Do společenského a kulturního života Proseče přispěla
významně ku konci prvního desetiletí 20. století také
spisovatelka Teréza Nováková. Novákovi do Proseče nejprve
každý rok přijížděli na prázdniny od r. 1904 do domku č. 74 na
Zábořské ulici, který koupili r. 1903 a přestavěli. Na začátku
roku 1907 prof. Josef Novák zemřel, v r. 1908 se syn Arne
Novák oženil s Jiřinou Haaszovou a Teréza Nováková od r. 1908
trvale bydlila v Proseči a cítila se prosečskou občankou. „Byla
bych špatnou sousedkou, kdybych chtěla pobývati s Vámi jen v
době letní, co neúprosně určeno snášeti zdejším lidem, s klidem
a odevzdaností dovedu snášeti také já …“ Stala se aktivní
členkou prosečského Sokola, pravidelně v něm osvětově
působila, knižními dary obohatila sokolskou knihovnu.
Pomáhala při založení veřejné čítárny, zejména však se zaměřila
na působení mezi prosečskými ženami. Vyplývalo to přirozeně
z jejího celoživotního zapojení do ženského hnutí, které
usilovalo o to, aby ženy měly ve společnosti stejné postavení a
stejné příležitosti jako muži. Ženy si tehdy musely probojovávat
přístup do středních a vysokých škol, do povolání učitelek a
lékařek, nevztahovalo se na ně všeobecné hlasovací právo,
vybojované v r. 1907. Teréza Nováková patřila mezi přední
představitelky ženského feministického hnutí v našich zemích.
V Proseči už 28. září 1908 na táboru lidu v Záboří v
Rychtářových sadech nabádala ženy, „aby muže své ve snahách
pokroku co nejúčinněji podporovaly a tito, aby zase ženy
nikde nemíjeli a je sebou v novodobé éry vedli.“ V Proseči
působila tehdy řada spolků, např. hasičský spolek,

Svatojosefská jednota, Sokol, Okrašlovací spolek,
Hospodářský spolek, spolek Havlíček, divadelní spolek,
hudební kroužek, ale ve všech hlavní slovo měli a převážnou
část členstva tvořili muži. Teréza Nováková založila pro ženy v
Proseči Spolek paní a dívek podobně jako byl zakládán a
účinkoval v mnoha místech českých zemí. Pořádala pro ženy
bez rozdílu stavu a náboženství setkání, tzv. dýchánky,
samozřejmě v době, kdy venkovské ženy měly aspoň trochu
volného času, tedy v zimní době. Dle zprávy v
královéhradeckém listu Osvěta lidu č. 2 z 8.1.1910 „uspořádala
již loni dva takové večírky a v minulém měsíci opět zahájila jich
pořádání v tomto období zimním. Program těchto schůzí žen a
dívek jest velmi pečlivě volen a obsahuje vedle čísel
přednáškových a recitačních i čísla hudební a pěvecká.“
Schůzky se konaly v jejím bytě /Vzpomínka jedné účastnice
byla uveřejněna v Prosečském zpravodaji asi před dvěma lety/.
„Osmdesáté narozeniny Karolíny Světlé, oslaveny
byly srdečně paními a dívkami z Proseče a Záboře v neděli dne
20. února 1910. Shromáždily se v počtu velmi hojném /70-80/,
aby vyslechly krátkou promluvu pí Terézy Novákové o jejím
životě a působení, proslov napsaný ku zrozeninám 60. r. 1890
Eliškou Krásnohorskou, romaneto „Cikánka“ a žert „Večer u
koryta“ /dle zprávy Osvěty lidu z 26.2.1910/.program byl
doplněn čísly zpěvními a klavírními, prohlídkou podobizen a
dopisů. „Rozcházely se se slibem, že budou pilně čísti práce
velké spisovatelky a tím nejlépe uctí její paměť a splní její
odkaz.

Žloutnoucí listy mávají v podzimním větru na rozloučenou odcházejícímu létu, ranní mlhy nás donutí navléci teplé kabáty
a letmý pohled na teploměr vysvětlí, proč z komínů začínají stoupat proužky dýmu. Ti, kdo se včas nezásobili topivem, se tváří
ustaraně a pokoušejí se napravit, co přes léto nestačili. Nejsou však jediní, komu na čele přibudou vrásky. Protože, je-li pro
zahrádkáře a zemědělce dobou žní červenec a srpen, pro motoristy představuje vrchol brněnská Velká cena, pak pro hasiče sezóna
vrcholí právě v topném období.
Domníváme se, že právě na tomto místě je třeba připomenout nesmírný význam požární prevence a preventivně výchovné
činnosti, protože za většinou neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti, které by bylo při včasné prevenci možno
snadno odstranit. Bohužel si nikdo z postižených neuvědomil, oč je lacinější obětovaná chvilka volného času proti statisícovým
škodám a zmařeným životům.
Co všechno bychom měli před započetím topné sezóny zkontrolovat? V tomto povídání uvedeme jenom hlavní body.
Začneme prohlídkou samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování, uzávěry dvířek a stav kouřovodů. Pravidelnou prohlídku u
tepelných spotřebičů na plyn ponecháme na odborníkovi. U elektrických spotřebičů prověříme přívodní šňůry, zásuvky i
dimenzování pojistek proti případnému zkratu. U všech topidel budeme dbát na bezpečný odstup od zařízení místnosti a pokud není
možné jej dodržet, zabezpečíme alespoň kvalitní tepelnou izolaci.
Dále prohlédneme napojení na komínové těleso a majitelé rodinných domků se přesvědčí, zda odpovídá požárním
předpisům, je-li omítnuto, jestli v něm nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky jsou uloženy dostatečně daleko.
Pokud prohlídka neukáže závady, zbývá jen se seznámit se správným postupem obsluhy a hlavně jej vždy dodržovat. Tím
jsme udělali vše, co bylo třeba udělat ke snížení nebezpečí vzniku požáru a nezbývá než popřát vám příjemné chvíle pohody u
hřejících kamen, strávené bez obav, že místo člověka se o naše hodnoty postará jen požár.

Eliška Odehnalová
Václav Odehnal
Vlasta Hánělová
Ludmila Křiklavová
Libuše Břeňová

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let

Josef Rybenský
Vladimír Dostál
Amálie Kusá
Václav Tomášek
Květoslava Kučerová

75 let
80 let
80 let
80 let
85 let

Marek Soukal, Proseč
Filip Studničný, Záboří
Tereza Tobiášová, Proseč

Josef Soukal, Proseč
Josef Šplíchal, Proseč
Ludmila Suchá, Podměstí
Jaroslava Dudková, Paseky

Vážení občané,
jistě jste si již všimli,že v Proseči jsou na šesti stanovištích umístěny nové bílé sklolaminátové kontejnery,které obec získala do
pronájmu od Pardubického kraje ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Důvodem instalace těchto nových kontejnerů je zajištění
co možná největší intenzifikace třídění komunálního odpadu.Tyto kontejnery jsou určeny pro uložení bílého (čirého) skla.Proto
prosíme naše občany,aby tyto kontejnery využívali opravdu jen na sběr bílého (čirého) skla a ostatní barevné sklo vhazovali
do zelených kontejnerů.Děkujeme.

-

v tomto školním roce do naší školy dochází 360 žáků
pedagogický sbor doplnila paní Martina Skálová, učí třídu 4.A
cizí jazyk - angličtinu učíme už od 3. třídy (formou nepovinného předmětu)
šesťákům přibyla do učebního plánu jedna disponibilní hodina, využili jsme ji pro předmět Základy informatiky
žáci si zvolili 13 volitelných předmětů, některé fungují napříč ročníky, např. Psaní na počítači, Technická praktika si
zvolili žáci z 8.A, 8.B, 9.A, 9.B a setkávají se při nich společně
pro žáky 5. tříd jsme na začátku roku připravili třídenní program v přírodě, který je částečně dotovaný z grantu a pomáhá
lepšímu sžití třídního kolektivu po příchodu dětí z Nových Hradů a Perálce

Na naší škole funguje již třetím rokem. Je složený ze zástupců 4.-9. tříd a pro vedení školy je dobrou příležitostí zjistit
názory dětí. Žáci zase mají možnost vyzkoušet si v praxi demokratické principy společnosti a podílet se více na dění ve škole.

Schválením nového školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dostávají školy
příležitost vytvořit si svůj vlastní program. Rámcový vzdělávací program vymezuje pro všechny školy závazné rámce a povinné
výstupy, tedy stanovuje, co žáci musí znát a umět na konci 3. třídy, 5. třídy a 9. třídy. Jednotlivé školy budou vytvářet svůj školní
vzdělávací program, ve kterém určí, jakým způsobem budou žáci těchto daných výstupů - klíčových kompetencí dosahovat . Nový
pojem „klíčové kompetence“ znamenají souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů důležitých pro osobní rozvoj a
uplatnění každého člena ve společnosti. Je to například kompetence k řešení problémů - žák se má naučit rozpoznat problém,
vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, získané vědomosti použít k objevování různých variant řešení, volit různé
způsoby řešení, prakticky si ověřit správnost řešení, poučit se z případných chyb, kriticky myslet a také si uvědomit zodpovědnost
za svá rozhodnutí. My všichni celý život musíme nějaké problémy řešit a škola nás na to nepřipravovala. Z tohoto důvodu školský
zákon dává školám za úkol děti na život lépe připravit, nesoustředit se pouze na vědomosti (které mnozí mnohdy velice rychle
zapomenou), ale připravit je také na to, že budou muset spolupracovat, respektovat názory druhých, obhajovat své názory, řešit
problémy, komunikovat, činit rozhodnutí,…

Ráda bych čtenáře Zpravodaje upozornila na naše nové webové stránky. Jejich prostřednictvím se můžete o prosečské
škole dovědět více, můžete si například prohlédnout jídelníček , odhlásit a přihlásit oběd. Je možné také elektronicky oznámit
nepřítomnost svého dítěte ve vyučování (ale následovat ještě musí písemná omluvenka s podpisem rodičů). K dispozici je rubrika
Napište nám. Uvítáme vaše případné dotazy, náměty, připomínky,…

Mnozí z Vás měli možnost seznámit se na základní nebo střední škole se základy některého z cizích jazyků...
Potřebujete oprášit staré vědomosti nebo dokonce začít úplně od začátku?
Obojí je možné v těchto kurzech, které budou probíhat ve dvouhodinových lekcích / celkem 20 hodin /. Seznámíte se také s
výukovými počítačovými programy a s tím, jak lze doma při výuce jazyků počítač využívat. Cena kurzu se bude odvíjet od počtu
přihlášených / rozmezí od 600 do 700 Kč /. První lekce se uskuteční dne 13. 10. 2005 od 16 hodin v budově školy v Proseči.
Přihlásit se můžete telefonicky na číslech 469 321 122, 469 321 291.

Nevím, do jaké míry víte, že letos vyšla kniha
"Českobratrské prosečsko". Sepsal ji pan profesor Velimír
Dvořák za vydatné pomoci pana faráře Juna. Základem knihy
je rukopis pana faráře Josefa Dvořáka stejného názvu, který pan
profesor Velimír Dvořák uspořádal chronologicky a zapracoval
do něj výsledky mnohaletého bádání svého i otcova. Kniha je
dovedena až do současnosti příspěvky pana faráře Hlaváče a
pana faráře Juna. Nechci se teď rozepisovat o tomto velice
kvalitním díle, které ale doporučuji vaší pozornosti.
Chci se soustředit na akci, která byla s knihou úzce
spojena. Jednalo se o sborovou slavnost Českobratrské církve
evangelické k příležitosti vydání této publikace, která se konala
v neděli 7.8. 2005 v evangelickém kostele. Pozvání,které bylo
pro každého, přijala spousta lidí, sotva jsme se do kostela vešli.
Mezi přítomnými byli mimo zástupce naší církve i zástupci
obecního úřadu - pan starosta ing. Martin Novák a pan
místostarosta František Skála a zástupci Pardubického kraje
pan ing. Petr Šilar a pan ing.Roman Línek.
Nedokážu již podrobně zopakovat, co se všechno to
nedělní dopoledne odehrálo, ani přesně reprodukovat,co říkali
řečníci. Ale tu krásnou atmosféru, která v kostele panovala, ještě
dnes cítím. A tak se s vámi o ni chci podělit, i když si nedělám
iluze,že se mi povede vylíčit své pocity. Berte tedy můj článek
jako chabý pokus o vyjádření, že i v dnešní době, kdy na nás ze
všech stran útočí zprávy o katastrofách a nespokojenosti je víc
než dost, lze zažít i hezké chvíle a ani kvůli tomu nemusíme
jezdit daleko. Při všech projevech ( ať už církevních nebo
světských představitelů, katolíků nebo evangelíků) bylo cítit, že
všem jde toho dne o jedno, kupodivu to nebyla moc ani peníze,
ale vyzdvihnutí kořenů, z kterých pocházíme, vyzdvihnutí
důležitosti připomínání si minulosti. Vždyť kniha je svědectvím
o obyčejných lidech, o kterých se asi ve školách neučí, a přesto
nám mohou být v mnohém vzorem. Například ty ženy, které
sepsaly dopis vyzývající k postavení nové školy ( str.244).

To vše bylo umocněno velice kvalitním hudebním
zážitkem z vystoupení studentů pardubické konzervatoře.
V okamžiku, kdy pan starosta Novák udělil panu
Dvořákovi jménem celého zastupitelstva čestné občanství
městečka Proseč, vstoupily mi slzy do očí. Vždyť tento tichý
nenápadný a skromný muž nemůže říci,že by mu bylo v životě
dopřáno příliš mnoho uznání. Přesto celý život neustále pracuje
a vzdělává se na nejrůznějších polích vědy. Minulý režim mu
házel klacky pod nohy, ale jeho to nezlomilo. V osmdesáti
letech je teď oceněn nejen za velice cennou knihu, ale i za
mnohaleté pečlivé vedení prosečské kroniky.
Na závěr se musím přiznat, že jsem se cítila moc dobře
a byla jsem hrdá, že jsem prosečačka, i když ne rodilá. A komu
patří hlavní dík za to úžasné nedělní dopoledne? Panu faráři
Junovi. Ještě jednou tedy - díky Vám, pane faráři.

V sobotu 20. srpna letošního roku se uskutečnil na
místním hřišti v Miřetíně již třetí ročník turnaje v nohejbalu o
„Pohár SDH Miřetíně“.
I tentokrát se sešla silná konkurence v počtu deseti
kvalitních týmů. Nechyběli obhájci loňského vítězství, tým s
názvem „Návštěvníci“, dále například družstvo z Boru u
Chroustovic, dvě družstva z Otradova a také z Pusté Kamenice.
Nově do turnaje vstoupili i „Chovatelé“ a zbývající tři týmy pak
tvořili domácí borci včetně „chalupářů“.
Po loňském poněkud deštivém ročníku letošnímu
klání počasí opravdu přálo, a tak všechna utkání v toto sobotní
odpoledne probíhala v příjemné atmosféře a spokojení byli jistě
i diváci či náhodní návštěvníci. Místní hasiči opět zajistili
občerstvení všeho druhu, reprodukovanou hudbu a samozřejmě
řadu cen pro všechny účastníky.

V podvečerních hodinách již bylo jasné, že se o letošní
prvenství utkají loňští obhájci z družstva „Návštěvníci“ a jeden
z domácích týmů s názvem „Komatsu“. Tým „Návštěvníci“
nakonec potvrdil roli favoritů a celý turnaj vyhrál, a to již
podruhé.
Jistě není podstatné jen pořadí dalších týmů, důležité
je, že se opět u nás v Miřetíně setkali vyznavači tohoto sportu a
spolu s diváky zde strávili příjemné odpoledne.
Také bychom chtěli touto cesto poděkovat SDH Česká
Rybná a SDH Otradov za ochotné zapůjčení materiálu, který
nám velmi dobře posloužil ke zdárnému uskutečnění celé akce.
Věříme, že i příští ročník tohoto turnaje opět přiláká
jeho příznivce, obzvláště když půjde o získání / nezískání/
putovního poháru do trvalého vlastnictví již dvojnásobného
vítěze turnaje.
Zdeněk Pecina, starosta SDH Miřetín

PharmDr. Jana Brahová

Povinné ručení - dostali jste letáky od pojišťoven na levnější pov. ručení. Proč někam jezdit? V Proseči máte možnost uzavřít
zákonné pojištění od všech pojišťoven.
Stavební spoření - od všech 6 stav. spořitelen.
Penzijní připojištění se stát. podporou - výběr z 8 penzijních fondů.
Pojištění - životní, úrazové, důchodové, staveb., domácností a další. Možný výběr z více pojišťoven.
Oblíbený spořící produkt - s min. 10% výnosem z ročně uložené částky pro zaměstnance a podnikatele. Doporučená doba
spoření 1 - 3 roky. Jedná se o bezpečné spoření bez poplatků. Výnos dává stát!!!
Možnost stát se naším spolupracovníkem - vstup bez poplatků a velmi zajímavá kariéra.
Informace a návštěvu si sjednejte (přijedeme za vámi):
Martin Petras tel:603 303 595
Josef Uhlíř tel: 737 141 753

LAST MINUTE - DENNĚ AKTUALIZOVÁNO
STAČÍ ZADAT POŽADAVEK NA TEL: 469 350 930
A DENNĚ VÁM BUDEME ZASÍLAT VÝBĚR NEJLEPŠÍCH
ZLEVNĚNÝCH ZÁJEZDŮ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ V ČR

LAST MINUTE - NÁŠ TIP NA ZÁŘÍ
TUNISKO
DJERBA
TURECKO
EGYPT
ŘECKO
ŘECKO
KANÁRSKÉ OS.
MALLORCA
KRÉTA

11 nocí v hotelu *** letecky + P
11 nocí v hotelu *** letecky + P
11 nocí v hotelu *** letecky + P
11 nocí v hotelu *** letecky + P
11 nocí v hotelu *** letecky + P
11 nocí v apartmánu letecky
7 nocí v hotelu *** letecky + P
11 nocí v hotelu ** letecky + P
11 nocí v hotelu *** letecky + P

6 990,7 990,6 990,6 990,8 990,6 990,9 990,8 990,8 990,-

A JEŠTĚ SLEVY PRO DĚTI / P - polopenze, PP - plná penze /

hledá pro oblast Pardubicko a Chrudimsko nové
spolupracovníky pro uzavírání finančních
produktů.

