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Pavlína Filipovská vystoupí
v Proseči před Vánoci

V pondělí 4. prosince 2017 k nám
do Proseče přijede na návštěvu herečka, zpěvačka a moderátorka Pavlína
Filipovská. Doveze nám dlouho slibovanou dýmku svého tatínka Františka
Filipovského, prohlédne si naše Muzeum dýmek a od 17 hodin vystoupí
pro všechny občany v našem Městském společenském centru Sokolovna.
Pavlína Filipovská má připravené
předvánoční vyprávění o životě, zavzpomíná na svého tatínka a začátky v
Divadle Semafor, slibuje i pár písniček
a na závěr si prý se všemi zazpívá vánoční koledu.

Pardubický kraj opravuje hlavní komunikaci na náměstí

Vzhledem ke stále se množícím dotazům z řad občanů k současné situaci na
náměstí a akci, která se zde realizuje, se
pokusím vše uvést na pravou míru. V současné době probíhá v Proseči oprava části
komunikace II. třídy č. 357, která prochází náměstím Dr. Tošovského. Komunikace i pozemek je majetkem Pardubického kraje a ten také tuto opravu u firmy
GRANO Skuteč objednal a financuje ji.
Předmětem opravy je vyjmutí stávajících
žulových kostek z komunikace v ploše
1500 m2, vyrovnání a zhutnění podkladu
a jejich opětovná pokládka. Krajnice pro
svedení vody je řešena novými žulovými
odštěpky ukládanými do betonu, původní
kostky město získalo od kraje pro potřeby
dodláždění své části náměstí. Přestože se
to může zdát těžko pochopitelné, náměstí
je rozděleno na části, pod komunikacemi
II. a III. třídy je majetkem Pardubického

kraje, zbývající plochy jsou majetkem
města (viz. mapa náměstí - šedá barva
kraj, červená barva město). S touto akcí

je spojena objízdná trasa, těžká nákladní
doprava je svedena mimo Proseč, automobily do 6 tun a autobusy mohou naopak projíždět náměstím před městským
úřadem obousměrně. Akce by měla být
dokončena do 31. října 2017. Za opravu
jsme samozřejmě rádi, protože stav komunikace v místě opravy byl již špatný a
komunikace se začínala stávat nebezpečnou. Přesto se domníváme, že akce mohla
být lépe a včas komunikovaná ze strany
kraje s občany a zástupci samosprávy.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Nové komunikace v Záboří

V průběhu měsíce září byly položeny
nové asfaltové povrchy v celé šíři komunikací v Záboří - ulice Na Ručičce a Na
Ohradě. V říjnu budeme pokračovat pokládáním nových povrchů i v dalších ulicích, v této souvislosti prosíme občany o
toleranci a ohleduplnost. Na závěr akce
budou provedeny terénní úpravy krajnic
nových komunikací. Podobná stavební
akce v takovém rozsahu se v Záboří ještě
nikdy nerealizovala, jedná se o akci velmi
náročnou a je s ní spojeno mnoho dopravních a dalších omezení, za všechny
problémy a komplikace se občanům
omlouváme.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Rozhlednu Terezku už datel netrápí
Rozhledna Terezka byla postavena
v roce 2004 v lokalitě na Pasekách nad
Prosečí. Působení času a extrémních klimatických podmínek se podepsalo na
technickém stavu rozhledny. Na stavbě
byly prokázány kvalitativní změny na
dřevěné konstrukci, stojny byly napadeny dřevokaznou houbou, hmyzem a
na několika místech byly vyklované díry
od datla. V roce 2015 proběhla v rámci
Programu obnovy venkova výměna 6 ti

vozuje, zpracovalo projekt na výměnu 10
dalších stojen a podalo žádost o dotaci z
dotačního programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji, aby byl zajištěn a udržen
provoz rozhledny. Realizace projektu
byla zahájena koncem roku 2016 a trvala
do konce června 2017. Z důvodu stavebních prací bylo nutné rozhlednu Terezku
na 3 týdny veřejnosti uzavřít.
Pro ošetření dřevěných stojen byl po-

stojen, které byly ve velmi špatném stavu.
(4 spodní stojny a 2 stojny v prvním patře
rozhledny). Všechny kmeny na vyměněné
stojny byly nejprve vysušeny v sušičce
na vlhkost nižší než 25 %, následně byly
převezeny do Soběslavi na tlakovakuovou
impregnaci. Ta zaručuje dřevu výrazné
prodloužení životnosti na 20 a více let.
Bohužel při opravě rozhledny byl odborníkem zjištěn skutečný stav i ostatních
stojen ve vyšších patrech a byl označen
jako kritický. Rozhledně hrozilo uzavření
z důvodu ohrožení statiky konstrukce.
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale,
které rozhlednu Terezku vlastní a pro-

užit stejný technologický postup jako
při výměně prvních šesti stojen, každý
z kmenů byl na horním řezu zakryt plechem, aby do něho nepronikala voda. Následně byly kmeny natřeny 2 x vrchním
ochranným nátěrem.
Projekt byl financován z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje a z vlastních zdrojů svazku.
Za SOTM Lucie Oherová

Toulovcova rozhledna má vlastní
zdroj energie

Koncem měsíce srpna byly na střechu
Toulovcovy rozhledny nainstalovány 4
fotovoltaické panely. Tyto panely zajišťují
zdroj energie pro domek obsluhy, kterou
lze využít například k napájení lednice,
varné konvice, notebooku či telefonu.
Obsluha rozhledny tak může návštěvníkům poskytnout více informací o turistických cílech a akcích v okolí, které lze čerpat z internetu, zkvalitnily se i podmínky
pro obsluhu rozhledny. Energie získaná
z panelů se akumuluje do 2 baterií o kapacitě 200 Ah, které v případě sníženého
slunečního svitu dodávají energii dále.
Součástí projektu byla i oprava domku
obsluhy, kde bylo provedeno zateplení obvodu, střechy i podlahy, výměna
střešní krytiny a byl proveden nový nátěr
domečku. V měsíci říjnu budou ještě natřeny schody rozhledny.
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Projekt je financován z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje z dotačního programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji a z vlastních zdrojů svazku.
Za SOTM Lucie Oherová
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Kalendář mikroregionu Toulovcovy Maštale 2018 v prodeji

Od měsíce srpna je v prodeji kalendář mikroregionu Toulovcovy Maštale, který Sdružení obcí Toulovcovy
Maštale každoročně vydává. Kalendář obsahuje fotografie mikroregionu,
turisticky zajímavých míst i objektů,
možnost psaní poznámek po jednotlivých hodinách, astronomický kalendář
(východ - západ slunce, fáze měsíce),
jmenný kalendář a roční kalendář 2019.
Zakoupit si ho můžete v Turistickém
informačním centru v Proseči, v Muzeu dýmek, na rozhlednách v našem
mikroregionu, v prodejně u Mundilů a
u Kadleců na náměstí. Cena kalendáře
je 69 Kč.
Ráda bych poděkovala všem firmám
a organizacím, které umístěním své reklamy do kalendáře nejen propagovaly
svůj podnik a činnost, ale také podpořily vydání tohoto regionálního kalendáře.
Za SOTM Lucie Oherová

Hledám pronájem bytu
v Proseči
Kontakt 777 301 452 a

pronajemprosec@centrum.cz

Pardubický kraj zvažuje nasazení nízkokapacitních autobusů

Malá vytíženost některých autobusových spojů vede zástupce Pardubického
kraje k myšlence zavést na některých
linkách autobusy s menší kapacitou cestujících. Pořizovací cena a provoz těchto
autobusů je zároveň levnější než v případě
klasických linkových autobusů. Hejtman
Martin Netolický se proto společně s náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem
seznámil s technikou jednoho z výrobců,
který tento typ mikrobusů dodává jak v
rámci České republiky, tak zahraničí.
„Nechceme nadále vozit vzduch v autobusech, které nikdo nevyužívá, nebo jsou
využívány jen minimálně. Zároveň chceme
snížit provozní náklady na jeden kilometr.
V těchto případech bychom dosáhli úsporu
až osm litrů na sto kilometrů, což jsou v
celkovém objemu výrazné úspory. Bohužel
až nyní po více jak pěti letech po zpackané
optimalizaci dopravy můžeme uvažovat o
výměně vozidel,“ uvedl hejtman Martin
Netolický. „Do konce roku 2018 musíme
vysoutěžit nové dopravce pro další období.
Kraj jako zákazník si může nadefinovat parametry vozidel v rámci soutěže, které musí
uchazeč o tuto veřejnou zakázku splnit. V
žádném případě se nejedená o diskriminaci

některého výrobce autobusů,“ řekl hejtman.
„Podle našich prvotních odhadů lze za jistých
okolností nasadit nízkokapacitní vozidla až
na 35 procent všech linek. Díky tomu budeme schopni udržet provozní náklady na
rozumné výši a nesnížit objem objednaných
kilometrů, přestože dochází k velkému zvyšování mezd řidičů autobusů v posledních
letech,“ dodal hejtman Netolický.
Kraj nyní začne specifikovat linky, na
kterých by bylo možné v budoucnu mikrobusy nasadit. „Především by se mělo jednat o linky v brzkých ranních hodinách nebo
v periferních oblastech, kde není nezbytně
nutné, aby byl nasazován klasický autobus.
Nepřipustíme však, aby se stalo, že autobus
nebude stačit potřebám cestujících, a proto
musí být analýza velmi přesná. Budeme požadovat, aby vozidla byla vybavena klimatizací, samostatným topením, dostatečnou
tepelnou izolací, Wifi a IT technologií pro
komunikaci s řídícím centrem. Místo pro kočárek a invalidu je samozřejmostí. Cestující
tak dostane komfort pro příjemné cestování
do školy či za prací,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost
Michal Kortyš.
Pardubický kraj

Konkurence známého rybáře Jakuba Vágnera je z České Rybné
Mladý rybář z České Rybné Michal
Hurych na nedělní ráno 10. září nejspíš
nikdy nezapomene, povedl se mu životní
úlovek. Na sečské přehradě ulovil rybu
rekordní velikosti, sumec měřil 226 cm
a vážil přes 70 kg. Vzhledem ke své velikosti a stáří byl puštěn zpět do přehrady.
O týden později chytil na sečské přehradě
dalšího sumce v délce 185 cm a navíc
sumce albína v délce 128 cm. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úlovků!
Redakce

Poděkování za účast a květinové
dary při rozloučení s tatínkem
Josefem Trynklem.

Josef Trynkl a Alena Broklová
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Slavnostní odhalení obnovené zvoničky v Miřetíně

Dne 16. září 2017 proběhlo v Miřetíně,
místní části města Proseč, slavnostní odhalení obnovené zvoničky. Obecní zvonička zde stála od roku 1891, během první a
druhé světové války bohužel vždy přišla o
svůj zvon a díky tomu v roce 1942 zcela zanikla. Nyní po 75 letech jsme díky
iniciativě osadního výboru a finančnímu
přispění místních občanů, členů Sboru dobrovolných hasičů Miřetín a města

Prosečský zpravodaj 9/2017

Proseč na stejném místě postavili zcela
novou zvoničku podle autorského návrhu
MgA. Marka Rejenta. Zhotovitelem byl
Jiří Zvolánek z Proseče. Sama zvonička a
její nový zvon ať všem symbolicky připomínají snahu našich předků řádně pečovat
o své občany a ochraňovat svou obec před
přírodními živly a nepřízní osudu. Všem,
kdo se na výstavbě podíleli osobně děkuji.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
na celém území České republiky v pátek
dne 20. 10. 2017 v době od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. 10.
2017 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky mohou hlasovat výhradně státní občané České republiky,
kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou
věku nejméně 18 let a není u nich překážka ve výkonu volebního práva. Využít
svého volebního práva může volič pouze
ve volební místnosti toho volebního
okrsku, na jehož území je přihlášen k
trvalému pobytu. Každý volič má právo
ověřit si, zda je zapsán v seznamu voličů,
případně požadovat doplnění údajů nebo
provedení oprav, přičemž obecní úřad
je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Při volbách do Poslanecké sněmovny
může volič hlasovat na voličský průkaz, a
to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na

území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu. Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu
voliče. O vydání voličského průkazu
může volič požádat písemně nejpozději
do pátku 13. října 2017 do 16:00 hodin
(do této doby musí být žádost obecnímu
úřadu doručena, žádost musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče) nebo
osobně do středy 18. října 2017 do 16:00
hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb hlasovací
lístky. V případě ztráty nebo nedoručení
hlasovacích lístků Českou poštou může
volič obdržet hlasovací lístky v den voleb i
ve volební místnosti.
Všichni voliči jsou srdečně zváni k
volbám.

Město Proseč je rozděleno podle stálého seznamu voličů a
místa trvalého pobytu do čtyř
volebních okrsků:

- okrsek č. 1 – Proseč, Dům s pečovatelskou službou, čp. 344 (trvale hlášeni v místní části Proseč a Podměstí),
7 členů okrskové volební komise, zapisovatelka Karolína Víchová
- okrsek č. 2 – Záboří, obecní domek,
čp. 33 (trvale hlášeni v místní části
Záboří, Paseky a Martinice), 6 členů
okrskové volební komise, zapisovatelka
Hana Kusá
- okrsek č. 3 - Česká Rybná, obecní
domek, čp. 96 (trvale hlášeni v místní
části Česká Rybná) 5 členů okrskové volební komise, zapisovatelka
Markéta Holcová
- okrsek č. 4 – Miřetín, bývalá
škola, čp. 65 (trvale hlášeni v místní
části Miřetín), 5 členů okrskové volební komise, zapisovatelka Lenka
Kunhartová

Den řemesel 2017

V neděli 24. září 2017 proběhl jubilejní
desátý ročník již tradiční a velmi povedené akce Den řemesel na prosečském
náměstí a v prostorách muzea. Přestože
nám tentokrát počasí nepřálo, bylo k vidění mnoho zajímavého a návštěvníků
nakonec dorazilo také dost. Lákadlem
byly tentokrát pro mnoho dětí především
modely tahačů a aut v sále Orlovny.
Redakce
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN NAŠICH PRVŇÁČKŮ

Žáci šesté třídy se od 6. do 8. září účastnili tradičního stmelovacího zážitkového
GO programu.

V pátek 8. 9. se na prvním stupni konal tradiční Závod lesní krajinou. Menší
děti plnily na kratší trase rozličné úkoly
na stanovištích. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci
museli na delší trati prokázat nejen rychlost běhu, ale i postřeh při hledání ukrytých razítek. Do cíle doběhli všichni v pořádku, i počasí nám přálo, takže jsme den
prožili v dobré náladě.
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GO PROGRAM

ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV BRNO

Ve dnech 7. 9. - 9. 9. 2017 se v Brně
uskutečnilo 8. republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
Z naší školy se do tohoto finále probojovali Jaromír Síla a Václav Beránek. V
krásném prostředí stadionu VUT Brno
se po dva dny rozpoutaly nelítostné boje
na sportovních kolbištích, ale proběhla
také setkání přátel, která tady byla navázána třebas už před více lety. Závodům
přihlížela také řada bývalých olympioniků
a mistrů světa – např. hokejista František

Tento pohádkový festival každoročně
přiláká do Jičína velké množství návštěvníků. Na loňský ročník, který byl věnovaný takzvanému novému cirkusu, přišlo
a přijelo zhruba 65.000 dětí a dospělých.
Letošní ročník – již 27. – začal ve středu
13. září pohádkovým průvodem a potrvá
do neděle 17. září.
Festival má pro letošek podtitul Český
rok aneb tradice tradičně i netradičně,
nabízí až do neděle hudební a divadelní
vystoupení či tvůrčí dílny. Jak z názvu
vyplývá, budou se slavit tradice a připomene se i čtvero ročních období, protože jednotlivá místa představují jednotlivá období roku. Na nádvoří jičínského
zámku tak panuje zima, léto je zastoupené v zámeckém parku, podzim na náměstí Svobody a jaro ve farní zahradě. Na
Valdštejnově náměstí jsou pro návštěvníky připravené dílny ve stylu staročeské
vesničky s Maruškou a dvanácti měsíčky,
dětem nabízejí možnost poznávat jednotlivé měsíce v roce či pomalovat chaloupku.
Nachystané jsou také různé rukodělné
dílny zaměřené třeba na výrobu tiskátek z
brambor nebo na zdobení perníčků. V zámeckém parku si můžete vyzkoušet letní
skautský tábor na vlastní kůži, zahrát si
typické letní sporty, zaskákat si na trampolínách, zacvrnkat si kuličky. Vyrobit si
můžete slaměné figurky nebo některý z
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Pospíšil, gymnasta Jiří Tabák, lyžařka
Květa Jeriová-Pecková, atletka Taťána
Kocembová a mnoho dalších.
Po slavnostním nástupu, kde závodníci
na ploše vytvořili symbol olympijských
kruhů. Všechny účastníky pozdravili
oficiální hosté – předseda senátu Štěch,
představitelé Brna, VUT, armády a policie. Začaly boje v prvních disciplínách –
shyby na šikmé lavičce, kliky a skok přes
švihadlo po dobu 2 minut, hod medicinbalem přes hlavu a trojskok z místa. Po
prvním dnu byl Jaromír na průběžném
5. místě v kategorii žáků ročníku 2005.
Vašek v nejpočetněji obsazené kategorii
ročníku 2003 uzavíral 1. třetinu startujících. Druhý den závodníci absolvovali
běh na 60 metrů, skok daleký, lehy sedy,
hod míčkem a běh na 1000 metrů. Naši
atleti se posouvali pořadím stále výše.
Před hodem míčkem figuroval Jaromír na
2. místě. Hod míčkem se však moc nepovedl, a tak i přes výborný výkon v běhu
na 1000 m skončil v konečném pořadí na
4. místě. Václav nepokazil žádnou disciplínu a v konečném pořadí skončil na 71.

JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY

řady lektvarů, například lektvar lásky, odpuštění či zapomnění.
I my se pravidelně účastníme tohoto
festivalu s našimi pěveckými sbory. V
letošním roce si Prosečánek a Červánek
zazpíval na pódiu v zámecké zahradě. Každoročně oceňujeme, že zde mají pro nás
vše perfektně připraveno, pódium, nazvučení atd. I letos se nám tu bezvadně
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místě z 250 závodníků.
Soutěžení po oba dny je nesmírně náročné a vyžaduje od každého závodníka
maximální nasazení. Moc děkujeme
oběma našim reprezentantům za sportovní i společenskou reprezentaci.

Mgr. Jan Stodola

vystupovalo. Jediné, co bohužel pořadatelé zajistit nemohou, je počasí, takže
jsme trochu zmokli, ale to nám na dobré
náladě neubralo. Výlet se nám moc líbil a
jsme rádi, že jsme se do Jičína mohli podívat.
Za Prosečánek a Červánek
Nela Doležalová

www.prosec.cz

V letošním školním roce máme třídy
Berušek, Motýlků a Čmeláčků. Postupně
probíhá adaptace dle individuálních potřeb dětí ve všech třídách. Děti si postupně osvojují život ve skupině, učí se
spolupracovat a pomáhat si. Vzájemná
důvěra učitelů a dětí je nejen v tomto období velice důležitá…

ADAPTACE DĚTÍ V MŠ

JIŘÍ BÍLÝ NÁS OPĚT ROZEZPÍVAL DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Muzikant Jiří Bílý nás tradičně v září
navštívil s novým hudebním programem.
Letos se děti přenesly k hrdinům z oblíbených pohádek. Všichni si společně zpívali, povídali si, ale hlavně si užili spoustu
zábavy.

Vážení rodiče a přátelé školy, milé děti,
před měsícem začal nový školní rok.
Pro žáky 3. – 9. ročníku jsme zavedli
elektronickou žákovskou knížku, což
umožňuje rodičům sledovat známky jejich dětí prostřednictvím internetu.
Žáci si také mohou pořídit čip, který
bude použitelný nejen k vydávání obědů,
ale i pro vstup do školy.
Velice důležitá změna nastává pro rodiče dětí v mateřské škole, konkrétně v
posledním předškolním roce, pro které
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NOVINKY V NAŠÍ ŠKOLE

je nově docházka do mateřské školy povinná.
Rád bych zde oznámil dvě personální
změny, které nastaly během prázdnin.
Od srpna je zástupkyní ředitele školy
paní Mgr. Alena Zvárová. Přeji jí v její
nové pozici hodně zdaru, úspěchů, aby ji
tato práce naplňovala.
Od července odešel do penze školník
Miroslav Pavlovič, který pracoval v naší
škole bezmála 30 let. Přeji mu, aby si důchodu ve zdraví a síle užíval mnoho let.
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Na jeho místo nastoupil pan Aleš Vanžura.
Přeji všem žákům a zaměstnancům
školy úspěšný školní rok 2017/2018, aby
se všem během celého roku ve zdraví
všechno dařilo.
Nakonec bych rád poděkoval všem příznivcům školy, kteří sledují naši činnost
prostřednictvím stránek Prosečského
zpravodaje. Budeme Vás zde informovat
i nadále :-)
Mgr. Josef Roušar, ředitel školy

www.prosec.cz

Koutek naší kronikářky:

Jak se učili naši předkové

V roce 1852 patřilo k prosečské škole
252 dětí (118 chlapců a 134 dívek ), a
to z Proseče, Záboří, Podměstí, Pasek,
Martinic, Boru a Vranic. Kromě nich
bylo školou povinných ještě 12 dětí, které
školu nenavštěvovaly pro nemoc nebo
jiné překážky. Všech 252 dětí se mělo
srovnat ve dvou třídách. Bylo štěstí, že se
nikdy nesešly. V zimě byla návštěva školy
obstojná, zato v létě bývalo ve třídě 10 –
12 dětí. Učitel sice vypisoval nedbalce a
faráři předkládal jejich seznam, ale zákonem stanovených trestů za špatnou
docházku nebylo a tak rodiče neposílali
děti do školy dále. Vyučování začínalo o
9. hodině, neboť děti pásávaly zrána dobytek a musely pomáhat při hospodářství.
O nějakém rozvrhu hodin nebylo tehdy
ani řeči, co pana učitele napadlo, to učil.
Vedle náboženství bylo hlavním předmětem psaní, čtení a počítání, pak trochu
mluvnice, zpěv a přednášení. Také na
němčinu chodilo několik dětí, které rodiče posílali „na handl“, hlavně do Svitav. K vyučování byly učiteli vodítkem
předepsané učebnice, jmenovitě čítanky.
Jakým způsobem a v jakém rozsahu je
měl používat, bylo na jeho obratnosti
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a píli. Psaní se vyučovalo podle „předpisu“ na tabuli. Dlouhou dobu se učila
jen písmena, pak se psala slova, později i
krátké věty. Takový „předpis“ se psal tak
dlouho, až ho děti dovedly správně napsat. Psalo se kamínkem na břidlicovou
tabulku, později brkovým perem na papíře. Pera řezal sám učitel z husích brků.
Ze tří brků dodaných učiteli, dostaly děti
zpět dvě hotová pera, třetí patřilo učiteli
od práce. Dnešních sešitů tehdejší škola
neznala. Psalo se na arch papíru na 8
dílů přeložený, který učitel sám nalinkoval olůvkem nebo stříbrným desetníkem.
Takový arch musel žáku dlouho vydržet.
Když se popsal jedním směrem, otočil se
a pak se psalo napříč a potom všude tam,
kde zbylo místo nepopsané. Jenom před
zkouškami „visitacemi“, psaly se „foršrifty“
na čtvrtky papíru, které se sešily ve svazek a při závěrečné zkoušce byly vyloženy
k volnému nahlédnutí. O takové zkoušce
farář zkoušel děti z náboženství, učitel z
ostatních předmětů a potom byla čtena
jména premiantů ze zlaté knihy. Ve škole
se při vyučování také hodně trestalo. Na
stole ležela rákoska, tou nebo pravítkem
se vyplácelo. Pro horší poklesky býval
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výprask na zadnici. Za trest se také chodilo klečet nebo stát u dveří. Obsazování
učitelských míst a ustanovování školních
pomocníků se dělo podle vůle příslušných patronů, jak ukazuje případ učitele
Milenského. Ten po smrti Klugarově v
roce 1857 žádal novohradského hraběte
Jana Ludvíka Chamaré, patrona prosečského kostela a školy, o udělení učitelského místa v Proseči. Hned druhého dne
po podání žádosti došlo záporné vyřízení
ve znění „Panu žadateli Milenskému dává
se na vědomí, že učitelské místo v Proseči
jinému uděleno bylo“. Ono místo obdržel
Josef Beneš, rodák prosečský, který byl do
té doby učitelským pomocníkem v Nových Hradech. V Proseči však nepůsobil
dlouho, v roce 1861 zemřel. Hmotné poměry učitelů byly bídné. Učitel si musel
různým způsobem přivydělávat. Psal např.
svatební smlouvy, adresy na dopisy, poslední vůli apod. Ještě hůře se měl učitelský pomocník. Jeho si najímal sám učitel
a na platu se museli dohodnout. Přivydělával si hlavně muzikou.
Z prosečské kroniky připravila
Miluše Rejentová

www.prosec.cz

Týden knihoven 2. – 8. října 2017

V letošním roce proběhne ve dnech 2. –
8. října 21. ročník Týdne knihoven. Tuto
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP). Letošní Týden knihoven je věnován především práci knihoven s předškolními dětmi a jejich rodinami.
V prosečské knihovně bude v tomto
týdnu připraveno pro děti hraní, malování, vystřihování a pro každého dětského
čtenáře malá sladkost.
U příležitosti této akce vyhlašuje městská knihovna celý měsíc říjen registraci
nových čtenářů zdarma a amnestii pro

dlužníky. Zapomnětlivým čtenářům,
kteří přijdou v říjnu do knihovny, bude
prominut poplatek za pozdní vrácení
knih!
Čtenáři mají možnost prodlužovat
výpůjčky u knih nejen osobně přímo v
knihovně, ale i telefonicky nebo elektronicky. Pokud nestihnete vrátit knihy v
rámci výpůjční doby, která je dva měsíce,
máte možnost výpůjční dobu prodloužit
na adrese knihovna@prosec.cz nebo na
tel.: 469 321 047.
Eva Rejentová,
vedoucí městské knihovny

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie pro dospělé:

Radka Třeštíková – Osm, Vlastimil
Vondruška – Husitská epopej V: Za
časů Ladislava Pohrobka, Miloš Urban – Hastrman, Vlastimil Vondruška
– Podivná svatba na Lichnici, Táňa Keleová-Vasilková – Touhy, Hana Marie
Körnerová – Znamení jednorožce, Simon Mawer – Skleněný pokoj, Cilla a
Rolf Börjlind – Třetí hlas, Joy Fielding
– Zmizení Samanthy Shipleyové, John
Grisham – Klient, Liza Marklund –
Rudý vlk, Simon Mawer – Pád, Sissel
Varoyvik – Ráchelina kniha, Susan
Lewis – Pravda o tobě, Julia Quinn
– Láska v nebezpečí, Zora Beráková –
Záhadná smrt staré dámy, Jan J. Vaněk
– Přežít tuhle noc, Smrt v sobotní dopoledne, Ladislav Beran – Voňavá smrt,
Roman Cílek – Veselý večer, trudné
ráno

Knihy pro děti:

Tereza Vostradovská – Hravouka,
Martina Drijverová – Duchové na mé
lodi, Petr Chvojka a Stanislav Havelka – Polda a Olda zase spolu (Kreslené příběhy z let 1981 – 1987), Renáta
Fučíková – Obrazy z Nového zákona,
Tomáš Končinský a Barbora Klárová
– Překlep a Škraloup, Štěpán Zavřel –
Sen v Benátkách

Kulturní a sportovní akce

1. 10. Fotbal – „A“ mužstvo – Proseč vs.
Srch – pořádá FK Proseč - fotbalové hřiště v 15.30 hod
1. 10. Mimi šéf – Městské kino Proseč
– vstupné dobrovolné - Sokolovna v 16
hod
6. 10. Křižáček – Městské kino Proseč –
vstupné 50,- Kč - Sokolovna ve 20 hod
7. 10. Den pro zdraví – Beseda p. Kateřiny Zelinkové (Gastroterapie, Su Jok,
jóga) – Městská knihovna od 10 hod
7. 10. Podzimní hrátkobraní – pořádá
Klub Hnízdo a město Proseč - Rychtářovy sady od 14 hod
13. 10. Valerian a město tisíce planet –
Městské kino Proseč – vstupné 50,- Kč
– Sokolovna ve 20 hod
15. 10. Fotbal – „A“ mužstvo – Proseč vs.
Tuněchody – pořádá FK Proseč – fotbalové hřiště v 15 hod
20. 10. Rychle a zběsile 8 – Městské kino
Proseč – vstupné 50,- Kč – Sokolovna ve
20 hod
21. 10. „Proseč Terézy Novákové“ - slavnostní vyhodnocení literární soutěže –
vstup volný - Sokolovna v 15 hod
21. 10. Prosečský dýchánek – hosty budou
Tereza Brdečková a Jiří Dědeček – vstupné dobrovolné - Sokolovna v 16 hod
22. 10. Fotbal – Dorost – Proseč vs.
Svratouch – pořádá FK Proseč – fotbalové hřiště v 10 hod
22. 10. X. Den s dechovkou – vstupné
150,- Kč - Kulturní klub ve Skutči v 11
hod
22. 10. Drakiáda - zábavné odpoledne
plné soutěží - pořádá Římskokatolická
farnost Proseč – na Jonášově kopci od 14
hod

Naučná literatura:

Markéta Zahradníková – Postel, hospoda, kostel, Mikuláš Kroupa – Příběhy hrdinů 20. století, Gabriele Gugetzer – Originální jedlé dárky

27. 10. Průvod světlušek - pořádá Klub
Hnízdo a město Proseč - sraz na náměstí
před MěÚ v 18 hod
27. 10. Piráti z Karibiku – Salazarova
pomsta – Městské kino Proseč – vstupné
50,- Kč – Sokolovna ve 20 hod
28. 10. Slavnostní odhalení pomníku
obětem válek z řad občanů obce Paseky,
park Gen. Svatoně a kpt. Sošky ve 14 hod,
Paseky
29. 10. Fotbal – „A“ mužstvo – Proseč vs.
Rosice n. L. - pořádá FK Proseč – fotbalové hřiště ve 14 hod
30. 10. Cestopisná přednáška s Ladislavem Ziburou – vstupné 50,- Kč - Vzdělávací centrum Ergoeduka v 17 hod
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Prodejní centrum Ergotep
Podzim je tu!
Užijte si Halloween v plné parádě.

Vykrajovací souprava PRESTO CARVING
Cena: 159,- Kč

Lis na zdravé tyčinky DELLA CASA
Cena: 399,- Kč

Forma 24 mini muffinů DELÍCIA 38x26 cm
Cena: 369,- Kč

PROSE
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ZŠ a MŠ Proseč
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