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Město Proseč získalo 3. místo 
v soutěži Zlatý erb 2017

V pátek 24. 3. dopoledne proběhlo 
vyhlášení soutěže Zlatý erb 2017 na 
Krajském úřadě Pardubického kraje. 
Město Proseč obsadilo s novým por-
tálem www.mestoprosec.cz v obtížné 
konkurenci měst celého kraje dobré 
3. místo. Nový web města byl spuštěn 
před dvěma měsíci, je plně responzivní, 
běží na redakčním systému Drupal 8 
a stále jsou doplňovány nové funkce 
a informace, aby dobře sloužil přede-
vším našim občanům.

Proseč se poprvé připojila k akci 
„Vlajka pro Tibet“

Poprvé v historii se naše město 
10. března 2017 připojilo k meziná-
rodní akci „Vlajka pro Tibet“. Dne  
10. března 2017 jsme si připomínali  
58. výročí tibetského povstání proti 
čínské okupaci. Vyvěšování tibetské 
vlajky na městských a obecních úřa-
dech v tento den je především sym-
bolickým gestem, které má vyjadřovat 
protest proti porušování lidských práv 
v Tibetu a podporu a solidaritu s těmi, 
jejichž lidská práva jsou na celém světě 
porušována. O připojení rozhodla rada 
města na svém zasedání 9. února 2017. 
K akci se letos připojilo 751 měst a 
obcí z celé České republiky.

Proseč má modernizovaný sportovní areál a nový chodník
Město Proseč, žáci místní školy a také 

členové všech sportovních spolků a or-
ganizací ve městě se konečně dočkali 
modernizovaného sportovního areálu u 
základní školy. Bohužel se na realizaci 
nepodařilo, i přes nemalou snahu a ne-
spočet podaných žádostí o dotace, získat  

finanční prostředky krajské, státní ani 
evropské a tak na konci minulého roku 
město přistoupilo k nákladné moderni-
zaci areálu zcela za vlastní finanční pro-
středky. Nový je rozšířený běžecký ovál, 
sprintérská trať a doskočiště pro skok 
daleký na konci sprintérské trati. V rámci 
projektu bylo provedeno odvodnění oválu 
a trati a dále provedeny všechny zpevněné 
plochy a terénní úpravy.

Nad rámec projektu letos vedení města 
rozhodlo a zajistilo realizaci prodloužení 
hlavního chodníku, po kterém chodí 
denně všichni žáci navštěvující první stu-
peň školy. Chodník bude pro vyšší bez-
pečnost dětí doplněn ještě o rozšířené ve-
řejné osvětlení, které bude instalováno v 
dubnu. Realizací chodníku město odstra-
nilo jednu překážku a zároveň splnilo je-
den z bodů projektu „Bezbariérové město 
Proseč“, o kterém jsme psali v minulém 
Prosečském zpravodaji.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Sokolovna si připomněla ležáckou tragédii
Ve středu 29. března 2017 večer jsme 

přivítali v hlavním sále nové Sokolovny 
vzácné hosty, paní Jarmilu Doležalovou 
starší a paní Jarmilu Doležalovou mladší. 
Paní Jarmila Doležalová starší, rozená 
Šťulíková, přežila jako jedno ze dvou dětí 
vyhlazení Ležáků dne 24. června 1942. 
Přednáška na téma „Cesty ležáckých a 
lidických dětí“ byla sice smutná, ale záro-
veň velmi zajímavá a v novém sále Soko-
lovny se sešlo více než 80 posluchačů.   

Jan Macháček, starosta města

stav před modernizací areálu (06/2016)

stav před realizací nového chodníku (02/2017)
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Výstavba kanalizace v Záboří 
začne v druhé polovině dubna

V souvislosti s realizací náročné in-
vestiční akce „Kanalizace Proseč - V. 
etapa“, kterou zahájí město Proseč v 
druhé polovině dubna a práce budou 
pokračovat až do konce října letoš-
ního roku, prosíme spoluobčany o 
toleranci, trpělivost a především ohle-
duplnost. Se stavební akcí mohou být 
spojena jistá dopravní omezení a další 
komplikace, za které se všem předem 
omlouváme. Realizace akce však po-
může našemu městu především z po-
hledu šetření životního prostředí a 
usnadní mnoha majitelům nemovitostí 
v Záboří likvidaci splaškových odpad-
ních vod. Po realizace kanalizace bude 
město řešit opravu povrchů a moderni-
zaci části veřejného osvětlení.

Kino si získalo své diváky
Digitalizované kino v nové Soko-

lovně si odbylo svou premiéru v neděli 
12. března 2017 animovaným filmem 
pro děti Hledá se Dory, představení 
navštívilo více než 180 diváků. Dru-
hým filmem byla česká komedie Bezva 
ženská na krku promítaná ve čtvrtek   
23. března 2017, tu navštívilo dokonce 
více než 210 diváků. Jsme rádi, že se 
kino líbí a i v dubnu je na co se těšit. 
Čekají vás filmy Pohádky pro Emu, 
Anděl Páně 2 nebo Tajný život maz-
líčků.

Proseč má další nové ulice
Na březnovém jednání zastupitelstva 

města dne 13. března 2017 rozhodli 
zastupitelé o oficiálním pojmenování 
dalších ulic v Proseči. Oficiální pojme-
nování získaly již v minulosti užívané 
názvy ulic Na Ručičce, Krátká, Na 
Ohradě a nově také osmá osadní část 
Proseče Pastvisko, kde jsme v mi-
nulosti řešili opakovaně problémy se 
složkami IZS (hasiči, lékaři), které ne-
mohli občany v této lokalitě dle mapy 
ani navigace vůbec naleznout. 

Proseč zahájila změnu ÚP
Zastupitelé města schválili pořízení 

změny ÚP včetně návrhu zadání a rada 
města již schválila zpracovatele. Před-
mětem změny je především vyřešení 
dílčích požadavků a potřeb města ve 
vztahu k budoucímu rozvoji, změna 
řeší ale i některé požadavky občanů.

Finanční situace města Proseč v roce 2016
Dlouhodobým cílem předchozího  

a současného zastupitelstva je odpovědné 
hospodaření a stabilizace finanční situace 
města. Zastupitelstvo odpovědně splácí 
předchozí závazky a v minulých letech 
dokonce předčasně splatilo několik úvěrů, 
u zbývajících řešíme snižování úrokových 
sazeb a odstranění zástav z nemovitostí.

V roce 2016 byl čerpán úvěr ve výši 3 
mil. Kč na stavební úpravy Sokolovny. 
Zastupitelstvo rovněž v minulém roce 
schválilo přijetí nového úvěru s výhod-
ným úrokem na realizaci finančně velmi 
náročné akce „Kanalizace Proseč - V. 
etapa“ a to do výše 8 mil. Kč (státní do-
tace je pouze 50 procent z uznatelných 
nákladů). Tento úvěr zatím nebyl čerpán, 
kolik peněz bude město potřebovat na 

dofinancování, bude záležet na výsledné 
ceně a především výši dotace, kterou nám 
stanoví Ministerstvo zemědělství ČR.

Ke dni 31. 12. 2016 bylo úvěrové za-
tížení města 14,6 mil. Kč, za posledních 
6 let došlo k celkovému snížení dluhu o 
necelých 15 milionů korun. Určité obavy 
máme ze zákona č. 23/2017 Sb., o pra-
vidlech rozpočtové odpovědnosti, který 
může ohrozit budoucí investiční akce 
mnoha měst a obcí po celé republice. Zá-
kon totiž ukládá všem obcím, pod sank-
cemi, udržet úvěrové zatížení na max. 
60 procent průměrného příjmu obce za 
poslední 4 roky. Ještě před několika lety 
bychom tuto podmínku bohužel nesplnili.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Městu Proseč se podařilo maximálně snížit pokutu FÚ 
V Prosečském zpravodaji č. 4/2016 

jsme občany informovali o komplikacích, 
vyměřeném odvodu a penále Finančním 
úřadem pro Pardubický kraj ve věci po-
rušení rozpočtové kázně projektu vý-
stavby 16 chráněných bytů.

Dne 14. 8. 2012 byla FÚ zahájena 
kontrola, kontrolovány byly projekty 
města podpořené dotací před rokem 
2009 a to na základě podnětu Minister-
stva pro místní rozvoj ČR. Ke kontrole 
byly vyžádány projekty - výstavba 16 
chráněných bytů, zasíťování 18 byto-
vých jednotek v lokalitě ke koupališti a 
Kanalizace Proseč - IV. etapa. Vedení 
města se snažilo s kontrolory od samého 
počátku spolupracovat, aby předešlo pro-
blémům a možnému odvodu.

V roce 2014 nám byl přesto vyměřen 
odvod a penále za porušení rozpočtové 
kázně v celkové výši téměř 26 milionů 
korun, což by bylo pro naše město na-
prosto likvidační! Pochybení se týkalo 
nedodržení termínu kolaudace projektu 
16 chráněných bytů a nedodržení ter-
mínu obsazení tohoto domu vhodnými 
nájemníky. Město se proti tomuto roz-
hodnutí okamžitě odvolalo a dále jednalo, 

společně s právním zástupcem města 
JUDr. Hanákem, se zástupci Finančního 
úřadu o odpuštění, případně snížení výše 
stanoveného odvodu a penále.

Posun nastal v roce 2015, kdy se po-
dařilo vyjednat snížení odvodu na částku 
424 tisíc Kč a k tomu nám bylo vymě-
řeno penále ve stejné výši, celkem tedy 
848 tisíc Kč. S tímto výměrem bylo se-
známeno i zastupitelstvo města v rámci 
mimořádného bodu zařazeného na jed-
nání zastupitelstva ještě v prosinci 2015.

V roce 2016 jsme podali žádost o pro-
minutí platby adresovanou Generálnímu 
finančnímu ředitelství ČR a o prominutí 
dále jednali.

V prosinci 2016 nám bylo doručeno 
rozhodnutí Generálního finančního 
ředitelství o prominutí odvodu ve výši  
403 800 Kč a prominutí penále ve výši 
424 000 Kč, celkem se podařilo vyjednat 
a snížit odvod na „pouhých“ 20 200 Kč. 
Jsem osobně za tento výsledek rád, přes-
tože nás stál mnoho úsilí, nervů a přede-
vším času, který jsme mohli věnovat dal-
šímu rozvoji našeho města.

Jan Macháček, starosta města
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Mateřskou školu v Proseči navštívila Medvídková nemocnice
V úterý 21. února zavítala do Mateřské 

školky v Proseči neobvyklá návštěva. Jed-
nalo se o Medvídkovou nemocnici, pro-
jekt studentů medicíny IFMSA, který 
pomáhá dětem zbavit se strachu z lékařů, 
prohlídek a vyšetření, které je v životě 
čekají. Během dopoledne se tak mohly 
všechny přítomné děti seznámit s tímto 
zajímavým nápadem a aktivitou.

Jak takové dopoledne vypadá a jaký má 
význam? Děti si s sebou do školky přine-
sou svého oblíbeného medvídka, kterému 
vymyslí nějakou nemoc. Takto se dostá-
vají do role rodiče a mohou tak beze stra-
chu přihlížet základním vyšetřením, která 
jsou na medvídkovi - pacientovi prová-
děna. Pomocí hry se tak učí, proč jsou 
jednotlivá vyšetření nezbytná a co se při 
nich děje.

Program je rozdělen na několik částí, 
kde jde hlavně o kontakt s dětmi. Mají 
prostor pro sdílení svých zážitků a zku-
šeností s lékaři a studenti jim ukazují na 
medvídkovi základní vyšetření, se kte-
rými se mohou u lékaře setkat. Následně 
si každý medvídkový lékař připraví svou 
vlastní ordinaci, ve které má fonendoskop, 
špachtle, náplasti, lžičky na medicínu, ob-
vazy, recepty, obrázky a mnoho dalšího. 

Do ordinace za ním z čekárny při-
cházejí děti se svými plyšáky, on jejich 
medvídky vyšetří, poslechne, prohmatá, 
poklepe, dá jim recept na vhodnou medi-
cínu a případně je pošle na další vyšetření. 
Nejčastěji se jedná o rentgen, či dokonce 
operační sál, kde děti ošetřují nejtěžší pří-
pady. Na závěrečné operaci se podílejí i 
děti, pomáhají plyšákovi injekcemi, dez-
infikují rány, pomáhají operatérovi držet 

nástroje a podobně. Tato část je pro děti 
bezesporu nejzábavnější.

Spolu s péčí o plyšového medvídka také 
přijímají určitou zodpovědnost, čímž si 
uvědomí důležitost a nutnost návštěvy 
lékaře nebo nemocnice. Děti si tak lépe 
uvědomí, že cílem lékaře není ubližovat, 
ale pomoci. Toto je pak hlavní poselství 
celého projektu, který už několik let pů-
sobí na školkách v celé republice a těší se 
velké oblibě.

Tento netradiční den jistě dětem při-
nese alespoň trochu pochopení pro ná-
vštěvy lékaře a doufáme, že o něco zmírní 
jejich obavy, které jsou často dány stra-
chem z neznámého. Rádi na tento pro-
jekt navážeme ve spojení se Základní a 
mateřskou školou v Proseči i programy 
pro starší děti. 

Tímto bych chtěl poděkovat vedení 
školy a školky za pomoc s organizací a 
hlavně studentům medicíny z Hradce 
Králové, kteří se aktivně účastnili celého 
dopoledne a pracovali s dětmi. 

Za celý nápad s pozdravem 
MUDr. Jan Pavel Novák, 

jednatel Bačkovský spol. s r.o., ordinace 
všeobecného praktického lékaře v Proseči.

Úspěch peráleckých školáků ve výtvarné soutěži
Ve středu 22. února jsme se vydali na 

výlet do Pardubic. Náladu nám nezka-
zilo nepříliš vyvedené počasí ani fakt, že 
jsme si ráno museli trochu přivstat. V 
Pardubicích bylo naším prvním cílem 
Východočeské muzeum, kde na nás če-
kala spousta zajímavých úkolů v expozici 
Příroda východního Polabí. Poté jsme se 
přesunuli do budovy Krajského úřadu na 
slavnostní předávání cen výtvarné soutěže 
Zdravá a nemocná příroda Pardubického 
kraje. Jednalo se již o VII. ročník sou-
těže a porotci volili vítěze z více než pat-
nácti set obrázků. Nejvíce jsme se těšili 
na vyhlášení výsledků věkové kategorie 
7 -10 let. Nejprve zazářil Dan Kosáček 

(4.roč.), jehož obrázek vyhrál svoji ka-
tegorii v internetovém hlasování. Dále 
následovalo vyhlášení nejlepších obrázků 
vybraných odbornou porotou. Jaké bylo 
naše překvapení, když se při vyhlašování 

deseti finalistů ozvalo jméno perálecké 
školy hned pětkrát. Sice jsme nedosáhli 
na stupně vítězů, ale i tak jsme prožili 
velkou společnou radost. Ocenění získali 
Alžběta Dvořáková (5.roč.), Miloslava 
Janková (4.roč.), Matyáš Novák (5.roč.), 
Milan Třasák (5.roč.) a Alena Zavadilová 
(5.roč.). Úspěchy jsme náležitě oslavili na 
rautu, který následoval po vyhlášení. Po-
silněni a s dobrou náladou jsme se vydali 
na zpáteční cestu domů. 

Všichni doufáme, že se nám bude dařit 
i v příštím ročníku soutěže.

Za ZŠ a MŠ Perálec
             Mgr. Jana Vimrová
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ÚNOR 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
FESTIVAL VĚDY A TECH-
NIKY V PARDUBICÍCH

Ve čtvrtek 16. února jsme se zúčastnily 
soutěže FVTP na SPŠCH v Pardubicích. 
Mohly jsme si tu prohlédnout celkem 44 
projektů ze skutečně rozmanitých oblastí 
a oborů. Z naší školy jsme se letos sešly 
tři týmy: Nina Sodomková a Adéla Sto-
dolová (6. A) s projektem „Móda v pro-
měnách staletí“, Iveta Pešková a Tereza 
Vavřínová (8. tř.) s projektem „Sen a jeho 
obsah“ a nakonec Lucie Lacmanová (8. 
tř.) a Slávka Jeništová (9. A) s projektem 

„Na každém kroku záleží“. Celý den jsme 
se snažily naše projekty co nejúspěšněji 

„prodat“. Netrpělivě jsme čekaly na vyhlá-
šení výsledků. Po dlouhém čekání jsme 
se dočkaly. K naší radosti jsme zjistily, že 
oba starší týmy postoupily do krajského 
kola, které bude 16. a 17. března. Děv-
čata z 6. třídy protentokrát nepostoupila, 
ale určitě jim nasbírané zkušenosti pomo-
hou k úspěchu v příštím roce. 

Speciální poděkování patří našim  ve-

doucím projektů, kteří nám s nimi velmi 
pomohli.

Lucie Lacmanová, Slávka Jeništová

KRONIKA „LYŽAŘSKÉHO 
KLUBU“

Pondělí 6. 2. 2017
Po dlouhé a únavné noci přišla do po-

koje paní učitelka Pešková. Mysleli jsme, 
že přijde pan učitel Stodola, a tak jsme 
předstírali, že spíme. „Škoda, třeba přijde 
příště.“

Po dobré snídani jsme po silnici, která 
vypadala jako jedno velké kluziště, mířili 
na svah. Když skončila rozcvička, roz-
jeli jsme se dolů jako hejno rozsypaných 
bonbonů. Jakmile se někteří z nás od-
hodlali sjet kopec modré sjezdovky, hned 
uprostřed najeli na ledovku a spadli. Až 
nás přestalo bavit lyžování na modré 
sjezdovce, zkoušeli jsme sjíždět hrbolky 
z červené sjezdovky. Překvapilo nás, že 
jsme hned první den okusili zmrzlý sníh 
červené sjezdovky.

V polední pauze, když se odpočívalo, 

přeběhla nám pod postelemi myš. Po-
dle pana učitele Stodoly jsme si něčeho 

„cvakli“. Hned jak jsme vjeli na červenou 
sjezdovku, se opět někteří váleli na zemi. 

„Jak se můžete válet na zemi, když jste 
elitní lyžaři?“ pravil pan učitel Košňar.

Tento den nás úplně zdrtilo asi to, že 
Šárka dostala teplotu a musela odjet 
domů společně s Andrejem a jeho rodiči.

Pokoj č. 4, 5

Úterý 7. 2. 2017
Paní asistentka nás vzbudila v 7:00 ho-

din, pak jsme se nasnídali a po snídani 
jsme šli na svah lyžovat. Lyžovali jsme 2 

- 3 hodiny. Bylo to super. Pak jsme mu-
seli jít na oběd, polévka byla bramborová 
a druhé jídlo bylo maso, omáčka a těsto-
viny. Potom jsme měli hodinu volno. Pak 
jsme šli zase lyžovat, ve 4 hodiny jsme se 
vrátili a šli na večeři. Bylo rizoto. Poté 
jsme šli do společenské místnosti a pak 
na bowling. Když jsme se vrátili, dostali 
jsme buchtu. Byla moc dobrá. Pak jsme si 
vyčistili zuby a šli spát.

Pokoj č. 1

Celý příspěvek si můžete přečíst v časopisu 
Šotek. 
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NÁVŠTĚVA MUZEA 
V úterý 28. 2. 2017 podnikly třídy 6. A 

a 6. B exkurzi do Východočeského mu-
zea Pardubice, kde se žáci zúčastnili vý-
ukového programu „Příroda kolem nás“. 
V muzeu se před nimi objevily vitríny s 
ukázkami různých živočichů a rostlin, 
které můžeme vidět v přírodě našeho 
kraje. Chyběly tam ale popisky! 

Žáci museli podle informační brožurky 
doplnit v pracovních listech jména jed-
notlivých živočichů a odpovědět na polo-
žené otázky. Celý úkol jim zabral téměř 
hodinu času. Po vyplnění pracovních listů 
žáci společně hledali správné odpovědi. 
Celé dopoledne jsme uzavřeli obědem a 
potom procházkou po historickém centru 
Pardubic. 

Mgr. Jarmila Michálková 
Mgr. Václav Mikulecký

BÁSNÍCI VE ŠKOLNÍ LAVICI 
Ve středu 1. 3. 2017 se uskutečnilo 

školní kolo v recitaci. K soutěži se dosta-
vilo celkem 26 chlapců a děvčat 2. až 9. 
třídy. V porotě zasedli Mgr. Jana Pavlo-
vičová, Mgr. Lenka Kvapilová, Mgr. Mi-
lena Tobiášová a Mgr. Zdeněk Pecina. 
Soutěžící vystupovali převážně s texty 
básní, ale vyslechli jsme i přednes prózy. 
Po všech přednesech se porota poradila a 
výsledky si zde můžete přečíst. 

 Kategorie 0. – 1. třída  - nebyla zastou-
pena 
Kategorie I. – 2. -3. třída:
Místo Jméno   Třída 
3. Jiří Fridrich  2.
2. Miloš Dostál  2.
2. Štěpán Hromádka 3.
1. Petr Herynek   3.
Kategorie II. – 4. – 5. třída:
Místo Jméno   Třída
3. Sabina Křiklavová 5.
2. Dominik Sladkovský 5.
2. Radek Pešek  4.
1. Karolína Kynclová 4.
Kategorie III. – 6. – 7. třída:
Místo Jméno   Třída 
3. Jos. Matěj Kvapil  6. B 
3. Adéla Jetmarová  7.
2. Adéla Stodolová  6. A 
2. David Sodomka  6. B
1. Nina Sodomková   
6. A, postup do okresního kola 
Kategorie IV. – 8. – 9. třída:
Místo Jméno   Třída 
3. Kateřina Stodolová 9. A 
2. Veronika Lettlová 9. A,  
postup do okresního kola.
2. Ema Sodomková   9. A,  
postup do okresního kola.
1. Nebylo uděleno 

Všem vítězům blahopřejeme, ostatním 
účastníkům děkujeme za jejich vystou-
pení a dívkám, které postupují do okres-
ního kola, přejeme, aby se svým vystoupe-
ním uspěly co nejlépe.

ÚNOR PLNÝ BASKETBALU
V únoru jsme naše soutěžení věnovali 

basketbalu. Test basketbalové dovednosti 
družstev má prověřit vše, co jsme se nau-
čili při nácviku a jak umíme tyto doved-
nosti využít v ostrém soutěžení. 

Celá soutěž spočívá v plnění pěti disci-
plín, které jsou technicky i fyzicky dosti 
náročné. Těmito disciplínami jsou – šta-
feta s driblinkem po trati připomínající 
osmičky s vystřídáním rukou (polovina 
trati pravá, polovina trati levá), přihrávka 
basketbalovým míčem na vzdálenost 4,5 
metru po dobu 2 minut, střelba na koš 
z krátké vzdálenosti po dobu 2 minut, 
štafeta se slalomem a střelbou a házení 
20 trestných hodů. Družstvo tvoří vždy 
4 dívky a 4 chlapci. Do našeho klání se 
zapojilo 5 družstev – za každý ročník tříd 
2. stupně jedno družstvo a jedno družstvo 

vytvořené z učitelů. 

Boje v jednotlivých disciplínách byly 
velmi tuhé, výkony výborné a legrace 
plno. Do konečného pořadí se započítá-
val součet umístění v jednotlivých disci-
plínách. 

Devátý ročník měl součet 13, osmý 14, 
sedmý 19, šestý 18 a učitelé 11. Bylo do-
saženo i několika pěkných individuálních 
výkonů. Adam Sodomka s Natálií Ne-
šetřilovou si dokázali přihrát za 2 minuty 
121krát, Adam Sodomka byl nejlepší 
mezi chlapci v hodu na koš – nastřílel za 
2 minuty 55 košů, Natálie Rychová ve 
stejné disciplíně nastřílela 40 košů, Filip 
Romportl a Kristýna Stejskalová byli nej-
lepší ve střelbě trestných hodů s výkonem 
13 a 12 úspěšných tref z 20 pokusů. 

Konečné výsledky nejsou až zase tak 
důležité. Perfektní bylo, že se v tělo-
cvičně sešlo současně 40 sportovců, kteří 
si skvěle zasportovali.

OKRESNÍ KOLO V BASKET-
BALU CHLAPCŮ 

V pátek 24. 2. 2017 jsme se zúčastnili 
okresního kola v basketbalu chlapců ka-
tegorie 8. a 9. tříd, které se uskutečnilo 
ve sportovní hale v Chrudimi. V turnaji 
hrálo 5 družstev našeho okresu. Byli jsme 
jediným týmem, který ve svém středu ne-
měl ani jednoho borce, který hraje bas-
ketbal závodně za nějaký sportovní bas-
ketbalový oddíl. Postupně jsme se utkali 
se školou Smetanova Skuteč, Dr. Malíka 
Chrudim, U stadionu Chrudim a Gym-
názium Chrudim. Soupeři nás přehrávali 
především přesnější střelbou, byť vlastní 
hra byla dosti vyrovnaná. V konečném 
hodnocení jsme obsadili 5. místo. K lep-
šímu umístění nám chybělo i trošku štěstí.
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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

Jedno utkání jsme prohráli 8 : 7 po pro-
dloužení, když vítězný bod zaznamenal 
soupeř 7 sekund před koncem. Repre-
zentovali nás Filip Sejkora, Jaromír Pytlík, 
Jakub Šimon, Jakub Dostál, Adam So-
domka, Luboš Doubravský, Pavel Sou-
kal, Tomáš Vích a Jakub Hledík. Díky za 
předvedené výkony.

Mgr. Jan Stodola

V šestém ročníku jsme probírali po-
věsti. Také jsme si vyzkoušeli pověst 
napsat. Vy si můžete přečíst ukázku od 
Niny Sodomkové.

PES PROSEČSKÝ 
Proseč hostinec 1845 10. 7. 

„Dobrý den, pane, co si dáte?“ pravil 
hostinský. „Pivo, prosím.“ Hostinský 
podá pánu pivo a ptá se dál „Co tady po-
hledáváte, pane?“ „Jedu do sídla Popro-
vých.“ „Cože!? Pane, vy snad nevíte, co 
se o nich povídá? Prý tam bydlelo jedno 
děvče, které si mělo vzít nějakého lorda 
či co, prostě politický sňatek. Jenže ona 
ho nechtěla, a tak mu utekla, on ji ale do-
honil, jenže ta dívka ho proklela. Potom 
se potopila do bažin, ke kterým doběhla... 
Toho lorda pak zabil černý pes s červe-
nýma očima, rozsápal ho na cucky. Od té 

doby je jejich rod prokletý, a pes je zabíjel 
tak, že je zakousl, ukousl jim hlavu anebo 
je alespoň vystrašil až k smrti...“ Cizinec 
dopil, odložil sklenici a řekl: „Já vím, jsem 
Karel Popr.“ „Ooo, ale když to víte, proč 
tam chcete jít? Čeká vás jistá smrt!“ Ka-
rel popošel ke dveřím a řekl: „Nehodlám 
umřít, chci zjistit, kdo vraždí můj rod.“ 
Hostinský k němu došel: „Ale pane, není 
to snad jasné, vraždí ten pes!“ „Je to jen 
zvíře, pane hostinský, sám přemýšlet 
nemůže, určitě je za tím člověk. To mi 
věřte.“ Otevřel dveře a odešel. Hostinský 
s otevřenou pusou se za mladíkem ještě 
chvíli díval... 

Celou pověst si můžete přečíst v časopisu Šo-
tek.

BESEDA S PAVLEM DOLE-
ŽALEM O SLEDGE HOKEJI
Ve čtvrtek 2. 3. a v pátek 3. 3. se usku-

tečnily pro žáky naší školy besedy s pa-
nem Pavlem Doležalem. Obě se konaly v 
přednáškovém sále Ergotepu a organizá-
torem a zároveň moderátorem celé akce 
byl ředitel Ergotep CSR Institut o. p. s, 
pan Jan Pospíchal. Téma besedy bylo 
velmi lákavé: Mistrovství světa skupiny 

„B“ ve sledge hokeji v Japonsku.

Děti zpočátku vyslechly příběhy obou 
aktérů vyprávějících o tom, jakým způso-
bem se z plného zdraví a aktivního spor-
tovního života stali v okamžiku vozíčkáři. 
Jen díky své silné vůli tuto velmi těžkou 
životní zkoušku oba překonali a vedou pl-
nohodnotný život. 

Pavel Doležal vypravoval hlavně o své 
cestě ke sledge hokeji, o hokejové výstroji, 
cestě do Japonska i průběhu mistrovství 
světa. Žáci Pavlovo vyprávění sledovali 
velmi pozorně. Nezapomenutelné bylo 
si zblízka prohlédnout a potěžkat zlatou 
medaili z mistrovství světa, sáhnout si na 
sportovní pomůcky, které umožňují  po-
stiženým hrát sledge hokej, „omakat si“ 

Pavlovy hokejové dresy a vzít si do ruky 
jeho upravenou hokejku. Pan Jan Pospí-
chal vyprávění Pavla Doležala doplňoval, 
kladl i různé navozující otázky směřované 
k Pavlovi i k žákům, a tak se žáci brzy 
osmělili a sami vymýšleli různé zajímavé 
dotazy. Vypravování bylo doplněno po-
pisem a ukázkou fotografií a také zázna-
mem zápasů z mistrovství světa. Video 
nám umožnilo přenést se na vítězný zá-
pas našeho reprezentačního týmu sledge 
hokejistů, vidět v akci i samotného Pavla 
a chvíli se radovat ze „zlatých gólů“. 

Po návratu do školy žáci i učitelé hod-
notili besedu jako velice zajímavou a pří-
nosnou. Často zazněl obdiv, ale i údiv 
nad tím, že „to nevzdal“. 

Díky ochotě pana Jana Pospíchala 
všichni žáci i učitelé naší školy obdrží 
ještě fotografii Pavla Doležala, mistra 
světa skupiny „B“ ve sledge hokeji, s jeho 
vlastnoručním podpisem. 

Panu Janu Pospíchalovi, panu Pavlu 
Doležalovi a společnosti Ergotep CSR 
Institut patří za uspořádání této akce 
velký dík.

Mgr. Jarmila Michálková

Beseda očima žáků 5. ročníku:
Ve čtvrtek 2. 3. jsme navštívili Ergotep. 

V Ergotepu jsme slyšeli přednášku Pavla 
Doležala o sledge hokeji. Pavel Doležal 
ze dne na den ochrnul. Ještě předtím hrál 
fotbal. I když ochrnul, tak to nevzdal a 
vyhledal si na internetu sledge hokej. Pa-
vel začal hrát hokej a byl v tom tak dobrý, 
že jel na MS v Japonsku a tam vyhrál zla-
tou medaili. Přednáška se mi moc líbila.

Natálka Fridrichová
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PROSEČŠTÍ HASIČI V MŠ
Ve středu 15. 2. navštívili místní hasiči 

naši mateřskou školu. Zajímavý program 
proběhl v každé třídě a byl přizpůsobený 
věku dětí. Závěrečné pozdravy do vysíla-
ček ukončily pro děti velmi atraktivní a 
prožitkové dopoledne. 

Aleši, Petře, Zdeňku, moc děkujeme!

MEDVÍDKOVA NEMOCNICE
V úterý 21. 2. naši mateřskou školku 

navštívili medici lékařské fakulty z 
Hradce Králové. Připravili si pro děti 

„Medvídkovu nemocnici“. Pacienti byli 
plyšáci a opatrovaly je děti – jejich rodiče. 
Nejdříve „rodiče“ postupně navštívili se 
svým svěřencem pediatra, který je poslal 
ke specialistovi podle diagnózy plyšáčka. 
V některých případech došlo i na operaci, 
která se ve většině případů naštěstí zdařila.

KARNEVAL
V pátek 24. 2. byl u nás veselý karneval. 

Ve školce se sešla spousta nejrůznějších 
masek. Po přehlídce masek ve třídách 
následovaly soutěže, tanec a odměny. 
Soutěž o nejhezčí masku vyhráli úplně 
všichni.

ŠMOULÍ PÁRTY ANEB 
MODRÁ JE DOBRÁ

Šmoulí párty je vždy fajn, i ty se šmou-
lou občas staň. 

Za MŠ Libor Michálek
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Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:
Patrik Hartl – Okamžiky štěstí, Radka 
Třeštíková – Bábovky, Bernard Mi-
nier – Kruh, Lars Kepler – Playground, 
Jeffery Deaver – Sběratel kostí, Spící 
panna, Hodinář, Peter May – Pán ohně, 
James Patterson – Soukromá pravidla, 
Martina Cole – Těla na prodej, James 
Rollins – Šestý zánik, Karin Slau-
ghter – Triptych, Podlost, František 
Niedl - Útěk do pekel, Petra Zhříva-
lová – Šťastní a veselé, Robert Ludlum 

– Bourneovo ultimátum, Bourneovo di-
lema, Růžena Utěšilová – Panímáma 
Žalmanová, Vlasta Javořická – Ve vich-
řici života, Jana Kawuloková – Nemusíš 
nic říkat, Petra Lázničková – Věř v mou 
lásku, Kimberley Freeman – Ohnivý 
ostrov, Tanjas Darke – Spoutaná kří-
dla, Tessa Dare – Noc odevzdání, Kin-
ley MacGregor – Mistr svádění, Gayle 
Callen – Dáma z obrazu, S vikomtem v 
ložnici, Jan J. Vaněk – Pro velký úspěch 
ještě jednou, Smrt nechodí sama, Po-
slední jízda lupiče gentlemana, Zoja 
Turková – Vrah se trestá sám, Místo 
zločinu neznámé, Vězeňkyně lásky

Naučná literatura:
Josef Petrů – Obyčejná valašská cérka: 
Jarmila Šuláková
Knihy pro děti:
Olga Černá – To je Praha, Ruth J. 
Weiniger – Eliášovy příběhy na zemi, 
nebi a na moři

Přednáška: 
Napříč Jižní Amerikou

Vzdělávací centrum Ergoeduka Vás 
ve spolupráci s místním klubem Seni-
orů zve na cestopisnou přednášku pana 
Milana Pilného Napříč Jižní Ameri-
kou, která se ukuteční 6. 4. 2017 od 
15:00.

Pan Milan Pilný je dobrodruh a ces-
tovatel na volné noze. Výborný foto-
graf a vypravěč, který ve svém volném 
čase procestoval téměř všechny světa-
díly. 

Přijďte si poslechnout velmi pou-
tavé vyprávění poznávacího zájezdu o 
30denní cestě po Jižní Americe. Na 
krásných fotkách navštívíme Rio de 
Janeiro, nejkrásnější vodopády Iquacu, 
Argentinu, Bolívii a Peru. Celá před-
náška bude obohacena o velmi zají-
mavé vyprávění a osobní zážitky pana 
Milana Pilného, který hostuje v Ergo-
educe již potřetí!

Těšíme se na Vás!!
Martina Štrumfová

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.)
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Koutek naší kronikářky: 
Víte, co byl okrašlovací spolek ?

Můžeme se domnívat leccos, ale fundo-
vanou odpověď na tuto otázku najdeme u 
kronikáře Antonína Trkala:

„Účelem jeho jest krášliti městys uvnitř i 
bezprostřední jeho okolí zakládáním sadů a 
stromořadí, pěstováním stromoví a křovin 
vůbec, upravováním cest ku procházkám, 
staráním se o zvelebení návštěvy turistů, 
konečně podnikáním všeho druhu, co kraso-
chuť obecenstva u veřejnosti by tříbilo nebo 
zlepšení zdravotnictví za následek mělo“.

Podnět ke založení spolku k okrášlení 
Proseče a okolí dala zdejší Občanská zá-
ložna, která na valné hromadě 2. února 
1899 z čistého výtěžku věnovala 30 korun 
na okrášlení městečka. V březnu téhož 
roku byla svolána předběžná schůze a se-
staven výbor, který se postaral o stanovy, 
jež byly 8. června předloženy ve valné 
hromadě a schváleny. Členů spolku bylo 
celkem 21. Továrník Karel Schiffmann 
byl zvolen předsedou, učitel Josef Vo-
bejda jednatelem, obvodní lékař MUDr. 
Josef Kubík pokladníkem. V dalším roce 
stoupnul počet členů na 53 a spolek do-
stal od okresního výboru ve Skutči pod-
poru 60 korun. Na přelomu let 1902 a 
1903 vystřídal K. Schiffmanna obchodník 
Theodor Jonáš. V této době byly vykáceny 
u silnice k Boru staré višně a příští jaro 
byly vysázeny ušlechtilejší druhy višní 
a švestek. V roce 1904 došlo k vysázení 
jabloní okolo silnice vedoucí k Pasekám. 
Dolní část náměstí, která byla urovnána 

a povezena říčním pískem, se dočkala 
ozdoby v podobě elipsy v místech, kde 
dříve býval močál a bahno. Náklad činil 
90 korun 82 hal. Elipsa byla vysázena 
ozdobnými stromy a keři a obroubena  
hlohovým plotem. V roce 1905 náměstí 
osázeno 34 kulovitými javory, a to stří-
davě zelenými a červenolistými od firmy 
Mazánek v Soudné u Jičína. Rok 1906 

– ze spolku vystoupili členové ze Záboří, 
přičemž byl snížen každoroční příspě-
vek Občanské záložny z 30 korun na 15 
korun. Rok 1907 – vysázená švestková 
alej podél silnice k Budislavi, celkem 26 
stromků. V roce 1908 se změnilo vedení 
spolku, předsedou se stal poštmistr Karel 
Vaněk, jednatelem učitel Václav Tošov-
ský, pokladníkem řídící učitel Václav To-
šovský. Podél sinice k České Rybné bylo 
vysázeno 7 švestek a 43 jabloní a vedle 
vozové cesty k vodovodu 44 švestek.

Spolek od svého založení do konce 
července 1910 vydal k okrasným účelům  
2004 korun 62 haléřů. Dne 1. března 
1910 zařídil veřejnou čítárnu v Proseči, 
která byla nejdříve umístěna v hostinci, 
od 1. května v soukromé místnosti v čp. 
170. Byla pořízena dobrovolnými pří-
spěvky a vybavena 56 časopisy,  které 
čítárně zdarma půjčovali jejich předplati-
telé.

Z prosečské kroniky připravila 
Miluška Rejentová,

kronikářka města        

Lidská touha po poznání je (viz první a druhý díl tajenky) dobrodružství

SHROMÁŽ. ŘÍMSKY RUSKÁ POVRCHOVÝ
CHEMICKÁ

KREVNÍ
RUSKÉ

NÁPOVĚDA:

DOMÁCKY
ZKRATKA CHEMICKÁ STŘEDOV.

ACT, ALT,  CHO,
ZNAČKA PÍSMENO OPERAČNÍ ZNAČKA SMRTELNÁ

LIDÍ TISÍC ŘEKA DŮL FAKTOR CTÍ, LEI,  UDIČA, TOMÁŠ
DRASLÍKU V SYSTÉM SÍRY CHOROBA

OAH,  YMA,

VITAMÍN ŠATNÍ OTEVŘENÉ TOV. OBRÁB. ZNAK PRO

PRO RŮST ŠKŮDCE OHNIŠTĚ STROJŮ METR

ZDRAVÝCH ZKR. ZOLOG. NÁŘEČNĚ ZUBY ČIDLO

KOSTÍ ZAHRADY KONÁNÍ SLONŮ ZRAKU

ZAČÁTEK
ČASOVÉ CHEMICKÁ ZPĚVNÝ OZNAČENÍ

ÚDOBÍ ZN. VODÍKU PTÁK MOUKY
A KONEC

MUŽSKÉ
LETEC

SLOVENSKÁ JEDNOTKA
ABECEDY

JMÉNO OBEC ODPORU

LIDOVĚ
TŘÁSŇOVÝ UMĚLEC ČT  NAHNĚDLÉ

UKLÍZEČ ALEŠ   . . . BARVIVO
ŘÍDÍCÍ

LOV
PŘÍTEL UCTÍVÁ

TYČ VOZU
BARBIE KRÁTCE

POČ. SOUB. PRVNÍ DÍL SLOV. KEMP
JMÉNO

S PŘÍPONOU TAJENKY MÍĹAVA
ZPĚVAČKY

DAŇ PŘID. JMÉNO LÉČEBNÁ
SUMAC

HODNOTY PSA METODA

ŘÍMSKY

OBYVATEL RUMUNSKÁ OZNAČNÍ
YPSILON

NORSKA MĚNA ATMOSFÉRY

500 SAUDSKÁ INIC. ČES. SLOVENSKY ŘÍMSKY

ARÁBIE DIRIGENTA JÍL ČTYŘKA

DODATEK

DRUHÝ DÍL ŘÍMSKY

TAJENKY 999

V DOPISE ZNAČKA ZKRATKA

PRŮMĚRU ENERGIE

NEJVYŠŠÍ

POPRAVČÍ
PRVNÍ

PLAZ ŽENSKÝ
ŽENA

HLAS

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Kulturní akce v Proseči
6. 4. Pohádky pro Emu - Městské kino 
Proseč – vstupné 50,- Kč – Sokolovna 
v 19 hod

13. 4. Sedm slov Vykupitelových z kří-
že a další pašijové skladby - Heinrich 
Schütz – pěvecký soubor Vox humana a 
komorní smyčcový orchestr řídí Luboš 
Raus - evangelický kostel v 17 hod

16. 4. Anděl páně 2 – Městské kino Pro-
seč – vstupné 50,- Kč – Sokolovna v 15 
hod

16. 4. Fotbal – FK Proseč - „A“ mužstvo 
– Proseč – Tuněchody – fotbalové hřiště 
v 16.30 hod

21. 4. Prosečská hvězda – veřejné f inále 
soutěžní přehlídky 18. ročníku dětské pě-
vecké soutěže – Orlovna v 17 hod

23, 4. Fotbal – FK Proseč - dorost – Pro-
seč – Zámrsk – fotbalové hřiště v 10 hod

23. 4. Tajný život mazlíčků – Městské 
kino Proseč – Sokolovna v 15 hod

26. 4. Prosečský dýchánek – hostem bude 
Jindřich Mann – Stará evangelická ško-
la v 18 hod

27. 4. Beseda se sportovním komentáto-
rem Pavlem Čapkem – vstupné 50,- Kč 

- Vzdělávací centrum Ergoeduka v 17 
hod

30. 4. Fotbal – FK Proseč - „A“ mužstvo 
– Proseč – Horní Ředice – fotbalové hři-
ště v 16.30 hod
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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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Skautské středisko Proseč si připomíná 90 let od svého vzniku
Dovolte nám při této příležitosti přiblí-

žit tuto, mnohdy pohnutou, historii.
Počátky skautského hnutí v Proseči se 

datují rokem 1927. Hlavním strůjcem 
skautingu v Proseči byl prosečský mla-
dík Jan Vondra. Ten odešel roku 1925 
studovat na učitelský ústav do Litomyšle. 
Zde již byla skautská organizace rozvi-
nutá, mnoho jeho známých a spolužáků 
bylo skauty a dokonce ředitel učitelského 
ústavu, který navštěvoval,  byl okresní 
skautský zpravodaj. „Nebyl proto žádný 
div, že jsem byl i já se svým neumělým 
nadšením pro skautování vtažen do této 
litomyšlské skautské rodiny,“ píše Jan 
Vondra.      

Jak jezdil Jan o víkendech domů, dělil se 
o své zážitky s kamarády. Začali podnikat 
různé aktivity a časem se vytvořila dru-
žina zatím ještě neorganizovaných skautů. 
V roce 1927 absolvoval Jan Vondra župní 
Lesní školu pro vůdce skautských oddílů 
a přivezl si nadšení a myšlenku založit 
skutečný, organizovaný skautský oddíl. 
Roku 1927 tedy vzniká první oficiální 
skautský oddíl. Potýkali se s materiálním 
nedostatkem, ale nadšení bylo silnější. V 
roce 1928 se připojili skauti k oslavě 10. 
výročí založení Československé republiky. 
Připojili se do průvodu, ve kterém vezli 
trakary ozdobené hesly skautského zá-
kona. V Rychtářových sadech, kde se také 
slavnost pořádala, postavili stan a rozlo-
žili zde skautskou a propagační literaturu. 
Uspořádali soutěže pro mládež a také zá-
vody s těmi trakary. 

Prosečský oddíl zřejmě spadal pod lito-
myšlské středisko a místní středisko zde 
vzniklo až po   2. světové válce. Jan Von-
dra píše roku 1928, že skautský chlapecký 
oddíl má asi 17 členů. Oddíl se pravi-
delně scházel a podnikal výpravy do okolí, 
chlapci složili skautské sliby. Jednou z 
výprav byla cesta do Brandýsa nad Orlicí, 
z této výpravy se zachovala fotografie kde 
jsou chlapci zachyceni u pomníku J.A. 
Komenského.

V roce 1929 skončil Jan Vondra stu-
dium na učitelském ústavu, ale marně 
sháněl učitelské místo. Získal ho až v 
Břeclavi a již obtížně udržoval dřívější 
kontakty. Oddíl převzal Rudolf Hro-
mádko. Byly podnikány již náročnější 
výpravy a pěstovala se cyklistika. Nevíme 
více o táborech a další činnosti. Rudolf 
Hromádko vedl oddíl až do obsazení re-
publiky německými okupanty a zrušení 
Junáka roku 1940.         

Po pětileté válečné odmlce se ve svo-
bodné vlasti začal opět skauting slibně 

rozvíjet. Podle vyprávění Václava Ode-
hnala –Rikitana začalo po osvobození 
v roce 1945 dojíždět na kolách několik 
chlapců do skautského oddílu v Budislavi. 
To, ale netrvalo dlouho a již v červenci 
tohoto roku došlo k obnovení činnosti 
Junáka i v Proseči. Byl založen chlapecký 
oddíl-asi 30 chlapců a také i dívčí-asi 15 
děvčat. Vedení střediska se ujal Rudolf 
Hromádko, který byl členem skautského 
oddílu již v předválečném období. Skauty 
vedl Jarda Skala a o vlčata se staral Jirka 
Novák. Mezi děvčaty pracovala Zdena 
Braunsteinová a Irena Hánělová. 

Podmínky pro skautování nebyly 
snadné, chybělo vybavení i klubovny. Na-
konec skauti získali chatu u koupaliště. 
Chatu si opravili, měli tam i postele, aby 
zde mohli přespávat. Byl zde zbudován 
stožár na vlajku i ohniště kde u táboro-
vého ohně složili mnozí skautský slib. Zá-
jem chlapců i děvčat o činnost v oddílech 
byla velká. Podrobnosti o činnosti děvčat 
bohužel nemáme. Chlapci se pravidelně 
scházeli a podnikali různé výpravy do 
okolí a to buď pěšky nebo na kolách. Té-
měř na každé výpravě se vařilo v přírodě a 
tak sebou vždy nesli náčiní k této činnosti, 
většinou se vařila nějaká polévka. Na 
schůzkách se cvičili v různých atletických 
disciplínách a v zimě se také několikrát 
vydali do přírody na lyžích. Podle vzpo-
mínek MUDr. Vlastimila Bílého starší 
skauti a skautky tábořili v roce 1947 v zá-
toce řeky Doubravy nad přehradou Paří-
žov nedaleko Třemošnice. Tábořiště zde 
zařídil Mirek Beneš, který odtud snad 
pocházel a kraj tedy dobře znal. Tábor 
byl na krásném místě u řeky, kde se dalo v 
tůni koupat, nedaleko byl mlýn. Na místo 
je dopravil i s materiálem nákladním au-

tem autodopravce pan Odehnal. Postavili 
si zde 6 stanů z vojenských celt a v nich 
tábořilo cca 15 chlapců a děvčat. Vše si 
zde zajišťovali sami včetně vaření.

Činnost skautského hnutí v celé zemi 
i v Proseči se slibně rozvíjela a členská 
základna se rozrůstala. Tento veliký roz-
mach skautingu, ale neměl mít dlouhého 
trvání. Již v roce 1945 byl Junák donucen 
k tomu, aby se stal kolektivním členem 
SČM (Svaz české mládeže). Po únoro-
vém puči roku 1948 byla skautská orga-
nizace stále více vtahována pod kontrolu 
SČM, aby v roce 1950 byla násilně zru-
šena. 

Na změnu poměrů v Československu v 
roce 1968 reagovali i skauti. 

V červenci 1969 se schází u br. Rudy 
Hromádky Vladimír Krejčí, Blahoslav 
Tefr, Jan Černý, Stanislav Soukal, Josef 
Košňar a Marie Soukalová a radí se o tom 
jak obnovit skautské oddíly v Proseči. 9. 
září 1969 se uskutečnila ustavující schůze 
Junáka v Proseči na, které došlo k ofici-
álnímu obnovení střediska po dvacetileté 
nucené odmlce. 

Bratr Rudolf Hromádko, který vedl 
skauty již za první republiky, byl již nyní 
vysokého věku, takže pouze svou autori-
tou zaštiťoval skautskou činnost, ale sám 
aktivně nevedl žádný oddíl nebo družinu. 

Byl utvořen oddíl skautů, skautek, roj 
světlušek a smečka vlčat. Překvapivě bylo 
dostatek vedoucích i dospělých, ochot-
ných pomoci při práci dětmi  či při vět-
ších brigádách. V roce 1969 bylo regist-
rováno 81 členů a o rok později 95 členů 
střediska.

Také děvčata se scházela ve svých oddí-
lech a provozovala svoji skautskou činnost 
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samozřejmě odlišnou od té chlapecké.
Družinu skautek vedly studentky zdra-

votní školy Ludmila Vávrová-Modroočko 
a Ilona Gregorová-Brčko, světluškám se 
věnovala sestra Marie Soukalová-Bystra. 
Děvčata se věnovala sběru léčivých rostlin 
a pomerančové kůry, které zasílaly potom 
do Slatiňan na Farmacii. Z vydělaných 
peněz si mohli pořídit skautské košile a 
šátky. Světlušky-děvčata ve věku 6-10 let 
se věnovala také hodně rukodělné čin-
nosti, nebo obdarovávání maminek při 
svátku matek. Roj světlušek měl dvě dru-
žiny, jedna se jmenovala Lišky a druhá 
Berušky.

Vyvrcholením celé činnosti se stal 
skautský tábor. Ten probíhal od 11.7. – 
25.7. 1970 v Pusté Rybné. Tábora se 
účastnili souběžně chlapci i dívky. Spo-
lečná byla kuchyň, ale tábořiště měli ka-
ždý zvlášť. Každý měl taky vlastní činnost 
a aktivity. Tábora se zúčastnilo celkem 45 
dětí a 7 vedoucích. Skauti přijeli o den 
dříve a postavili všechny nutné stavby, 

„kamnáři“ zbudovali táborová kamna. 
Poslední táborový oheň na zakončení 

tábora se, ale již nesl v neblahé předtuše 
nových zákazů činnosti. Co tak slibně za-
čalo přinášet své plody, muselo být pod-
ťato hned v zárodku a tak na plnohod-
notné rozvinutí činnosti nebyl již čas.

Normalizace se začala hlásit o slovo a 
krátce po skončení tábora byli  skauti po-
staveni před dvě možnosti-přejít s dětmi 
do pionýrské organizace a nebo svoji čin-
nost opět ukončit. Tábor byl na dlouhou 
dobu posledním ve skautském duchu. Na 
ukončení činnosti střediska se rozhodli  
vedoucí, že podniknou celostřediskový 
výlet autobusem na Macochu a její okolí. 

Dne 28. srpna 1970 se uskutečnil po-
slední rozlučkový oheň na louce u lesa za 
koupalištěm. Tam si mnozí v duchu přáli 
a slibovali, že jistě přijde čas, kdy se se-
jdou a budou pokračovat tam, kde skon-
čili, mnohé oko se zalesklo slzami. Začala 
již druhá dvacetiletá odmlka veřejné čin-
nosti  skautského hnutí.

Celých dvacet let opět žil prosečský 
skauting pouze v srdcích bývalých členů 
a čekal na novou příležitost. Touto příle-
žitostí odstartovaly listopadové události 
roku 1989.

Již prosinci roku 1989, těsně po listopa-
dové „sametové revoluci“, se neformálně 
sešli bývalí vůdci a činovníci střediska z 
let 1969-1970, aby se domluvili na ob-
novení činnosti Junáka v Proseči. Tuto 
schůzku svolal bratr Soukal-Lon a pozval 
na ni všechny skauty, kteří byli aktivní ve 
skautingu v roce 1968-1970. 

Stanislav Soukal-Lon byl vůdcem stře-
diska a táborů do roku 1993.  V tomto 
roce byl zvolen vůdcem střediska Václav 
Rejman – Fabera. Ten funkci vedoucího 
střediska vykonával do roku 2001. V roce 
2001 byl na střediskovém sněmu zvolen 
vedoucím střediska Václav Nádvorník – 
Tapin a ten je vedoucím střediska dodnes.

Práce oddílů se velmi rychle rozvíjela, 
mezi dětmi byla velká chuť se scházet a 
zase prožívat svá skautská dobrodružství. 
Jaro uběhlo jako voda, uskutečnilo se pro-
vizorní táboření, postupně všech oddílů, 
na louce na Pasíčkách. 

Činnost se díky několika členům pře-
nesla také do nedalekého Jarošova, kde 
vznikly další dva oddíly – vlčat a světlušek. 
Vlčata vedl Václav Nádvorník-Tapin spo-
lečně s Jardou Kostlánem – Baluem, svět-
lušek se ujala Růžena Odehnalová –Šipka, 
Blanka Nádvorníková a Hela Kostlánová. 
Postupem času zde byly založeny také 
družiny skautek a skautů. Ve dvou oddí-
lech zde postupně pracovalo cca 40 dětí a 
10 vedoucích. 

Po provizorním táboření v roce 1990 se 
letní táboření v roce 1991 již odehrávalo 
se vším, co k opravdovému skautskému 
táboru patří. Tábory, tentokrát dva, stály 
opět na Pasíčkách a tábořili zde chlapci 
společně s děvčaty. 

Také v následujících letech se pravi-
delně tábořilo na Pasíčkách. Až teprve v 
roce 1999 děvčata prolomila tuto tradici 
a tábořili na tábořišti skautů z Nového 
Města na Moravě v Podolí u Bobrové. 
V roce 2000 je zase následovali chlapci, 
kteří se vydali tábořit do Řečice u Rade-
šínské Svratky. Vždy to byla velice cenná 
zkušenost a obohacení něčím novým, 
dobrodružným. Tábořiště Pasíčka se 

pak stalo oblíbeným a vyhledávaným po 
řadu let. Proběhlo zde několik nezapo-
menutelných táborů – Aljaška, Slovani, 
Alvarez, Lovci mamutů, Mojžíš a další. 
Protože byl pozemek v roce 1999 vrácen 
v restituci a nový majitel měl s pozem-
kem jiné plány, museli se prosečští skauti 
uchýlit na nové tábořiště na Pánově kopci, 
rovněž kousek od Proseče. Od roku 2000 
byl na tomto tábořišti, postupně, vybudo-
ván dřevěný srub, studna na vodu, sklípek 
a nové latríny, tábořiště slouží skautům 
dodnes. 

Za uplynulých 27 roků činnosti stře-
diska se uskutečnilo vždy letní táboření 
ať už společné nebo oddělené, pořádané 
doma na našich tábořištích nebo jinde na 
tábořištích jiných skautských středisek.

V současné době čítá skautské středisko 
121 členů organizovaných v 5 oddílech. 
Scházíme se na pravidelných týdenních 
schůzkách kde se formou her snažíme vy-
tvářet dobré vztahy mezi námi, poznávat 
přírodu, učit se novým praktickým do-
vednostem, vyrábět různé výrobky a další. 
Neodmyslitelnou náplní našich oddílů 
jsou různé výpravy do blízkého i vzdále-
ného okolí.

Tímto končí naše „stopování“ proseč-
ského skautingu a jeho 90 leté historie. 
Skautská kronika zde ovšem nekončí, ale 
píše se dále každodenní činností skautů a 
skautek v Proseči a blízkém okolí. Třikrát 
za svoji existenci museli svoji práci přeru-
šit a třikrát zase zvedli skautskou vlajku 
vzhůru. Věříme tomu, že se tento vývoj 
v budoucnu nebude již nikdy opakovat a 
skauti zde budou i nadále a svobodně na-
plňovat své poslání mezi dětmi a mládeží.

Vanda Šlechtová
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Včelaři Proseč informují

S příchodem jara nám začala včelařská 
sezóna, která se neobejde bez přímého 
kontaktu se včelami. Samotnou včelu 
člověk nezajímá, ale stane se, že si na 
nás třeba unavená sedne. Prostě si potře-
buje odpočinout.  Nelekejte se a trpělivě 
vyčkejte, po chvilce sama vzlétne. Roz-
hodně nemávejte rukama. Včela tuto si-
tuaci chápe jako stav ohrožení a okamžitě 
zabodává žihadlo. Když už se to stane, jak 
ale správně žihadlo vytáhnout? Včelí ži-
hadlo i po odtržení od včely, která  poté 
hyne, stále ještě pracuje. Bodla se ještě asi 
minutu zavrtávají hlouběji do rány po-
mocí vratizoubků a jed z jedového váčku 
stále pumpuje do rány. Je důležité žihadlo 
z rány velmi rychle odstranit, protože čím 
déle je v ráně, tím horší jsou následky. Ži-
hadlo z rány odstraňte jednoduše nehtem. 
Rozhodně ho nemačkejte. Místo vpichu 
ochlaďte studenou vodou nebo ledem, 
aby se snížilo prokrvení a zpomalila re-
akce bodnutí. Hodně pijte a odpočívejte 
ve stínu. Lidově se doporučuje přiložit 
rozkrojenou cibuli. Pokud jste alergičtí 
na nic nečekejte a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

Jitka Čermáková

-PNEUSERVIS

-PŘEDSEZÓNNÍ SERVIS KLIMATIZACÍ
- opravy podvozku vozidel

- diagnostika, opravy a seřízení motoru

- autoklempířské a autokarosářské opravy 

- seřízení geometrie náprav

- opravy brzdových systémů

- příprava vozů na STK

- výměny autoskel

- certifikovaná montáž tažných zařízení

- opravy startérů a alternátorů

- prodej autodílů a autodoplňků

- veškeré mechanické opravy 

více na : tel.: 607 934 690, 721 040 792, 604 537 842
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JARO NA VSI 
 

 

 

 

 

 

 

V NEDĚLI 9. DUBNA 2017 VE 14 HODIN VE ZDERAZSKÉM DOMEČKU 

 

ZŠ a MŠ PERÁLEC ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKY. 

VÝSTAVKA BUDE OTEVŘENA I NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI 16. DUBNA OD 14 DO 16 HODIN. 

DIPRO, výrobní družstvo inva-
lidů, Borská 149, 539 44 Proseč

Přijme zaměstnance na tuto pracovní 
pozici:

FINANČNÍ ÚČETNÍ
 Místo výkonu práce Proseč. 
 Pracovní náplň:
 - samostatné vedení účetnictví v jed-
notce střední velikosti
 - účtování výroby
 - obsluha saldokont
 - příprava a zpracování účetních zá-
věrek
 - zpracování výkazů
 - zpracovávání inventur, reporting
 - kontakt s auditorem, finančním 
úřadem a ostatními orgány státní 
správy

Požadujeme:
 - SŠ/VŠ vzdělání ekonomického 
směru 
 - znalost a aplikaci účetní a daňové 
legislativy
 - uživatelskou znalost práce na PC a 
obsluhu účetního sw 
 - důslednost, časovou flexibilitu, ko-
munikativnost
 - organizační schopnosti, pečlivost, 
samostatnost, spolehlivost, aktivitu

Nabízíme: 
 - práci v zavedené a stabilní společ-
nosti
 - hlavní pracovní poměr
 - nástup možný IHNED

 
Bližší informace budou podány na 
adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů 
tel. č. 469 321 191 
Borská 149, 539 44 Proseč                
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: Zanina Milan, Tmejová 
Jana

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 

Jak hospoda „Hornička“ ke jménu přišla.
Je to už velice dávno. To ještě nestála 

ani Proseč, jenom hlubokými lesy byla 
prosekána obchodní stezka od jižních 
moří směrem na sever. Lesy byly plné 
divoké zvěře a různých pobudů, kteří 
se toulali světem a chtěli co nejrychleji 
zbohatnout. Kovkopové, kutači, kame-
níci, narušovali skály a hledali v nich 
zlato, drahé kamení ale rubali i amfibo-
lit na mlýnské kameny, na stavby tuhu i 
vápenec. V místech, kde dnes stojí „Hor-
nička“, stávala dřevěná krčma, kde se po 
večerech scházeli všichni ti lehkoživkové. 
Hráli vrchcáby, mastili karty a všichni 
se snažili toho druhého co nejvíc ob-
rat. Tak se často stávalo, že odtud někdo 
odešel jenom s holým zadkem. Z němec 
k nám přišli takoví divní lidé, kteří cho-
dili v režných hadrech s kuklou a říkali 
si horníci. Byli většinou zakrnělých po-
stav, tak si u místních lehkoživků vyslou-
žili název Horníčci. A ti prý chodili hrát 
karty se samotným arciďáblem. A tak se 
stalo, že při jedné divoké hře, ve které se 
podvádělo až běda, řekl jeden z Horníčků 
ďáblovi: „Ať se na místě propadnu, jestli 
podvádím!“ To neměl říkat! Zahřmělo a 
v podlaze se otevřela veliká díra, ve které 
zmizel s kartami i arciďáblem. S hrůzou 
všichni prchali z krčmy, a když to po-
tom vyprávěli ostatním, tak říkali, že se 

všichni propadli do pekla a nezůstalo tam 
jediného Horníčka. Odtud dnešní název.                                     
Proto pravím Vám: „Milujte se a množte se 
a nepodvádějte!“

Dle historických pramenů z knihy „Pšouky 
Vysočiny“ sepsal Svatopluk Václav Vobejda.

Další lidová vyprávění z prosečska na-
jdete na databook.cz v rubrice satyra, humor.

Na horním náměstí,                                                                           
vedle kostelíčka,                                                                         

stojí tam hospoda,                                                                                     
hospoda Hornička.

Tam já se napiji,                                                                                            
jídlo si dobré dám                                                                               

až půjdu k domovu,                                                                            
křížem se požehnám.

S.V.V.
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ve Středu 26.dubna od 18 hodin
ve staré evangelické škole

setkání s režisérem a  spisovatelelem 

Jindřichem Mannem
vnukem spisovatele Heinricha 
Manna a synem básníka a spi-
sovatele Ludvíka Aškenazyho.


