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zpravodaj obcí Prosečska   číslo 10                    říjen 2008

V pátek 17.10. a v sobotu 18.10. se v Pro-
seči na náměstí uskutečnila sbírka Postavme 
školu v Africe, která je organizovaná Juná-
kem ve spolupráci se společností Člověk v 
tísni a v tomto týdnu probíhala na mnoha 
místech v celé České republice.

 Jejím cílem je  kromě seznámení veřejnosti 
s negramotností v afrických zemích pomoci 
Etiopii, která patří mezi pět nejchudších 
států světa,  postavit se na vlastní nohy. 

Výtěžek sbírky bude použit na rozvoj 
základního školství v Etiopii a etiopské děti 
tak dostanou možnost vzdělávat se, aby poz-
ději měli lepší šanci na získání zaměstnání, 
dokázali uživit sebe i svoji rodinu a řešit 
problémy své země.

 Přestože se nám to zdá neskutečné, negra-
motnost není v Africe nic neobvyklého - v 
Etiopii velice vysokého čísla: přes 50% Eti-
opanů nedokáže napsat ani jednu větu.

Je velice dobře, že se o obecních 
záležitostech začalo informovat ve větší 
míře i na stránkách Prosečského zpravo-
daje a veřejně diskutovat o záležitostech 
obce. Dovolte mi také několik postřehů 
týkajících se projektu bioplynové stanice 

Nejsem z těch, kteří si s radostí vymě-
ňují názory formou mediální komunikace, 
jak je v našich zemích poslední dobou zvy-
kem. A to i proto, že jsem po uveřejnění 
článku v minulém čísle zpravodaje s pa-
nem starostou veřejně hovořil na poslední 
schůzi zastupitelstva. Po této debatě mi 
byla od zastupitelstva nabídnuta a odsou-
hlasena možnost vyjádřit se k této věci v 

Skutečský slavík 2008 
V pátek 26.září proběhlo v Kulturním 

domě ve Skutči finále soutěže Skutečský 
slavík. Do programu byli zařazeni vítě-
zové základního kola, které se konalo v 
červnu.

I my jsme se této soutěže zúčastnili a 
z našich zpěváků si vybojovaly postup 
Alžběta Vopařilová, Martina Vodičková, 
Lucka Hromádková a Pavla Šenkýřová.

Oproti minulým ročníkům bylo letošní 
finále soutěžní, všechna vystoupení hod-
notila přísná, leč spravedlivá odborná 
porota.

Zpěváky doprovázeli členové kapely Sto 
zvířat, kteří nejen pěkně hráli, ale i bavili 
obecenstvo vtipnými poznámkami.

říjnovém čísle. Chci článek, který vyšel v 
září uvést na pravou míru s ohledem na 
čtenáře, kteří jej četli a mohou si tak z 
uvedených informací vytvářet zkreslené 
závěry. 

Ještě k projektu BPS

dokončení článku T. Hápa na str. 3

více na str. 4

Postavme školu v Africe V.

dokončení na str. 3

Matrika
září - jubilanti
75 let Josef Lacman, Česká Rybná

80 let Marie Kovářová, Proseč

85 let Ludmila Tomášková, Proseč

93 let Růžena Koutná, Martinice

zemřelí

Miroslava Votroubková, Proseč

Marie Pešinová, Proseč

Jiří Bureš, Proseč

Jaroslav Zeman, Proseč

OBECNÍ KNIHOVNA
OTEVŘENA

út 12-17 hod

čt   9-15 hod  (11.30-12.00 zavřeno)

pá   9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)

VEŘEJNÝ INTERNET 

út 12 -17 hod

čt   9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)

pá  9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)

ČISTÍRNA

čt   9 - 15 hod

Poděkování voličům
Vážení voliči Koalice pro Pardu-

bický kraj, chtěl bych Vám touto cestou 
poděkovat za Vaši přízeň v krajských 
volbách. 

             Martin Novák, starosta

Chrudimsko 1948-2008
K výročí 17. listopadu 1989 vyjde 

kniha Josefa Němečka CHRUDIM-
SKO 1948-2008. Její prodej bude 
zajištěn na OÚ Proseč. 
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Z historie Proseče: Čestné občanství pro T.G. Masaryka

Slovutnému Pánu, panu Dr. Tomáši G. Masarykovi, presidentu republiky Československé 
v Praze.

Obecní zastupitelstvo Proseče oceňuje neobyčejné zásluhy Vaše, jimž jediné děkovati jest, že 
zřízen jest samostatný Československý stát, jest Vám neskonalými díky zavázán za obětavost 
Vaši, snahu a péči    v tom oboru vykonanou. Uznává, že za heroický tento výkon není možno 
se Vám dosti odvděčiti a na důkaz lásky   a vděčnosti jmenovalo Vás 
ve své schůzi konané    11. listopadu t.r. Jednomyslně čestným obča-
nem městečka Proseče.

Obecní úřad v Proseči 2. prosince 1918

František Vávra

úřadující radní

Ctěnému obecnímu zastupitelstvu v Proseči

Vážení pánové,

Děkuji Vám za čest, kterou jste mi proká-
zali, jmenovavše mne čestným občanem své 
obce. Přijímám toto jmenování jako slib, že 
budeme spolupracovat na velkém díle našeho 
politického obrození; účinná a spraved-
livá administrace obecní je základem, nej-
lepší ochranou státu, je zárukou demokracie. 
Dosáhli jsme netušeně mnoho, ale nastává 
nám teď těžký úkol soustavné, prozíravé, t. 
zv. drobné práce, spolupráce všech uvědomě-
lých občanů naší republiky.

Přijměte, prosím, můj dík a přání všeho 
zdaru. Váš T.G. Masaryk

Originál děkovacího listu T.G.M. adre-
sovaný zastupitelstvu Proseče je uložen 
společně s kronikou ve Státním okresním 
archívu v Chrudimi.

Na to došel tento děkovací list:

Oznámení jmenování T. G. Masaryka čestným občanem Proseče

V Praze, dne 13. února 1919

Z kronik připravil Jan Macháček

Reakce T. G. Masaryka na udě-
lení čestného občanství 

Tomáš Garrigue Masaryk

28. října 2008 uplyne přesně 90. let od 
vzniku samostatného Československého 
státu. Naši předkové si byli vědomi tohoto 
historického okamžiku natolik, že nevá-
hali a rozhodli se téměř okamžitě udělit 
čestné občanství lidem, kteří se o vznik 
zasloužili nejvíce.

Obecní zastupitelstvo městečka Proseč 
k návrhu úřadujícího radního Františka 
Vávry zvolilo 11. listopadu 1918 čestnými 
občany presidenta republiky dr. Tomáše 
G. Masaryka a ministra Václava Klofáče a 
k návrhu řídícího učitele Antonína Trkala 
také spisovatele Aloise Jiráska. Jmenování 
připravil A. Trkal.
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VÁNOCE z PATCHWORKU
Spolek patchworku Litomyšl o. s. 

vás zve na výstavu VÁNOCE z PAT-
CHWORKU, která se bude konat v  
prostorách Evropského školicího cen-
tra v Litomyšli (bývalý pivovar v are-
álu zámku Litomyšl). Otevřena bude 
denně od 1.12. 2008 do 4.1. 2009 od 
10 do 17hod.

Vernisáž proběhne v neděli 30.11. 
2008 v 15hod. Během výstavy se usku-
teční 2 šicí dílny 

pro veřejnost, a to v neděli 21.pro-
since 2008 adventní a v neděli 4.ledna 
2009 tříkrálová, vždy po celý den.

V tomto zmiňovaném článku pana sta-
rosty o bioplynové stanici se mimo jiné 
píše, že nepodložené obavy z bioplynové 
stanice byly v průběhu veřejné diskuse 
vyvráceny. Spíše se však zdá, že se začalo o 
této záležitosti otevřeně mluvit, zejména 
o financování celého projektu a jeho cel-
kové únosnosti pro naší obec. Z tohoto 
důvodu byl vytvořen zastupiteli projekční 
tým pod vedením pana starosty, který měl 
dát na misky vah „pro“ a „proti“, to zna-
mená podat zásadní informaci o výhodách 
a rizicích celého projektu. Tento výstup 
měl poté sloužit zastupitelstvu, respek-
tive těm členům zastupitelstva, kteří by 
byly ochotni za jistých podmínek tento 
projekt podpořit jako podklad pro roz-
hodování o tom, jestli projekt bioplynové 
stanice v Proseči uskutečnit či nikoli. Z 
jednání projekčního týmu, kterého jsem 
se také účastnil, vyplývalo zejména to, že 
v mnoha  směrech je projekt zatím velmi 
nevyjasněný a ve stávající situaci pro obec 
vysoce rizikový. Práci  projekčního týmu 
ukončil pan starosta dříve než se došlo k 
závěrečnému resumé tohoto týmu s odka-
zem na moji neochotu prodat pozemek v 
lokalitě stavby BPS bez ohledu na to, že 
bylo možno dále jednat i o jiných pozem-
cích a i jiných lokalitách. 

Výše uvedený pozemek jsem koupil 
dříve, než bylo rozhodnuto o potenci-
álním umístnění BPS a rozhodně ne s 
úmyslem dělat  potíže, jak to vyplynulo z 
článku pana starosty. Nehledě na skuteč-
nost, že tyto otázky měly být vyjasněny 
dříve, než se do projektu vložily obecní 
peníze. Je třeba uvést na pravou míru, že 

nesouhlas s prodejem pozemků pro účel 
výstavby BPS jsem jako vlastník pozemku 
neučinil pouze já.

Moje konečné rozhodnutí neprodat 
pozemek tak přímo souvisí s tímto závě-
rem a také s mým pohledem na  obec 
Proseč, dlouho známou jako turistické 
středisko a uváděnou jako bránu do Čes-
komoravské vrchoviny, kde by betonová 
silueta na západním horizontu nad obcí 
velkým lákadlem pro turisty nebyla. A 
dále i s ohledem na spoluobčany, kteří by 
měly díky západnímu větru nedobrovol-
nou 24hodinovou kontrolu nad hlučným 
a odérovým provozem tohoto zařízení. 
Také i na další spoluobčany, kteří mají 
podobný názor a dávají přednost jiným 
potřebnějším akcím. V neposlední řadě 
také s přihlédnutím na to, jakým stylem  
pan starosta prosazuje tento i jiné záměry.  
Velice bych se v závěru přimlouval smě-
rem k panu starostovi, aby věci obecní 
komentoval úplně, objektivně a v souvis-
lostech. Aby taktéž vyjadřoval celé stano-
visko obecní rady včetně názorů zastu-
pitelstva a nejenom názory a stanovisko 
svoje vlastní.

Nechávám na zdravém úsudku všech 
občanů Proseče ať si sami utvoří názor 
nejenom na problém bioplynové stanice, 
ale i na další v desítkách milionů prosazo-
vané velké projekty, které je možné reali-
zovat  nejen s pomocí dotací,  ale také za 
pomocí velkých obecních úvěrů,  které se 
samozřejmě týkají nás všech.

Tímto bych chtěl poděkovat zastupitel-
stvu obce Proseč za prostor pro vyjádření 
se v Prosečském zpravodaji.

                              Tomáš Háp, Proseč 

Ještě k projektu BPS
dokončení ze str. 1

Díky předchozím ročníkům sbírky se 
postavilo v Etiopii už sedm škol. Celkem přes 
1500 kluků a holek naučí číst a psát a splní se 
jim jejich sen – žít alespoň trochu lepší život.

V tomto ročníku sbírky „Postavme školu 
v Africe“ chtějí skauti a Člověk v tísni 
shromáždit peníze na stavbu tří škol. Poda-
řilo se to?

Více informací na www.skaut.cz/afrika, 

Postavme školu v Africe V.
dokončení ze str. 1

www.skolavafrice.cz nebo www.clo-
vekvtisni.cz 

V Proseči se letos vybralo 10 814  Kč.

Všem štědrým dárcům děkujeme:)

                                        Skauti - Proseč 

ZŠ Perálec zabodovala
V loňském školním roce se žáci 

základní školy v Perálci poprvé zapo-
jili do žákovské části krajské soutěže s 
ekologickým zaměřením Zelený Par-
Doubek. Dle zadání jsme plnili zají-
mavé úkoly. Prohlédli jsme si třídící 
linku Eko Hlinecko, naučili jsme se 
vyrábět ruční papír, vytvořili jsme kolo-
běhy jednotlivých odpadů a také jsme 

kromě plastů, papíru a skla začali tří-
dit i bioodpad, o který se na naší školní 
zahradě stará  skřítek Komposťák.

Veškerou práci jsme zdokumentovali 
v deníku „Čistá škola“.

Na výsledky jsme čekali až do letoš-
ního října. Jaké bylo naše překvapení, 
když jsme zjistili, že v okrese Chrudim 
jsme obsadili vítězné 1. místo a v celém 
kraji nám ze 49 zúčastněných škol patří 
krásné 2. místo. 

Z úspěchů se radují Jana Vosmeková 
a žáci ZŠ
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V kategorii sólový zpěv soutěžila Pavla 
Šenkýřová s písní Romeo a Julie, za své 
vystoupení získala vysoké bodové hodno-
cení a tím i ocenění Skutečský slavík. Naše 
další vystoupení spadala již do kategorie 
duo. Zde si zazpívaly Alžběta s Marti-
nou píseň A pohádky je konec a získaly 
krásné 3. místo. Lucka s Pavlou vystoupily 
jako závěrečné číslo programu s písní Fal-
ling slowly.Zde se potvrdilo příslovečné 
„ nejlepší na konec“. Děvčata zazpívala 
krásně a vyzpívala si nejen vítězství ve své 
kategorii,ale i nejvyšší bodové hodnocení 
poroty a tím Absolutního slavíka 2008 a 
cenu p.starosty. Jak se ukázalo hned vzá-
pětí, Pavla s Luckou oslovily svým zpě-
vem nejen porotu, ale i diváky, kteří jim 
udělili i Cenu diváků.

Nejen díky tomuto krásnému zakon-
čení se nám celý večer moc líbil, děku-
jeme organizátorům za jeho uspořádání a 
těšíme se na další ročník.

Našim děvčatům děkujeme za vzornou 

Skutečský slavík 2008
pokračování ze str. 1

reprezentaci školy a obce a doufáme, že i v 
dalším soutěžích se nám bude dařit, když 
už nám ten školní rok tak hezky začal.

                          Mgr. Jana Pavlovičová

Během příjemného slunečného pod-
zimního odpoledne uspořádalo SDH 
Česká Rybná v sobotu 27.9.2008 již 3. 
ročník soutěže v netradičním požárním 
sportu. Do areálu letního tábora v Kab-
laních, kde se soutěž konala, se sjelo cel-
kem 10 soutěžících družstev z blízka i z 
daleka. Pro soutěžící i diváky bylo jako 
již tradičně připraveno bohaté občerst-
vení, příjemná hudba a netradiční podí-
vaná: pořadatelé pro soutěžící družstva 
opět připravili netradiční požární útok, 
pivní štafetu a hod pivním sudem. Při 
požárním útoku se po startovním výstřelu 
družstvo nejprve  muselo vzájemně dopra-
vit pomocí kolečka k základně s mašinou 

a odtud co nejrychleji provést požární 
útok. Aby to ale nebylo tak jednoduché, 
muselo družstvo provléct všechny hadice 
skrz traktorovou pneumatiku. 

Pro odhodlané soutěžící byla druhá 
soutěžní disciplína, kterou byla pivní šta-
feta, o poznání horší, než pro přihlížející 
diváky. Vypít co nejrychleji lahvové pivo 
a například přenést plný pivní sud, činilo 

Netradiční hasičská soutěž v České Rybné
některým závodníkům, kteří již od rána 
důsledně dodržovali pitný režim, značné 
problémy. 

Konečné první místo mužské kategorie 
nakonec úspěšně obhájili, zejména díky 
velice dobrému výsledku v pivní štafetě, 
domácí zástupci SDH Česká Rybná. V 
zápolení ženských týmů se nejlépe umís-
tily členky SDH Leština.  Exhibiční 
požární útok předvedlo i družstvo dětí, 
jejichž výborný výkon všechny příjemně 
překvapil.

Mezi soutěžícími a diváky bylo při 
každé disciplíně cítit lehké vzrušení  a 
napětí. Pořadatelé se usilovně snažili, aby 
bylo vše na jedničku, což byl určitě dojem, 
který si z tohoto příjemně stráveného dne 
odnesl každý ve svých vzpomínkách.

Děkujeme tímto všem zúčastněným 
týmům, fanouškům a všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu celé akce a těšíme 
se na další ročník. 

                               SDH Česká Rybná

Den řemesel - 28. 9. 2008
V neděl 28. září proběhla v Muzeu 

dýmek akce, kterou pořadatelé nazvali 
„Den řemesel v Proseči.“ V podloubí, na 
dvorku i přímo mezi expozicemi rozpro-
střeli svá „fidlátka“ řemeslníci z Proseče 
a okolí. Návštěvník tak mohl nakouknou 
do exopzic muzea i pod pokličku několika 
lidových řemesel. Řezaly se zde dýmky, 
vyráběly dřevěné hračky, štípaly dřevěné 
holubičky, paličkovaly krajky, vytvářely 
se dekorace ze skla či betlémy ze dřeva a 
keramiky...
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Okresní přebor ve volejbalu má za 
sebou podzimní část ve které Prosečtí 
volejbalisté potvrdili dlouholetou suvere-
nitu v soutěži a získali z 8 zápasů 15 bodů. 
Přezimují tak na první příčce tabulky. 

Sestava TJ Sokol Proseč: Milan Černý, 
Miroslav Esser, František Hübl, Petr 
Mužíček, Martin Novák, Jan Řebíček ml., 
Jan Stoklasa ml., Jan Stoklasa st., Jaroslav 
Šichan, Pavel Šulc a Emil Vydra:).

Děkujeme všem fanouškům za povzbu-
zování při domácích zápasech i všem, 
kteří se starají o jejich hladký průběh 
(sličné zapisovatelky Věrka Stoklasová 

ml., Katka Kopecká + děti, lajnmistr Emil 
Menc aj.).

               za TJ Sokol Proseč J. Řebíček

Volejbalisté TJ Sokol Proseč opět ukazují soupeřům záda

KINO PROSEČ

listopad
2.11. 18hod Mumie: Hrob Dračího císaře
USA/2008/komedie/přístupný

9.11. 18hod Prosíme přetočte
USA/2008/komedie/přístupný

16.11. 17/19hod Tobruk
ČR/2008/válečné drama/ od 15 let

23.11. 18h Sissi a Yeti
Něm./anim. komedie/dabbing/přístupný

30.11. Sirotčinec
Mex./Šp./2007/ horor/od 12 let

prosinec
7.12. 18/1930 Máj
ČR/2008/filmová báseň/od 12 let

14.12. 18hod Star Wars: Klonové války
USA/2008/sci-fi/od 12 let

21.12. 18/1945 Nestyda
ČR/2008/komedie/od 15 let

23.12. 18hod Pohádky pod sněhem
ČR/60 min/pohádkové pásmo pro děti, 
které uvádí Křemílek a Vochomůrka:)

Těší mě (Brundibáři) - Jak štěňátko chtělo 
malé pejsky - Jak Mikeš zachránil Bobeše - 
Mikeš na pouti, Krtek v ZOO - Dorotka a 
plamínek - Dorotka a papoušek - Dorotka 
a zpěvák 

28.12. 18hod Tropická bouře
USA/2008/akční komedie/od 12 let

www.prosec.cz/kino
kino@prosec.cz
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