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Proseč obhájila první místa 
v soutěži Perníková popelnice

Město Proseč uspělo v soutěži Per-
níková popelnice 2016 a obhájilo dvě 
první místa v třídění elektroodpadu 
a to v kategorii měst a obcí nad 2000 
obyvatel. Ocenění převzal 2. května 
2017 z rukou radního pro životní pro-
středí Václava Kroutila v sídle Par-
dubického kraje místostarosta města  
Miloslav Hurych. Kromě ocenění 
město získalo i finanční příspěvek ve 
výši 35 tisíc korun, který bude letos 
použit na pořízení nových odpadko-
vých košů rozmístěných po městě.

Z Ameriky dorazila dýmka 
Miloše Formana

V pátek 26. května dorazila do Pro-
seče dýmka oscarového režiséra Miloše 
Formana. Slavný režisér, který letos 
oslavil 85 let, se nám rozhodl věnovat 
jednu svou dýmku, když viděl foto-
grafie z našeho muzea. Brzy bude jeho 
dýmka k vidění i v nové expozici.

V Proseči byla slavnostně představena nová expozice Muzea dýmek
V neděli 14. května 2017 proběhlo v 

Proseči slavnostní otevření nové expozice 
Muzea dýmek. Na návštěvníky čekalo 
více exponátů, putování za historií dýmky, 
pohyblivý obraz lodi Amsterdam, Sher-
lock Holmes, dýmky slavných osobností, 
obrazy slavných malířů s dýmkařskou té-
matikou a také elektronický hlasový prů-
vodce. Součástí slavnostního otevření byl 
také křest knihy „Když vezmu dřevo do 
ruky...“ autorů Blahoslava Rejenta, Hany 
Slavíčkové, Marka Rejenta a Miluše  
Rejentové. Kniha pojednává o práci a ži-
votních osudech Ladislava Rejenta star-
šího a Ladislava Rejenta mladšího.

Slavnostního otevření a křtu se zú-

častnil hejtman Pardubického kraje  
Martin Netolický, ministr pro lidská 
práva a rovné příležitosti Jan Chvojka a 
expremiér Vladimír Špidla. Vzácným 
hostem byl také Jan Kadlec, odvážný 
a obětavý člověk, který dokázal udržet 
průmyslovou výrobu dýmek v Proseči až 
do současnosti. Nová expozice muzea 
vznikla díky podpoře Pardubického kraje, 
jejími autory jsou Marek Rejent, Andrea 
Sodomková a Josef Sodomka. Všichni tři 
odvedli opět vynikající práci a zaslouží 
si poděkování. Práce na muzeu ještě ne-
končí a návštěvníci se mohou těšit i na 
pár dalších novinek v průběhu sezóny.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Město vybudováním nové komunikace splnilo starý závazek
Město Proseč splnilo letos na jaře starý 

závazek, který dalo vedení obce ještě v 
roce 2008 majitelům stavebních parcel 
v lokalitě „U Koupaliště“ a vybudovalo 
z protředků města chybějící komunikaci. 
Díky tomu budou moci majitelé nových 
nemovitostí dokončit kolaudaci, vybu-

dovat si sjezdy, vstupy a provést terénní 
úpravy. Stavební práce provedla firma DS 
Delta, která v Proseči realizovala výstavbu 
komunikací již v minulosti. Celkové ná-
klady na výstavbu této části komunikace 
byly 700 tisíc korun včetně DPH.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Slavnostní otevření nové expozice Muzea dýmek
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Město Proseč zahájilo realizaci nároč-
ného projektu výstavby 5. etapy kanali-
zace, který navazuje na předchozí etapy 
postupného budování splaškové kanali-
zace v Proseči, Podměstí a Záboří. Pro-
jekt počítá s odkanalizováním větší části 
Záboří. Předmětem je výstavba 9 nových 
stok splaškové kanalizace z PVC v cel-
kové délce 1,8 km. Na novou kanalizaci 
bude připojeno celkem 86 nemovitostí.

Projekt je hrazen z prostředků města 
a částečně také ze státních prostředků 
Ministerstva zemědělství, kromě toho 
jednáme ještě o dotaci na kofinancování 
projektu z rozpočtu Pardubického kraje. 
Celkové náklady na tento projekt jsou 
13,2 mil. Kč bez DPH.

Kanalizace bude budována ze dvou 
míst současně. Jeden směr od prodejny 
COOP v Záboří v celé délce ulice Na  
Ručičce a druhý směr ulicí Na Skalce od 
stávající kanalizace ze III etapy. Prioritu 
bude mít budování hlavního řadu v ulici 
Na Ručičce a to i z důvodu, že se jedná o 
komunikaci v majetku a správě Pardubic-
kého kraje.

V místech, kde to šíře komunikace s 
ohledem na další podzemní sítě dovolí, 
bude stará kanalizace nadále funkční a 
bude sloužit výhradně jako kanalizace 
dešťová. V těchto místech vlastníci ne-
movitostí napojí do nové kanalizace 
pouze splaškové vody, které nesmí již 
procházet přes septik. Stávající přípojka 
do staré kanalizace může být vlastníky 
nemovitostí využita pouze pro odvádění 
dešťových vod. Připojení na novou ka-
nalizaci a likvidace splaškových vod bude 
podmíněno vyrušením funkce septiku. 
To znamená, že potrubí pro splaškové 
vody septik obejde, nebo septik bude 
zasypán a splaškové vody přejdou přes 
septik vloženým propojovacím potrubím. 
Pouze v přesně stanovených místech, kde 
nebude možný souběh obou kanalizací 

(čp. 10, 42, 45, 179, 181, 185), bude 
možné vypouštět splaškovou a dešťovou 
vodu do nové kanalizace současně. Tato 
místa jsou předem schválena vodopráv-
ním úřadem Chrudim v rámci vydaného 
stavebního povolení.
Jak bude probíhat výstavba

Jednotlivé části ulic budou uzavírány 
postupně a to takovým způsobem, aby 
vždy zůstal k nemovitosti příjezd z ně-
které strany. Výkop s uloženým potru-
bím bude hned zasypáván a do dalšího 
dne zůstane otevřen pouze konec výkopu, 
který bude zabezpečen proti úrazu.

Téměř se všemi majiteli nemovitostí v 
době přípravy projektové dokumentace 
bylo zkonzultováno místo, kam bude 
umístěna revizní šachta pro připojení do-
movní kanalizační přípojky. Toto místo 
bude možné po dohodě se zhotovitelem 
díla ještě případně upřesnit – kontaktní 
osoba Josef Láznička (tel. 702 041 779). 
Stejně tak je nutné projednat se zástupci 
zhotovitelské firmy napojení na novou 
kanalizaci v průběhu stavby.

Kanalizace by měla být dokončena, po-
kud nenastanou nějaké nepředvídatelné 
okolnosti, do 30. 11. 2017 a zkolaudo-
vána v prosinci téhož roku. V rámci reali-
zace kanalizace bude v některých místech 
položeno také nové zemní vedení pro ve-
řejné osvětlení a rozhlas.

Během výstavby mohou nastat a již 
nastaly různé omezující dopravní situace, 
krátkodobé výpadky dodávky pitné vody, 
plynu nebo elektrické energie. V těchto 
případech Vás žádáme o trpělivost, neboť 
nejsou všechny podzemní sítě zakresleny 
do mapových podkladů a může dojít k je-
jich porušení. V případě dalších problémů 
a komplikací využijeme k lepšímu infor-
mování občanů informační kanály, jako 
městský rozhlas nebo SMS Infokanál. 
Případné úplné omezení v dopravní pří-

stupnosti k některým domkům v někte-
rých ulicích bude patrné z postupu prací 
a budete na tuto situaci dopředu upozor-
něni zhotovitelskou firmou, abyste mohli 
své dopravní prostředky kdykoli využít. 
Co je nutné zajistit, než se mohu napo-
jit?

a) V případě vysazení nové do-
movní kanalizační přípojky zakončené 
revizní šachtou na hranici pozemku při-
bližně ve shodném místě se stávajícím na-
pojením na starou kanalizaci není potřeba 
žádné další povolení.

b) V případě, kdy se bude připojo-
vací revizní šachta pro danou nemovitost 
nacházet v jiném místě, než je stávající 
připojení na starou kanalizaci (bude jiná 
trasa), je nutné požádat místní stavební 
úřad v Proseči o územní souhlas. Pří-
slušný tiskopis je možné vyzvednout na 
stavebním úřadě, nebo stáhnout na in-
ternetových stránkách města. K podané 
žádosti se přiloží jednoduchý situační 
plánek, na kterém bude znázorněna trasa 
nové kanalizační přípojky, ze kterého 
bude patrné, kudy přípojka povede a přes 
jaké pozemky. Za vydání územního sou-
hlasu se vybírá správní poplatek dle plat-
ného sazebníku. Případné konzultace v 
těchto případech poskytne Josef Soukal, 
DiS. (tel. 721 467 121) nebo zaměstnanci 
stavebního úřadu.

Odvádění splaškových vod ze všech do-
tčených nemovitosti by mělo proběhnout 
nejpozději do června roku 2018. Do-
movní kanalizační přípojky včetně reviz-
ních šachet po veřejném pozemku, které 
jsou součástí stavby, hradí město vlastní-
kům nemovitostí plně ze svého rozpočtu, 
přestože nejsou součástí poskytnuté do-
tace. Město hradí maximálně jednu pří-
pojku pro jednu nemovitost. Náklady 
spojené s přepojením domovní přípojky 
v soukromé části si hradí vlastníci ne-
movitostí již sami. Zastupitelstvo města 
projedná možnost poskytnutí výhodných 
půjček pro vlastníky nemovitostí na reali-
zaci domovních přípojek v soukromé části 
z Fondu rozvoje bydlení.

Stávajícím platným kanalizačním řá-
dem není dovoleno přečerpávat obsah 
septiku do stávající, ani do nové kanali-
zace. Před zrušením jímky nebo septiku si 
každý vlastník zajistí likvidaci obsahu na 
své náklady jako doposud u ZD Zderaz, 
ČOV Hlinsko nebo jinde.

Základní údaje o stavbě:
Název akce:  Kanalizace Proseč - V. etapa
Investor:   Město Proseč
Zhotovitel:  „Sdružení pro výstavbu kanalizace Proseč – V. etapa“
   (AGILE spol. s r.o. + PP-GROUP.cz s.r.o.)

Zahájení stavebních prací:    9. 5. 2017
Předpokládané ukončení stavební prací:  30. 11. 2017
Předpokládaný termín kolaudace stavby:  prosinec 2017
Termín opravy komunikace – ulice Na Ručičce: září 2017
Termín opravy ostatních místních komunikací: říjen – listopad 2017

Informace k výstavbě kanalizace v Záboří - „Kanalizace Proseč - V. etapa“
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Májový karneval
Dne 13. května se v Rychtářových sa-

dech uskutečnil Májový karneval. Za 
slunečného počasí jsme přivítali malé ná-
vštěvníky v krásných a nápaditých kostý-
mech. 

Na děti čekaly již tradičně soutěže, na 
kterých si tentokrát vyzkoušely chůzi na 
chůdách, skákání v pytli, skákání s na-
fukovacím balónkem aj. Na parketu pro 
ně „pořadatelky“ berušky měly připravené 
pohybové tanečky a různé soutěže. Velmi 
zdařilou aktivitou byla soutěž, při které si 
děti oblékly svého rodiče nebo prarodiče 
do kostýmu, který si vybraly z nachystané 
hromady. Součástí karnevalu byla i loterie 
o ceny.

Na závěr čekalo pro všechny malé 
účastníky karnevalu překvapení v podobě 
obrovského dortu složeného z dvou set 
výborných domácích muffinů. Děkujeme 
všem, kteří jste se podíleli na jeho pečení.

Děkujeme všem, kdo jste věnovali svůj 
čas a pomohli nám s organizací. V ne-
poslední řadě i vám všem, kteří jste svou 
účastí přispěli k vytvoření hravé a veselé 
atmosféry celého odpoledne.

Zároveň bychom vás rádi pozvali na 
naši další akci, která se uskuteční 17. 
června opět v Rychtářových sadech pod 
názvem Cesta do pravěku.

Maminky z klubu Hnízdo
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Z Patagonie do Maštalí
Již po pětadvacáté se sešli příz-

nivci Prosečských dýchánků ve středu  
17. května 2017 ve Staré evangelické 
škole. Hostem byl Vlastimil Peřina, 
ředitel Regionálního pracoviště Agen-
tury ochrany přírody a krajiny Vý-
chodní Čechy a název zajímavé podve-
černí besedy byl Cesta z Patagonie do 
Maštalí aneb jak a proč chránit přírodu.

Cyklus besed a setkání se zajíma-
vými lidmi a osobnostmi ze všech ob-
lastí pod názvem Prosečské dýchánky 
zahájil svou tradici v roce 2011. Stále 
má své příznivce, za to jsme rádi a je 
vidět, že má smysl k nám další osob-
nosti zvát a besedy připravovat.

Za Kulturní komisi Eva Rejentová 

Kdy: v sobotu 17. června 2017 od 14 hodin
Kde: Rychtářovy sady, Proseč 
Vstupné:   dobrovolné
Program:    soutěže pro děti
                        svět dinosaurů
                        občerstvení zajištěno
     kostýmy vítány

naučně zábavné odpoledne 

 

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.
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DUBEN 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
HUČÁK  Dne 25. dubna jsme se zúčastnili ex-

kurze v malé vodní elektrárně Hučák v 
Hradci Králové. Celá exkurze byla velmi 
zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho o ob-
novitelných zdrojích energie. Viděli jsme 
také názornou ukázku přečerpávaní vody. 
Děkujeme paní průvodkyni za poskytnuté 
informace. Celý výlet se nám moc líbil.

 Eliška Bartošová, Veronika Uhrová 

PROSEČSKÁ HVĚZDA
V měsíci dubnu proběhl již 18. ročník 

pěvecké soutěže Prosečská hvězda. Ze 
školního kola postoupilo do finále 21 
soutěžících ze ZŠ Proseč a 4 ze ZŠ Pe-
rálec. Finále se uskutečnilo v orlovně v 
pátek 21. dubna. Početné obecenstvo si 
mohlo vyslechnout krásné písně v podání 
malých i větších sólistů. Vše hodnotila 
odborná porota, která spravedlivě stano-
vila pořadí v jednotlivých kategoriích. Ke 
zdařilým vystoupením přispěl i hudební 
doprovod v podání p. Kristýny Řebíčkové 
a Marie Zelenkové. 

1. místo:
Zuzana Poslušná – 2. tř.
Petr Herynek - 3. tř.
Dan Kosáček - 4. tř. ZŠ Perálec
Alžběta Dvořáková – 5. tř. ZŠ Perálec
Michaela Hledíková – 5. tř. ZŠ Perálec
Patricie Giňová – 6. tř.
Eliška Lehká – 6. tř.
Kateřina Stodolová – 9. tř.
2. místo:
Simona Marková – 1. tř.
Aneta Skalníková – 1. tř.
Simona Matějková – 1. tř.
Štěpán Hromádka - 3. tř.
Kristýna Kohoutková – 4. tř.
Zuzana Roušarová – 4. tř.
Alena Zavadilová – 5. tř. ZŠ Perálec
Adéla Stodolová – 6. tř.
Adéla Jetmarová – 7. tř. 
3. místo:
Nicole Sladkovská – 3. tř.
Adéla Zelinková – 3. tř.
Natálie Fridrichová, Veronika Marková – 5. tř.
Nina Sodomková – 6. tř.
Tereza Kopecká – 8. tř.
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VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH
Velikonoční příběh nám napsali tentokrát 

třeťáci. A aby to neměli tak jednoduché, paní 
učitelka jim zadala společný začátek, na 
který museli své vypravování navázat:

Na Velikonoční pondělí si Katka při-
chystala pro koledníky malovaná vajíčka, 
perníky a cukroví. Ráno se brzy probudila, 
umyla, oblékla a čekala první klukovskou 
návštěvu. Chodila od okna k oknu, ale ni-
kdo nepřicházel…

Čekala a čekala. Ručička na hodinách 
se pomalu blížila k půl desáté. Nikdo ne-
přicházel a po chvilce: ,,Crr, crr!“  

Konečně! Katce se zatajil radostí dech 
a šla otevřít. Byli to koledníci! Nakonec 
přišlo tolik koledníků, že nezbylo ani 
jedno vajíčko.

Nicol Sladkovská
Katka čekala do půl jedenácté, ale pak 

jí došla trpělivost. Schovala vajíčka, per-
níčky a cukroví a šla si sednout na postel 
a koukla se do kalendáře, kdo má dneska 
svátek. A vtom si všimla! Vždyť je dnes 
neděle, koledníci mají přijít až zítra! To 
jsem ale trdlo!

Ida Klímová 
Nakonec zjistila, že jsou čtyři hodiny 

ráno. Tak si šla ještě schrupnout. Pak ji 
ráno přišlo vymrskat hodně kluků. Bylo 
jich tolik, že musela namalovat ještě 20 
vajec. A nakonec to dobře dopadlo 

Jára Šlégr

 Tak čekala ve svém pokoji. Hrála si 
s panenkami.  A najednou uslyšela zvo-
nek. V duchu si říkala: ,,Kdo by to mohl 
být?“ Tak se šla podívat z okna. A co to? 
Vidí asi tak šest kluků. Rychle běžela ke 
dveřím a opravdu! Šest kluků! Všech šest 
kluků se hrnulo do místnosti a říkali ko-
ledu. Nabídla jim vajíčka a cukroví a také 
perníčky.

Míša Talachová
Pak v 11:00 hodin přišli koledníci jeden 

za druhým. Katce už docházela vajíčka, 
perníčky a cukroví. Byla už tolik vymrs-
kaná a brečela. Už nechtěla, aby chodili. 
Tak zamkla dveře. Ale to nepomohlo. 
Tak zamkla a už nikomu neotevírala. Už 
chtěla, aby bylo úterý. Konečně byl večer 
a Katka šla spát.

Andrea Lacmanová

ČARODĚJNICE V DOBĚ  
LEDOVÉ

 V pátek 28. dubna se v naší škole usku-
tečnil slet čarodějnic, i přes ztížené pod-
mínky, jelikož přistávací a odletová plo-
cha se ocitly pod sněhem! Prostě Mikuláš 
s čerty mohli jen tiše závidět, když oni 
chodili, tak sníh nebyl... Nejprve se ,,ča-
rodky“ rozlétly po druhém stupni a poté 
se v tichosti vydaly na první stupeň, kde 
si připravily program pro děti od první 
do páté třídy. Žáčky zde čekalo pět sta-
novišť, kde měli vyrobit například kouzel-
nou hůlku, připravit lektvar, absolvovali 
věštění z ruky a kouzelné lahve. Všem se 

připravený program moc líbil. 

 Za všechny kolegyně Slávka Jeništová a 
Kája Vávrová

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
Ve čtvrtek 20. 4. 2017 jsme byli ve 

Vídni. V 5:00 hodin ráno jsme odjížděli 
od školy. Jel s námi pan průvodce Dušan 
Slovák, který učí v Chocni chemii. Do 
Vídně jsme jeli 4 hodiny. Naše první za-
stávka byla v Mikulově na čerpací stanici. 
Jeli jsme přes hranice do Rakouska. Au-
tobus zastavil před zámkem Schönbrunn. 
Šli jsme se podívat na zámek a tam jsme 
se vyfotili. Od zámku jsme šli do ZOO. 
A měli jsme první rozchod. ZOO byla 
moc pěkná a zvířátka také. Potom jsme 
šli po historických památkách - např.: so-
cha Marie Terezie, Hofburg, opera atd. 

Dále jsme byli nakupovat suvenýry 
a Mozartovy koule. Potom jsme šli do 
Prateru (pouť). Byly tam různé atrakce 
např.: ruské kolo, horská dráha, straši-
delný hrad... V 17:00 hodin jsme odjíž-

děli z Vídně domů. Po cestě jsme viděli 
řeku Dunaj, v Brně nejvyšší budovu AZ 
Tower, která měří 111 metrů. Ve 21:30 
hodin jsme dorazili unaveni do Proseče. 
Celý zájezd se nám moc líbil.

Tereza Netková, Petra Kynclová 

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

BESEDA S RODIČI
Dne 4. 4. proběhlo další setkání rodičů 

s Mgr. Evou Klepáčkovou z Masarykovy 
univerzity v Brně na půdě naší školy. Od-
poledne se neslo v duchu přednášky Pře-
konávání obtíží ve vzdělávání a zapojení v 
kolektivu. Rodiče se  dozvěděli, jak a kdy 

tvořit tzv. dohody s dětmi, mohli si vy-
zkoušet dotazník týkající se kultury, po-
litiky a praxe ve škole a dotazník ohledně 
budování inkluzivní kultury, tvorby in-
kluzivní politiky a rozvíjení inkluzivní 
praxe.

Mgr. Alena Zvárová
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Dům dětí a mládeže v Chrudimi po-

řádal 10. dubna 2017 okresní kolo bio-
logické olympiády v kategorii 6. a 7. tříd 
základních škol a 1. a 2. ročníků osmile-
tých gymnázií. Tematickým zaměřením 
tohoto ročníku je „Detektivem v přírodě“.

Naši školu reprezentovala Tereza Váš-
ková ze 7. třídy. Vezla s sebou vstupní 
úkol, vybrala si pro něj téma „Odlévání 
stop“. Úkol znamená vypracování prak-
tické a písemné části. Terezka vezla od-
litky stop zvířat v negativu a v pozitivu a 
práci, ve které popisovala to, co dělala.

Součástí klání dětí kromě vstupního 
úkolu byl test, „poznávačka“ a laboratorní 
práce. Ta byla zajímavá, protože účastníci 
pracovali s otisky prstů a hledali pacha-
tele. Jen jeden detektiv se zmýlil, ostatní, 
včetně Terezky, jej vypátrali. 

Terezce, která skončila na 7. místě, 
blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci 
školy. Věříme, že příští rok se této olym-
piády opět zúčastní.

Okresní kolo biologické olympiády 
žáků 8. a 9. tříd a 3. a 4. ročníků osmi-
letých gymnázií se konalo 20. 4. 2017 v 
DDM v Chrudimi. Naši školu reprezen-
toval Radek Lacman z 9. A třídy.

Tematické zaměření bylo stejné jako u 
mladší kategorie „Detektivem v přírodě“. 
Stejně jako Terezka Vášková, tak i Radek 
odléval stopy, které společně s textovým 
zpracováním vezl s sebou. Nezapomněl 
ani na požadovaný mikroskop, kapátko a 
podložní sklíčka. 

Co ho čekalo? Předání vstupní práce 
porotě, test, poznávačka a laboratorní 
práce. Jeho úkolem bylo určit neznámé 
chlupy. Byly to vlas, zvířecí srst, umělé 
vlákno a bavlněné vlákno.

Radek si vedl dobře. Umístil se na 3. 
místě, čímž postoupil do krajského kola, 
které se v květnu uskuteční také v Chru-
dimi. Tak Ti, Radku, držíme palce. A vás 
všechny budeme informovat.

Blanka Stodolová

TURNAJE V MINIFOTBALE
V úterý 18. 4. 2017 se naše družstvo 

zúčastnilo okresního kola v minifotbale. 
Okresního finále se zúčastnila tři druž-
stva, kromě našeho týmu ještě chlapci ze 
ZŠ U Stadionu Chrudim a Gymnázia 
Josefa Ressela Chrudim. Za chladného 
počasí jsme nejprve po solidním výkonu 
porazili tým gymnázia 5:3 a v druhém 
utkání prohráli trošku nešťastně se ZŠ 
U Stadionu 4:5. Výkon družstva v obou 
utkáních byl velmi dobrý. Vítěz postu-
puje do krajského finále.

Chrudimské družstvo však v den ko-
nání krajského finále mělo již program, a 
tak do Ústí nad Orlicí ke krajskému tur-
naji cestovali naši kluci. V Ústí nad Or-
licí jsme se střetli se silnými družstvy ZŠ 
Ohrazenice, ZŠ Jablonné a Jaroměřice. 
Za deštivého a velmi chladného počasí 
jsme se všemi třemi prohráli. Celkově 
jsme skončili na 4. místě, ale i jen účast 
na tomto turnaji je úspěchem.

Reprezentovali nás – Filip Sejkora, 
Adam Sodomka, Samuel Meszsrosz, Lu-
boš Doubravský, Jakub Šimon, Jakub 
Dostál, Jakub Hledík, Václav Beránek, 
Jaromír Pytlík.

Mgr. Jan Stodola

BESEDA S PAVLEM ČAPKEM

Dne 27. 4. 2017 sem k nám do Pro-
seče přijel Pavel Čapek. Je to televizní 
sportovní komentátor. Nejvíce v televizi 

komentuje fotbal a klasické lyžování, ale 
můžete ho slyšet při komentáři jiných 
sportů. Beseda se uskutečnila v přednáš-
kové místnosti Ergotepu.

Vyprávěl nám o tom, jak začínal, s kým 
se v jeho komentátorské kariéře setkal, co 
vše komentoval a co se mu vše přihodilo. 
Tato beseda byla zakončena autogramiá-
dou a společnou fotografií.

Filip Romportl 6.B

BOVÝSEK
V pátek 28. 4. navštívil 1. stupeň naší 

školy Bovýsek. Veselí maskoti rozdali dě-
tem ovocná pitíčka a hravě si s nimi za-
soutěžili. 

Mgr. Jarmila Michálková

OKRESNÍ KOLO OVOV
Ve středu 3. 5. 2017 se v Hlinsku usku-

tečnilo okresní kolo „Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů“. 

Po dobré zimní přípravě vyrazilo 17 zá-
vodníků z naší školy bojovat o medaile a 
o postup do krajského kola této soutěže. 
Za krásného slunečného počasí a v kon-
kurenci devíti družstev jsme celé dopole-
dne bojovali v disciplínách – skoky přes 
švihadlo po dobu 2 minut, kliky po dobu 
2 minut, hodu medicinbalem, trojskoku 
snožmo a běhu na 1 kilometr.

Situace v posuzování nadějí našeho 
družstva se měnila každou disciplínou, 
protože jsme se nevyvarovali chyb. Při 
vyhlašování výsledků jsme byli napnuti až 
do úplného konce.

Ve své věkové kategorii v soutěži jed-
notlivců vyhráli Radek Pešek, Veronika 
Janková a Jaromír Síla. Na třetím místě 
skončil Filip Romportl a Andrej Češka. 
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Všichni postupují do krajského finále. 
V hlavní soutěži družstev jsme obsadili 

konečné 2. místo a také postoupili do 
krajského kola, které se koná 1. 6. 2017 v 
Moravské Třebové. V družstvu nás repre-
zentovali Václav Beránek, Andrej Češka, 
Mirek Dvořák, Jaromír Síla, Alice Bu-
káčková, Natálie Rychová, Kristýna Mr-
višová a Veronika Janková.

V soutěžích jednotlivců závodili ještě 
Jakub Hledík, Pavel Soukal, David So-
domka, Jana Michálková, Tereza Tobiá-
šová, Bára Schejbalová a Šárka Hurych-
ová.

Blahopřejeme, děkujeme za skvělou re-
prezentaci a přejeme mnoho sportovních 
úspěchů v krajském finále.

Mgr. Jan Stodola

ZLATÝ LIST
Ve středu 3. 5. 2017 se žáci naší školy 

zúčastnili krajského kola přírodovědné 
soutěže „Zlatý list“ na záchranné stanici 
Pasíčka. Z 22 přihlášených škol obsadilo 
družstvo mladších žáků ve složení Jan Fu-
lík, Josef M. Kvapil, Natálie Schejbalová, 
Anička Cachová, Eliška Lehká a Kristýna 
Čermáková velmi pěkné 2. místo. 

Mgr. Václav Mikulecký

PROSEČSKÁ HVĚZDIČKA
Pěvecké vystoupení malých zpěváčků 

26. 4. potěšilo všechny posluchače. Všem 
účinkujícím patří poděkování. A jak to ve 
školce bývá, nejlepší byli úplně všichni.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Ve čtvrtek 4. 5. proběhl v MŠ v Pro-

seči den otevřených dveří. Rodiče zároveň 
mohli v tento den nové děti přihlásit od 
příštího školního roku do školky. 

Na nové dětičky se těšili Motýlci, Ja-
hůdky i Veverky. Všechny příchozí po 
celý den vítaly u občerstvení dvě roze-
smáté tety berušky. Pokud nás chcete ně-
kdy navštívit, jste vždy vítáni!

 

 
 
 

„PECKY Z NAŠÍ ŠKOLKY“
Chlapeček má v ruce klacek a běží za ka-

marádem. Paní učitelka chlapce upozorňuje 
na nevhodný klacek, ale ten se klacku nechce 
vzdát. Paní učitelka chlapečka opět napo-
míná a ptá se: „Nechceš mně na to něco říct?“ 
Chlapeček okamžitě reaguje: „To jsem ale 
bejk, co!“

Paní učitelka zkouší na louce u lesa orien-
tační smysly dětí. „Kudy bys teď šla k vám 
domů?“ ptá se holčičky. „Dveřma!“ odpoví 
holčička a má jasno…

Za MŠ Libor Michálek
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Kulturní akce v Proseči
3. 6. Merida Cyklo Maštale 2017 – 17. 
ročník prestižního závodu horských kol - 
náměstí v Proseči od 10 hod

4. 6.  Fotbal – Dorost – Proseč vs. Žichlí-
nek – pořádá FK Proseč – fotbalové hři-
ště v 10 hod

9. 6. Noc kostelů – pořádá Farní sbor 
ČCE - evangelický kostel program od 
15:30 hod, prohlídka katolického kostela 
a věže 18-22 hod

10. 6. Masaryk – Městské kino Proseč – 
pořádá město Proseč – vstupné 50,- Kč 

– Sokolovna v 19 hod

11. 6. Fotbal – „A“ mužstvo – Proseč vs. 
Sruby – pořádá FK Proseč – fotbalové 
hřiště v 17 hod

16. 6. Závěrečný koncert pěveckých sborů 
ZŠ a MŠ Proseč – Orlovna v 16 hod

18. 6. Fotbal – Dorost – Proseč vs. Svra-
touch – pořádá FK Proseč – fotbalové 
hřiště v 10 hod

18. 6. Čapí dobrodružství (pro děti) – 
Městské kino Proseč – pořádá město Pro-
seč – vstupné dobrovolné – Sokolovna v 
17 hod

23. 6. Dívka ve vlaku – Městské kino 
Proseč – pořádá město Proseč – vstupné 
dobrovolné – Sokolovna v 19 hod

24. 6. Fotbalový turnaj v malé kopa-
né „O pohár města Proseč“ - pořádá FK 
Proseč a město Proseč - fotbalové hřiště v 
Proseči od 8 hodin

28. 6. Šerpování vycházejících žáků – 
pořádá ZŠ a MŠ Proseč - Sokolovna v 
15.30 hod

29. 6. Rozloučení se žáky 9. tříd ZŠ a 
MŠ Proseč –schody v areálu ZŠ Proseč

Koutek naší kronikářky: 
Rychtářovy sady

Rychtářovy sady jsou původní horní 
část rozsáhlé návsi tehdy ještě samostatné 
obce Záboří. Náves byla rovná a měřila 
na délku více než 70 metrů a do šířky 44 
metrů. Takový prostor umožnil konat i 
větší slavnosti a oslavy. Na konci 19. sto-
letí byla náves osázena okrasnými stromy, 
které byly vypěstovány v místní hospo-
dářské školce. Podnět k vysázení stromů 
dal tehdejší řídící učitel Bedřich Svoboda 
a starosta Josef Macháček. Tím vznikl 
okrasný sad, který obsahoval celkem 115 
stromů a postupně, jak stromy vyrůstaly, 
začal park plnit své zamýšlené využití. 
Rozrůstal se o nové druhy stromů a vět-
šina z nich přežívá dodnes. Rychtářovy 
sady se staly díky klidu, který zdůrazňoval 
jen šepot stromů a zpěv ptáků, hojně na-
vštěvovaným místem pro procházky i od-
počinek, ale také místem lavností, schůzí, 
výstav a soutěží.

V Záboří starostoval od roku 1884 
Josef Macháček narozený 19. května 
1855 v Záboří. Lidé ho však oslovovali 
spíše  „rychtář“ než starosta. Rychtář byl 
v období středověku představeným obce 
a vykonával podobnou funkci jako poté 
volený starosta. Josef 
Macháček pocházel z 
jednoho z nejstarších 
rodů na Prosečsku, v 
Záboří sám zakoupil sta-
vení čp. 6, na kterém se 
svou rodinou hospodařil. 

V roce 1877 byl jed-
ním z osmi zakládajících 
členů hasičského sboru 
v Záboří a později také 
jeho starostou. Za jeho 
vedení patřil hasičský 
sbor mezi nejpokro-
kovější sbory na celém 
okrese Vysoké Mýto a byl mu účin-
ným pomocníkem pro zvelebování obce. 

„Rychtář“ Macháček se zasloužil velkou 
měrou o regulaci prosečského potoka 
Olšinka a také o to, aby novostavba evan-
gelické školy v letech 1895 - 1896 byla 
provedena v Záboří. Dalším úspěchem se 
stalo převedení silnice z Vysokého Mýta 
přes Nové Hrady na Proseč, z trasy přes 

„Rasův kopec“ a Dudychov, do údolí. Z 
vyprávění se k této události dochovala 
historka o tom, jak se „rychtář“ Machá-
ček marně u úředníků domáhal, aby sil-
nice přes Rasův kopec k Novým Hradům 
byla převedena Všivickým údolím. Když 
nic nepomáhalo, sebral komisi na svůj 
povoz a vezl ji na „projížďku“. Na Dudy-
chově zapráskal bičem a komise se řítila 

dolů tryskem k Novohradce. Polomrtvá 
komise ihned uznala nutnost přestavby a 
poskytla nutné finanční prostředky.

Josef Macháček zastával ještě další vý-
znamné funkce v regionu - v letech 1901 
až 1907 byl členem okresní školní rady ve 
Vysokém Mýtě a od roku 1898 starostou 
skutečského okresu. 

A jak skončil? Za první světové války 
lidé strádali. V době, kdy se zabavovaly 
brambory, nezabránil hladovějícím že-
nám a dětem, aby si je rozebraly. Sta-
rosta byl stíhán za podněcování odporu 
proti rekvizicím, byl zatčen a dopraven 
k diviznímu soudu do Josefova, kde byl 
čtvrt roku vězněn. Na žádost zastupitele 
novohradského panství byla poté prove-
dena revize obecního hospodaření, která 
shledala v účtech, díky starostově lid-
skosti, manko. Josef Macháček odstoupil 
z úřadu starosty 12. dubna 1916 a manko 
z „vlastní kapsy“ hotově zaplatil.

Zemřel v nemocnici v Litomyšli 9. září 
1920 a je pochován na místním evange-
lickém hřbitově. Macháček sloužil jako 
starosta 32 let a patřil k těm lidem, kteří 

na politice nezbohatli, 
ale naopak byli ochotni 
obětovat i vlastní jmění. 
Byl člověkem čestným a 
spravedlivým a svůj ži-
vot obětoval své rodné 
vsi a pomoci místním 
lidem. Náves byla v roce 
1927 u příležitosti oslav 
50. výročí od založení 
Sboru dobrovolných ha-
sičů v Záboří na počest 

„rychtáře“ Macháčka po-
jmenována „Rychtářovy 

sady“.
V roce 1930 byl v tomto parku záslu-

hou zábořských hasičů postaven pomník 
věnovaný padlým spoluobčanům v první 
světové válce. K jeho stavbě donesl každý 
zábořský občan dva kameny. Pomník byl 
postaven na základě návrhu zábořského 
rodáka E. Kudrny. Odhalení pomníku se 
konalo 28. října 1930 u příležitosti oslav 
vzniku samostatného československého 
státu a slavnostní řeč tehdy pronesl štábní 
kapitán Roubal z Prahy. Na pomníku je 
mezi oběťmi uvedeno i jméno bývalého 
starosty Josefa Macháčka, který zemřel 
na následky věznění v Josefově. Po druhé 
světové válce byl pomník doplněn o 
jména obětí z druhé světové války.

Z kronik připravili kronikářka Miluška 
Rejentová a starosta Jan Macháček

„rychtář“ Josef Macháček

Zájemcům o knihu „Když vezmu 
dřevo do ruky...“ pojednávající o řez-
bářské tradici rodu Rejentových ozna-
mujeme, že si ji mohou zakoupit buď 
městské knihovně nebo v Muzeu dý-
mek za 170,- Kč.
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Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:
Jindřich Mann – Poste restante, Vlas-
timil Vondruška – Prokletí brněnských 
řeholníků, Lars Kepler – Lovec králíků, 
Bernard Minier – Tma, Jonas Jonas-
son – Zabiják Anders, Ninni Schul-
man – Dívka se sněhem ve vlasech, Da-
vid Michie – Dalajlamova kočka a síla 
meditace, Barbara Erskine – Půlnoc 
je osamělé místo, Ruta Sepetys – Sůl 
moře, Dean Koontz – Ochránce, Anne 
Rice – Interview s upírem, Richelle 
Mead – Stínem políbená (Vampýrská 
akademie 3), Krvavý slib (Vampýr-
ská akademie 4), Hana Hindráková 

– Očarovaná, Aisha Saeed – Psáno ve 
hvězdách, Jana Pronská – Slané pro-
kletí, Danielle Steel – Marnotratný 
syn, Elizabeth Haran – Místo na slunci, 
Safíja Husajní – A zemřeš ukameno-
váním, Petra Martišková – Zůstaň se 
mnou, lásko, Linda Lael Miller – Osud 
na dlani, Barbara Cartland – Závod 
lásky, Luděk Stínil – Pro lásku udělám 
všechno, Počkej si na zázrak, Nejlepší 
světové čtení (Tom Clancy, Linda Ni-
chols, Luanne Rice, Tony Hillerman), 

Nejlepší světové čtení (James Thayer, 
Nelson DeMille, Susan Wilson, Ka-
ren Robards), Jan Stach – Poslední 
flám, Milan Brašna – Smrt stopařek, 
Vladimír Matoušek – Postřelený sok, 
Kristýna Pivodová – Zvonky lásky a 
smrti, Mrtvý v posteli kněžky lásky, 
I.M.Jedlička – Na počátku byla neřest, 
Zora Beráková – Vražda v tříčtvrteč-
ním taktu
Naučná literatura:
Ayaan Hirsi Ali – Kacířka, Wolfgang 
Zdral – Hitler a jeho neznámí příbuzní, 
Pavlína Berzsiová – Velká domácí cuk-
rářka

Změna otevírací doby: 

Úterý  9.00 – 17.00 hod
Čtvrtek               9.00 – 16.00 hod
Pátek  9.00 – 15.00 hod
(polední pauza 11.30 – 12.00 hod) 

Letos je tomu 5 let co 
zemřel náš syn  Miroslav Feltl  
z České Rybné. S láskou  
vzpomínají rodiče a děti. 

Vašek Beránek reprezentoval Českou republiku na Mistrovství světa v ledním hokeji neslyšících
Ve dnech 19. – 29. dubna 2017 se v 

americkém státě New York ve městě 
Buffalo konalo třetí Mistrovství světa v 
ledním hokeji neslyšících. Čeští nesly-
šící hokejisté „CZECH Deaf Ice Hoc-
key“ se tak vydali do Buffala splnit si 
svůj sen. Mistrovství světa se zúčastnily 
tyto státy – Česká republika, Kanada, 
USA, Kazachstán a Finsko. Pro naši 
reprezentaci se jednalo o velký úspěch, 

jelikož na světovém šampionátu starto-
vali vůbec poprvé. Během půl roku se 
jim podařilo dát dohromady tým, sehnat 
trenéra a realizační tým, sehnat finance a 
dostat se na mistrovství světa. Na světo-
vém šampionátu nejprve změřili své síly 
s domácí reprezentací, poté postupně 
s Finskem, Kazachstánem a na závěr 
s Kanadou. Jedním z českých repre-
zentantů byl také prosečský VÁCLAV  

BERÁNEK! Přestože se jim nepodařilo 
zvítězit a dosáhnout výsledku, který by 
si představovali, museli zkousnout dr-
tivé porážky a skončili poslední, odjíž-
děli s hlavou vztyčenou. I tak bychom 
měli být všichni na naše reprezentanty 
hrdí, skončili sice na posledním místě, 
ale jsou 5. nejlepší tým na světě v ledním 
hokeji neslyšících. Hoši děkujeme !!!

Veronika Doležalová
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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

Taneční zábava pro děti od 18:00 hodin 

Možnost přespání na místě konání ve vlastním stanu,
jiné ubytování po dohodě na tel: 469 321 047

Vstupné: 77,- Kč / děti do 12 let zdarma 

Pořádá Město Proseč a kulturní komise ve spolupráci s SDH Záboří

V SOBOTU 29. ČERVENCE 2017 OD 18:00
Městský park „Rychtářovy sady“  Proseč

VĚNEBAND / alternative-folk / Litomyšl

LUCKY JOKE / jazz-funk / Litomyšl

(Jakub Dryml a Petra Boštíková jako host)

N.J.P. kapela Na Jedno použití / rock/Praha
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zvou na 
 

 

KONCERT 
 

 +  +  
16. 6. 2017 v 16 hodin 

 
 

                     

EMILY BLUNT

DÍVKA
VE

VLAKU

10. 6.
19 hodin
vstupné 50 Kč

Sobota

Pátek

23. 6.
19 hodin

vstupné
dobrovolné

Neděle

18. 6.
17 hodin

vstupné
dobrovolné

KINO
MĚSTSKÉ

PROSEČ

PODLE KNIŽNÍHO BESTSELLERU


