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Nový dotační titul Dešťovka
Ministerstvo zemědělství vypi-

suje nový dotační program s názvem 
Dešťovka určený pro vlastníky či sta-
vebníky rodinných a bytových domů 
na využití srážkové a odpadní vody v 
domácnosti i na zahradě. Tedy pro 
všechny, kteří chtějí ušetřit a být záro-
veň šetrní k životnímu prostředí.

Dotaci je možné žádat na akumu-
laci srážkové vody pro zálivku zahrady, 
akumulaci srážkové vody pro splacho-
vání WC a zálivku zahrady a také na 
využití přečištěné odpadní vody s mož-
ným využitím srážkové vody.

Z dotace je možné pořídit například 
na zahradu podzemní plastovou nádrž 
na sběr dešťové vody. Rozdělovat se 
bude 100 miliónů korun, dotace je až   
50 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí začíná 29. května 
2017 od 10 hodin, žádost mů-
žete podat a veškeré informace 
naleznete na internetové adrese: 
www.dotacedestovka.cz

Platební terminál na MěÚ
Vedení města Proseč nyní zajišťuje 

instalaci platebního terminálu do po-
kladny Městského úřadu v Proseči. 
Bezhotovostní platby jsou jedním z 
kroků přiblížení veřejné správy ob-
čanům a službou, kterou občané jistě 
ocení. Kartou bude možné nově pla-
tit všechny místní poplatky. Terminál 
bude kompatibilní se všemi druhy kre-
ditních a debetních platebních karet a 
měl by být v provozu již od června.

Vodní nádrž Martinice v novém
Město Proseč za finanční podpory Par-

dubického kraje a ve spolupráci se spol-
kem Naše Martinice provedlo rozsáhlou 
revitalizaci vodní nádrže Martinice včetně 
opravy příjezdové komunikace. Nádrž je 
evidována jako požární a byla vybudována 
v první polovině 20. století. Prioritně 
slouží k zadržování vody v krajině a také 
jako hlavní zdroj vody v případě požárů, 
protože na Martinice není dodnes zave-
den vodovod. Nádrž však může sloužit i 
jako příjemné odpočinkové místo, či ke 
koupání, ovšem zcela na vlastní riziko. 
Celkové náklady byly 250 tisíc korun 
včetně DPH, z toho přispěl na opravu 
nádrže 150 tisíc korun Pardubický kraj.

Jan Macháček, starosta města Proseč 

Město Proseč navštívil režisér a spisovatel Jindřich Mann
Ve středu 26. dubna 2017 nás poctil 

svou návštěvou a společnou besedou reži-
sér a spisovatel Jindřich Mann. Příjemné 
setkání s vnukem německého spisovatele 
Heinricha Manna a synem českého spi-
sovatele Ludvíka Aškenazyho se odehrálo 
v rámci úspěšného cyklu Prosečských 
dýchánků, které město Proseč společně s 
kulturní komisí města a Českobratrskou 
církví evangelickou Proseč pořádá již šest 
let pro své občany.

Heinrich Mann, významný německý 
spisovatel a bratr známějšího Thomase 
Manna získal v roce 1935 od Proseče do-
movské právo (Thomas Mann až v roce 
1936), což mu umožnilo získat Česko-
slovenské občanství, vycestovat a prav-
děpodobně jemu a jeho rodině odvážné 
rozhodnutí našich předchůdců v těžkém 
předválečném období zachránilo život.

Jan Macháček, starosta města Proseč  

stav před revitalizací (10/2016)

stav nyní (04/2017)
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Zhodnocení práce zastupitelstva a vedení města Proseč za období 
duben 2016 až duben 2017 a přehled připravovaných projektů

Vážení občané, pokračujeme v již pravidelném přehledu realizovaných projektů za uply-
nulé období. Víme, že Vás trápí celá řada problémů a dlouhodobých nedostatků, ale není 
možné vše napravit tak rychle. Jsme samozřejmě rádi a vážíme si toho, když nás na další 
problémy a nedostatky upozorníte třeba pomocí formuláře na internetových stránkách města,  
e-mailem nebo osobně. Za všechny Vaše podněty a příspěvky předem děkujeme.

Proseč má oficiální popis znaku
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
vedený předsedou Mgr. Vítězslavem Jan-
dákem, stanovil na naši žádost v dubnu 
2016 oficiální slovní popis městského 
znaku Proseče: „Ve stříbrném štítě na ze-
leném trojvrší vykračující černý kohout se 
zlatou zbrojí, červeným hřebenem a lalo-
kem. Z horního okraje štítu vyskakuje je-
len přirozených barev s parohy o pěti vý-
sadách.

Dvě první místa v třídění odpadu
V letech 2012 a 2013 se město Proseč 

aktivně zapojilo do kolektivních systémů 
Asekol a Eletrowin a zřídilo hned několik 
míst, kam občané pravidelně odevzdávají 
nepoužívané elektrospotřebiče. To při-
neslo úspěch a v roce 2016  město získalo 
v soutěži Perníková popelnice hned dvě 
první místa v kategorii měst a obcí nad  
2000 obyvatel.

Pojmenování ulic v Proseči
 V březnu 2017 zastupitelstvo města 

rozhodlo o pojmenování dalších 4 ulic v 
Proseči. Oficiální pojmenování již mají 
ulice Na Ručičce, Na Ohradě, Krátká a 
Pastvisko. Informační systém města je 
postupně rozšiřován o ukazatele nově po-
jmenovaných ulic. Do konce roku 2017 
plánuje zastupitelstvo projednat s Osad-
ním výborem Záboří pojmenování zbýva-
jících ulic v Záboří.

Nová ordinace praktického lékaře na náměstí
Na začátku roku 2016 muselo město 

okamžitě zareagovat, v souvislosti se 
změnou držitele licence praktického lé-
kaře pro obvod Proseče a jeho okolí, na 
požadavek zřízení nové ordinace prak-
tického lékaře v majetku města.

Podařilo se vše zrealizovat ve velmi 
krátkém čase, v únoru byly zahájeny sta-
vební práce a kolaudace nové ordinace 
na náměstí Dr. Tošovského v čp. 63 
proběhla v dubnu.

Nová ordinace splňuje všechny sou-
časné hygienické normy a předpisy. 
Kromě ordinace obsahuje také sesternu, 
příjemnou čekárnu a samostatné soci-
ální zařízení určené pouze pro pacienty.

Stále zůstává závazek vytvoření vy-
hrazeného místa pro parkování poblíž 
ordinace pro vozíčkáře a sanitku. Tento 
závazek je možné dle Policie ČR DI 
vyřešit pouze v rámci celkové koncepce 
náměstí, na které se nyní pracuje.

Modernizace městského úřadu
V roce 2011 začala modernizace měst-

ského úřadu opravou toalet pro návštěv-
níky a zaměstnance. V roce 2016 byla 
na  řadě zasedací místnost, která nebyla 
reprezentativní, ani technicky vybavena 
pro konání pracovních a veřejných zase-
dání vedení města s občany, projektanty, 
či investory. Následovala postupná mo-
dernizace kanceláří pro zaměstnance a 
opravy se dočkala i vstupní hala na úřad 
a schody, které slouží všem občanům 

také pro přístup na poštu. Rádi bychom 
do roku 2018 provedli i instalaci výtahu, 
projektová dokumentace včetně staveb-
ního povolení je již na úřadě, bohužel se 
nám nedaří na bezbariérové řešení zís-
kat potřebnou 50 % dotaci.
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Rekordní úspěch Cyklo Maštale
Prosečské náměstí zažilo v roce 2016 

již 16. ročník tradičního závodu horských 
kol Merida Cyklo Maštale 2016. Tento 
ročník se vydařil a stal se nejúspěšnějším 
v historii závodu. Na start se postavilo re-
kordních 1091 závodníků, všechny kate-
gorie odstartoval hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický.

Oprava sochy spisovatelky u ZŠ
Socha české spisovatelky Terézy No-

vákové u vchodu do prvního stupně zá-
kladní školy byla na náklad města v roce 
2016 opravena, stalo se tak po 40 letech 
od jejího odhalení. Socha je zhotovena z 
pískovce a jejím autorem je akademický 
sochař František Janda z Osíka. Opravu 
provedl restaurátor MgA. Petr Rejman z 
Proseče.

Rozestavěná přístavba školy  
našla vhodné využití

Vedení města připravilo společně s ve-
dením školy projekt „Dostavba pavilonu 
odborných učeben ZS Proseč“, který řeší 
budoucí využití rozestavěné a nevyužité 
přístavby základní školy. Na financování 
projektu již byla podána žádost o dotaci 
z evropských fondů. Předmětem projektu 
je využití objektu pro potřeby školy a ve-
řejnosti pro učebny cizích jazyků, práci s 
digitálními technologiemi, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory a dále na ře-
šení bezbariérovosti školy.

Modernizace sportovního areálu a nová sportovní hala
Město Proseč provedlo zcela bez 

dotací a pouze z prostředků měst-
ského rozpočtu dlouho odkládanou 
modernizaci sportovního areálu u zá-
kladní školy. Důvodem byla opakovaná 
nemožnost i přes maximální snahu 
města získat finanční prostředky z ji-
ných zdrojů. Nový je rozšířený běžecký 
ovál, sprintérská trať a doskočiště pro 
skok daleký na konci sprintérské trati.  
V rámci projektu bylo provedeno odvod-
nění běžeckého oválu a trati a dále prove-
deny všechny zpevněné plochy a terénní 
úpravy. Realizaci provedla místní firma  
PP-GROUP.cz s.r.o., která ve veřejné 
soutěži dodala nejnižší nabídkovou cenu. 

Nad rámec projektu bylo realizováno  
prodloužení hlavního chodníku a dopl-
nění veřejného osvětlení z důvodu za-
jištění většího bezpečí pro děti chodící 
brzy ráno do školy nebo školní družiny. 

Město ovšem dále pokračuje v pod-
poře sportu v Proseči s cílem vyřešení 
dlouholetého problému s technicky a 
morálně již nevyhovující tělocvičnou 
postavenou v šedesátých letech minu-
lého století u základní školy. Zastu-
pitelstvo města schválilo v roce 2016 
nejen přípravu investičního záměru 
výstavby „Sportovní haly Proseč“, ale v 
březnu 2017 již schválilo také zpraco-
vání projektové dokumentace ve stupni 

pro územní rozhodnutí a také stavební 
povolení. Autorem architektonického 
řešení je Ing. arch. Karel Šrámek z po-
ličské firmy APOLO CZ s.r.o. a v sou-
časné době jsou práce na zpracování 
projektové dokumentace již v plném 
proudu. 

Nová sportovní hala by měla stát na 
místě stávající tělocvičny. Město se nyní, 
kromě přípravy projektové dokumen-
tace, připravuje na možné dotační výzvy 
na konci roku 2017 s cílem skutečně 
zajistit finanční prostředky na sportovní 
halu. Odhadované náklady na výstavbu 
nové haly se pohybují v rozmezí 12-15 
milionů korun. Zázemí sportovní haly 
by mělo být řešeno v rámci dokončení 
rozestavěné přístavby budovy základní 
školy.
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V České Rybné a Miřetíně byly opraveny komunikace
V září 2016 probíhaly rozsáhlé opravy 

místních komunikací v České Rybné 
a Miřetíně, největší za posledních ně-
kolik desítek let. Opravy prováděla 
firma SKANSKA, která zvítězila ve 
veřejné soutěži s nejnižší nabídkovou 
cenou. Všechny opravy byly provedeny 
položením nového asfaltového živič-
ného koberce v celé šíři jednotlivých 
komunikací a bylo vyřešeno také je-
jich odvodnění. Celkem bylo položeno  
4 260 m2 asfaltového koberce, z toho 
bylo 5 úseků v Miřetíně a 4 úseky v 
České Rybné, na plochu rovným dílem. 
Celkové náklady na opravu činily 1,75 
milionů korun včetně DPH.

Přístřešek v Rychtářových sadech
Město ve spolupráci se Sborem dob-

rovolných hasičů Záboří vybudovalo v 
Rychtářových sadech přístřešek k pří-
pravě a výdeji občerstvení. Veškerý ma-
teriál uhradilo město a hasičský sbor bri-
gádnicky odpracoval neuvěřitelných 447 
hodin.

Nátěr zvoničky v České Rybné
Dřevěná zvonička v České Rybné, 

která je památkou místního významu v 
majetku města získala roce 2016 nový ná-
těr, který zvýší její životnost.

 

Městský úřad s novou střechou
V srpnu 2016 proběhla výměna již do-

sluhující a poškozené střešní krytiny na 
městském úřadě. Původní eternitová stře-
cha byla nahrazena krytinou z hliníko-
vého plechu s povrchovou úpravou.

Nové chodníky a veřejné osvětlení v Proseči 
Město Proseč jen v roce 2016 pro-

vedlo kompletní opravy a rekonstrukce 
chodníků o celkové ploše více než 1000 
m2 a vyměnilo staré nebo doplnilo nové 
veřejné osvětlení v počtu 40 stožárů! 
Konkrétně se jednalo o chodníky v ulici 
Terézy Novákové, kde se podařilo městu 
zajistit bezpečnou cestu pro pěší po chod-
nících z náměstí až do Záboří. Dále to 
byly chodníky v ulici Pasecká a Budislav-
ská. Veřejné osvětlení bylo nové instalo-
váno v ulicích Terézy Novákové, Pasecká, 
Budislavská, Bratří Mannů a za okály. 
Letos bude město pokračovat již dlouho 
chybějícím veřejným osvětlením a měst-
ským rozhlasem v ulici Rybenská.
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Právě realizované projekty
- Kanalizace Proseč - V. etapa (Záboří)
- rekonstrukce veřejných WC
- výstavba komunikace v lokalitě „U Kou-
paliště“

- nová expozice Muzea dýmek
- hlasový průvodce Muzeem dýmek
- oprava místních komunikací a mostů
- zastavovací studie lokalita „Vyhlídka“  
Záboří pro výstavbu 40 až 50 RD

- Průmyslová zóna Proseč studie
- Územní plán Proseč - změna č. 1

Připravované projekty
 

- Sportovní hala Proseč
- veřejné osvětlení v ulici Rybenská
- rozšíření a úprava hřiště za Sokolovnou 
- parkoviště u Sokolovny
- parkoviště u ZŠ
- zateplení obecního objektu čp. 17
- instalace výtahu do městského úřadu
- rekonstrukce veřejného osvětlení v Záboří
- přechody a místa pro přecházení na náměstí  
a jeho okolí a řešení parkování na náměstí

- Regenerace zeleně III. etapa - prosečské 
aleje

- instalace zavlažovacího systému fotbalo-
vého hřiště

- oprava křížku v Miřetíně
- oprava hřbitovní zdi a márnice v Mi-
řetíně

- rekonstrukce VO v České Rybné
- Dostavba pavilonu odborných učeben ZŠ 
Proseč

Zasíťování 8 stavebních parcel 
v lokalitě za hřbitovem

V dubnu 2016 byla zahájena rea-
lizace zasíťování 8 stavebních parcel 
v lokalitě za hřbitovem a příprava na 
výstavbu komunikace. Na financování 
zasíťování se kromě města podíleli 
také vlastníci stavebních parcel.

Kompletní rekonstrukce Sokolovny a instalace digitálního kina
Po celý rok 2016 probíhala kompletní 

rekonstrukce Sokolovny, aby mohla 
dobře sloužit pro potřeby města a jeho 
občanů jako moderní společenské cen-
trum města. V únoru bylo instalováno 
nové digitální kino s prostorovým zvu-
kem, které si za velmi krátkou dobu zís-
kalo své příznivce a pravidelné návštěv-
níky, což je důkazem, že se vše podařilo.
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Merida Cyklo Maštale 2017

17. ročník prestižního závodu horských 
kol malebnou krajinou Přírodní rezervace 
Maštale startuje z prosečského náměstí 
v sobotu 3. 6. 2017. V průběhu měsíce 
března bylo spuštěno elektronické přihla-
šování. I pro letošní ročník máme připra-
veny tratě na 100, 50 a 25 km pro dospělé 
a 10, 5, 1km a 300 m pro děti. Chybět 
nebude ani 20 km trať pro rodinné týmy. 
Letošní tratě budou shodné s loňskými. 
Na webu www.cyklomastale.cz naleznete 
propozice pro letošní ročník, mapy tratí, 
přihlášku do závodu, kategorie, ceník 
startovného a další informace.

Hlavními partnery letošního ročníku 
je Merida, Bike Sport Chrudim a spo-
lečnost Dipro, výrobní družstvo invalidů. 
Na tři nejlepší v každé kategorii čekají 
zajímavé a originální ceny od těchto part-

nerů.
Každým rokem se snažíme zvyšovat 

kvalitu našeho závodu. Pro letošní rok 
jsme pro vás připravili pár vylepšení.
- Čipy budou jednorázové, budou na-

lepeny na startovním čísle, odpadne tak 
jejich připevňování a vracení v cíli. Birell 
letos obdržíte hned u prezence.
- Všichni závodníci z kategorie 100, 50 

a 25 km obdrží po průjezdu cílem SMS 
zprávu s umístěním. Zpráva bude ob-
sahovat název závodu, startovní číslo, 
jméno závodníka, absolutní pořadí a po-
řadí v kategorii, čas, ztrátu.

- Výsledky budou dostupné i na termi-
nálech v prostoru startu a cíle. Na velko-
plošných 40“ terminálech po zadání star-
tovního čísla bude zobrazen výsledný čas, 
pořadí celkové a v kategorii. Výsledky lze 
načíst i pomocí QR kódu umístěného na 
startovním čísle. Průběžné výsledky bu-
dou také vyvěšovány v centru závodu na 
nástěnkách.
- V letošním roce můžou závodníci z ka-

tegorie 100, 50 a 25 km vybírat ze 4 jídel, 
jehož cena je zahrnuta ve startovném. Na 
výběr bude guláš s chlebem, zeleninové 
rizoto, těstovinový salát s kuřecím masem 

a míchaný zeleninový salát s celozrnným 
pečivem. Jídlo se vydává v ZŠ od 11 do 
17 hodin.

Stejně jako v loňském roce nebudou 
možné dohlášky na místě při prezenci pro 
kategorie 100, 50, 25 a 20 km!!! Závod-
níci a týmy se mohou na závod přihlásit 
pouze elektronicky!!! (do 31. 5. 2017). 
Není podmínkou uhradit startovné, to 
stačí až na místě při prezenci. Pokud 
ale nebude startovné uhrazeno do 21. 5. 
2017, platí plná cena startovného a pro 
kategorie 100, 50 a 25 km nebude připra-
veno jídlo, na které má závodník nárok v 
rámci startovného.

Limit pro závod je 700 závodníků z ka-
tegorií 100, 50, 25 km. Ostatní kategorie 
se do limitu nezapočítávají. 

Oproti ostatním ročníkům už bohužel 
nebude triko součástí startovného pro 
kategorie 100, 50 a 25 km. Cena startov-
ného se za posledních 10 let nezměnila, 
ani letos tomu tak nebude. Jen to triko, 
pokud o něj budete mít zájem, je nutné 
si zaplatit. Letos jsme pro vás připravili 
krásnou modrou barvu. 

Čestným hostem letošního závodu 
bude český sportovec a cyklista Jan Smo-
lík, vítěz Závodu míru z roku 1964, star-
toval i na Letních olympijských hrách v 
Tokiu a v Mexico City.

Za tým pořadatelů Lucie Oherová

7

Talentované psí štěně Balynka naučila třídit desetitisíce dětí po celé ČR
V dubnu 2017 navštívila Balynka v 

rámci svého turné po republice Pardu-
bický kraj. Mohli jste se s ní postupně 
potkat v Budislavi, Proseči, Žamberku, 
Králíkách, Třemošnici a Pardubicích.

Pohádka O Balynce, dobrém štěněti, 
je součástí vzdělávacího programu na 
podporu třídění a recyklace společnosti 
EKO-KOM a spolu s projekty jako 
Tonda Obal nebo Brána recyklace oslo-
vily za 15 let své existenci již přes dva mi-
liony dětí.

S Karlovarským hudebním divadlem 
přímo spolupracovalo na přípravě před-
stavení 465 pedagogů a pracovníků v 
oblasti kultury. Zájem o představení pro 
roky 2017 a 2018 projevilo přibližně 320 

školských subjektů. Nezisková společ-
nost EKO-KOM provozuje již od roku 
1999 celorepublikový systém, který za-
jišťuje třídění, recyklaci a využití obalo-
vého odpadu. Aby byl systém dostatečně 
efektivní, je třeba motivovat společnost 
ke třídění a to zejména děti. Společnost 
EKO-KOM má svojí nezpochybnitelnou 
a nezastupitelnou roli při vzdělávání oby-
vatel ke třídění a recyklaci odpadů.

Na začátku dubna se Karlovarské hu-
dební divadlo vypravilo s pohádkou O 
Balynce, dobrém štěněti do Budislavi. 
Soubor, technika i pojízdná výstava re-
cyklovaných výrobků Brána recyklace se 
vypravily z Karlových Varů již v jarním 
voňavém odpoledni směrem na východ.

Bezprostředně po odehrání prvního 
představení se soubor urychleně vydal do 
nedaleké Proseče na  představení druhé. 

Městské společenské centrum Soko-
lovna v Proseči je v divadelním světě 
známé spíše jako Prosečské divadlo, ne-
boť málokterá obec v naší zemi se může 
pochlubit takovým skvostem, jaký po 
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sobě Sokolové v Proseči zanechali. Spo-
jení citu ke kulturní tradici a správného 
manažerského ducha pana starosty s dob-
rou vůlí zajistily prosečským krásný mul-
tifunkční a moderně vybavený sál, který 
má všechny předpoklady pro realizaci di-
vadelního představení.

Ochotný technický personál očekával 
soubor a techniku po půl desáté, společ-
nými silami se během jedné hodin poda-
řilo zajistit a připravit vše nezbytné pro 
realizaci druhého pondělního představení 

pohádky O Balynce, dobrém štěněti. 
Veselé Halalí tralalí z pohádky znělo i 

po představení. Bylo nutné postavit lavice 
v hledišti pro příchozí děti, které se v pro-
blematice třídění domácího odpadu velmi 
rychle zorientovaly, a přes několik málo 
drobných přehmatů v začátku inscenace, 
se v jeho závěru všichni shodli na základ-
ních pravidlech nakládání s odpady v do-
mácnostech. Děti, ačkoliv byly v prvních 
řadách ještě velmi malinké, přes obavy 
souboru udržely pozornost po dobu ce-

lého trvání pohádky, a dámám učitelkám 
byly po představení rozdány pověřovací 
listinky od detektivního štěněte Balynky. 
V dešti nakládal soubor aparatury a rekvi-
zity a vydal se na další místo dubnového 
turné pohádky O Balynce dobrém štěněti 

- do Žamberka.  
Kristýna Sklenářová

Občanské průkazy v roce 2017 
ve Skutči

Od listopadu funguje na Městském 
úřadě ve Skutči v rámci pilotního pro-
jektu MVČR pracoviště Městského 
úřadu Chrudim pro agendu občan-
ských průkazů.
Úřední hodiny v roce 2017 jsou násle-
dující:

11. května, 25. května, 8. června a 22. 
června vždy od 12.30 do 17.00 hodin. 
Ve všech případech se jedná o čtvrtky.

Kancelář pracoviště občanských prů-
kazů je v II. patře budovy Městského 
úřadu Skuteč, č. dveří 305. Připomí-
náme, že do II. poschodí se pohodlně 
dostanete výtahem.

Můžete si zde vyřídit žádosti o ob-
čanské průkazy téměř ve všech přípa-
dech. Výjimkou jsou žádosti o vydání 
občanských průkazů ve zkrácené lhůtě, 
tzv. rychlovky“, jejich vydávání není ve 
Skutči technicky možné a žádosti, u 
nichž bude u osoby žadatele zjištěna 
nesrovnalost v údajích vedených v in-
formačních systémech. Všechny tyto 
případy budou individuálně posouzeny 
a řešeny dále v součinnosti s pracovi-
štěm v Chrudimi, případně přímo na 
pracovišti v Chrudimi.

NABÍDKA BRIGÁDY
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 

nabízí brigádu na DPP pracovníka 
obsluhy Toulovcovy rozhledny (Budi-
slav) a rozhledny Borůvky (Hluboká) 
v období červen a září, pouze týdenní 
provoz. 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

Nově založený spolek P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s.
Od začátku dubna začal oficiálné fun-

govat nový spolek s názvem P.A.S.E.K.Y 
- 2017 z.s. a sídlem na Pasekách. 

Současné změny a úpravy zákonů nám 
už neumožňují pořádání akcí bez právní 
subjektivity, pouze pod hlavičkou osad-
ního výboru, proto jsme se rozhodli zalo-
žit spolek a tím také rozšířit svoje aktivity. 
Spolek funguje souběžně s Osadním vý-
borem Paseky, který tímto nezaniká. 

Základním účelem a hlavní činností 
spolku je především uchování tradic a 
historie bývalé obce Paseky a okolí, šíření 
historického odkazu původních rodáků, 
aktivní podílení se na zvelebování bývalé 
obce Paseky a okolí s cílem vést občany, 
zejména děti a mládež, v duchu místních 
zvyklostí a tradic. Dalším cílem spolku je 
podpora a rozvoj kulturní činnosti v Pro-
seči a přilehlých obcích, podpora a rozvoj 
zájmové a sportovní činnosti, volnoča-
sových aktivit dětí, mládeže a dospělých. 
Spolek bude pořádát kulturní, společen-
ské, sportovní a osvětové akce pro děti, 

mládež a širokou veřejnost.
Plánem spolku je také vydávání infor-

mačních, odborných a propagačních ma-
teriálů a publikací, ale také spolupráce s 
dalšími spolky a subjekty v kulturní, cha-
ritativní a vzdělávací oblasti.

Spolek P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. má v 
současné době registrovaných 14 členů. 
Do výkonného výboru, který má 3 členy 
byla zvolena Veronika Doležalová jako 
předsedkyně spolku, Martina Uhrová a 
Šárka Skipalová.

Od založení ale rozhodně nezahálíme, 
spolek se v současné době podílí na pro-
vozu městského kina v Proseči. Dále bylo 
třeba udělat jarní úklid v parku a na ve-
řejných místech na Pasekách. A tím roz-
hodně nekončíme, protože v plánu máme 
zábavy, rekordy, soutěže, plesy a další. 
Určitě o nás uslyšíte!

Za P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. 
Veronika Doležalová
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BŘEZEN 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY 

 My jsme tento svátek oslavili s šes-
ťáky návštěvou městské knihovny. Paní  

Rejentová nám připravila velice zajíma-
vou besedu o známém francouzském spi-
sovateli. A co nás především zaujalo?

Celý text si můžete přečíst v březnovém 
čísle časopisu Šotek. 

BESEDY S P. BLAŽKOVOU 
Ve středu 15. března do naší školy za-

vítala p. Alena Blažková. Pro žáky 6. a 9. 
ročníku připravila zajímavé besedy. Žáci 
šestého ročníku se zúčastnili  

besedy na témata pro dívky „Dospívám 
aneb život plný změn...“ a pro chlapce 

„Na prahu mužnosti“. Pro deváťáky bylo 
téma „Holky z Venuše, kluci z Marsu“. 
Beseda očima žáků:

Ve středu 15. 3. obě deváté třídy na-
vštívila paní Alena Blažková s besedou na 
téma Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, 
která nám měla připomenout, jak se muži 
mají chovat k ženám a naopak. Beseda se 
nám líbila. 

Veronika Lettlová

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V 
RECITACI 

Ve čtvrtek 16. března se děvčata Nina 
Sodomková (6. A), Ema Sodomková, 
Veronika Lettlová a Katka Stodolová (9. 
A) vydala do Chrudimi reprezentovat 
naši školu v okresním kole recitační sou-
těže. Tato akce se konala na malé scéně 
Divadla K. Pipicha. Měly jsme možnost 
zde vidět vystoupení cca 50 soutěžících v 
3. a 4. kategorii, takže celý den zde strá-
vený by se dal nazvat jako jedna ,,pěkná 
dlouhá báseň“… I našim  

děvčatům se vystoupení moc povedla a 
svým přednesem zaujala natolik, že jsme 
byly požádány i o kopii přednášeného 
textu. Do krajského kola nakonec po-
stoupilo 5 soutěžících – z toho 4 chlapci 

– nutno dodat, že jsme jim postup přály, 
protože i nám se jejich vystoupení líbila. 
Strávily jsme v Chrudimi pěkný den a ur-
čitě se přednesu budeme věnovat i nadále.

Mgr. Jana Pavlovičová

BASKETBAL ŽÁKŮ 6. - 7 . TŘÍD 
Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se v Chrudimi 

uskutečnilo okresní kolo v basketbale 
žáků 6. - 7. tříd. Tohoto okresního finále 
se zúčastnila tři družstva. Našimi soupeři 
byla družstva chlapců ze ZŠ Dr. Malíka 
Chrudim a Gymnázia Josefa Ressela 
Chrudim. Oba soupeři byli nad naše síly. 
I přes velmi solidní výkony jsme podlehli 
oběma zkušenějším a fyzicky lépe vyba-
veným celkům a skončili na třetím místě. 
Družstvo je příslibem pro příští roky. 
Díky patří všem hráčům, kteří nás v tur-
naji reprezentovali: Andrej Češka, Václav 
Beránek, Jan Uličný, Jan Pospíšil, Patrik 
Chlebný, Jan Májik, Mirek Dvořák, Fi-
lip Romportl, David Sodomka, Šimon 
Lustyk, Jindřich Sodomka, Jiří Janecký.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ 
Jako přípravu na okresní kolo v sálové 

kopané proběhl turnaj trojic v naší tělo-
cvičně. Do turnaje zasáhlo 5 chlapeckých 
a tři dívčí družstva. Ve skupině chlapec-
kých družstev proběhly velmi vyrovnané 
a dramatické boje a vítěz byl znám až po 
úplně posledním zápasu turnaje. Žádné 
družstvo neprošlo turnajem bez ztráty 

bodů. Mezi chlapci zvítězilo družstvo ve 
složení Filip Romportl, David Sodomka, 
Jindřich Sodomka před družstvem Vác-
lav Beránek, Andrej Češka, Jakub Hledík. 
Ve skupině dívek byly boje stejně urputné. 
Zvítězilo družstvo ve složení Natálie Ne-
šetřilová, Karolína Vávrová a Miloslava 
Jeništová.

Mgr. Jan Stodola

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz
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DIVADLO PARDUBICE
I v letošním roce navštěvujeme abo-

nentní představení ve Východočeském 
divadle v Pardubicích. O abonentky byl 
velký zájem, takže jezdí pravidelně 46 
žáků a 4 pedagogové.

Prozatím jsme zhlédli představení 
Othello; Hoří, má panenko; Romeo a 
Julie; Bílá nemoc. Všechna představení 
se nám moc líbila. Letos ještě uvidíme 
Konec masopustu a Kráska a zvíře. Se 
zájezdy do divadla jsme moc spokojeni a 
určitě budeme jezdit i příští rok.

Mgr. Jana Pavlovičová, 
Mgr. Jan Stodola

ELIXÍR DO FYZIKY
Již čtvrtým rokem se někteří učitelé fy-

ziky naší školy účastní projektu Elixír do 
škol. Elixír do škol je projekt Nadace De-
positum Bonum, jehož cílem je podpo-
řit výuku technických a přírodovědných 
oborů na základních a středních školách.

Jak název napovídá, Elixír do škol 
by měl zejména pomoci oživit hodiny a 
prosadit zábavnou, přesto kvalitní a prak-
tickou výuku s důrazem na získání osvo-
jených znalostí. Někdy stačí velmi málo 

– třeba když učitel nechá děti si na vlastní 
kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá 
příklady z praxe a rozvíjí přirozenou 
zvídavost dětí. Takový přístup má při-
tom zásadní vliv na to, zda se děti budou 
technických oborů bát, nebo je začnou 
bavit a třeba se je rozhodnou studovat i 
v budoucnu. Nadace Depositum Bonum 
skrze projekt Elixír do škol proto podpo-
ruje  takové pedagogy, kteří dokážou děti 
inspirovat a nadchnout.

V rámci Elixíru se učitelé fyziky naší 

školy pod vedením zkušeného pedagoga 
na gymnáziu v Poličce schází s fyzikáři z 
jiných škol a vyměňují si své zkušenosti. 
Účast je dobrovolná, zadarmo a přijít 
může kdokoliv. V rámci českého školství 
jde o unikátní projekt.

Mgr. Jarmila Michálková

FYZIKÁLNÍ EXPERIMENTY
Fyzikální ohlédnutí za rokem 2016
Pokud se žáků 2. stupně zeptáte, zda je 

baví fyzika ve škole, řeknou téměř všichni, 
že je zajímají hlavně pokusy. Platí totiž, 
že poznání spojené s experimentem, při 
kterém se „dějí divy“, je to nejcennější. 
A pokud si sami žáci připraví pro druhé 
do výuky experiment, zaslouží si vydatný 
potlesk od svých spolužáků a pochvalu 
učitele. 

Děkuji Vám, malí fyzikové, že přispí-
váte k tomu, aby fyzika byla zábavná.

Mgr. Jarmila Michálková

DNES ČTU DĚTEM JÁ

V pátek 17. 3. 2017 jsme opět po delší 
odmlce pokračovali ve čtení dětem v 1. 
třídě. Toto setkávání si letos vzali na sta-
rost žáci 9. ročníku naší školy. Celá akce 
se koná v rámci kampaně Celé Česko čte 

dětem, která vloni oslavila deset let své 
existence. 

Další čtenářkou byla Kristýna Třasá-
ková z 9. B, která si po přečtení ještě o 
pohádce s dětmi povídala.

Mgr. Zdeněk Pecina

NĚMECKÉ PŘEDSTAVENÍ
3 x über die Liebe - představení v ně-

meckém jazyce v podání německého pro-
fesionálního herce Maxe Mauera.

V pátek 31. 3. jsme s paní učitelkou 
Tobiášovou vyrazili do Pardubic na ně-
mecké představení. Po příjezdu jsme šli 
směrem ke konzervatoři. Představení se 
konalo v malém sále. Měli jsme výhodu, 
že jsme seděli hned v první řadě.

Hráli tam celkem tři představení: Malá 
mořská víla, Pyšná princezna, Zimní 
královna. Nejvíce se mi líbila Pyšná prin-
cezna. Uběhlo to strašně rychle, ale byla 
to zábava. Po vystoupení jsme měli roz-
chod. A po rozchodu jsme už jeli do školy.

Kristýna Mrvišová, 7. třída

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Z okresního kola této olympiády do 

krajského postoupila Ema Sodomková, a 
to v kategorii „C“, což jsou žáci 9. třídy a 
kvarty víceletých gymnázií.

V celkovém počtu soutěžících ve 4 
kategoriích byla jen 3 děvčata, z toho v 
Emině kategorii 2. Chlapci jsou asi lepší 
geografové. Děkujeme Emě za reprezen-
taci naší školy.

Mgr. Romana Pešková
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PLANETA LEGO 3 – NÁVRAT 
NA ZEMI

 Ve dnech 31. 3. – 2. 4. proběhl již třetí 
ročník výstavy Planeta Lego, tentokrát 
s podtextem návrat na Zemi. Výstavu 
uspořádal kroužek technických doved-
ností při ZŠ Proseč ve spolupráci a s pod-
porou města Proseč. Letošní výstava se 
od předchozích ročníků lišila tím, že byla 
zaměřena tematicky. V oblasti Lega jsme 
se zaměřili na výrobky Lego Technic a 
modely Lego vlaků, druhá část výstavy 
byla postavena v „retrostylu“ – zde byly 
vystaveny staré hračky, hry a modelové 
železnice z 60. a 70. let minulého století.

Výstavy se zúčastnilo 60 vystavovatelů, 
z toho 54 dětí a 6 dospělých. Vystaveno 
bylo téměř 170 výrobků (asi 90 Lego a 80 
hraček a ostatních). V průběhu výstavy 
bylo vybráno dobrovolné vstupné 1761 
Kč, které bude použito na podporu další 
činnosti KTD.

Letošní výstava pro nás měla velký 
význam v tom, že od prvotního nápadu, 
organizaci, přípravu i vlastní realizaci, 
služby, dozory, průvodcovskou činnost 
a další, byla výstava prací dětí - členů 
kroužku. Právě jim patří velký dík.

V úterý 11. 4. se konalo slavnostní vy-
hodnocení výstavy, kterého se zúčastnil 
starosta města Bc. Jan Macháček, mís-
tostarosta pan Miloslav Hurych a ře-
ditel základní školy Mgr. Josef Roušar. 
Všichni zúčastnění obdrželi od zástupců 
města věcnou cenu a členové KTD krásný 
věcný dar – velkou stavebnici těžebního 
rypadla Lego Technic.

Na závěr chceme poděkovat všem 
vystavovatelům, vedení základní školy, 
městu Proseč za sponzorskou podporu a 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na organizaci, přípravě a celém prů-
běhu realizace výstavy.

Mgr. Pavel Stodola a kolektiv KTD

CHRUDIM ZPÍVÁ
V pondělí 3. dubna nebylo v Chrudimi 

počasí přímo ukázkové, ovšem dá se říci, 
že zpěváčkům, kteří sem přijeli, tu pršelo 
štěstí. Ve dnech 3. a 4. dubna se v chru-
dimském muzeu konala Regionální pře-
hlídka dětských pěveckých sborů.

Sjelo se sem 641 zpěváčků sdružených 
ve 22 sborech. Oba dny tu zněly písně 
lidové, klasické, ale i populární. Dle slov 
poroty byly zúčastněné sbory na tak vy-
soké úrovni, že jim nebylo téměř co vy-
tknout. Podle toho vypadalo i závěrečné 
hodnocení – až na jeden se všechny sbory 
umístily ve stříbrném nebo zlatém pásmu.

I my jsme byli moc rádi, že jsme splnili 
tato vysoká kritéria a z našeho ocenění 
máme velikou radost. Červánek si přivezl 

diplom za stříbrné pásmo, Prosečánek 
dokonce za zlaté. Zvláštní ocenění získala 
i p. Kristýna Řebíčková za klavírní dopro-
vod.

Z úspěchu máme velikou radost, po-
chvala a poděkování patří všem zpěváč-
kům, hudebnímu doprovodu, sbormis-
trům a Vám všem, kteří jste nám drželi 
palce.

Prosečánek, Červánek

ZÁPIS 
Ve čtvrtek 6. dubna se konal zápis do 1. 

třídy základní školy. 
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EKOLOGIE LETEM SVĚTEM
Na 5. dubna 2017 jsme se těšili, pro-

tože byl náš oblíbený projektový den. Ko-
lektivy tříd si na přelomu ledna a února 
vybraly témata, se kterými dnes seznámily 
své spolužáky a učitele. 

Jak žáci vybírali? 
6. A - Papír
6. B - Dřevo
7. tř. - Stavební hmoty a materiály
8. tř. - Automobilový průmysl
9. A - Plasty
9. B - Chemický průmysl

Byly připraveny prezentace témat, há-
danky, křížovky, přesmyčky, zkoušky 
praktických dovedností a jiné. 

Z papíru se báječně skládá, dá se vyro-
bit papír ruční. U dřeva se šesťáci mimo 

jiné věnovali některým firmám z Proseče, 
které s ním pracují, nabídli práci s kladív-
kem a hřebíky, protože tu zvládnout, to 
se hodí i děvčatům. 

Seznámit se s tím, co se týká případné 
stavby domu, to se také může v budouc-
nosti hodit, i když se stále vyvíjí nové po-
stupy.

Auto, to je přání snad každého kluka 
i děvčete. Znát značky, vliv aut na život 
kolem nás, o to šlo osmákům. Vybrali 
jako ukázky pěkné modely.

Plasty, tak s těmi se rozhodně potká-
váme každý den. Žáci 9. A nás velmi 

zajímavou formou provedli jejich proble-
matikou a zjišťovali, jak s nimi zacházíme. 
Jejich kolegové z 9. B třídy nás provedli 
problematikou chemického průmyslu. 
Předvedli jednoduché pokusy.

Celý den byl zajímavý. A byli s námi 
také páťáci, protože příští školní rok bu-
dou i oni součástí kolektivu, který bude 
aktivně prožívat tento den. Snad se jim, 
ale i všem ostatním, kteří naše stanoviště 
navštívili, den líbil. 

A věřte, že tímto naše ekologické cho-
vání nekončí.

Blanka Stodolová

PROSEČSKÁ HVĚZDA
V pondělí 10. 4. se konalo školní kolo 

pěvecké soutěže Prosečská hvězda.

Mateřská škola informuje - www.msprosec.cz

DEN VODY
Světový Den vody 22. 3. oslavily děti ve 

všech třídách. Voda byla za chvíli úplně 
všude.

„KOZÍ DEN“
„Kozí den“ si děti užily 16. – 17. 3. za 

hezkého jarního počasí. Zvířecí kamarádi 
předvedli dětem veselou rozcvičku a spo-
lečně s dětmi si celé dopoledne hráli a ne-
chali se krmit i hladit.

DÍLNIČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Cílem dalšího pokračování „Dílniček“ 

pro předškoláky 29. 3. byl domeček pro 
berušky.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pondělí 3. 4. jsme zhlédli veselé di-

vadelní představení o třídění odpadu. V 
příběhu si s chutí zahrály také naše děti.

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Předškolní děti navštívily své starší ka-

marády a vyzkoušely si pod vedením paní 
učitelky Smělé svoje dovednosti. Zbyl i 
čas na společnou zábavu a relaxaci.

 „PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Holčička přijde k panu učiteli a vážně 

se ptá: „A ty máš školku úplně zadarmo 
nebo musíš něco platit?“

STAVBY Z PROUTÍ
Svépomocí se nám podařilo postavit 

pro děti dvě proutěné stavby z japonských 
rychlerostoucích vrb. Již se těšíme, až se 
oba domečky zazelenají.

TANČENÍ VE ŠKOLCE
Pět týdnů probíhal v naší mateřské 

škole taneční kroužek pod vedením 
paní Martiny Novákové z taneční školy 
BESTA Chrudim. Děti si osvojily ta-
neční prvky, rytmus, správné držení těla, 
koordinaci a hudební cítění. 

VELIKONOCE V MŠ
Přípravy na Velikonoce byly v MŠ tra-

dičně tvořivé, veselé a plné nápadů. 

 Za MŠ Libor Michálek
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Jaro na vsi … takové bylo téma slav-
nostního zahájení tradiční Velikonoční 
výstavky dětských výrobků ve Zderaz-
ském domečku. I přesto, že se většinou 
při našich exteriérových programech po-
týkáme s nepřízní počasí, to letošní si ne-
můžeme vynachválit. Na Květnou neděli 
slunce svítilo a hřálo, a tak si účinkující 
děti mohly své vystoupení náležitě užít 
bez vrstev teplého oblečení a přítomní 
přihlížející diváci o trochu déle popoví-
dat se známými, a třeba i bez obav z pro-
stydnutí posedět na přinesené stoličce.  A 
právě oblečení bylo letos opravdu tradiční. 
Sukýnky, šátky, vyšívání, košile, kšil-
tovky, to vše, jak na módní přehlídce ze 

starých časů. Však si maminky na vizáži 
svých dětí daly opravdu záležet, a za to 
jim upřímně děkujeme. A k tomu všemu 
nechyběla lidová říkadla a písničky, dět-
ské jarní hry, píšťaličky, vítání jara, vyná-
šení Mořeny a samozřejmě jarní a veliko-
noční dekorace – vajíčka, zajíci, kuřátka 

… tak, jak to dříve na vsi bývalo. Kdo z 
Vás neměl tu možnost být u toho s námi, 
prohlédněte si alespoň několik fotografií, 
nebo navštivte naše webové stránky: sko-
laperalec.cz. Děkujeme Obecnímu úřadu 
ve Zderazi, který nám každoročně pre-
zentaci naší tvořivosti umožní.

Za ZŠ a MŠ Perálec 
 Monika Klofátová

Z 
Perálec

Š  a M Š  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC      

Z Á P I S 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI 
  
  
  

  

A 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

5. KVĚTNA 2017 OD 8 DO 15 HODIN 
 

K ZÁPISU PŘINESTE VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ  
POTVRZENOU OD LÉKAŘE 

ŽÁDOST SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V MŠ NEBO STÁHNOUT 
Z WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY 

 
PODROBNÉ INFORMACE: skolaperalec.cz 
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Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:
Jojo Moyes – Stříbrná zátoka, Patrik 
Hartl – Malý pražský erotikon, Evžen 
Boček – Aristokratka na koni, Cilla a 
Rolf Börjlindovi – Černý úsvit, Peter 
May – Umrlčí cesta, František Kotleta 

– Lovci, Ota Pavel – Smrt krásných 
srnců, Dean Koontz – Intenzita, Bar-
bara Erskine – Úkryt před světlem, Li-
ane Moriarty – Na co Alice zapomněla, 
Laurent Gounelle – Den, kdy jsem se 
naučil žít, Sandra Brown – Reportér, 
Diane Chamberlain – Dvojí život, Mi-
chael Peinkofer – Kniha z Askalonu, 
Karin Slaughter – Kriminálník, Ni-
cholas Sparks – Milý Johne, Danielle 
Steel – Vzácné dary, Country, Cheryl 
Strayed – Divočina, Waris Dirie – Safa: 
Zachraňte kvítek pouště, S. J. Watson – 
Dřív než půjdu spát, Susanna Kearsley 

– Mariana, Kate Morton – Zapomenutá 
zahrada, Fiona McIntosh – Slavičí pí-
seň, Lisa Kleypas – Duhová ulice, Je-
zero snů, Jude Deveraux – Proměny 
srdce, Zuzana Francková – Žít svůj ži-

vot, Kristýna Pivodová – Zločin z lásky, 
Josef Kratochvíl – Poukázka na smrt
Naučná literatura:
Dana Čermáková – Supervita aneb Na-
vždy zdravá a krásná, Iveta Fabešová – 
Sladké a veselé s Ivetou, Kate Knighton 

– 50 věcí, které si můžeš vyrobit na veli-
konoce

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.)

Noc s Andersenem 2017 je za námi…
Městská knihovna opět po roce ožila i 

ve večerních a nočních hodinách. V pátek 
31. března zde proběhla již devátá pohád-
ková noc na počest dánského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena.   

Partnerem letošní Noci s Andersenem 
byl časopis Čtyřlístek a hrdinové Čtyř-
lístku Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fifinka 
se stali našimi průvodci a kamarády po 
celou Noc s Andersenem. Nejprve jsme si 
vyzdobili knihovnu obrázky hrdinů Čtyř-
lístku, které děti vymalovaly a pak hurá 
ven, „Pohádková cesta za Čtyřlístkem“ už 
čeká. Ještě že nám počasí tak přálo. My-
špulín, Bobík, Pinďa a Fifinka připravili 
pro děti několik úkolů, které musely děti 
cestou plnit. Několik úkolů od hrdinů 
Čtyřlístku bylo pro děti připraveno i v 
knihovně a hlavní program byl završen 
hledáním a nalezením pokladu od Ćtyř-
lístku.  

Potom jsme si společně hráli, vyráběli 
prstýnky s obrázky kreslených postavi-
ček Čtyřlístku, představovali knížky, četli, 
povídali a nakonec přišel čas karimatek 
a spacáků. To ještě ale vůbec nezname-
nalo, že nastal čas spaní, protože se ještě 
dlouho ze všech koutů knihovny ozý-
valo špitání, chichotání a blikání baterek. 
Ráno jsme se sice trochu nevyspalí, ale 
spokojení společně nasnídali a už se mů-
žeme těšit na další společné nocování…

Děkuji Petře a Honzovi za pomoc při 
této akci a také děkuji hodným mamin-
kám, které napekly pro děti moučníky k 
snídani.

Eva Rejentová

Březen v knihovně ve znamení 
besed

Měsíc březen zaznamenal v 
knihovně rekordní počet besed. První 
březnovou neděli pořádala p. Kateřina 
Zelinková besedu „Den pro zdraví“, 
která vzbudila mezi přítomnými že-
nami velký zájem. Hovořilo se jednak 
o sebeléčebných schopnostech našeho 
těla pomocí darů přírody a drobnými 
úpravami každodenních činností a 
také, jak je možné řešit alternativně 
nejčastější nemoci jako je např. rýma, 
kašel, bolest v krku.

V pondělí, první den po jarních 
prázdninách navštívili městskou 
knihovnu žáci ze šestých tříd, nejprve 
přišla třída 6.B s paní učitelkou Zvá-
rovou a po hodinové přestávce dorazila 
třída 6.A s paní učitelkou Pavlovičo-
vou. Žáci obou tříd si vyslechli besedu 
o francouzském spisovateli Julesovi 
Vernovi a měli i chvíli čas a možnost 
prohlédnout si nabízené knihy, pří-
padně si i nějakou knihu vypůjčit. 

Další pondělí, 20. března přišly na 
pravidelnou pohádku veverky – před-
školáci z mateřské školy. Děti si po-
slechly pohádku „Jak koťátko hledalo 
mlíčko“ z Martínkovy čítanky od Edu-
arda Petišky a v knihovně bylo ten den 
opravdu velmi příjemně a veselo, pro-
tože pan učitel Michálek s sebou při-
nesl harmoniku. 

Poslední březnové pondělí navštívily 
knihovnu opět děti z mateřské školy, 
tentokrát z Jahůdkové třídy a přišla i 

„Pohádková babička“, paní Marie Ře-
bíčková, aby dětem přečetla „Pohádku 
o černém draku a o Honzovi“ z knihy 
Hurá za Zdendou od Ondřeje Sekory. 
Po pohádce se v knihovně opět zpívalo.

Eva Rejentová
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Koutek naší kronikářky: 
Snahy o vybudování železniční trati přes Proseč

Už naši předkové považovali za velký 
nedostatek skutečnost, že se i přes velké 
a dlouholeté úsilí nepodařilo vybudovat 
železniční trať vedoucí přes Proseč, která 
by spojovala východní Čechy se západní 
Moravou. Byli si vědomi významu že-
leznice pro hospodářský a kulturní roz-
voj regionu, využití zdejšího přírodního 
materiálu ( žuly, kamene) pro nejrůznější 
stavby, dopravu osob za zaměstnáním 
nebo vzděláváním. Od 60. let 19. století 
byla vypracována celá řada projektů, ale 
pro nepříznivé politické, hospodářské 
nebo vojenské  podmínky žádný z pro-
jektů nebyl dokončen.                

V roce 1870 se obecní zastupitelstva 
Ústí nad Orlicí, Litomyšle, Proseče, Po-
ličky a  Hlinska domáhala železniční trati 
z Ústí nad Orlicí do Hlinska. V té době 
žádalo vítězné Prusko, aby Rakousko 
spojilo železnicí průmyslové Pruské Slez-
sko s Prahou a Vídní. Konkrétně šlo o vy-
budování trati Hradec Králové – Týniště 
nad Orlicí – Ústí nad Orlicí – Letohrad 

– Meziměstí. Na ni měla být napojena 
odbočka na Vídeň. Proto se vytvořila spo-
lečnost, která hodlala vybudovat dráhu z 
Ústí nad Orlicí přes Litomyšl, Proseč do 
Poličky a dále k Hlinsku, kde by se na-
pojila na severozápadní dráhu z Prahy 
do Vídně. Projekty došly tak daleko, že 
se pět společností ucházelo o koncesi k 
stavbě této trati. Když zemský výbor 5. 
května 1871 doporučil realizaci projektu 
českému místodržitelství, byly již uděleny 
předběžné koncese. Trať byla vyměřena 
a vykolíkována, pod Salavou u cihelny 
bylo projektováno prosečské nádraží. Ke 
stavbě však nedošlo. 26. června 1872 
bylo rozhodnuto o zastavení projektu do 
doby, než bude prodloužena pardubicko- 
německobrodská dráha  do Jihlavy .Ná-
sledný krach na vídeňské burze roku 1873 
zmařil realizaci tohoto projektu a způ-
sobil úpadek většiny společností a na čas 
pozastavil jakékoliv podnikání.   

Další žádost na postavení železnice po-
dala Proseč Sněmu království českého v 
roce 1889, v níž  upozornila na možnost 
rozvoje průmyslu kamenického, obuv-
nictví, tkalcovství, koželužství, dřevařství  
náhradou za zaniklý průmysl sklářský. 
Sněm konaný 19.11.1889 návrh referenta 
hraběte Nostice doporučil c.k. vládě k 
rychlému vyřízení. Bohužel se tak nestalo. 

V roce 1894 byl znovu projednáván ná-
vrh dráhy Polička – Litomyšl, o němž se 
uvažovalo již koncem 60. let. Tato trať 
měla vést mezi Čistou a Dolním Újez-

dem na Sebranice s odbočkou ze Širo-
kého Dolu do Proseče. Nakonec dala 
vláda z vojensko-strategických důvodů 
přednost svitavskému projektu. Provoz 
na trati Svitavy – Polička byl zahájen 15. 
září 1896. V dalším roce bylo uvedeno do 
provozu prodloužení trati z Poličky do 
Skutče.

V roce 1907 se začalo jednat o projektu 
tzv.Českomoravské spojovací dráhy Lito-
myšl – Polička – Jimramov – Nové Město 
na Moravě s prodloužením přes Křižanov 
do Velkého Meziříčí. V Litomyšli sídlil 
železniční výbor, který roku 1909 získal 
koncesi pro výstavbu úseku z Litomyšle 
do Jimramova. V čele výboru stál litomy-

šlský purkmistr a v té době poslanec Jan 
Laub. V letech 1908 a1909 se na výbor a 
především na poslance Jana Lauba obrá-
tila spisovatelka Teréza Nováková dvěma 
dopisy se žádostí, aby byla uskutečněna 
odbočka do Proseče, jež je prý „místo ma-
lebné a zajímavé, osada  v domáckém prů-
myslu v mnohém důležitá a povznesení 
schopná, ale ode všeho odříznutá.“ Od-
bočka byla do projektu Českomoravské 
dráhy zahrnuta. Výbor zadal vypracování 
generálního projektu pražské technické 
kanceláři Kohler a Raynal. Detailní plány 
byly schváleny Zemským výborem krá-
lovství českého i Ministerstvem železnic  
koncem roku 1912. Příprava stavby trati 
se ale protáhla do začátku první světové 
války a projekt nebyl nikdy realizován.                                                                                        

 Jednání o projektu Českomoravské 
spojovací dráhy byla obnovena hned po 

skončení války. Městská rada s Želez-
ničním výborem v Litomyšli upozornila 
zvláštním přípisem  ze dne 2.12.1918 mi-
nisterstvo železnic na dlouhé úsilí  o zří-
zení této trati, v němž znovu poukazuje 
na velký dopravní a hospodářský význam  
v tomto zaostalém  kraji. Poté bylo z na-
řízení Ministerstva železnic provedeno od 
19. do 20. dubna 1920 komerční šetření, 
jehož výsledek byl po stránce finanční 
i výnosové neobyčejně slibný. Realizaci 
stavby však nepřál zákon č. 373 o dopl-
nění železniční sítě stavbou místních drah 
vydaný 27.6.1919, který nabyl účinnosti 
1.1.1922. Podle par. 3 tohoto zákona 
mají zájemci na stavbu místní dráhy při-

spět nejméně 30 % zařizovacího nákladu 
proti předchozím 15 %. Obce a okresy 
však nebyly schopny tak vysoký příspěvek 
poskytnout.

K obnově plánů trati Litomyšl – Po-
lička došlo ještě po 2. světové válce, 
hlavně v roce 1946. Stát však musel nej-
dříve obnovit stávající tratě a odstranit 
škody způsobené válkou. Následná poli-
tická situace po únoru 1948 neumožňo-
vala uskutečnění projektu tratě. V této 
době také již začíná éra automobilové a 
autobusové dopravy a nákladná výstavba 
železniční trati ztratila svůj význam.

Z prosečské kroniky  a dalších materiálů 
připravila Miluška Rejentová,

kronikářka města        
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Sousedské vztahy
Jelikož jsem soused p.Nešetřila a v posled-

ním článku pošpinil neprávem jméno mé ro-
diny, nezbývá mi nic jiného abych na to, ač 
nerad zareagoval. Na začátku něco málo z 
minulosti, kdy si p.Nešetřil neustále stěžoval 
na trávení koz a úhyny slepic a kachen. Jeli-
kož jsem byl v kauze "otrávená koza" hlavní 
podezřelý, do dnešního dne se jeho obvinění 
neprokázalo. A není nic příjemného, když si 
pro Vás do zaměstnání přijede policie jako 
pro nějakého zločince. Kozy se neustále pa-
sou a pobíhají po celé vsi, kdokoliv z vesnice 
to může jen potvrdit. Nejlépe o tom vědí 

lidé, kteří jezdí do stavebnin. Pan Nešetřil 
zřejmě zapomněl do článku napsat, že ne-
chal ve chlévě na okénku jed na krysy, takže 
se mohlo stát, že ho koza pozřela a posléze 
uhynula. To samé kauza "slepice a kachny", 
které se také všude toulají a často i na mém 
pozemku. Když na to souseda upozorním, 
tak je na tři dny zavře a poté se vše opakuje, 
jakoby se nic nedělo.

Být soused p.Nešetřila není opravdu jed-
noduché. Pokaždé poznám, kdy zabíjí prase 
(válí se u slepic ve výběhu několik týdnů 

vnitřnosti a zapáchají) a to samé se děje po 
výlovu ryb, to se tam pro změnu válejí rybí 
hlavy a zbytky a opět smrad jako u rasa. 

Ohledně jeho pozemku, který údajně zabí-
rám, což není pravda, jsem se s p.Nešetřilem 
v listopadu 2015 dohodl (na což opět zapo-
mněl), že to nechá vyměřit a do dnešního 
dne jsem k ničemu takovému nebyl přizván, 
což je povinností zadávajícího. Nikdo tedy 
neví, kde jsou hranice a přesto si tam p.Ne-
šetřil posunul plot dle svého uvážení.

Dále nevím koho měl na mysli, že ho v 
nedávné minulosti navštívil, jelikož děda je 
15 let po smrti a můj otec na čp.18 nic ne-
vlastní, tak sním vlastnictví pozemků nikdy 
neřešil.

Jelikož p.Nešetřil nezvládne vzhledem 
k věku manipulaci s betonovými sloupky 
(které jsou mimochodem na jeho pozemku), 
tak bych mu doporučoval ať si na to někoho 
najme.

Je zajímavé, že nenapsal také články o 
tom jak "líčí kosu" a o tom jak mu nejmeno-
vaná osoba propálila košili, čímž se dodnes 
baví celá vesnice. Protože se mnou p.Neštřil 
nekomunikuje, je veškerá domluva nemožná, 
tak to řeším touto cestou, nejde mně o zvi-
ditelnění ani o urážení jeho osoby. Přes veš-
keré sousedské neshody mu přeji do budoucna 
hodně zdraví a brzké vyřešení našich sporů. 
Ale pokud bude nadále neprávem špinit 
jméno mé rodiny, obrátím se na patřičný or-
gán a tam si můžeme vše vyříkat.

     S pozdravem J.Odehnal ml.

Igor Zajíček: Věštkyně upřeně hledí do křišťálové koule a věští klientovi: „Vidím, že jste otcem dvou dětí“ 

„To se mýlíte, já mám tři děti!“  (odpověď věštkyně v prvním až pátém díle tajenky)  a tajemně se usmívá věštkyně.

ZPĚVNÝ JEDNA ZKRATKA
SLONÍ

ZKRATKA ZNAK PRO
NÁPOVĚDA:

RUSKÉ 
SIBIŘSKÁ POVRCHOVÝ RUSKY

OZNAČENÍ ŠATNÍ
AMT,  BOA,

PTÁK ZE SAMO- SOVĚTSKÉ ATOMOVÁ OZNAČENÍ PÍSMENO ŠKOLNÍ ŠKODLIVÝ
ZUBY DDT,  LCA, L, K, ŘEKA DŮL ANO

ZAHRAD HLÁSEK ARMÁDY ENERGIE POLOMĚRU R TŘÍDY MOTÝLEK
LKS, LSD, S, 

PŘEDPONA MUŽSKÉ POLICISTA ZNAČKA

SOUSTAVY JMÉNO LIDOVĚ METRU

SI DVAKRÁT KAMENNÝ POHYB

PRO TISÍC 2  KRÁT  2 MASIV VODY

OZNAČENÍ
PRVNÍ DÍL ZNAČKA EL. KOŽEŠINOVÁ DRUHÝ DÍL

TAJENKY VODIVOSTI ŠÁLA TAJENKY
DRUHU

NOUZOVÉ LISOVACÍ PO NĚČEM
PLESMOUKY

VOLÁNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽÍ

VÝSTRAHA
YPSILON

STOMATOL ŘÍMSKY
ŽAL

ČASOPIS TISÍC

ZMIJE ŘÍMSKY LIDOVĚ HLAVA KONEC

STO RET RODINY ABECEDY

POLITICKÁ LIDOVĚ
STUDENT

SÍLA KLAVÍR
DOMOV

CHEMICKÁ
VLASTNIT

BASKITSKÁ

DROGA ORGANIZACE

JEDNO
OZNAČENÍ ČTVRTÝ DÍL ŘÍMSKY RUSKÉ 

SEVERU TAJENKY PADESÁT PÍSMENO V
PÍSMENO ZE 

ŘÍMSKY CHEM. ZNAČ. ZAČÁTEK ŘÍMSKY
SOUHLÁSEK

499 SÍRY ABECEDY 995

TŘETÍ
TELEVIZNÍ SAMO- BÝV. PODNIK PÁTÝ DÍL

REŽISER D. HLÁSKA V PROSEČI TAJENKY
DÍL

ZNAK PRO CHEM. ZNAČ. ZNAČKA PRO ZKRATKA 
TAJENKY

TUNU KYSLÍKU LITR PRO AMPÉR

ZAKÁZANÝ
ZKR. TUHÝ

ZKRATKA NĚMECKÁ

PŘEDNÍHO KULINÁŘSKÁ
KOMUNÁLNÍ

PESTICID ZKŘÍŽENÉHO SPOLEČ-
ODPAD

VAZU NOST

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Kulturní akce v Proseči
7. 5. Příchozí – Městské kino Proseč – 
pořádá město Proseč – vstupné 50,- Kč 

– Sokolovna v 19 hod

13. 5. Májový karneval – pořádá Klub 
hnízdo – vstupné dobrovolné - Rychtá-
řovy sady ve 14 hod

14. 5. Slavnostní otevření nové expozice 
Muzea dýmek – pořádá město Proseč – 
Muzeum dýmek ve 14 hod

14. 5. Fotbal – „A“ mužstvo – Proseč vs. 
Sezemice – pořádá FK Proseč – fotbalo-
vé hřiště v 17 hod

17. 5. Prosečský dýchánek na téma: Z 
Patagonie do Maštalí aneb jak a proč 
chránit přírodu – hostem bude Vlasti-
mil Peřina – pořádá kulturní komise – 
vstupné dobrovolné – Stará evangelická 
škola v 18 hod

18. 5. Všechno nebo nic – Městské kino 
Proseč – pořádá město Proseč – vstupné 
50,- Kč - Sokolovna v 19 hod

21. 5. Fotbal – Dorost – Proseč vs. Boro-
vá – pořádá FK Proseč – fotbalové hřiště 
v 10 hod

28. 5. Zpívej – Městské kino Proseč – 
pořádá město Proseč – vstupné dobro-
volné – Sokolovna v 15 hod

28. 5. Fotbal – „A“ mužstvo – Proseč 
vs. Srch – pořádá FK Proseč – fotbalové 
hřiště v 17 hod
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pondělí - pátek       9:00 - 11:30     13:00 - 16:00
sobota                8:00 - 11:00

(BOROVÁ 165 - DŮM SLUŽEB)
+420 777 732 093         + 420 737 849 373

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

5%SL
EV

OVÝ KUPÓN

NOVĚ OTEVŘENO! 

ROZVOZ PO PROSEČI A OKOLÍ ZDARMA!
GRANULE A SMĚSI PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA ZA SKVĚLÉ CENY!

GRANULE PRO KOČKY 
SUPER CENA 
10 kg 299,- Kč

SILIKONOVÉ STELIVO

 7.6 LITRU 149,- Kč

 NEJLEVNĚJŠÍ GRANULE PRO PSY

 10 kg 169,- Kč
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Změna provozní doby sběr-
ného dvora 

Recycling-kovové odpady, a.s., vý-
kupna a Sběrný dvůr Města Proseč, 
oznamuje změnu provozní doby od  
1. května 2017. V pondělí až pá-
tek otevřeno od 7:30 do 11:30 a od 
12:00 do 16:00, v sobotu otevřeno 
od 8:30 pouze do 11:00.

Brigáda ve sběrném dvoře
Recycling-kovové odpady, a.s., 

provozovna v Proseči přijme brigád-
níka na dohodu o provedení práce 
(max. 300 hodin ročně), pracovní 
dny jsou od pondělí do soboty včetně, 
časově dle dohody. Vhodné také 
pro studenty, podmínkou je věk 18 
let. Zájemci hlaste se prosím osobně 
nebo na tel. 725 515 771 u p. Men-
cové.

Unikátní přístup k integraci
Hamzova léčebna Luže-Košumberk, 

významný rehabilitační ústav v ČR s 
nadregionální působností a Ergotep, 
družstvo invalidů Proseč, špičkový sub-
jekt na chráněném trhu práce ČR, spolu 
projednaly možné formáty vzájemné spo-
lupráce rehabilitačního lékařství a chráně-
ného trhu práce.

Výstupem z jednání je uzavřená Dekla-
race vzájemné spolupráce, která navrhuje 
tři základní témata. 

1. Zahrnuje vzdělávání a poraden-
ství v oblasti přístupu pacientů na chrá-
něný trh práce. Znalost této problematiky 
ještě v průběhu léčby umožní pacientům 
lepší orientaci v problematice chráněného 
trhu práce a zjednoduší jejich následné 
pracovní zařazení.

2. Organizace společných procesů 
praktické přípravy k práci, přímo v pro-

středí integračního sociálního podniku s 
cílem následně  poskytovat též podporu 
formou tranzitního programu pacientům 
při sjednávání pracovních poměrů, a to 
přímo v jejich bydlišti ještě v průběhu 
léčby.

3. Obě strany se dohodly na vy-
tvoření pracovního výzkumného týmu ve 
věci vývoje modelu ergodiagnostiky a mě-
ření zbytkového pracovního potenciálu.

Výsledkem je zahájení projektu, který 
přináší do fungování rehabilitačního lé-
kařství a chráněného trhu práce nové 
koncepční modely, pohledy i formáty. Jde 
o neobvyklý přístup a první propojení ev-
ropského rozměru, které usnadní pacien-
tům rehabilitačních ústavů vstup na chrá-
něný trh práce.

Mgr. Herynková Pavlína     

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 
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ve Středu 17.května od 18 hodin
ve staré evangelické škole

přijďte vykouřit pomyslnou dýmku míru s uni-
kátním mužem, ředitel regionálního pracoviště 
Agentury ochrany přírody a krajiny Východní Če-
chy, zahradníkem, muškařem a snílkem v oblacích 

Vlastou Peřinou 
co vám poví něco o cestě Z Patagonie do 
Maštalí aneb jak a proč chránit přírodu.

Farní sbor ČCE Proseč srdečně zve všechny obyvatele 
Proseče a blízkého i vzdálenějšího okolí k návštěvě 
Evangelického kostela a farního parku v Proseči. 

15:30 - 18:45 
- rodinná cirkusová dílna: žonglování, akrobacie
- malování s hudbou v kostele
- prohlídka kostela, hřbitova a staré školy
19:00 
- koncert scholy NAŽIVO v evangelickém kostele
21:30
- večerní čtení a modlitba 

Fairtradeová kavárna Pod lípami (palačinky, domácí 
limonáda, víno, domácí pečivo), obchůdek s fairtrade 
produkty, prodej výrobků z chráněné dílny Oblastní 
charity Nové Hrady, polštářové posezení v šapitu.

  zve k návštěvě a indi-Římskokatolická farnost Proseč
viduálním prohlídkám kostela sv. Mikuláše (18:00-22:00) 
a kostelní věže (18:00-20:30) a těší se na vedení hlavního 
programu Noci kostelů v Proseči příští rok.

09.06.17

Za dne jim byla záštitou,

NOC KOSTELŮ

prozářila hvězdami. Srov. Mdr 10,17 

WWW.NOCKOSTELU.CZ

NOMINACÍ
NA OSCARA8

18. 5.
19 hodin
vstupné 50 Kč

Čtvrtek

Dvě majitelky malého

knihkupectví a jejich

životní eskapády

s muži

80%

Napínavé sci-
nejen pro muže7. 5.

19 hodin
vstupné 50 Kč

Neděle

Animovaný lm
nejen pro děti

Neděle

28. 5.
15 hodin

vstupné
dobrovolné

Romantická komedie
nejen pro ženy

KINO
MĚSTSKÉ

PROSEČ


