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Fond rozvoje bydlení nabízí 
občanům nové bezúročné půjčky

Zastupitelstvo města Proseč na svém 
červnovém jednání schválilo změnu 
využití finančních prostředků Fondu 
rozvoje bydlení zřízeného městem 
Proseč. Nově je možné žádat město  
o bezúročné finanční půjčky na zřízení 
nové kanalizační přípojky, vodovodní 
přípojky, přípojky plynu, nebo v lo-
kalitách, kde není vybudována kana-
lizace na vybudování domovní ČOV 
a v lokalitách, kde není vodovod, na 
vybudování nového zdroje vody. Výše  
bezúročné půjčky na jednu přípojku 
je maximálně 20 tisíc korun se splat-
ností 3 roky. Žádat mohou pouze 
majitelé nemovitostí s trvalým poby-
tem na území města. Cílem je pomoci 
našim občanům napojit nemovitosti 
na základní technickou infrastrukturu  
a celkově snížit ekologickou zátěž 
města. Informace a podmínky nalez-
nou zájemci na webu města.

Letní kino ožije opět v sadech
Prosečské letní kino provozované 

městem Proseč se vrací po 20 letech 
zpátky do Rychtářových sadů. Výběr 
filmů provedli sami občané v anketě na 
internetu a tak se můžete těšit na hity 
letošního roku jako Špunti na vodě, 
Padesát odstínů temnoty, Rozpolcený, 
Logan nebo La La Land. Občerstvení 
zajišťuje FK Proseč. Začínáme promí-
tat již 13. července od 21:30 hodin.

Nové parkoviště u školy
U základní školy vybudovalo město 

Proseč nové parkoviště pro potřeby uči-
telů, rodičů žáků a všech návštěv školy.  
V rámci stavebních prací byla prove-
dena příprava na nové veřejné osvět-
lení, které bude dokončeno v létě.

Proseč připravujeme průmyslovou zónu pro nové investory
Město Proseč v roce 2012 vykoupilo 

pozemky pro budoucí průmyslovou zónu 
o celkové výměře 1,7 ha. Pozemky se 
nachází na severu města po levé straně, 
při výjezdu směr Bor u Skutče. Využití 
těchto pozemků zastupitelé definitivně 
stvrdili v roce 2015 v novém územním 
plánu Proseče. V roce 2016 byly zahájeny 
práce na studii, která řeší rozparcelování 

průmyslové zóny s ohledem na stávající 
inženýrské sítě a její možné budoucí vyu-
žití. Na jejím základě město letos zahájilo 
jednání se společností ČEZ ve věci nutné 
přeložky části vedení vysokého napětí. 
Následovat by mělo hledání nových in-
vestorů, kteří vytvoří nová pracovní místa, 
a postupná příprava lokality pro investory. 

Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč má nové veřejné toalety
Proseč se dlouhodobě prezentuje jako 

centrum služeb pro turisty a návštěvníky 
mikroregionu Maštale. Máme zde ban-
komat, kvalitní informační centrum, za-
jímavá turistická místa, několik obchodů  
a také podnikatelů v pohostinství. Bo-
hužel naše město mělo ještě donedávna 
zastaralé, zcela nevyhovující a zapáchající 
toalety, které návštěvníky od jejich využití 
spíše odrazovali. To vše se nyní změnilo, 
za finanční podpory Pardubického kraje 
a z prostředků města byla provedena cel-
ková rekonstrukce městských veřejných 
toalet včetně jejich zateplení a komplet-
ního bezbariérového řešení. Vzhledem  
k častým útokům vandalů jsou nové to-
alety navrženy jako více odolné a navíc 

jsou vybaveny vstupním mincovním auto-
matem, jejich vstup je zpoplatněn částkou 
5 Kč nebo 20 eurocentů. Celkové náklady 
na realizaci byly 720 tisíc korun včetně 
DPH, z toho dotace z Pardubického 
kraje byla 150 tisíc korun.

Jan Macháček, starosta města Proseč 

původní stav (02/2017)

stav nyní (06/2017)
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Indiánská stezka „Poklad na Stříbrném jezeře“
Restaurace u Marešů v Martinicích ve 

spolupráci s občanským sdružením „Naše 
Martinice“ připravila v sobotu 10. června 
od 14 hodin velmi zdařilou akci pro děti, 
ale i pro dospělí s názvem „Poklad na 
Stříbrném jezeře“. V ranních hodinách 
počasí nebylo příjemné, v poledním čase 
už však svítilo sluníčko, které celý průběh 
náročných příprav pěkně prosvítilo. Při-
praveno bylo pro děti sedm stanovišť, kde 
jim vedoucí v  indiánském oblečení za-
dáváli úkoly a za jejich splnění dostávaly 
děti do látkových pytlíčků drahokamy - 
kamínky, které byly na konci akce promě-
něny v odměnu. Děti byly vybaveny ma-
pou, indiánskou čelenkou a pytlíčky pro 

drahokamy. Na stanovištích prováděly 
líčení, dostávaly náramky, rozpoznávaly 
stromy, skládaly puzzle, házely šiškami 
na terč, chodily po laně, šípy se trefovaly 
do bizona, předváděly zakládání táboro-
vých ohňů a poslední akce byla převoz 
dětí převozníkem na voru na martinické 
nádrži. Zde byla akce ukončena a pokra-
čování následovalo v „Restauraci u Ma-
rešů“, kde byly děti odměněny a ještě si 
zasoutěžily ve svých vědomostech. Akce 
byla velmi zdařilá, zúčastněných dětí bylo 
celkem sedmdesát a bavili se velmi dobře 
i všichni dospělí.

Za Naše Martinice Liboslav Krčil 
Foto Richard Tichý
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Ani počasí nás neodradilo vydat se na cestu…
V sobotu 17. 6. jsme se vydali na další 

„hnízdovskou” cestu, tentokrát Cestu do 
pravěku… Rychtářovy sady se na pár ho-
din proměnily v oblast plnou pravěkých 
lidí, dinosaurů, jeskyní a chýší, které v 
dnešní době známe již jen z knížek a te-
levize.

Po průchodu branou do pravěkého 
světa dostaly děti na krk dinosauří šlápotu 
a vydaly se za zvuku pravěkých hudebních 
nástrojů na cestu za plněním úkolů a sbí-
ráním razítek. Na pěti stanovištích se děti 
trefovaly věnečky na rohy triceratopse, 
vyzkoušely si sestavit dinosauří kostru 

podle předlohy, pravěkým oštěpem se po-
kusily ulovit mamuta, odvážní si z dino-
sauřího vejce plného slizu vytáhli odměnu 
a nakonec nám děti pomohly vyzdobit 
pravěkou jeskyni. Po získání alespoň tří 
razítek na děti čekala odměna v podobě 
ledového dinosauřího vajíčka, ze kterého 
se po roztátí vylíhnul malý dinosaurus, a 
dinosauří sušenku.

Kromě soutěží na stanovištích byl při-
praven i doprovodný program s naučným 
koutkem a pravěkou dílničkou, kde si děti 
mohly namalovat odlitek lebky dinosaura, 
trilobita apod. a společně se pokoušely 

odkrýt zkamenělou kostru dinosaura. V 
pravěkém přístřešku si  mohly vyrobit ná-
hrdelník a u ohně opéct „kus mamutího 
chobotu”, kterého si na stanovišti ulovily. 

Počasí nám tentokrát příliš nepřálo, 
zkropil nás jarní deštík, ale i tak jsme si 
společně užili pohodovou pravěkou at-
mosféru a krásné sobotní odpoledne. Dě-
kujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, 
našim sponzorům a samozřejmě všem, 
kteří se s námi přišli pobavit.

Maminky z klubu Hnízdo 
Foto František Skalník
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Charitní střípky
Slavíme 25. výročí Diecézní  
katolické charity Hradec Králové

Prosluněný první červnový pátek se 
nesl ve slavnostním duchu – do Nera-
tova v Orlických horách se sjeli „chariťáci“ 

z celého královéhradeckého kraje, aby 
společně prožili krásný slavnostní den. 
Dopoledne bylo zahájeno mší svatou, 
po které následovalo ocenění některých 
pracovníků charit. V naší novohradské 
charitě byly vyznamenány dvě pracovnice. 
Paní Ludmila Chadimová byla oceněna 
Stříbrným charitním křížem za dlouho-
leté působení v charitních službách. Paní 
Chadimová začínala jako pečovatelka a 

osobní asistentka v terénní charitní pe-
čovatelské službě u seniorů. Nyní pracuje 
v přímé péči ambulantní služby Denní 
stacionář, kde se věnuje lidem s těles-
ným, zdravotním, nebo kombinovaným 
postižením a seniorům. Další Stříbrný 
charitní kříž putoval k paní Alžbětě Do-
ležalové. Paní Doležalová byla na ocenění 
nominována za své dlouholeté působení v 
charitní Pečovatelské službě. U klientů je 
velmi oblíbená, je milou a velmi obětavou 
pracovnicí. 

Ve velkém odpoledním parnu přišel 
vhod výborný kuřecí řízek s bramboro-
vým salátem, který s velkou pečlivostí 
připravili pro všechny návštěvníky pra-
covníci z neratovské chráněné dílny „Ku-
chyň“. Čekání na odpolední vystoupení 
písničkáře Pavla Helana si návštěvníci 
mohli zpříjemnit procházkou po Nera-
tově. Po celý den nás doprovázelo krásné 

počasí, pro všechny účastníky to byl velmi 
příjemný den. 
Vyrábíme, prodáváme…

Po celý rok vyrábí uživatelé našich slu-
žeb spolu se zaměstnanci charity krásné 
dekorační i praktické předměty z kera-
miky, pestrobarevných látek, nebo z pe-
diku. Během roku se účastníme akcí pro 
veřejnost, kde tyto produkty z našich So-
ciálně terapeutických dílen prodáváme. V 
září navštivte náš stánek na Dni řemesel.

Co nového v Mikeši?
 Barevné papíry, lepidla i krepové pa-

píry… Nákupem výtvarných potřeb pod-
pořila centrum společnost Ergotep CSR 
Institut o.p.s. Děkujeme také firmě Gra-
nita s.r.o. za finanční podporu na provoz 
Mikeše. 

Beseda o autismu – s Mgr. Jaroslavou 
Melezínkovou ze Speciálně pedagogic-
kého centra Skuteč jsme si jedno úno-
rové odpoledne povídali o dětech trpících 
autismem. O besedu byl zájem nejen ze 
strany rodičů, ale i učitelů a studentů pe-
dagogiky. 

V dubnu jsme rozšířili nabídku našich 
pravidelných odpoledních programů o 
Cvičení s Jolly nejen pro děti. Jednou za 
čtrnáct dní se setkáváme s dětmi a jejich 
maminkami, zacvičíme si, pohrajeme a 
popovídáme si. 

Rady v nouzi – beseda, o kterou ne-
byl zájem. Jaká škoda. Pan Bareš, ředitel 
spolku Rescueinfo z Nasavrk měl při-
pravené velmi zajímavé povídání přímo 
o Proseči a jejím okolí. Jak se chovat v 
nouzových situacích, jak správně přivolat 
a poskytnout pomoc, jaké chytré aplikace 
do mobilu pomáhajících v nouzi existují? 
Dozvíte se, když přijdete příště. Další ná-
vštěvu pana Bareše plánujeme ke konci 
letošního roku.

Biblické tance – začátkem června za-
vítaly do Proseče sestry františkánky z 
kláštera v Hoješíně. Pro ženy a dívky si 
připravily pásmo biblických a židovských 
tanců. Do programu se všechny ženy ak-
tivně zapojily, společně si zatančily a pro-
žily krásné odpoledne. 

A jak to bude o prázdninách?
V měsících červenci a srpnu bude pro-

voz Rodinného centra Mikeš omezen. 
Sledujte naše webové stránky a facebook 

– zde najdete veškeré aktuality i fotografie 
z dění v Mikeši. 

Rádi mezi sebou přivítáme nové ma-
minky a děti – centrum je otevřeno všem, 
kteří mají zájem si popovídat, něco zají-
mavého se dozvědět, pohrát si, zazpívat, a 
nebo si něco hezkého vytvořit.  Centrum, 
ač sídlí na katolické faře, je naprosto ne-
utrální povahy, nebojte se mezi nás přijít.

Za oblastní charitu Nové Hrady u Skutče 
Ludmila Dostálová

Foto: archiv RC Mikeš, archiv Ob-
lastní charity Nové Hrady u Skutče,  
Eva Skalníková
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Koutek naší kronikářky: 
Jak došlo k regulaci Olšinky

Olšinka, která podle Proseče nese i 
jméno Prosečský potok má v lese  svého 
vzniku nepatrné koryto, zesiluje se růz-
nými pramínky, vine se k Pastvisku, od-
tud lučinami  k Záboří, protéká Prosečí 
a Podměstím a nastupuje do malebného 
údolí Všivice, načež směřuje pod Nové 
Hrady a vlévá se do Novohradky. Pra-
men se nachází na návrší, kde se říká „U 
tří studní“, protože zde pramení 3 po-
toky: Prosečský, Martinický a Hadí, který 
teče přes Svatou Kateřinu, Borovou a u 
Borovnice se spojuje se Svratkou. Toto 
místo leží v nadmořské výšce 700 m, je 
to nejvyšší bod v okrese litomyšlském a 
skutečském, 100 kroků odtud směrem 
k východu vede horním lesem silnice ze 
Svaté Kateřiny. Ono místo je také roz-
vodím mezi Černým a Severním mořem. 
Olšinka za suchého počasí vysychá úplně, 
až na jednotlivé výmoly a prohlubně v 
korytě, jinak je tomu za deštivého počasí, 
to se napojí mech v lese „U tří studní“ a 
stává se normálním potokem, který po-
skytuje potřebnou vodu. Za prudkého 
tání a bouřlivých přívalů stává se potů-
ček dravou bystřinou a způsobuje mnoho 
škod v Záboří i v Proseči. To bylo také 

příčinou toho, že Hospodářský spolek 
pro Proseč a Záboří v roce 1900 žádal, 
aby byl potok regulován. Na základě této 
žádosti vyslala Zemědělská rada v Praze 
do Záboří inženýra Orta, aby věc prošet-
řil. Ten v doprovodu  narychlo svolané 
pochozí komise potok v Proseči a Záboří 
ohledal. Nešťastnou shodou okolností byl 
potok v té době bez vody, jen tu a tam 
rozšířen nebo prohlouben v malé tůňky. 

„To má být ten nebezpečný, dravý potok, 
jehož regulaci žádáte ?“ Posměšně se tázal 
inženýr Ort. Přítomní mu líčili zkázonos-
nou činnost potoka, pohromy, jaké řadu 
let působí, Ort jen nedůvěřivě vrtí hlavou. 
Nakonec svolil, že přehlédne celý tok až k 
prameni, aby mohl dokonale stav posou-
dit. Komise se s malými nadějemi vydala 
na cestu. Byl parný den, slunce nelítostně 
hřálo, všichni se těšili  až je ochrání les. 
Unaveni došli k cíli cesty. Zamyšlený pan 
inženýr zhodnotil situaci slovy: „ To není 
možno, aby tento nepatrný potok s ko-
rytem, které se od lesního příkopu neliší, 
byl způsobilý nějakou škodu učinit. Na 
úpravu tak bezvýznamného potoka nelze 
ani pomyslet.“ Členové komise se vydali 
na zpáteční cestu a brzy zpozorovali, že se 

počasí povážlivě mění. Od jihozápadu vy-
stupují mračna ocelové barvy, setmělo se 
a přihnala se bouře, které nešlo uniknout, 
protože nejbližší chalupy Záboří byly 
ještě daleko. Zvedl se prudký vítr, ohýbal 
stromy v korunách, lámal větve, lilo jako 
z konve, padaly kroupy a oblohu roz-
svěcovaly blesky. Komise v divém útěku 
doběhla k prvním chalupám v Záboří. 
Voda se rozlévala po silnici, po cestách a 
odnášela vše, co jí stálo v cestě a vnikala 
do níže položených obydlí. Inženýr Ort 
chvátal se starostou Macháčkem do jeho 
statku, dostal suché oblečení a pravil. „To 
jsem v životě něco podobného nezažil, 
na to do smrti nezapomenu“. Když dru-
hého dne odjížděl ze Záboří a viděl, jak 
obyvatelé odstraňují napáchané škody, 
slíbil nápravu. Sněmem a Říšskou radou 
byla regulace Olšinky schválena a během 
tří let byla úplně provedena. Řečiště po-
toka bylo vybudováno ze žulových ka-
menů nebo také z balvanů, které poskytly 
okolní pozemky. Polím zbaveným ka-
mene přibyly osevní plochy, luka nabyla 
více pažitu a cena pozemků stoupla.

Ze zábořské kroniky připravila 
Miluše Rejentová
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Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 20. května proběhla v Záboří 

„U hangáru“ okrsková soutěž v požárním 
sportu.

Tohoto klání se zúčastnila družstva 
těchto hasičských sborů: Proseč, Zde-
raz, Zderaz ženy, Mířetín, Česká Rybná, 
Hluboká, Perálec, Bor a dvě družstva po-
řádajících hasičů ze Záboří.

Soutěž byla náročnější v tom, že celé 
dopravní vedení muselo být taženo proti 
kopci, což prověřilo fyzickou zdatnost 
soutěžících i výkon strojů. I navzdory 
tomu bylo dosahováno velmi dobrých 
časů v požárním útoku. Na prvním místě 

skončilo družstvo Perálce, druzí hasiči 
Záboří 2 a třetí Česká Rybná. Přes nepří-
liš vlídné počasí přišlo účastníky soutěže 
podpořit několik desítek diváků. Podle 
jejich ohlasu i ohlasu soutěžících byli 
všichni s průběhem celé akce spokojeni.

Soutěž byla součástí oslav 140. vý-
ročí založení Hasičského sboru Záboří.  
Samotná oslava se bude konat 8. čer-
vence 2017 od 13.00 hodin v Rychtářo-
vých sadech a na kterou Vás touto cestou 
srdečně zveme.

Za SDH Záboří
kronikář Petr Zanina

Kulturní akce v Proseči
1.7. Diskotéka – hraje DJ Luděk Horálek 
– pořádá SDH Záboří – vstupné 60,- Kč 
– Městský park Rychtářovy sady od 20.30 
hod

5.7. Klavírní koncert - Helena Sucháro-
vá-Weiser - pořádá město Proseč a ČCE 
Proseč - Městské společenské centrum  
Sokolovna od 18 hod, vstupné dobrovolné

8. 7. Novohradský sraz veteránů – přá-
telské setkání veteránů v Nových Hra-
dech a v Proseči - pořádá Sdružení obcí 
Toulovcovy Maštale – hřiště v Nových 
Hradech od 10 hod a náměstí v Proseči 
od 14 hod

8. 7. Oslava 140. výročí Hasičského sboru 
Záboří - Městský park Rychtářovy sady 
ve 13 hod

13. 7. Špunti na vodě – Letní kino – 
vstupné 40,- Kč – pořádá město Proseč a 
FK Proseč - občerstvení  - Městský park 
Rychtářovy sady ve 21.30 hod

14.7. Diskotéka – hraje DJ Luděk  
Horálek – pořádá FK Proseč – vstupné 
20 - 21.30 hod 30,- Kč, od 21.30 hod 
60,- Kč – Městský park Rychtářovy sady 
od 20 hod

16. 7. Padesát odstínů temnoty – Letní 
kino Proseč – vstupné 40,- Kč – pořádá 
město Proseč a FK Proseč - občerstvení – 
Městský park Rychtářovy sady ve 21.30 
hod

18. 7. Rozpolcený – Letní kino Proseč – 
vstupné 40,- Kč – pořádá město Proseč a 
FK Proseč - občerstvení – Městský park 
Rychtářovy sady ve 21.30 hod

20. 7. Logan – Letní kino Proseč – 
vstupné 40,- Kč – pořádá město Proseč a 
FK Proseč - občerstvení – Městský park 
Rychtářovy sady ve 21.30 hod

21.7. Diskotéka – hraje DJ Fikejz - 80. 
a 90. léta – pořádá FK Proseč – vstup-
né 20 - 21.30 hod 30,- Kč, od 21.30 hod 
60,- Kč – Městský park Rychtářovy sady 
od 20 hod

23. 7. La La Land – Letní kino Proseč - 
vstupné 40,- Kč – pořádá město Proseč a 
FK Proseč - občerstvení – Městský park 
Rychtářovy sady ve 21.30 hod

29. 7. ŠUMSADU – Letní multižán-
rový hudební festival – pořádá Město 
Proseč a kulturní komise ve spolupráci se 
SDH Záboří - vstupné 77,- Kč - Měst-
ský park Rychtářovy sady od 18 hod

1. 7. – 31. 7. Výstava – Marta Hošková – 
Světlo ze světla – vstup zdarma – Evan-
gelický kostel v Proseči – otevřeno vždy v 
neděli dopoledne od 10 hod a po domluvě 
na tel. 608 054 457
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KVĚTEN 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
BESEDA O AIDS 

Dne 4. 5. k nám do školy zavítal Tomáš 
Řehák, druhý kazatel sboru Apoštolské 
církve, který jezdí přednášet do škol a po-
vídá na téma Sex, AIDS, láska a věrnost.  
Přednáška byla velice zajímavá a dojemná. 
Dozvěděli jsme se mnoho o nevyléčitelné 
nemoci AIDS, co obnáší, co daný člověk 
prožívá a jak se asi cítí lidé v jeho okolí.  

Také jsme se dozvěděli o počtu nemoc-
ných lidí, kteří jsou i v našem okolí. 

Nakonec jsme si pustili zajímavý film o 
chlapci, který právě touto nemocí trpěl. 

Moc děkujeme za zajímavé příběhy, 
které se opravdu staly, a také za prezen-
taci, kterou si p. Řehák připravil. 

Eliška Bartošová 

BESEDA „DĚTI - CIZINCI V 
ČR“ 

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se na naší škole 
uskutečnila zajímavá beseda.  Zavítaly k 
nám dvě ženy z Mongolska. Jednalo se 
o workshop společnosti MOST, která 
se zaměřuje na integraci cizinců.  Hned 
po příchodu na nás starší z obou žen za-
čala mluvit mongolsky, samozřejmě jsme 
vůbec nic nerozuměli. Pak se ukázalo, že 
umí mluvit i česky. Vyzkoušeli jsme si na 
vlastní kůži, jaké to je přijít do školy, kde 

vůbec ničemu nerozumíte, byli jsme hosty 
na „hodině v mongolském  jazyce“, do-

zvěděli jsme se o rozdílech ve vzdělávání v 
ČR a v Mongolsku a v dalších zemích ve 
světě. Pak jsme se mohli mongolské stu-
dentky a tlumočnice zeptat na vše, co nás 
zajímalo, kolik jsou zde let, jak se jim tu 
líbí, jaké naše jídlo jim chutná atd. Také 
nám vyprávěly o svých těžkých začátcích 
v naší zemi. 

Beseda se nám všem moc líbila a navíc 
se nám hodí do probírané látky. 

Marie Jeništová a Soňa Kynclová

TEREZÍN, LÁNY, LIDICE 
V neděli 21. 5. jsme se zúčastnili zá-

jezdu do Terezína, Lidic a Lán. Ráno 
jsme se sešli už v pět hodin u školy a če-
kali na autobus. Cesta byla velmi dlouhá, 
trvala tři hodiny. Jako první jsme na-
vštívili Terezín, kde jsme se podívali na 
slavnostní ceremoniál a kladení věnců 
k památníkům, a poté jsme šli do Malé 
pevnosti. Paní průvodkyně nám vyprá-

věla příběhy, které se zde staly,  a také nás 
seznámila s její historií. Naše další kroky 
vedly do Lidic. Celé Lidice jsme si prošli, 
podívali jsme se na Lidickou hrušku a jeli 
jsme dál. Naše poslední zastávka byla v 
Lánech. V Lánech jsme si prošli zahradu 
na letním sídle prezidenta ČR a šli jsme k 
hrobu T. G. Masaryka. Poslechli jsme si 
krátkou přednášku o jeho životě a mohli 
jsme si projít jeho muzeum. Celý zájezd 
se vydařil a těšíme se na další takový. Veronika Uhrová, Veronika Lettlová

VÝLET S KROUŽKEM TECH-
NICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Ve čtvrtek 18. května jsme se vydali 
na naši druhou plánovanou exkurzi, ten-
tokrát do Muzea stavebnic Merkur a 
Muzea papírových modelů v Polici nad 
Metují. Hned po příjezdu jsme navštívili 
Muzeum stavebnic Merkur, kde jsme vi-
děli výrobky ze stavebnic od roku 1920 
až do současnosti. Nejznámější je úžasné 
Ocelové město z románu Julese Verna, 

velké kolejiště a mnoho dalších zajíma-
vých výrobků. Je zajímavostí, že z dětské 
stavebnice Merkur postavil o Vánocích 
v roce 1961 akademik Otto Wichterle 
první přístroj na výrobu očních kontakt-
ních čoček. V pracovní dílně jsme si pak 
sami vyzkoušeli své dovednosti při práci 
s Merkurem. V polední přestávce jsme 
měli čas na prohlídku města a občers-
tvení. Celé odpoledne patřilo návštěvě 
Muzea papírových modelů, které je je-
diné  svého druhu nejenom v České re-

publice. Zde jsme viděli precizně do nej-
menších detailů provedená díla z oblasti 
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architektury, strojní, stavební, vojenské a 
kosmické techniky, lodní modely, sci-fi 
a fantazy modely a mnoho dalších. Tuto 
prohlídku jsme měli s průvodcem a v zá-
věru jsme si v modelářské dílně sami pod 
vedením zkušeného lektora modeláře vy-
tvořili jednoduchý papírový model. Cesta 
tam i zpět byla velmi příjemná a zábavná, 
protože velká část trati vede krásnou pří-
rodou údolím řeky Metuje, cestou jsme 

viděli údolní nádrž Rozkoš, náchodský 
zámek, rodný dům spisovatele Aloise Ji-
ráska v Hronově a jiné zajímavosti. Celý 
výlet se nám moc líbil, navíc k tomu také 
přispělo krásné jarní počasí. Kdo jste tato 
místa ještě nenavštívili, tak je všem vřele 
doporučujeme. V přiložené fotogalerii se 
s námi vydejte do úžasného světa fantazie 
z kovu a papíru. 

 Kolektiv KTD

SOUBOROVÝ KONCERT 
V úterý 23. května se mladší členky pě-

veckého sboru Červánek vydaly do Sku-
tče, aby zde navštívily souborový koncert 
místní ZUŠ. Ten se konal v krásném pro-
středí Kulturního klubu. 

Zde jsme se dozvěděly, co je to trio a 
kvarteto - obojí jsme si mohly poslech-
nout -  trio dechové, kde vystupoval i náš 
spolužák Tomáš Binko, kvarteto bylo 
smyčcové. Dále nám zahrál dechový or-
chestr, v jeho podání nás zaujaly přede-
vším filmové melodie. Velmi rády jsme 
si poslechly vystoupení pěveckého sboru 
Cantando pod vedením p. Zdeňka Ku-
drnky, celý jejich program se nám moc 
líbil a určitě pro nás byl inspirací. Na 
závěr koncertu vystoupila ještě hudební 
skupina Žako pod vedením p. uč. Vác-
lava Štýrského. V jejich programu jsme si 
poslechly naše oblíbené současné písničky 
a nedalo nám to, abychom si je společně 
s nimi  alespoň nebroukaly. Po koncertě 

nám ještě zbylo trochu času do odjezdu, 
takže jsme stihly prošmejdit skuteč-
ské obchůdky a samozřejmě ochutnat 
všechny dobroty, které zde byly k mání. 
Celá akce se nám moc líbila.

 Tereza Volfová, Maruška Jeništová 

ZA KARLEM HAVLÍČKEM  
BOROVSKÝM

Dne 25. 5. 2017 jsme se vydali na ex-
kurzi: „Po stopách K. H. Borovského“.

Sešli jsme se ráno v 7:45 a v 8:00 hodin 
jsme vyjeli od školy.  Jeli jsme asi hodinu, 

než jsme dorazili do obce Havlíčkova Bo-
rová. Tam jsme absolvovali asi hodinové 
povídání o K. H. Borovském a o jeho ro-
dině v jeho rodném domku. 

Poté jsme se vrátili k autobusu a přejeli 
jsme do Přibyslavi. Tam jsme navštívili 
Hasičské muzeum a podívali jsme se také 
na výkresy ze soutěže „Požární ochrana 
očima dětí“, která se každoročně pořádá. 
Opět jsme nastoupili do autobusu a pře-
jeli k mohyle Jana Žižky, kterou jsme si 
prohlédli a vyfotili jsme se u ní.  Potom 
jsme pokračovali do Havlíčkova Brodu, 
kde jsme měli rozchod a mohli jsme si 
prohlédnout náměstí, případně si něco 
koupit. V 13:45 jsme se sešli u místního 
muzea a čekala nás poslední prohlídka, 

kde jsme si prohlédli dům, ve kterém K. 
H. Borovský bydlel. 

Potom jsme jeli zpátky do Proseče. 
Celá exkurze byla velmi zajímavá. 

Marcela Košnarová, Lucie Lacmanová, 
Nela Doležalová

EZOPOVY BAJKY 
Předškoláci a žáci 1. – 4. třídy ve středu 

17. 5. zhlédli divadelní představení Ezo-
povy bajky. Divadelní vystoupení se všem 
moc líbilo a náramně si ho užili. A abyste 
všichni věděli, kdo vlastně Ezop byl, v 
naší redakci jsme Vám o něm vyhledali 
základní údaje. 

/Pozn.: celý text si můžete přečíst v květ-
novém čísle časopisu Šotek./ 

  Adéla Stříteská
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HROŠIÁDA
Ve středu 17. 5. se dva týmy naší školy 

zúčastnily jarního kola Hrošiády. Oba 
dva týmy obsadily pěkná čtvrtá místa.

Mgr. Karla Nováková a Nela Rybenská

ŠKOLNÍ VÝLETY – 1. STUPEŇ
Druháci se spolu se čtvrťáky vypravili 

na výlet na Staré Hrady u Jičína. Třetí a 
pátá třída vyrazila do Jihlavy. Prvňáci byli 
na výletě v Leštince.

DNES ČTU DĚTEM JÁ
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 pokračoval náš 

projekt „Dnes čtu dětem já“ dalším před-
čítáním v 1. třídě. Tentokrát četla prv-
ňáčkům Veronika Hledíková z 9. B a na 
závěr si společně o přečtené pohádce po-
vídali.

 6. TŘÍDA V MUZEU

KRAJSKÉ KOLO OVOV
Krajské kolo OVOV tradičně probíhá 

na stadionu v Moravské Třebové. 1. 6. 
2017 se sešlo 13 družstev a asi 50 jednot-
livců, aby změřili své síly a vybojovali si 
postupová místa do republikového finále 
v této soutěži. 

Naše družstvo ve složení Alice Bukáč-
ková, Natálie Rychová, Veronika  Jan-

ková, Kristýna Mrvišová, Václav Beránek, 
Miroslav Dvořák, Andrej Češka a Jaro-
mír Síla patřilo hned od začátku k druž-
stvům, které bojovalo o přední příčky. 
Vyrovnané výkony a velká bojovnost byly 
hlavními znaky našeho týmu. 

Disciplíny hod míčkem, shyby na 
šikmé lavici, lehy-sedy, běh na 60 metrů, 
skok daleký a běh na 1000m probíhaly 
velmi rychle za sebou. Rozhodovalo se 
až v posledních dvou disciplínách a naše 
menší zaváhání v disciplíně lehy-sedy 
využili soupeři a na nás zbylo nakonec 4. 
místo s minimálním odstupem na sou-
peře před námi.

Mezi jednotlivci si ve svých věkových 
kategoriích vybojoval Jaromír Síla 2. 
místo, Radek Pešek 3. místo a Václav Be-
ránek 3. místo a podle postupového klíče 
se probojoval do republikového finále, 
které se uskuteční v září v Brně. 

Všem reprezentantům děkujeme za 
předvedené výkony a skvělou reprezentaci 
školy.

Mgr. Jan Stodola
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BESEDA SE SPISOVATELKOU
V pondělí 5. 6. se ve škole konala be-

seda se známou spisovatelkou, autorkou 
knih pro děti a mládež Ivonou Březino-
vou. 

POHÁDKY PRO RYTÍŘE
V rámci akce „Týden čtení dětem v 

ČR“, která probíhá od 1. 6. do 7. 6. 2017 
jako součást kampaně Celé Česko čte dě-
tem, navštívili v pondělí 5. 6. 2017 žáci 
9. ročníku ZŠ a MŠ Proseč 2. třídu, aby 
jim četli vlastnoručně napsané pohádky. 
Sborník těchto pohádkových příběhů při-
nesli s sebou, několik jich malým čtená-
řům přednesli a o každé pohádce si ještě 
stačili společně povídat.

Na závěr „Rytířům řádu čtenářského“ 
(titul, který žáci 2. třídy obdrželi při pa-
sování na čtenáře na MěÚ v Proseči letos 
na jaře) tento sborník předali a zároveň si 
domluvili ještě jedno setkání, které pro-
běhne do poloviny června a jehož náplní 
bude prohlídka ilustrací, které malé děti k 
pohádkám nakreslí.

Mgr. Zdeněk Pecina

VODÁCKÝ VÝLET SEDMÁKŮ

UKÁZKA DRAVCŮ
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V 
MATEŘSKÉ ŠKOLE

V posledním květnovém týdnu mohly 
naše děti zhlédnout dvě divadelní před-
stavení. Předškolní děti navštívily spo-
lečně se školáky představení Ezopovy 
bajky, mladší děti se přenesly do pohádky 
o Šípkové Růžence.

 
PLAVECKÝ KURZ PŘEDŠKO-

LÁKŮ
Předškoláci ukončili začátkem června 

plavecký výcvik ve Skutči. Všechny děti 
při každé z lekcí vyjadřovaly radost z po-
hybu a vytvořily si i zdravý respekt k vod-
nímu prostředí.
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DEN DĚTÍ
1. 6. oslavily děti svůj svátek ve třídách 

i na zahradě MŠ. Na křídlech včeliček a 
motýlků se všichni proletěli pohádkovým 
lesem a plnili nejrůznější úkoly.

 „PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Paní učitelka zdůrazňuje na výletu 

v ZOO význam ochranného zbarvení 
zvířat. „Víte, děti, co má na sobě tygr?“ 

„Průjem paní učitelko!“ volá chlapeček.

ŠKOLKOVÝ VÝLET
Celá školka vyrazila 13. 6. do ZOO 

Jihlava na závěrečný společný výlet. Tré-
nování zvuků zvířat již za jízdy autobu-
sem naznačovalo, že si děti se zvířátky 
budou dobře rozumět. Během prohlídky 
expozic všichni skutečně našli společnou 
řeč a nic nebránilo dobré náladě.

  
 

Za MŠ Libor Michálek

Prázdniny plné sluníčka a pohody přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Proseč.
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Prosečské stříbro zřejmě na postup nepostačí
Máme za sobou opravdu podivnou 

fotbalovou sezonu. Velkým úspěchem je 
druhé místo v krajské I. B třídě. Beze-
sporu nejlepší postavení v tabulkách dějin 
prosečské kopané. Ačkoliv loni postupo-
vala do A-třídy i mužstva z 5. místa, letos 
tomu tak nemusí být. Ve chvílí, kdy píši 
tyto řádky, postupují dle regulí jiná muž-
stva. Může se však stát, že dojde k „od-
řeknutí postupu“ u některého z nich – a 
naši postoupí.

S kádrem našich odchovanců pracoval 
nový trenér Láďa Pala a vedl si skvěle. 
Mužstvo posílil pouze Michal Plosza z 
Chrasti, který se stal občanem Proseče – 
výborný hráč, jehož tatínka jsme dlouho 
potkávali v dresu Chrasti. Určitě největ-
ším oslabením byla častá – ba téměř stálá 

– absence Petra Macháčka, způsobena 
zdravotními problémy. Jinak mužstvo 
se svoji hrou patřilo mezi jasnou elitu 
soutěže – v té ale nebylo mnoho slabých 
mužstev. To se projevilo i na některých 

výsledcích.  Skutečně nelze říci, tady nebo 
tam určitě vyhrajeme.  Ve všech muž-
stvech jsou kvalitní hráči, borci, kteří hrá-
vali i vyšší soutěže. To podtrhuje skvělé 
umístění našich kluků. A co k fotbalu 
patří, to jsou nepovedená utkání. Bohu-
žel, neminula nás – více hodnotí i trenér. 
Přesto velký dík a uznání všem – hráčům 
i celému realizačnímu týmu FK Proseč!

A protože při závěrečné rozpravě s 
hráči trenér u všeh hráčů mluvil přede-
vším o jejich rezervách, věříme, že muž-
stvo má na čem pracovat. A co je důle-
žité, všichni potvrdili, že pracovat na 
sobě chtějí! Proto hlavu nahoru a určitě 
se můžeme těšit na novou sezonu – na tu 
se mužstvo bude připravovat již po velmi 
krátkém odpočinku.

Děkujeme rovněž všem příznivcům za 
milé návštěvy domácích zápasů a věrnou 
účast na zápasech venku. To z prosečské 
kopané je už tradičně trvalým jevem na 
hřištích soupeřů.

FK PROSEČ INFORMUJE

Petr Macháček, 
předseda FK Proseč:

Chci poděkovat vedení města Proseč, 
nejen za finanční podporu, ale také za pří-
kladnou spolupráci na všech společných 
projektech. Dále bych chtěl poděkovat 
všem našim sponzorům, kteří nás dlouho-
době finančně podporují, čehož si nesku-
tečně vážíme a věříme, že nám zachovají i 
nadále přízeň. 

Také děkuji našim věrným fanouškům, 
kteří navštěvují v hojném počtu naše zá-
pasy a neustále nás podporují. Já osobně 
bych chtěl ještě poděkovat za velmi dobře 
odvedenou práci všem našim funkcioná-
řům, trenérům a hráčům. Prostě všem li-
dem, kteří zajišťují chod našeho oddílu, či 
nás reprezentují.  

Závěrem přeji všem hezké léto, hlavně 
si odpočiňte od fotbalu a každodenních 
starostí a načerpejte nové síly pro následu-
jící sezónu 2017-2018.

Jarda Volf hlásí přestup 
– ale dres nemění! 

Jen v sobotu 24. června obleče místo 
dresu svatební  košili. Svatba to bude 
vskutku fotbalová. Jára patří mezi „po-
vedené“ odchovance prosečské kopané. 
Pracovitý, rychlý a obětavý…. A ze strany 
nevěsty? Taťka  Terezky, Libor Šafránek,  
byl v roce 1996 u zrodu novodobé práce 
s elévy, dnešními přípravkami.  Dodnes 
hrají naši nejmenší fotbalisté v dresech 
firmy TOSTAV, kterou rodiče Terezky 
založili. T jako Terezka, O jako Ondra 
a STAV jako stavitelství – vysvětloval mi 
Libor firemní logo. Celá fotbalová rodina 
přeje novomanželům, aby co nejdříve při-
vedli malého potomka do přípravky a aby 
jejich společný život byl plný pohody!  

Kapitáne – kam s tou lodí?
Daleko předaleko se vydá kapitán Víťa 

Menc a bude chybět minimálně půl další 
sezony. Nepojede lodí ale poletí. Kam? Až 
na daleké Filipíny! Byl vybrán jeho fakul-
tou k půlročnímu studijnímu pobytu. Při 

„rozlučce“ předal kapitánskou pásku kouči 
a pravil, že je to ta, která nosí štěstí. Vzpo-
mněl jsem na situaci, kdy se stal kapitánem. 
Střídal zraněného kapitána Jardu Marka a 
pásku od něj převzal. A dal dva góly!  Tak 
mu páska zůstala i do dalších utkání. Po 
Jardově uzdravení padla otázka, kdo bude 
dále kapitánem. „Jen ji nechte Šťovíkovi, 
vždyť s páskou dává góly“ pravil Jára. A 
tak to bylo. Přejeme Víťovi všechno dobré 
a hlavně šťastný návrat domů.

Otázky trenérovi Láďovi Palovi položil Petr Macháček:
Jak hodnotíš pravě ukončenou jarní 

sezónu? 
Dalo by se říct, že celkově kladně. Sice 

se nám nepodařilo navázat na výborný 
podzim, ale konečné druhé místo je 
myslím úspěchem. Na jaře jsme se ne-
vyhnuli určité krizi, některé zápasy spíš 
odbojovali, ale celkově jsem spokojen. 

Jaký zápas patřil mezi naše nejpove-
denější a jaký naopak nejhorší zápas 
jara? 

Začnu tím povedeným, který jsme 
odehráli v Cerekvici. Domácí se na za-
čátku jara ještě snažili něco udělat pro 
záchranu v soutěži, ale od první minuty 
se hrálo jen na jednu branku, kluci velice 
dobře kombinovali a k výsledku 6-1 ani 
není co dodávat. 

A nejhorší mám ještě dost v živé pa-
měti. Byla to poločasová hrůza v po-
sledním utkání ve Starém Hradišti. To, 
co jsme tam první poločas předvedli byl 
horor. Klukům ještě asi dlouho bude v 
uších znít můj hodně moc zvýšený hlas. 
Podobně, ale o něco méně jsem byl vyto-
čený v Zámrsku, ale Hradiště to přebilo 
dvojnásob. 

Chtěl by si někoho vyzdvihnout? 
Jediný, který si dovedl udržet stálou 

formu je Jarda Marek. Vím, že by ho 

diváci velmi rádi viděli v záloze a ne na 
stoperu, ale bohužel, zatím na tento post 
není náhrada. Uvidíme v letní přípravě, 
budeme zkoušet různé varianty a Jardu 
posuneme na jeho oblíbené místo. Jinak 
jsem každého hráče ohodnotil za ce-
lou sezónu osobně a budu jen rád, když 
si moje připomínky vezmou k srdci do 
další sezóny. 

Budeš i v příští sezóně pokračovat v 
Proseči? 

Již v průběhu jara jsem dostal nabídku 
na pokračování a rád jsem ji přijal. Měl 
jsem i nějaké pochybnosti, ale jsem pře-
svědčený, že stále mám klukům co dát a 
něco je přiučit. Někdy jsou to s nimi ale 
nervy. 

Jaké jsou plány na příští sezónu? 
Ještě nevíme, zda nám druhé místo 

nepřivede i postup do 1.A. třídy, takže 
plány zatím necháváme spát. Zatím 
máme naplánovanou letní přípravu, 
kluci si 14-dní odpočinou a pak je čeká 
zase dřina a dřina. V jakékoli soutěži 
to bude náročné a bude nutné se dobře 
připravit a hlavně v domácích zápasech 
potěšit náročné prosečské diváky. Tímto 
bych jim chtěl za celou sezónu poděko-
vat, jak nás dokázali povzbuzovat i na 
venkovních zápasech.
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Trenéři hodnotí svá mužstva:
Petr Macháček trénér dorostu

Sezóna se mi nehodnotí vůbec lehce 
pořád, ještě vstřebávám něktrerá naše 
nepovedená jarní utkání. Nehodnotím 
výsledky, ale především naše výkony. kte-
rými jsme se prezentovali a fungování ně-
kterých hráčů během celé sezóny. 

Takže spokojený byt rozhodně ne-
mohu!  Potenciál,  který v mužstvu byl 
jsme nedokázali naplnit. Cítim obrov-
ské zklamání z přístupu hráčů Rybičky, 
Rompotla a Hromádky. 

Fotbal je týmová hra a my jsme tak 
bohužel nepůsobili.  Ale abych nebyl je-
nom kritický, tak pár pozitivních věci tam 
vidím. Za prvé účinkování starších žáků 
v našich zápasech. Odváděli výborné vý-
kony za které si zaslouží  pochvalu.  Již 
teď se těším, jak se s nimi budu potkávat 
v příští sezóně.  Za druhé bych chtěl vy-
zdvihnout výkony - Martina Svobody, Ši-
mona Vopařila (oba přechazejí do Áčka), 
Petra Študenta (návrat do TJ Luže),  
Adama Sodomky a Vojty Síly, kteří,  
když nastoupili, vždy odvedli maximum 
pro tým. Nyní budou mít kluci volno. 
Přípravu na nový soutěžní ročník budeme 
zahajovat začátkem srpna, čeká nás velká 
generační obměna, kterou považuji jako 
výzvu a věřím, že vše zvládneme! 

Kamil Sodomka, trenér žáků
Rok uplynul a skončila další fotbalová 

sezóna. Je čas, ohlédnout se zpět a zhod-
notit dosažené výsledky. Mezi náš cíl s 
Jardou Markem nepatřilo jen pohybo-

vat se na předních příčkách tabulky, ale 
hlavně udržet co největší počet aktivních 
hráčů u fotbalu.

Díky zodpovědnému přístupu kluků 
jsme se větší část sezóny pohybovali na 
druhé příčce a dokonce jsme chvíli dý-
chali na záda letos suveréní Luži. Pak 
přišlo dvojnásobné zaváhání a rázem nám 
soupeř utekl na nedostižný bodový rozdíl. 
Nakonec je z toho krásné třetí místo.

Na trénincích i zápasech nás bývalo 
sice dost, ale přesto se nám nepodařilo 
pár kluků dostatečně zaujmout a ti dali 
přednost jiným aktivitám. Po přestupu 
nejstarších hráčů do dorostu, bohužel se 
zbývajícím počtem kluků nebudeme moci 
přihlásit kategorii starších žáků pro příští 
rok.    

Tímto bych také rád poděkoval Jardovi 
Markovi za perfektní spolupráci. Zužit-
kovali jsme spolu jeho dlouholeté fotba-
lové zkušenosti, které jsme přenesli do 
herní taktiky. Díky všem.

Břetislav Fridrich, trenér přípravek
Vzhledem k tomu, že nám skončila se-

zóna 2016/2017, podám i já informace 
o výsledcích a práci s naší nejmladší ka-
tegorií „starší přípravka“. Musím říci, že 
na jaře se nám dařilo stejně dobře jako v 
podzimní části. Scházeli jsme se v hojném 
počtu, jak na tréninky, tak na zápasy. Za 
což bych chtěl poděkovat všem rodičům 
našich borců. Výsledkově jsme na tom ve-
lice dobře. Jen škoda, že se v této věkové 
kategorii nevede žádná oficiální tabulka, 

protože až na zápasy s týmem Chrasti, 
která nás porazila třikrát v jarní části, jsme 
skoro všechny zápasy vyhráli. Celkově 
jsme nastříleli našim soupeřům 58 bra-
nek. Nejlepším naším střelcem byl Dan 
Nekvinda s 15 zásahy, následovaný Jirkou 
Fridrichem se 13 zásahy a Ráďou Peškem 
který dal jakožto obránce 8 gólů. Pro 
další motivaci našich borců jsem vyhlásil 
i jednotlivá ocenění. Nejlepším střelcem 
byl vyhlášen Dan Nekvinda, nejužiteč-
nějším hráčem Matyáš Novák ze Zderaze 
a nejlepším nováčkem byl vyhlášen Jiřík 
Zvolánek, který jakož to věkem borec z 
1. třídy dal i jeden gól. Druhým nováč-
kem byl vyhlášen Pepča Němec, který se 
již také zapojil do několika našich zápasů. 
V příští sezóně budeme nastupovat skoro 
ve stejném složení jako tuto, pouze bez 
dvou našich kamarádů, kteří již vzhledem 
ke svému věku musí přestoupit do kate-
gorie mladších žáků.  Pevně věřím, že se 
jim bude dařit, protože to jsou oba velice 
šikovní fotbalisté. Náš tým doplní věkově 
sice ještě moc mladí kluci, ale za to velice 
šikovní- Jiřík Zvolánek a Pepča Němec, 
případně i další. Pro příští sezónu  jsme  
přihlásili opět kategorii starší přípravka a 
budeme  trénovat každou středu od 16:15 
hodin. Po domluvě se všemi rodiči našich 
nejmenších kamarádů, kteří se již zapojili 
do trénování s námi, jsme se rozhodli, že 
kategorii mladší přípravka prozatím při-
hlašet nebudeme. Ti nejmenší se budou 
účastnit i nadále našich tréninků a bu-
dou pro ně domluveny přátelské zápasy 
a turnaje, aby si také vyzkoušeli jaké to 
je hrát proti jiným soupeřům. Na závěr 
bych chtěl  ještě  jednou  poděkovat  všem 
rodičům za podporu, dále panu Karlu 
Břeňovi a panu Zbyňkovi Práškovi za po-
moc při vedení a trénování této kategorie 
. A samozřejmě také nesmím zapomenout 
poděkovat  klukům za výbornou prezen-
taci  klubu a přístup  k  trénování.

Sestava: Josef Zahradník, Mytyáš No-
vák, Radek Pešek, Aleš Mrviš, Adam 
Štrumfa, Jan Beránek, Vašek Prášek, Ště-
pán Hromádka, Fanda Odehnal, Kája 
Břeň, Míla Šebesta, Dominik Rejman, Ji-
řík Zvolánek, Pepča Němec, Marek Rabas, 
Dan Nekvinda.

A naši nejmenší - Ráďa a Filípek Há-
nělovi, Kubík a Matýsek Kusý, Honzík 
Daněk, Tomášek Limanovský, Jaroušek 
Němec, Mareček a Anetka Šplíchalovi.

Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, 
budeme jenom rádi a těšíme se na Vás 
všechny v sezóně 2017/2018.

Fotbalové stránky připravil 
Jiří Herynek

Vícemistři krajské I.B třídy 2016/2017:  Milan Novák, vedoucí mužstva,  Ladislav Pala, trenér,  
Tomáš Mareš, Jaroslav Marek, Zdeněk Kunhart, Patrik Zelenka, Šimon Vopařil, Viktor Koutný, 
Petr Macháček, Jaroslav Syvochop, masér. Vpředu: Lukáš Loskot, Andrej Kiričenko, Zdeněk Marek,  
Vítězslav Menc-kapitán, Michal Plosza, Martin Marek, Michal Vopařil, Leící golman Josef Lampárek. 
Nepřítomen Jaroslav Volf (omluven pro předsvatební povinnosti).
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Klub seniorů
Taky vám připadá, že čas přímo letí? 

Ani jsme se nenadáli a první pololetí 
roku 2017 je za námi. Mohlo by se zdát, 
že prosečský klub seniorů už nepracuje, 
protože o sobě nedal na stránkách Pro-
sečského zpravodaje dlouho vědět, ale 
opak je pravdou. Scházíme se stále pravi-
delně každý čtvrtek v klubovně, bavíme se, 
učíme se, pořád něco nového poznáváme. 
Pozadu nezůstávají ani seniorští turisté, 
kteří vyrážejí vždy v úterý na túry a rádi 
mezi sebou vítají nové zájemce. Nemohu 
vypsat všechny naše akce, zabralo by to 
snad celý Zpravodaj, ale uvedu alespoň 
některé. (Podrobně je možné seznámit se 
s naší činností v seniorské vývěsce, kde je 
program vždy na měsíc dopředu a každý 
senior si může vybrat podle zájmu.)

V našem klubu jsme v tomto pololetí 
přivítali několik milých hostů. Hned v 
lednu jsme pozvali představitele města 
pana starostu J. Macháčka a místostarostu 
M. Hurycha, aby nám povyprávěli, co se 
v Proseči změnilo k lepšímu za uplynulé 
dva roky – a bylo toho dost! Samozřejmě 
jsme měli i spoustu dotazů a připomínek.

V únoru nás navštívila Mgr. Kristýna 
Řebíčková, u které jsme se hlavně zají-
mali o její ne úplně běžné povolání vyšet-
řovatele u policie. Paní Kristýnu máme 
všichni rádi a obdivujeme ji pro lásku k 
hudbě a ochotu vždy a všude hudbu a 
zpěv provozovat. 

Do třetice všeho dobrého jsme v klubu 
vyzpovídali paní St. Češkovou, matri-
kářku a vedoucí pečovatelské služby na-
šeho města. Probrali jsme s ní všechno 
od narozených dětí přes svatby až po 
poslední okamžiky života člověka. Samo-
zřejmě nás zajímalo také působení pečo-
vatelské služby a situace v obou domech s 
pečovatelskou službou.

Moc rádi cestujeme, nebo aspoň o ci-
zích zemích posloucháme a promítáme 
fotografie. Nejraději máme, když nám 
vypráví někdo z klubu. S paní M. Rejen-
tovou jsme „navštívili“ Salzburg a sídlo A. 
Hitlera Orlí hnízdo v Alpách, s paní M. 
Uchytilovou jsme se vypravili na rozpá-
lenou Kubu. Po delším čase jsme se po-
dívali znovu do Ergotepu na přednášku 
pana M. Pilného „Napříč Jižní Ameri-
kou“. Pana Pilného už známe a těšíme se 
na podzim, kdy nás pozve do Afriky.

Opakujeme i rozšiřujeme si vědomosti. 
Den mateřského jazyka proběhl ve zna-
mení ukázek zajímavostí češtiny a čtením 
úryvků z děl vynikajících znalců a milov-
níků mateřštiny spisovatele Karla Čapka 
a botanika dr. Václava Větvičky. Hlavní 
ovšem byl testík, kterým jsme si ověřovali 
my, jak známe svůj rodný jazyk. Výsledky 
byly výborné, určitě by se mohli rdít i 
současní školáci.

Zdraví je časté téma našich setkání. V 
březnu proběhla za velké pozornosti seni-
orů beseda s manželi Pasekovými z Dolů 
u Luže o pěstování žampionů a hlívy ús-
třičné, o jejím obrovském významu pro 
zdraví. Měli jsme možnost hned si ně-

jaké houby zakoupit. Byly krásné, čerstvé 
a prakticky nikdo neodolal, zvlášť, když 
nám paní Paseková poskytla i nějaký re-
cept na použití čerstvé syrové hlívy.

Zajímáme se  také o historii. M. Jeniš-

tová s šesti pomocnicemi připravily před 
Velikonocemi poučení o pověrách a ná-
zvech předvelikonočních nedělí tak, jak je 
pojmenovávali naši předkové: neděle liščí, 
pražná, kýchavá, družebná, smrtná, květná.

Pohled do období gotiky nám zpro-
středkovala paní A. Petřinová v sou-
vislosti s oblékáním v té době. Přinesla 
spoustu nákresů a fotografií oděvů, po-
krývek hlavy i dámských, ale hlavně pán-
ských bot.

Do mnohem pozdější doby se mnozí z 
nás přenesli na přednášce a besedě pořá-
dané Městem Proseč: „ Cesta lidických a 
ležáckých dětí“ s paní Jarmilou Doležalo-
vou rozenou Šťulíkovou z Ležáků a s její 
dcerou. Vyprávění to nebylo veselé, ale i 
smutné události z historie naší země je 
potřeba připomínat.

Do historie se nás podívalo 40 i na 
celodenním zájezdě 18. května na hrad 
Svojanov, do Poličky, k Lukasově lípě 
(známe ji také z díla Terézy Novákové) 

a na Lucký vrch. Zájezd se vydařil, po-
časí nám přálo. Vyrazili jsme za poměrně 
blízkými cíli, ale nebyli jsme zklamáni. 
Hrad Svojanov je rekonstruovaný, pěkný.  
Muzeum a Centrum hudebního sklada-
tele  Bohuslava Martinů v Poličce je vý-
borně vybavené a někteří pak zvládli po 
jeho prohlídce  i výstup na věž kostela 
sv. Jakuba do rodné světničky B. Martinů, 
jiní se zas prošli po poličských hradbách. 
Pobyt v přírodě pod Lukasovou zpívající 
lípou v Telecím a pak na Luckém vrchu 
s vyhlídkou do nádherné české krajiny 
nás osvěžil a nadchl. Doporučujeme všem 
tato místa navštívit. 

Málem bych zapomněla napsat, jak 
jsme se pobavili při šestých narozeni-
nách klubu. Stalo se už tradicí, že nás při 
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U věštkyně: Muž středního věku sedí u věštkyně a ta mu vykládá karty: „Nevím jak bych Vám to šetrně řekla, ale zkusím to asi takto.“

„Váš syn už zítra nebude mít svého otce.“   Muž již na nic nečekal a zapadl do hospody aby se řádně rozloučil s kamarády.

Když se po třech dnech vrátil domů, manželka ho přivítala s výčitkou: „ (viz tajenka 1-3) a ty jen chlastáš a ani na pohřeb mu nejdeš.“

RODINA ŘÍMSKÁ SOUBOJ
OB. SLOGAN

ZKRATKA ZNAČKA 
NÁPOVĚDA:

OZNAČENÍ
VÝSTRAHA

ZNAČKA ZNAČKA
SÍDLO

ZKRATKA
VÍCE DE, EOS, ÉTER,

BYDLÍCÍ ČÍSLICE DVOU OBCHODNÍ PRO ELEKTR. EVROPSKÉ KOSMETIC. ŠVÝCARSK. OBČANSKÉ
MOUDŘE JURA, KOBA, ZMIJE BOHA

VEDLE NÁS JEDNA HRÁČŮ REJSTŘÍK ODPOR SILNICE BALZÁMU KÁVOVARŮ DEMOKRAC.
LÉPE LSE, SAEL, SI,

MEZINÁR. DVŮR ÚVAHOVÁ ZN. PRVKU

SOUSTAVA SLOVENSKY PRÓZA NOBELIUM

FYZIKÁL. VELKÝ POČÁTEK ZÁSTUP

JEDNOTEK HŘEBÍK DNE VE ŠKOLE

CHEMICKÁ
MOŘSKÝ ZNAČKA TŘETÍ DÍL

KORÝŠ POLOMĚRU TAJENKY
ZNAČKA

MĚSÍČNÍ ČÁSTI ROST. DOMÁCKY
KYSLÍKU

MOŘE NAD ZEMÍ MATKA

PRVNÍ
DRUHÁ DÍL DŘEVĚNÉ KUSY

TAJENKY OBYDLÍ ZMRZLÉ
DÍL

PRAŽSKÁ ELEKTRICKÝ VODY NA
TAJENKY

RESTAUR. SPINAČ ŘECE

PRODEJCE PĚVEC
VYZVÁNÍ

AUTOMOB. V KLECI

ŠKODA TĚLNÍ KLUB ČES.

V CHODOVĚ VÝMĚŠEK TURISTŮ

ZNAK
NÁSLEDNÍK LON. ŠKOLA

RODINY EKONOM.
NAŠEHO

ZVUK ALTERNATIV.
MĚSTA

KLAKSONU ENERGIE

PŘEDPONA
TVÉ DOMÁCKY INICIÁLY

OSOBĚ ALENA SKLADATELE
PRO

ZNAČKA CHEM. ZN. DVOŘÁKA
OPAK

TUNY VODÍKU POLOMĚR

DLOUHÉ
RUSKÉ HYPOTETIC.

HLAVA YPSILON
PÍSMENO VŠUDYPŘÍT.

ÉČKO RODINY
N SUBSTANCE

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

té příležitosti navštěvují nějací zajímaví 
hosté.  V minulých letech to byly osob-
nosti z historie Proseče, vynikající čeští 
sportovci, osobnosti ze Starých pověstí 
českých. Letos to byly postavy z pověstí 
Prosečska: poustevník od Mikuláše, nad-
lesní od Huberta, mlynář od Mlýnského 
kamene, Kateřina od studánky pod Pose-
kancem, cikánky z údolí U pečené husy, 
císař Josef II. z Tereziánského háje – 
všichni v podání našich seniorek.

Stručně ještě přiblížím dění v červnu: 
3. 6. jsme už po šesté zajišťovali služby v 
úschovně kol při cyklistických závodech. 
Jsme rádi, že všechno bylo v pořádku, bez 
reklamací. Milovnice květin navštívily 8. 

6. výstavu irisů v Litomyšli a prohlédly si 
krásnou Sluneční zahradu – velikánské al-
pinum stále zvětšované a zkrášlované. 14. 
6. si zase skupinka žen prohlédla spoustu 
panenek, kočárků, domečků.... v Muzeu 
hraček v Litomyšli a prošla se zámeckými 
a klášterními zahradami. Velký zájem byl 
15. 6. o návštěvu Muzea dýmek v Proseči, 
kde nás provedla historií výroby dýmek 
a čibuků paní Rejentová a ukázala nám i 
nově vzniklou a nedávno otevřenou část 
tohoto muzea.

Nebylo by spravedlivé, nezmínit se o 
turistické skupině. Podle plánu sestavova-
ného už po několik let vedoucím turistů 
A. Heikerem vyrážejí senioři do blízkého 
i vzdálenějšího okolí nejen za „polykáním“ 
kilometrů, ale také za poznáním a novými 
zážitky. Z nejzajímavějších byl výlet do 
Hoštejna v době kvetení bledulí nebo z 
Vrbatova Kostelce do Chrasti s návštěvou 
muzea, užitečné byly dvě vycházky k na-
šim studánkám a jejich čištění, zajímavá 
byla také návštěva Posekance těsně po 
požáru tamní chaty nebo dvě výpravy do 
Toulovcových Maštalí při hledání nejza-

jímavější a nejkrásnější trasy pro přátele 
turisty z Poličky a mnoho dalších.

Turistické vycházky a výlety pokračují 
i o prázdninách, můžete se přidat. Infor-
mace jsou jako vždy ve vývěsce na náměstí.

Nakonec chci za Klub seniorů pozvat 
milovníky muziky na 5. srpna v 15 hodin 
do Rychtářových sadů na 3. ročník  Od-
poledne s harmonikáři. Program obohatí 
vystoupení žen ze Skalice s pořadem Ele-
gance 1. republiky.

Musím se zmínit o jedné smutné červ-
nové události, která nás všechny bolestně 
zasáhla. Opustil nás 11. 6. 2017 pan La-
dislav Čermák, výborný muzikant, har-
monikář, přítel a dobrý člověk. Bude nám 
moc chybět.

Věra Stoklasová
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 „Sedm dní“ – premiéra  
divadelní hry

Na Noc kostelů 9. 6. 2017 jsme v 
evangelickém kostele viděli premiéru 
divadelní hry Sedm dní. Městská rada 
rozhodovala, jak se budou jmenovat dny 
v týdnu. Padaly roztodivné návrhy po-
dle osobních zájmů zastupitelů, nebylo 
snadné přijít a shodnout se na pondělí, 
úterý, středa … Pobavili jsme se a ob-
divovali herce. Hru nacvičily děti první 
skupiny dramatického kroužku při ZŠ 
Proseč pod vedením paní učitelky Jany 
Hrubé (ZUŠ Luže). Druhá skupina dra-
matického kroužku připravuje divadelní 
hru na motivy Malostranských povídek 
Jana Nerudy. Máme se na co těšit!

Naše děti chodí na její kroužek velmi 
rády. Díky tomu umějí překonat trému, 
zlepšily se ve vyjadřování, umí trénovat 
až k dosažení cíle, učí se týmové spolu-
práci, vzájemné souhře a snášenlivosti, 
užijí si legraci. Jsem ráda, že mohou 
díky ní takto trávit volný čas. Doufám, 
že kroužek bude i příští školní rok a 
že činnosti paní učitelky Jany Hrubé s 
dětmi vyjde ZŠ Proseč nebo Město Pro-
seč vstříc.

Olga Klímová

Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:
Vlastimil Vondruška – Apage Satanas, 
Diana Gabaldon – Cizinka, Marie 
Doležalová – Kafe a cigárko, Marta 
Davouze – Dům v Bretani, James Pa-
tterson – Dvanácté zlo, Ninni Schul-
man – Chlapec, který přestal plakat, 
Tilly Bagshawe – Hradba mlčení, Karl 
Wagner – Murphyho zákony, Jude De-
veraux – Casa Grande, Elizabeth Ha-
ran – Květy v poušti, Philippa Gregory 

– Jen jedna bude královnou, Deeanne 
Gist – Vzpurná nevěsta, Nejlepší svě-
tové čtení (W.K. Krueger, S. Montefi-
ore, R. Crais, K.A. Milne), Igor Mráz 

– Příběhy s vůní pryskyřice, Stříbrný sr-
nec, Medvědi, vlci a já, Jan Jirák – Ještě 
jsme se nezbláznili, Jaroslav Kuťák 

– Schwarz hraje birdie, Luděk Stínil – 
Před láskou se neutíká, Když život bolí, 
Jana Kawuloková – Milostná dvojhra, 
Jan Cimický – Případ smrtících snů, 
Vladimír Matoušek – Smrt žárlivého 
muže, Aleš Pivoda – Za vraždou hledej 
ženu, Jan Vašek – Smrt z rukou přítele, 
Eduard Svítivý - Náhodná známost, 
Ivana Zelinová – Poprava v přímém 
přenosu

Naučná literatura:
Historie a současnost podnikání na 
Chrudimsku, Když se paměť vytrácí, 
Mirko Svrček – Houby

Knihy pro děti:
Expedice bible – 100 dobrodružných 
výprav, Zdeněk Miler – Krtkovy pří-
hody od jara do zimy, Martin Oliver – 
Děsivá věda: Děsní dinosauři

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) 

Oznámení městské knihovny 
čtenářům:

4. 7. a 7. 7.  zavřeno (dovolená)
17. 7. – 21. 7.  zavřeno (dovolená)
24. 7. – 28. 7.  zavřeno
                          (revize knižního fondu)

Setkání bývalých žáků prosečské 
školy

Je k neuvěření, jak ten čas ubíhá a my, 
bývalí žáci prosečské školy se již po pat-
nácté dne 20. května v hospodě „U Míry“ 
jsme se setkali abychom zhodnotili uply-
nulý rok, který jsme zdárně překonali. V 
našem pokročilém věku hodnotíme naše 
sejítí jako úspěšné, neboť počet zúčast-
něných se letos rozšířil i když některým 
z nás již zdravotní potíže přibývají. 
Vzpomínáme i na naše spolužáky, kteří 
pro vážné neduhy se nemohou zúčastnit 
i na ty, kteří již opustili zemské pobývání. 
Přejeme si vespolek pokud možné hlavně 
zdravíčko a těšíme se na příští setkání v 
roce 2018 zase v naší oblíbené hospůdce 

„U Míry“ 19. května ve 12.00 hod.
Václav Odehnal, Liboslav Krčil

Firma Recycling-kovové odpady, a.s. oznamuje, že z důvodu 
dovolené bude Sběrný dvůr Města Proseč a Výkupna v Proseči 

uzavřena 
od soboty 15. 7. do soboty 22. 7. 2017 včetně.
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Ať vás horké léto 
nepřekvapí!

 
Příjemné ochlazení zajistí ventilátory od nás.

Nově i na dálkové ovládání

SRAZ

NOVOHRADSKY

'

VETERANU

' O

8. 7. 
2017

SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE
vás zve na

SO
BO

TA

přátelské setkání veteránů v Nových Hradech a v Proseči

akce je pro stroje do roku výroby 1955 nebo stroje vysoké sběratelské hodnoty  

10:00 -  Nové Hrady, hřiště - prezence, zahájení srazu výstavou

12:00 -  Nové Hrady - start lehce orientačního závodu napříč mikroregionem
                 Toulovcovy Maštale přes 8 členských obcí se zastávkami v Příluce, 
                 Nové Vsi, Poříčí, u rozhledny Terezka s cílem v Proseči
14:00 -  Proseč, náměstí - příjezd veteránů, občerstvení, závěr (cca 17h)

informace: Martin Klinský, 773 468 989  
pořadatel:

Sdružení obcí
Toulovcovy Maštale

obec 
Nové Hrady

obec 
Poříčí

obec 
Příluka

město
Proseč

partneři:

obec Nová Ves 
u Jarošova

 

KLUB SENIORŮ PROSEČ,  
HASIČI a ŽENY ZÁBOŘÍ 

POŘÁDAJÍ   

pod záštitou Města Proseč 
 

 

V SOBOTU 5. SRPNA 2017 OD 15:00 HODIN  
V RYCHTÁŘOVÝCH SADECH 

 

ODPOLEDNE 
 S HARMONIKÁŘI 

  
PŘI PÍSNIČKÁCH HARMONIKÁŘŮ 

MÍSTNÍCH I PŘESPOLNÍCH 
SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME A ZATANČÍME. 

 
    Vystoupí i Taneční sdružení žen ze Skalice 

s pořadem 
 ELEGANCE 1. REPUBLIKY 

 
                                              
 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

                                                     VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

 
 

Všichni jste srdečně zváni! 
vstupné dobrovolné

Město Proseč a ČCE Proseč vás zvou na

Klavírní koncert
Helena Suchárová-Weiser

Městské společenské centrum SOKOLOVNA

5. 7. 2017   18 hodin

Padre Antonio Soler
Leoš Janáček

Fryderyk Chopin
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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

sumsadu plkA3 2017.indd   1 28. 5. 2017   7:00:10

DJ FIKEJZ

DISKOTÉKA

21.7.2017
VSTUPNÉ 20-21.30 hod. 30 Kč
RYCHTÁŘOVY SADY

vstupné 21.30-02 hod. 60,- Kč

19341934

FK PROSEČ

DJ HORÁLEK
14.7.2017

80. a 90. léta


