a spousty dalších pohádko-
vých postaviček. Během plesu jste mohli 
hlasovat o nejhezčí masku večera, kterou 
nakonec získala Sněhurka a její trpaslíci. 
Ještě jednou gratulujeme. Roverský kmen 
si již tradičně připravil taneční vystou-
pení tentokrát na písničky z pohádek. 
Jako každý rok hrála k tanci a k poslechu 
známá kapela MIX. Tímto bychom rádi 

poděkovali všem účastníkům za pod-
poru, skvělou atmosféru a zábavu, která 
na plese panovala. Velké dík patří i všem 
sponzorům, bez kterých by nebyla „sou-
těž o ceny“ tak bohatá a napínavá. Pevně 
věříme, že si ples užili nejen tanečníci, 

„netanečníci“, ale i pořadatelé, kteří si dali 
na přípravě plesu velice záležet. Velké dík 
všem a příští rok na viděnou! 

Děkujeme Základní škole v Proseči za 
poskytnutí prostor tělocvičny k nácviku 
předtančení.

Celá fotogalerie na facebooku (Skaut-
ské středisko Toulovec Proseč). O krásné 
fotky se nám postaral Marek Odvárka. 
Díky!

Za roverský kmen OLOJUMP  
Vanda Šlechtová



 Prosečský zpravodaj 2/2017  str. 3 www.prosec.cz

Včelaři Proseč informují

Dne 4. 2. 2017 proběhla výroční schůze 
základní organizace včelařů Proseč. Pro-
vedli jsme vyhodnocení loňské roku - co 
vše jsme v loňském roce zvládli a  v čem 
bychom se mohli ještě zlepšit. Dále jsme 
si naplánovali cíle pro letošní rok. Přijali 
jsme 4 nové členy, což nás velmi těší. K 
dnešnímu datu je nás v organizaci Proseč 
celkem 45 členů a obhospodařujeme 477 
včelstev na 57 stanovištích. Ani dalším 
zájemcům o tento krásný koníček včela-

ření se nebráníme. Rádi jim pomůžeme a 
poradíme. Zásadním cílem je udržet včel-
stva zdravá a silná a produkovat kvalitní 
a chutný med. Což si troufám říci, že se 
nám to zatím daří. V současné době pro 
Vás připravujeme internetové stránky.

Mnozí z vás se stále ptají na med. Med 
květový (nektarový, luční) pochází z 
nektaru rostlin. Pyl v medu je cenným 
zdrojem bílkovin, esenciálních olejů a vi-
tamínů. Je vhodný pro okamžité dodání 

energie. Obsahuje až 0,5% rostlinných 
bílkovin a téměř žádný podíl tuku. Z 
minerálních látek obsahuje např.dras-
lík, vápník a hořčík.Také příjem železa 
a manganu z medu, můžeme pokrýt vý-
znamnou část doporučené denní dávky. 
Květový med je zlatavé barvy a má sladší 
chuť jak med lesní. O medovicovém 
medu (lesním) se dlouho věřilo,že me-
dovici produkuje sama rostlina. Dnes už 
víme, že ji produkují různé druhy mšic 
na listnatých a jehličnatých stromech. 
Medovice stejně jako nektar, je donášen 
včelami v medném váčku do úlu. Zde 
je obsah váčku předán úlovým včelám a 
smíchán se slinami.Následuje předávání 
od včely ke včele, přičemž každá přidá 
trochu sliny, čímž dochází k hromadění 
včelích enzymů ( fermentu) v medu, které 
potom ovlivňují především cukrové spek-
trum.

Věděli jste, ze jedná včela za celý svůj 
život nasbírá asi 9 gramů medu a k na-
sbírání 0,5 kg medu včely nalétají více jak  
57 000 km, což je více jak jedenkrát ko-
lem světa.

 Jitka Čermáková
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LEDEN 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
NÁRODNÍ DIVADLO 

V úterý 17. 1. 2017 jsme se my, žáci 9. 
tříd, zúčastnili výletu do Národního di-
vadla v Praze. Dlouhá cesta nám utekla 
velmi rychle a za 3 hodiny už jsme byli na 
místě. V Praze jsme se podívali na Karlův 
most, Václavské náměstí, Chrám sv. Víta, 
Pražský hrad, Staroměstské náměstí, kde 
jsme měli možnost občerstvit se v levné 
a dobré jídelně, kterou mnoho z nás vy-
užilo. Další zastávkou na našem výletě 

bylo muzeum voskových figurín Grévin. 
V muzeu jsme strávili něco přes hodinu a 
setkali se s „mnoha známými celebritami“. 
Po krásném, ale únavném odpoledním 
chození po Praze jsme konečně zamířili 
do Národního divadla. Představení Stra-
konický dudák se nám velmi líbilo. Teď 
už jen zbývala cesta domů, která uběhla 
ještě rychleji než ta předtím. Domů jsme 
dorazili až po půl jedné ráno, a tak jsme si 
druhý den krásně užili ředitelského volna.

Veronika Lettlová, Karolína Vávrová

BESEDY V 9. TŘÍDĚ 
BESEDA S MLUVČÍM POLICIE 

CHRUDIM 
 Dne 25. 1. k nám zavítal mluvčí chru-

dimské policie por. Jiří Tesař. Vyprávěl 
nám o právní odpovědnosti a trestných 
činech. Bylo to velice zajímavé a pro nás 

velmi poučné. Vysvětlil nám rozdíl mezi 
trestným činem a přestupkem. 

Děkujeme mu za přínosnou přednášku.
Eliška Bartošová, Veronika Uhrová, 

Filip Sejkora
 

BESEDA O HOLOCAUSTU 
V příjemné atmosféře pátečního dopo-

ledne 27. 1. probíhala beseda žáků devá-
tého ročníku s paní Miroslavou Gölblo-
vou, která je lektorkou Mezinárodního 
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. 

Paní Miroslava Gölblová žákům vy-
světlila význam pojmů spojených s te-
matikou holocaustu, propojila historii se 
současnou situací ve světě.  

 Celou dobu poutavě vyprávěla, odpoví-

dala na dotazy žáků, ti také zhlédli bohatý 
obrazový materiál a poslechli si dobová 
svědectví. 

Tato beseda byla kvalitním doplněním 
učiva dějepisu v 9. ročníku. 

Mgr. Zdeněk Pecina

ZÁVOD VE SKOKU VYSOKÉM 
Ve středu 11. 1. 2017 proběhl v naší tě-

locvičně tradiční závod ve skoku vysokém. 
Letošního klání se zúčastnilo méně zá-

vodníků než v loňském roce. Kvalita zá-
vodů byla však slušná. V kategorii chlapců 
zvítězil Tomáš Vích (8. třída) slušným 
výkonem 135 cm před Pavlem Soukalem 
(8. třída) a Mirkem Dvořákem (8. třída). 
Mezi děvčaty byla nejlepší Tereza Vol-
fová (7. třída) s dobrým výkonem 120 cm. 
Druhá skončila Tereza Fulíková (9. A) a 
třetí Natálie Rychová (8. třída). 

Výsledky:
1. Tomáš Vích - 135 cm
2. Pavel Soukal – 130 cm
3. Miroslav Dvořák – 120 cm

1. Tereza Volfová - 120 cm
2. Tereza Fulíková – 115 cm
3. Natálie Rychová – 105 cm
 

Mgr. Jan Stodola
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Autorem vydařeného komiksu je Marek Soukal. Svůj vánoční příběh nám napsala a nakreslila i Olivie Nevolová. 
Naše redakce oběma děkuje za zdařilé příspěvky. (Oliviin příspěvek „Vánoční radovánky“ najdete na následující straně.)

BĚŽKOVÁNÍ V LEDNU 

 Mnoho let jsme čekali na dobré sně-
hové podmínky, které by nám umožnily 
vyrazit do terénu na běžkách. Letošní 
měsíc leden nám nabídl ideální pod-
mínky, a tak jsme našli běžky a vyrazili 
jsme do běžecké stopy. Určitě jsme ne-
byli jediní, kteří chtěli využít příznivého 
sněhu i počasí, protože v okolí Proseče 
bylo vyjeto nepřeberné množství stop, a 
tak si každý mohl vybrat trasu podle své 
zdatnosti i chuti. 

Všechny třídy druhého stupně postupně 
také vyrazily do bílé stopy. 

Ráno jsme se sešli ve škole, kdo měl 
lyže, přinesl si svoje, kdo neměl, čekaly 
na něj v kabinetě TV. Namazali jsme 
voskem (tentokrát bylo mazání velmi  

jednoduché) a vyrazili na cvičné kolečko 
kolem školy za bouřlivého povzbuzování 
dětí z nižších tříd. Pak už hurá na trať v 
okolí Proseče. Každá třída si vyzkoušela 
jinou cestu jak délkou, tak obtížností, tak 
za jiného počasí. Nutno poznamenat, že 
počasí nám mimořádně přálo. 

Žáci 9. třídy jeli na Posekanec a Paseky, 
osmáci byli na Borkách a žáci sedmé a 
šestých tříd běžkovali v lese mezi Prosečí 
a Pasekami. Všichni žáci, kteří se této 
akce zúčastnili, se vrátili do školy v po-
řádku, s růžovými tvářemi a velkou chutí 
na pořádný oběd. Pokud bude dostatek 
sněhu a bude nám přát počasí, akci určitě 
zopakujeme (a třeba i s účastí rodičů).

Mgr. Jan Stodola

A jak se výlety na běžkách líbily, jsme 
se zeptali i přímých účastníků:

Dne 10. 1. 2017 jsme se my, žáci z 9. B 
a 9. A, vydali na výlet na běžkách v okolí 
Proseče. Hned ráno v 8 hodin jsme si 
namazali běžky a vydali jsme se na cestu. 
Začali jsme na Pánově kopci a mysleli 
jsme si, že vyběhneme někde v Proseči. 
Ale ne. Vyjeli jsme až na Pasekách. Z Pa-
sek jsme sjeli zase do Proseče, kde jsme si 
dali zasloužený oběd. Celý výlet se nám 
moc líbil a všichni jsme si ho moc užili. 

Děkujeme panu učiteli Stodolovi a paní 
učitelce Peškové, že se s námi na tento 
výlet vydali.

Veronika Uhrová

PO VÁNOCÍCH O VÁNOCÍCH… 
Své zážitky z vánočních oslav nám napsali a nakreslili žáci z 5. třídy. 
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Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz

ZŠ PROSEČ POPRVÉ 
V KRAJSKÉM KOLE 1. – 5. TŘÍD 

VE FLORBALU
V úterý 24. 1. se naši žáci zúčastnili 

krajského kola ve florbalu ve skutečské 
MSH. Náš tým jel ve stejném složení, 
v jakém vybojoval tento postup. A pro 
mnohé to bylo velké překvapení. Už v 
okresním kole jsme měli nejmladší tým. 
A to platilo dvojnásobně v krajském kole, 
kde jsme se střetli s týmy převážně pátých 
a čtvrtých tříd. Obsazení turnaje bylo na-
bité dvěma týmy z Pardubic, jednoho z 
Vysokého Mýta, Svitav, Skutče, Sezemic 
a Králík.

V této společnosti jsme se rozhodně ne-
ztratili.

První utkání jsme odehráli proti týmu 
z Vysokého Mýta, kde jsme hned ukázali, 
že se s námi musí počítat. Po výborném 
výkonu celého týmu se nám podařilo brát 
první vítězství. A zvítězili jsme vysoko 
5:1.

V druhém utkání jsme nastoupili proti 
prvnímu týmu z Pardubic, a to ZŠ Du-
bina. Tento soupeř byl silnější a vývoj 
tomu i odpovídal. Ze začátku jsme se 
ujali vedení, ale soupeř skóre vyrovnal a 
až v poslední minutě náš tým rozhodl o 
svém vítězství 4:3.

Ve třetím zápase jsme už věděli, že po-
stup do semifinále nám nikdo nesebere a 
utkali jsme se s druhým týmem z Pardu-
bic - ZŠ Studánka. V tomto souboji se 
skóre přelévalo, chvíli vedla Proseč, chvíli 
vedly Pardubice. 

V půlce zápasu jeden z pardubických 
hráčů nevybíravě sekl našeho gólmana do 
ruky a ten zbytek zápasu odchytal „jed-
nou rukou“. Tento zákrok, bohužel, roz-
hodčím utekl. A i přes velkou snahu se 
našim klukům nepodařilo utkání otočit a 
přišla první prohra v turnaji 4:5. 

Do semifinále jsme nastoupili proti 
týmu ze Skutče, se kterým jsme z našeho 
okresu postoupili. Zápas to byl výborný, 
kluci makali, snažili se. Souboj přitáhl i 
pěknou diváckou kulisu. Proseč rozhodně 
nezklamala a Skuteč celý zápas přehrá-
vala. Bohužel výborně chytající skutečský 
gólman tým podržel a gól nedostal. Na-
opak Skuteč skórovala z rychlých brejků. 
A přišla trochu nespravedlivá prohra 0:4.

V souboji o třetí místo náš vyčerpaný 
tým nastoupil znovu proti Pardubicím a 
chtěl jim porážku oplatit. To se dařilo do 
poloviny zápasu, kdy náš tým vedl už 4:2. 
Nakonec se nám nadějný výsledek nepo-
vedlo udržet a prohráli jsme znovu 4:5.

Vítězem a postupujícím se stal tým ze 
Smetanovy školy Skuteč. 

Naši borci skončili na krásném, ale 
smutném 4. místě. I tak je to obrovský 
úspěch pro ZŠ Proseč a všichni vědí, že 
se s námi musí ve florbalovém světě po-
čítat.

Velké díky patří všem hráčům za před-
vedené výkony a výbornou reprezentaci 
školy.

Sestava: gólman Daniel Nekvinda (5. 
tř.), Radek Pešek (4. tř.), Karel Břeň (2. 
tř.), Jaromír Síla (5. tř.), Antonín Ode-
hnal (5. tř.), Jiří Fridrich (2. tř.), David 
Lacman (2. tř.), Filip Bohatý (5. tř.), Mi-
lan Šebesta (2. tř.).

Ondřej Laška
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EXKURZE DO ISŠT 
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Ve čtvrtek 2. února jela 8. třída s částí 9. 
třídy do ISŠT ve Vysokém Mýtě.

Během dopoledne pracovali žáci ve 
skupinách, pod vedením učitelů a mistrů 
odborného výcviku se prakticky seznamo-
vali s technickými obory, které lze na této 
střední škole studovat. 

Absolvovali praktické činnosti v těchto 
pracovních dílnách – administrativa ve 
strojírenství, mechanik strojů a zařízení, 
mechanik pro CNC stroje, počítačová 
grafika, čalouník, karosář, automechanik, 
zámečník, nástrojař, opravář zeměděl-
ských strojů a autolakýrník. 

Žáky velmi zaujaly technické novinky – 
např. virtuální sváření, vytváření 3D ob-
rázků a 3D tiskárna, vyhledávání závad u 
aut pomocí počítačového programu. Do-
polední program byl velmi zajímavý, ale 
také náročný. 

Z exkurze jsme se vrátili unaveni, ale s 
novými zkušenostmi, které někteří žáci 
jistě využijí při rozhodování o volbě po-
volání. 

Mgr. Zdeněk Pecina, 
Mgr. Šárka Kovářová

DÍLNIČKY PŘEDŠKOLNÍCH 
DĚTÍ

Dílničky předškolních dětí pod vede-
ním pana učitele Mikuleckého pokračo-
valy 12. 1. dalším setkáním v ZŠ. Výsled-
kem snažení malých kutilů byl tentokrát 

„Lamač větru“.

ZIMA V MŠ POKRAČUJE
Letošní zima všechny jistě překvapila. 

Nepřekvapila však děti ze školky, které 
si ji stále užívají. Zima zavítala i do jed-
notlivých tříd a děti si na království ledu a 
sněhu s radostí hrají. 

ŠKOLÁCI ZPÁTKY VE ŠKOLCE
Prvňáčci se 31. 1. po pěti měsících opět 

vrátili do školky a svým mladším kamará-
dům přinesli ukázat první vysvědčení. Po 
chvíli bylo vše jako při „starém“. Zdálo se 
nám, že snad do školy ani neodešli …

 „PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Při společném povídání chlapeček 

vážně konstatuje: 
„Náš tatínek byl na plesu a asi tam chytil 

chřipku, protože včera musel ležet a blin-
kal…“

Za MŠ Libor Michálek
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Základní škola a mateřská škola Proseč srdečně zve

Zrakový screening v Proseči

V Pardubickém kraji již od roku 2010 probíhá plošná 
zraková prevence v mateřských školách. Včasným zá-
chytem zrakových vad se nejlépe předchází nejen ne-
vratnému poškození zraku, ale i negativnímu dopadu 
zrakového handicapu na vývoj osobnosti dítěte a tím 
i na jeho budoucí život. Malé dítě nám samo neřekne, 
zda předmět v dálce vidí rozmazaný či jinak zdefor-
movaný nebo ho dokonce nevidí vůbec. Proto se díky 
spolupráci ERGOTEP CSR Institut o.p.s. se Základní 
školou a mateřskou školou Proseč uskuteční pro děti z 
Proseče a okolí další zrakový screening.

Vyšetření přístrojem Plusoptix je bezkontaktní, po-
dobné fotografování a bez speciální přípravy se rychle 
získává informace o stavu zraku dítěte. Po vyšetření do-
stává dítě do svého zdravotního průkazu razítko s logem 
zrakového screeningu. Tímto jednoduchým opatřením 
získává pediatr informaci o tom, zda dítě prošlo pre-
ventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak 
je. Je-li dítě přístrojem zachyceno, je to upozornění pro 
rodiče, aby dítěti zrak nechali dovyšetřit u dětského oč-
ního lékaře, který rozhodne o dalším postupu v péči o 
zrak dítěte.
- Preventivní vyšetření zraku bude probíhat v naší ma-

teřské škole (Podměstská 220) v úterý 28. března od 
8.30 hod.
- Vyšetření zraku je bezplatné, zrakovou prevenci dě-

tem plně hradí Ergotep CSR Institute.
- Vyšetření se může zúčastnit dítě, které ho ještě ne-

absolvovalo, nebo dítě, které při posledním vyšetření 
mělo pozitivní nález.

V případě zájmu vyplňte formulář „Souhlasu se zra-
kovým screeningem“, který obdrží děti navštěvující MŠ 
nebo ZŠ od svých učitelů a dětem dejte v den vyšet-
ření s sebou zdravotní průkazy. V případě, že Vaše dítě 
ještě MŠ a ZŠ nenavštěvuje, dostavte se v den zrakové 
prevence s dítětem do MŠ a přineste zdravotní průkaz 
dítěte.

Mgr. Jarmila Michálková

Ve spolupráci s organizací 
Člověk v tísni Vás zveme

na setkání s rodiči, přáteli 
školy a odborníky z oblasti 
vzdělávání na téma: 

Překonávání obtíží dětí ve vzdělávání a zapo-
jení v kolektivu

- Patříte k rodičům, kteří vnímají školu jako přiroze-
nou a důležitou součást komunitního života?
- Je Vaše dítě „jiné“?
- Má Vaše dítě obtíže ve vzdělávání?
- Víte, kde hledat pomoc?

Pokud jste odpověděli ano, pravděpodobně Vás po-
těší následující oznámení.

Základní škola a mateřská škola Proseč připravuje na 
jaro a nadcházející dva školní roky cyklus společných 
setkání rodičů, přátel školy a odborníků z oblasti vzdě-
lávání, v rámci nichž budou mít rodiče možnost disku-
tovat o nejrůznějších tématech týkajících se vzdělávání 
dětí. Škola tak navazuje na předchozí aktivity pro rodiče 
a také značku Rodiče vítáni, kterou jsme jako škola ote-
vřená rodičům získali roku 2014.

První setkání proběhne již v úterý 14. 3. 2017 od 
15.30 do 17.00 hod v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Pro-
seč a bude věnováno potřebám dětí v souvislosti s obtí-
žemi ve vzdělávání. Navazující setkání je plánováno na 
úterý 4. 4. 2017 ve stejném čase.

 Jako hosté budou na jednotlivé rodičovské akce při-
zváni mj. pracovníci z pedagogicko-psychologické po-
radny, speciálně-pedagogického centra, regionálních 
neziskových organizací a další odborníci přes jednotlivá 
vzdělávací témata, jako jsou například poruchy učení, 
poruchy chování, překážky v učení způsobené zdravot-
ním handicapem dítěte či sociálním znevýhodněním 
apod.

Společně otevřeme otázky, které nás ve vztahu ke 
vzdělávání dětí aktuálně trápí nebo zajímají, ať už se 
jedná o zápisy do prvních tříd, zvládání školních nároků, 
začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
do hlavního vzdělávacího proudu nebo možnosti efek-
tivní komunikace mezi rodinou a školou.

Setkání rodičů pořádáme v rámci projektu Škola pro 
všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání 
všech žáků (2016-2019) hrazeného z prostředků OP 
VVV.

Všichni jste srdečně zváni.
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Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:
Aňa Geislerová – P.S., Vlastimil Von-
druška – Králův dluh, Nitranská brána 
smrti, Adriana Trigiani – Obuvníkova 
žena, Colin Falconer – Lovci perel, Da-
vid Michie – Dalajlamova kočka, Kurt 
Vonnegut – Snídaně šampionů, Michal 
Viewegh – Sedm svateb a jeden rozvod, 
Věra Řeháčková – Problémy nejen s lás-
kou, Jana Abrahámová – Útěk na druhý 
břeh, Teréza Nováková – Děti čistého 
živého, Echo Heron – Konečná dia-
gnóza, Christina Hachfeld-Tapukai – S 
láskou lvice, Rosie Thomas – Kdyby mě 

můj otec miloval, Emilie Richards – Kde 
stoupá dým, Jennifer Robson – Měsíční 
svit nad Paříží, Suzanne Enoch – Plamen 
v srdci, Výzva k hříchu, Vlasta Javořická 

– Pokoj lidem dobré vůle, Robin Brid-
ges – Kateřina, Roger Zelazny – Jack, 
pán stínů, Martina Drijverová – Lenka 
au-pair, Danka Šárková – Zašívaná pa-
nenka, Jaroslav Kuťák – Magnolie z Ma-
sters, Roman Cílek – Zdivočelý tlukot 
srdce, Patrik Rozkovec – Na vlastní pěst, 
Ivana Kuglerová – Stezky krve, Ladislav 
Beran – Jak přijít o vraha, Kristýna Pi-
vodová – Placená láska seniorky, Eduard 
Svítivý – Konec krásné barmanky, Jan 

Stach – Zrádné touhy, Jiří Soukup – 
Vražedný sex, Příliš dramatický rozchod, 
Jiří Bílek – Ženy se také střílejí
Naučná literatura:
Ondřej Kundra – Meda Mládková: Můj 
úžasný život, Helena Vybíralová – He-
lenčino pečení
Dětská literatura:
Lucie Lomová – Anča a Pepík (1. a 2. 
díl komiksu o myškách Anče a Pepíkovi), 
Michal Vaněček – S dráčkem do pra-
věku, Luboš Drtina – Baoplaneta, Lucie 
Raškovová – Samota není zlej, Francisco 
Arredondo – Ztracený svět: Dinosauři

17. ročník mezinárodní akce k podpoře  
dětského čtení probíhá na mnoha místech  
Čech, Moravy, Slezka, Slovenska, Polska,  
Slovinska, Ukrajiny a Českých škol bez hranic.

Patronem 17. ročníku pohádkového  
nocování jsou hrdinové Čtyřlístku  
a jejich výtvarník Jaroslav Němeček.

Klub dětských knihoven SKIP ČR 

a ......................................................
pořádají v pátek 31.března 2017
Noc s Andersenem 2017
Účast dětí je zapotřebí dopředu domluvit s organizátory.

více na www.nocsandersenem.cz
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Rodinné centrum Mikeš - pro všechny mámy, táty, holky a kluky
Každé pondělí a středu vyrážíme se 

synem Tobíkem od nás z Pasek dolů do 
Proseče na program do rodinného centra 
Mikeš. Je to už běžná součást našeho tý-
denního programu – dvakrát týdně máme 
dopoledne o zábavu postaráno. Tobík 
se potká s ostatními dětmi a já si odpo-
činu a popovídám s jejich maminkami 
(i tatínci se občas objeví). Program vede 
pohodová lektorka Lída Dostálová. Za 
téměř symbolické vstupné 20Kč (za dvě 
děti je to 30Kč) zpíváme, děláme pohy-
bovky a vyrobíme si něco, co si odneseme 
domů. Jsem ráda, že máme takový servis 
pro rodiče s dětmi dostupný, i když často 
šlapeme od nás pěšky (dolů do Proseče, i 

nahoru na Paseky). Tím víc se divím, že 
se na programu skoro nepotkávám s ma-
minkami z Proseče, když mají Mikeše 
přímo pod nosem. Možná je to tím, že je 
Mikeš v budově fary. To je ale zbytečná 
překážka, protože Mikeš je otevřený ši-
roké veřejnosti. Já sama také nejsem člen-
kou farního společenství a dveře mám 
otevřené. Tak i rodiče z Proseče se mo-
hou osmělit, překročit práh fary a potkat 
se u „Skákal pes přes oves“  

Barbora Fafílková
Evička 4 roky: Ráda zpívám a potom dě-

láme rozcvičku a s tetou Lídou si vždycky 
vyrobíme něco pěkného. 

Ema 5 let: Bavilo mě skákat na koní-
kách a dostali jsme za to lízátka.

Matyáš 4 roky: Do Mikeše chodím rád, 
hraju si v domečku a s tím velkým autem. 

Maminka Lída: Rádi navštěvujeme cen-
trum, já si popovídám s ostatníma ma-
minkama a děti si pohrají a vydovádí se. 
Je zde milé a přátelské prostředí, bezva 
parta maminek.

Přijďte do Rodinného centra Mikeš i 
VY. Je otevřeno vždy v pondělí a středu 
dopoledne, navštívit můžete i dopole-

dní programy. Vše potřebné najdete na 
www.rcmikes.webnode.cz.
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Albert Einstein kdysi řekl:  „Nejzajímavější věc, jakou můžeme  (viz tajenka 1 - 3 )“

VČELÍ

CHEMICKÁ

SLABIKA VELKY ULTRA

JMÉNO
NÁPOVĚDA:

ŘÍMSKY

ZKRATKA CHEMICKÁ

ALT, C,  KIM, 
ZNAČKA MEČENÍ DIKTÁTORA UNIVERZITY KREMACE ZNAČKA

PRODUKT SLEPICE ČLOVĚK FIALOVÝ VAZ, TISÍC

KYSLÍKU S. KOREJE DALLAS UHLÍKU

ZNAČKA

ČIDLO ZPĚVÁK PROTĚJŠEK RUSKÉ

ZRAKU PETR  . . . ŽENY PÍSMENO S

METRU TYP RUSK. PŘÍRODNÍ
PODNOS

CITOSLOVCE

AUTOMOB. ÚKAZ PODIVU

ZKRATKA
PRVNÍ . . .   M I

JEDOVATÁČÁST DÁREK
ELEKTRON-

TAJENKY OTÁZKA NA LÁTKA

VOLTU
TALENT MÍSTO

SHLUK

JMÉNO NÁPLŇ
ZVOLÁNÍ

PSA DO BUCHET

LIDÍ STŘEDOVÁ VELKÝ ČASOVÁ

PŘÍMKA KUS LEDU JEDNOTKA

OPAK ROŽMBERK BÝV. RUSKÝ DRUHÁ ČÁST

DOBRA PETR  . . . VLÁDCE TAJENKY

ZDRAVOTNÍ ŘÍMSKY
LOK

HUSITSKÁ

POJIŠŤOVNA 1501 ZBRAŇ

ŘÍMSKY

PĚT  PLUS VENKOVNÍ
SÍLA

ŘÍMSKY 500

TŘI PRODEJ ZKRATKA

PĚT SLOVENSKY AUDIO CH. ZNAČKA ŘEDITELE

100 m2 VIZUÁLNÍ TANTALU ELEKTRÁR.

TŘETÍ
ŽENSKÝ NÍZKÁ

ZPĚV. HLAS DŘEVINA ZNAČKA
ČÁST

ZAČÁTEK ZNAČKA SÍRY
TAJENKY

ABECEDY VODÍKU

PŘEDPONA
ŽENSKÉ

SLOSOVÁNÍ
PŘÍTEL

DÁVNÉHO
JMÉNO ČLOVĚKA

VĚKU

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 
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Koutek naší kronikářky: 
Z historie ochotnického divadla v Proseči

Průkopníkem divadla v Proseči byl 
PhDr. František Čupr, český filosof a 
pedagog. Narodil se 11. dubna 1821 v 
Chrasti u Chrudimě. Jeho otec byl ko-
vářem v malé kovárně pod evangelickým 
hřbitovem v Proseči, kam se rodina pře-
stěhovala. Matka byla hokynářkou.

František, jako student litomyšlského 
gymnázia, měl plnou hlavu ochotnického 
divadla v Proseči. Připravoval hry, roze-
pisoval úlohy, maloval kulisy, hrál a roz-
nášel plakáty. Zprávy o představeních, o 
jejich přípravách a výsledcích zaplňovaly 
v jeho deníku nejvíce místa. O tom, že 
představení byla většinou česká, což bylo 
v té době vzácné, se také zmiňuje Alois 
Jirásek ve svých Sebraných spisech (sv. 42, 
Ze starého deníku ), ve kterých zpracoval 
Čuprovy studentské zápisky.

První představení se konalo 27. února 
1838 a hráli Čtyři stráže na jednom sta-
novišti. Následovaly další kusy - Klicpe-
rův Rohovín čtverrohý, Štěpánkův Ve-
selý pohřeb, truchlohra Svatoslav, vše 
samozřejmě se svolením pana direktora z 
Nových Hradů. František Čupr byl nejen 
dobrým hercem, ale také s velkým úspě-
chem přednášel. Poslední 7. představení 
se uskutečnilo 22. září 1838 na proseč-
ské posvícení – německá hra „Ico gnito“. 
Před touto veselohrou přednášel „Jindy 
a nyní“ od Frant. Jaromíra Rubeše a po 

představení německy Schillerovu „Ruka-
vičku“. Pak se tancovalo až do rána. Tím 
končí deník o divadle a další zprávy o 
něm zmizely.

Koncem roku 1865 se ujal řízení di-
vadelního spolku evangelický učitel Jan 
Svoboda a v roce 1876 učitel Jan Suda. 
Hrálo se v hostinci na Šumavě u Ma-
cháčků. Divadelní spolek měl v té době 
20 členů z řad místních mužů a žen. Po-
prvé bylo hráno představení Fotografická 
dílna v Praze, dále Modlitba na hřbitově, 
Enšpígl, Staří blázni, Zázračný klobouk a 
další. Z ochotníků se těchto her zúčast-
nili: učitel Jindřich Čermák, obchodník 
Kadlec, dýmkář František Kudrna, ka-
pelník Josef Kulhavý, hostinský Josef 
Macháček,… z žen Antonie Macháčková, 
Emilie Macháčková, Antonie Kulhavá, 
Berta Kadlecová, Marie Vávrová. Jeviště 
bylo koupeno od Masného z Budislavi za 
40 zl. Také tento spolek se rozešel, poně-
vadž mnozí učitelé z Proseče odešli, jiní 
se oženili nebo vdaly a místo nich se noví, 
mladší nehlásili.

Podruhé byl postaven stánek bohyni 
Thalii v roce 1893 v domu čp. 59 kou-
peného a přestavěného pro Svatojosef-
skou jednotu. Ve spolkové místnosti 
bylo umístěno jeviště a hrávali na něm 
katoličtí muži, jinoši a dívky několikrát 
do roka. Představení řídil místní kap-

lan. Při některých představeních se uká-
zalo, že mnozí by je rádi navštívili, ale 
ve Svatojosefské jednotě jim to nebylo 
umožněno pro různost náboženského 
přesvědčení. Bylo třeba založit divadlo, 
do kterého by byl umožněn přístup kaž-
dému, bez rozdílu náboženského vyznání. 
Tato myšlenka  se uskutečnila na podzim 
roku 1910. Byl zřízen Spolek divadelních 
ochotníků z Proseče a okolí, který měl 
8 zakládajících členů, počet se postupně 
rozrostl až na 29 osob, 19 mužů a 10 žen. 
Předsedou spolku byl zvolen řídící učitel 
Antonín Trkal, místopředsedou Prokop 
Čupr, jednatelem Antonín Filipi a po-
kladníkem Bohumil Macháček. Současně 
byl založen hudební kroužek, který kon-
certoval při divadelních představeních. 
Jeho dirigentem byl Josef Kudrna. První 
představení s názvem Deskový statek od 
V. Štěcha se konalo 10.října 1910 v sále 
hostince Antonína Boháče.

Od této doby probíhal v Proseči pestrý 
a čilý divadelní život. Každoročně 1- 2 
premiéry divadelních her, dále se pořá-
daly se i různé  slavnosti a besedy. V sále 
hostince u Boháčů, se s výjimkou období 
1. světové války, hrálo až do konce roku 
1921. Od roku 1922 se společenský život 
přesunul do nově vybudované sokolovny.

Z prosečské kroniky připravila 
Miluška Rejentová, kronikářka města        

Skutečský festival je v plném proudu

V neděli 12. března byl slavnostně za-
hájen 14. ročník festivalu Tomáškova a 
Novákova hudební Skuteč. Tehdy byl 
vyprodaný sál Kulturního klubu Skuteč 
ohromen krásou Dvořákovy Novosvětské 
symfonie.

Po březnových koncertech a předsta-
veních se program festivalu přehoupne 
do své druhé poloviny, ve které nabídne 
neméně líbivé tituly. Navíc zamíří i mimo 
hranice města Skuteč. Jedním z takových 
je koncert regionálních těles, který pro-
běhne v neděli 9. dubna v kostele Nejsvě-
tější Trojice v Chrasti. Chrudimská ko-
morní filharmonie a pěvecké sbory Slavoj 

a Rubeš představí komorní kantátu Otče-
náš od Leoše Janáčka.

V kostele Panny Marie v Luži v neděli 
23. dubna proběhne koncert souboru Co-
llegium Cantantium a zazní v něm výběr 
spirituálů a dílo Antonína Dvořáka. Žen-
ský vokální soubor již byl hostel festivalu, 
v roce 2012 v Luži uvedl slavný písňový 
cyklus Adiemus.

Na co se ale návštěvníci festivalu těší 
nejvíce, jsou dva velké koncerty na zim-
ním stadionu ve Skutči. Filharmonie 
Hradec Králové aranžovala písně le-
gendární skupiny Beatles, návštěvníci si 
je budou moci vychutnat ve středu 19. 
dubna. Na tento koncert už jsou k dispo-
zici pouze vstupenky na stání.

Pěkná volná místa však nabízí druhý 
koncert na zimním stadionu. Filmová 
filharmonie s japonským dirigentem 
Chuheiem Iwasakim zaplňuje sály po celé 
republice. Ve středu 26. dubna se o to 
pokusí i ve Skutči. Jak již název samotné 

filharmonie napovídá, zazní převážně fil-
mová hudba. Těšit se můžete na Jurský 
Park, Posledního mohykána, Indiana Jo-
nese, Gladiátora nebo Piráty z Karibiku.

V pátek 28. dubna na pódiu Kulturního 
klubu Skuteč předvede taneční umění ba-
letní soubor Severočeského divadla Ústí 
nad Labem. Balet s takřka pohádkovým 
námětem a krásnou romantickou hudbou 
Giselle představí i vynikající zahraniční 
sólisty.

Alfred Strejček do Skutče přiveze další 
pořad a vystoupí v něm s Jitkou Molav-
covou a dvěma hudebníky Hradišťanu. 
Rozprava Oráče se Smrtí je originálním a 
velmi poutavým tématem podle středově-
kého spisu Jana ze Žatce. 

Celý festival uzavře Závěrečný koncert 
s Carmen v neděli 7. května, ve kterém 
uslyšíte nejslavnější španělská díla.

Více informací naleznete na 
http://festival-hudebni.skutec.cz
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Ergotep CSR Institut o.p.s. Vás zve na besedu se sportovním komentátorem Pavlem Čapkem
Beseda se sportovním komentátorem Pavlem Čapkem, bude probíhat na téma: „Kopaná v ČR“. Prostory vzdělávacího 
centra jsou omezené počtem míst, proto žádáme případné zájemce o včasné zakoupení lístků, popřípadě nahlásit počet lístků 
a zamluvit si požadované množství. Těšíme se na Vaši návštěvu v hojném počtu.
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NABÍDKA BRIGÁDY
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale  

nabízí brigádu na DPP pracovníka  
obsluhy Toulovcovy rozhledny (Budislav) 
a rozhledny Borůvky (Hluboká) v období 
duben – říjen.

Více informací na tel.: 469 319 413 
nebo na adrese: TIC Maštale, Borská 
125, 539 44 Proseč (po-pá 8 – 16 hod.), 
tic@mastale.cz

AUTOŠKOLA V PROSEČI

 Autoškola ABC Hlinsko ve spo-
lupráci s Městem Proseč vyhlašuje

   
ZAHÁJENÍ KURZU  

V PROSEČI
pro tyto druhy řidičských opráv-

nění:
A - motocykl

B - osobní automobil
T - traktor

C - nákl.automobil
D - autobus 

E - přívěsy nad 750 kg

Zahájení se koná ve čtvrtek 9. března 
2017 v 15:30 hod v zasedací síni 
Městského úřadu Proseč.
Kontakt: p. Šlemr 606 279 141

PRONAJMU, PRODÁM  
RODINNÝ DŮM

4+KK+Garáž v Proseči. Dům je ihned k 
nastěhování. Jen vážní zájemci!
Tel.: 725 786 480
mail: Men304@seznam.cz

Kulturní akce v Proseči
12. 3. Hledá se Dory – Městské kino 
Proseč – vstupné dobrovolné - Spole-
čenské centrum Sokolovna v 15 hod

23. 3. Bezva ženská na krku – Měst-
ské kino Proseč – vstupné dobrovolné 

- Společenské centrum Sokolovna v 19 
hod 

29. 3. Přednáška: Cesty ležáckých a 
lidických dětí - vstupné dobrovol-
né - Společenské centrum Sokolovna v 
17:30 hod

31. 3. Noc s Andersenem - pohádko-
vý večer a spaní v knihovně pro malé 
čtenáře – městská knihovna v 18 hod

31. 3. – 4. 4. Výstava Planeta LEGO 
3 – výstava dětských prací ze staveb-
nice Lego – vstupné dobrovolné - 1. 
stupeň ZŠ Proseč vedle školní knihov-
ny

27. 4. Beseda se sportovním komentá-
torem Pavlem Čapkem „Kopaná v ČR“ 

-  vstupné 50 Kč - Vzdělávací centrum 
Ergoeduka v Proseči od  17 hod

PRODEJ HROBKY
Nabízím k prodeji jednohrobku na 

katolickém hřbitově, levá strana, řada 
17, hrob č. 13. Více informací na tel.:  
739 120 808 (volat po 15. hodině)

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI
50 % sleva pro firmy z Proseče, prezentujte své výrobky a služby, zveřejnění 

nabídky volného pracovního místa zdarma. 
Uzávěrka vždy 15. v měsíci.

Náklad PZ 1000 ks.  
Více info: www.mestoprosec.cz/obcan/zpravodaj nebo na telefonu 468 005 030. 

Objednávky: zpravodaj@prosec.cz 

Pokladna 
Městského úřadu Proseč:

Pondělí:  8.00 - 11.00
    12.30 - 17.00
Úterý:   8.00 - 11.00
Středa:   8.00 - 11.00
    12.30 - 16.00
Pátek:   8.00 - 10.00 
 
Kontakt:  Vlasta Zárubová
                 pokladna@prosec.cz
    tel.: 468 005 024

NABÍDKA BRIGÁDY
Město Proseč nabízí brigádu 

na DPP. Hledáme pracovníky na 
údržbu zeleně a veřejných ploch,  
úklidové práce, nátěry v období  červen až 
září - 85 Kč/hod. Vhodná možnost pro 
studenty.

Více informací na tel.: 468 005 027  
(Miloslav Hurych), nebo e-mail:  
hurych@prosec.cz nebo kancelář starosty

PROVOZ OBČERSTVENÍ
FK Proseč hledá provovatele občers-

tvení na fotbalovém hřišti při domácích 
fotbalových utkáních. Provoz možný již 
od 26. 3. 2017. Zájemci a další informace 
na tel. 604 764 495 (Petr Macháček) 
nebo e-mail: Fk@prosec.cz
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Cesta le�áckých a lidických dìtí

29. 3. 2017
17:30 hodin vstupné dobrovolné

P R O S E È

Mìsto Proseè Vás zve na pøedná�ku

Jarmily Dole�alové st.
(rozené ��ulíkové, která jako jedno ze dvou dìtí pøe�ila vyhlazení Le�ákù)

a Jarmily Dole�alové ml.

RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče

tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384
renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

I. na hlavní pracovní poměr od 1. 3. 2017 – výuční list v oboru nevyžadujeme

Hotel Renospond přijme do svého kolektivu

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU

Nabízíme práci v příjemném kolektivu, fi nanční jistotu a možnost ubytování.
Podrobné informace Vám rádi podáme
na tel.: 777 848 384, 469 321 282
nebo na e-mailu: renospond@renospond.cz

Pracovní doba týden a týden volno, nebo krátký + dlouhý týden.

II. na brigádu do letního baru se zahrádkou – měsíce červenec, srpen
    (po dohodě možné červen, září)

23. 3.
19 hodin

Čtvrtek

12. 3.
15 hodin

Neděle

KINO
MĚSTSKÉ

PROSEČ

90 LET KINA V PROSEČI
NA OBĚ PŘEDSTAVENÍ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


