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Město opravilo kříž v Miřetíně
Za posledních sedm let město 

Proseč kompletně opravilo, pouze z 
prostředků svých a za pomoci Pardu-
bického kraje, všechny pomníky, měst-
ské hroby, památky, drobné sakrální 
stavby a také čtyři kříže na svém území. 
Na opravu pátého kříže na náměstí, 
který je majetkem římskokatolické far-
nosti, město finančně přispělo. Podle 
některých je provádění těchto oprav 
naší povinností, dle našeho názoru nás 
k tomu vede úcta k našim předkům a 
bohaté historii města. Jen trochu za-
mrzí, že všechny zúčastněné strany 
v minulosti tyto opravy zanedbávaly 
nebo je neprováděly vůbec. Asi čekaly 
na někoho, kdo svou „povinnost“ ko-
nečně splní. Zatím posledním oprave-
ným křížem je kříž v Miřetíně. Opravu 
za více než 61 tisíc Kč provedl MgA. 
Petr Rejman z Proseče.

Jan Macháček, starosta města

Kandidát na prezidenta prof. Jiří Drahoš navštívil Proseč
V pátek 6. října 2017 jsme v Proseči 

přivítali nezávislého kandidáta na prezi-
denta republiky profesora Jiřího Drahoše. 
Seznamovat profesora Drahoše s naším 
městem je stejné jako nosit dříví do lesa, 
jeho otec se zde narodil a profesor Drahoš 
zde trávil dětství u svého dědečka, který 
byl dýmkař. Během návštěvy se setkal se 
zastupiteli města a se starosty okolních 
obcí. Při zajímavé diskuzi se snažil vní-
mat naše názory, ale i problémy. Následo-
vala prohlídka firmy BPK, jediné továrny 

ve střední Evropě, kde se stále ještě prů-
myslově vyrábějí dýmky. Příjemná ná-
vštěva byla zakončena prohlídkou Muzea 
dýmek, kde si profesor Drahoš připome-
nul svého dědečka.

Vzhledem k velmi omezenému času a 
době návštěvy nebylo možné udělat se-
tkání s občany. Profesor Drahoš si je však 
zájmu občanů Proseče vědom a slíbil, že 
se ještě vrátí a udělá si čas na podvečerní 
besedu s občany třeba v Sokolovně.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč připravuje nový projekt obecního spolkového domu
Město Proseč hledalo dlouho vhodné 

využití pro chátrající objekt Kara II, na-
proti fotbalovému hřišti. Až letos se ob-
jevil vhodný dotační titul na rekultivaci 
dlouhodobě nevyužívaných obecních 
objektů. Vedení města jednalo rychle, 
předložilo zastupitelstvu ke schválení in-
vestiční záměr a následně připravilo ve 
velmi krátkém čase projekt na přestavění 
objektu na obecní dům - objekt, který by 
měl po realizaci sloužit jako zázemí pro 
nejrůznější spolky, klub seniorů nebo 
místní skauty. Celkem bude vybudováno 
5 kluboven a jedna společenská zasedací 
místnost pro jednání spolků, ale třeba 
i výstavy. V současné době je projekt ve 

fázi procesu vydání stavebního povolení 
a město stihlo včas do konce října podat 
žádost o dotaci z OPŽP na samotnou re-
alizaci projektu. Rozpočet projektu je 4,8 
mil. Kč a dotace by mohla být až 3 mil. 
Kč. Pokud bude naší žádosti vyhověno, 
projekt bude ještě v roce 2018 realizován.

Miloslav Hurych, místostarosta města
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Slavnostní odhalení pomníku obětem válek na Pasekách
Dne 28. října byl v parku Gen. Svatoně 

a kpt. Sošky slavnostně odhalen pomník 
obětem válek na Pasekách, který byl vy-
tvořen spolkem P.A.S.E.K.Y - 2017, z.s. 
Spolek vznikl oficiálně v letošním roce, 
přestože v takovéto podobě funguje již 
řadu let. Jedním z jeho cílů je uchování 
tradic a historie bývalé obce Paseky a 
šíření historického odkazu původních 
rodáků. Proto také vznikla myšlenka vy-
tvořit pomník padlým místním občanům 
ve válkách a tím uctít jejich památku. Ve-
lice děkujeme městu Proseč a jeho vedení, 
které vznik pomníku podpořilo nemalou 
finanční částkou.

26. července 1914 nevládla na Pasekách 
radostná nálada, z Proseče přišla strašná 
zpráva, byla vyhlášena mobilizace. Toho 
dne odpoledne už vysely mobilizační vy-
hlášky u Křemenáků v čp. 9 (dnes je to 
dům nad rozhlednou). Obsahem vy-
hlášky byla povinnost všech záložníků do 
39 let, aby nastoupili do vojenské služby 
u svých pluků a to do 24 hodin. Dne  
27. července 1914 opouštěli záložníci za 
bolestného loučení s rodinami své do-
movy, nasedali v Záboří na vozy a od-
jeli do Vysokého Mýta. Svým rodinám 
směli psát, pouze ale na úředních “feld-
postkách” aby se nikdo nedozvěděl, kde 
bojují. Lístky s označením místa bojiště 
byly zabaveny. Zoufale psali o potraviny, 
protože porce byly nedostatečné. Bohužel 
jen málo balíčků dorazilo tam, kam mělo, 
spoustu zásilek bylo kradeno poštovními 
úředníky, příkladem je vojín Antonín 
Bárta z Pasek, kterému bylo z domova 
odesláno 19 balíčků, z nichž obdržel 
pouze 3. Do války postupně narukovalo 
58 paseckých občanů.

Válečné období bylo pro všechny ob-
čany Pasek velice složité, byly jim zaba-
vovány potraviny, zvířata i oblečení. Nej-
větší bída a nouze přišla s rokem 1918. Až 
konečně nadešel den radosti, svobody a 
samostatnosti, 28. říjen 1918. Na Paseky 
přišla zpráva o ukončení války ještě tentýž 
den v 11 hodin večer. Občané byli pro-
buzení bubnováním obecního sluhy, který 
oznamoval zprávu o kapitulaci Rakouska. 

První týdny samostatnosti uplynuly v 
samé radosti, vojáci se vraceli z různých 
front. Radost byla ale promísena bolestí a 
vzpomínkami na válečné oběti. Se žalostí 
vzpomínala celá osada na pasecké rodáky, 
kteří ve válce bojovali a do svých domovů 
se už nikdy nevrátili.

Josef Panský obuvník z čp. 32, který 
se narodil roku 1894 na Pasekách, odve-
den byl k vojsku v roce 1914, odešel na 
severní frontu (ruské bojiště) s pěším plu-

kem č. 30. Padl v lednu 1915, byl udeřen 
pažbou pušky ruským vojínem u Rawy 
Ruské, kde je také pochován.

Antonín Rejman rolník z čp. 25, na-
rozen v Budislavi 4. dubna 1874, naru-
koval 15. května 1915 k pěšímu pluku č. 
6 v Chebu, padl na italské frontě v listo-
padu 1915. Místo, kde je pochován není 
známo.

Antonín Kučera dýmkař z čp. 18, který 
se narodil roku 1874 na Pasekách, naru-
koval v únoru 1917 k pěšímu pluku č. 30 
do Kapošváru v Uhrách, padl na italské 
frontě 16. října 1917. Místo pohřbení 
není známo.

Josef Krčil rolnický syn z čp. 1, narozen 
9. ledna 1895 na Františkách, odveden 
byl k vojsku 26. října 1914 k zeměbra-
neckému pěšímu pluku č. 30 do Chocně. 
Odešel na severní frontu (ruské bojiště) v 
prosinci 1914, kde pravděpodobně padl, 
zůstal nezvěstným, datum úmrtí je v ar-
chivech uvedeno 9. dubna 1915.

Josef Horák dýmkařský dělník z čp. 13, 
který se narodil 23. ledna 1895 na Pase-
kách, narukoval k pěšímu pluku č. 30 do 
Vysokého Mýta. Odešel na severní frontu 
v dubnu 1915, kde byl zajat a pravděpo-
dobně padl, zůstal nezvěstným, datum 
úmrtí je v archivech uvedeno 24. září 
1915.

Bedřich Macháček rolník z čp. 51, 
který se narodil 14. ledna 1894 na Pa-
sekách, z války se vrátil zraněn a zemřel  
4. června 1916 na následky válečných zra-
nění doma na Pasekách.

Tito lidé zemřeli, aby my jsme mohli 
žít, uctěme alespoň takto jejich památku 
a pokaždé, když tudy budeme procházet, 
vzpomeňme si na tyto pasecké občany.

Veronika Macháčková, 
předsedkyně P.A.S.E.K.Y - 2017, zs.
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Projev starosty k odhalení pomníku a 99. výročí vzniku samostatného Československého státu
Není obvyklé, aby pomníky věnované 

obětem světových válek vznikaly po téměř 
100 letech od těchto tragických událostí, 
přesto se tak u nás dnes děje. V posled-
ních 7 letech město opravilo všechny po-
mníky a válečné hroby na svém území. 
Jsme si vědomi našeho závazku vůči mi-
nulým generacím a hrdinům, kteří za nás 
položili své životy. Kromě toho město 
splnilo svůj historický závazek a pomohlo 
vytvořit v letech 2015 až 2016 tři nové 
pomníky obětem válek v Miřetíně, na 
Martinicích a v Proseči. Velmi si cením 
především zdravého postoje současných 
zastupitelů a toho, že byl v Proseči pod 
evangelickou zahradou v roce 2015 po-
staven pomník, kterým město uctilo pa-
mátku téměř 30 umučených prosečských 
občanů židovského původu. Tito naši 
spoluobčané se stali obětí nacistického 
zvěrstva, dnes označovaného jedním slo-
vem „holocaust“. Války vždy přinášejí 
smrt, utrpení a umírají v nich nevinní lidé. 
Právě dnes, přesně po 99 letech od konce 
první světové války a u příležitosti výročí 
vzniku samostatného Československého 
státu plníme svůj poslední závazek, kte-
rým je slavnostní odhalení nového po-
mníku věnovaného obětem - hrdinům 
z řad občanů obce Paseky, kteří položili 
své životy v první světové válce. Bojovali 
hrdě a statečně za československý národ 
s vidinou vzniku samostatného Českoslo-

venského státu. 
Právě díky oběti, kterou přinesli naši 

spoluobčané, si můžeme každoročně 
připomínat v naší národní historii slavný 
den - Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu.

Letos je tomu 99 let, co skončila první 
světová válka a začala nová éra v naší no-
vodobé historii – vznikl nový mladý stát, 
který za téměř 100 let ustál světové války, 
konflikty, bezpráví, ale zažil také období 
úspěchů, hrdosti a růstu. Dnes si připo-
mínáme především statečnost a hrdinství 
desetitisíců vlastenců, kteří obětovali své 
životy za svobodu svého národa a zároveň 
si v tento významný den připomínáme 
ideály, vize, rozhodnost, moudrost, dia-
log, humanitu a zásadovost osobností, 
jejichž nositeli byli před 99 lety právě 
Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, 
Milan Rastislav Štefánik, Alois Rašín 
nebo Antonín Švehla. Všichni měli tehdy 
jeden společný cíl, bojovali za českoslo-
venský národ s vidinou vzniku samostat-
ného Československého státu.

Mnoho těchto ctností se mezi lidmi v 
poslední době vytrácí a lidé velmi rychle 
zapomínají na základní vlastnost, kterou 
by měla být národní hrdost a s ní spojený 
patriotismus. I když se doba změnila a 
lidé si to možná zcela neuvědomují, stále 
potřebují své hrdiny, potřebují vize a ide-

ály. Za dobré a prospěšné věci je třeba bo-
jovat, nic nepřijde samo od sebe a naopak, 
vše je možné bez snahy a úsilí v okamžiku 
ztratit. Nejhorší je myslet si, že je něco 
jisté a neměnné.

Stejně tak je důležité si dnes 28. října 
připomenout především hrdiny, co polo-
žili své životy za naši vlast během světo-
vých válek a jejich jména by měla zůstat 
pečlivě uchována navždy v našich mys-
lích. Mezi tyto hrdiny patří bezesporu i 
šest občanů obce Paseky – Josef Panský, 
Antonín Rejman, Antonín Kučera, Josef 
Krčil, Josef Horák a Bedřich Macháček. 
Po těchto šesti statečných zůstaly truch-
lící rodiny, prázdné domy, nedokončená 
práce, ale i určitá naděje, že jejich oběť 
nebyla marná.

Připomínáme si dnes jména občanů 
obce Paseky, kteří položili život v první 
světové válce a nový pomník se jmény 
našich hrdinů ať navždy připomíná bu-
doucím generacím oběti a nesmyslnost 
válek. Děkuji touto cestou nově vznik-
lému spolku P.A.S.E.K.Y - 2017, z.s., 
který inicioval a podílel se na vytvoření 
tohoto nového pietního místa a přípravě 
dnešního významného dne. Pro budoucí 
generace je důležité si neustále připomí-
nat historii, tragické události a okamžiky, 
ze kterých je možné se poučit.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Pietní akce na Martiních
Ve svátek 28. října 2017 dopoledne 

jsme si na Martinicích připomněli 99. 
výročí vzniku samostaného Českoslo-
venského státu a s členy spolku Naše 
Martinice, z.s. zároveň uctili památku 
všech našich padlých spoluobčanů, 
kteří položili své životy v zájmu nás 
všech.                                             red

Příprava pomníku na Pasekách
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Obnovené pamětní místnosti v domku Terézy Novákové
Jméno spisovatelky Terézy Novákové 

je již téměř 120 let nerozlučně spjato s 
Prosečí. V roce 1903 zakoupila v Proseči 
stavení č.p. 74, které přebudovala pro své 
letní a později i celoroční pobyty a ve kte-
rém nakonec strávila i poslední čtyři roky 
svého života (1908 – 1912). Teréza No-
váková se aktivně účastnila společenského 
života v Proseči a ve svém domku začala 
mimo jiné pořádat pravidelné „dýchánky“, 
jejichž tradice byla s velkým ohlasem před 
několika lety v Proseči obnovena. Něko-
lik obyvatel Proseče a jejího okolí se do-
konce stalo hrdiny jejího románu Děti 
čistého živého. 

Domek, ve kterém Teréza Nováková 
strávila svá poslední léta, stále stojí v 
ulici nesoucí nyní její jméno.  V jeho 
přední části zůstaly zachovány dvě míst-
nosti, které připomínají její pobyt v Pro-
seči. Takzvaný „salonek“ a „Lilinčin po-
koj“  jsou vybaveny původním zařízením, 
které Teréza Nováková do svého domku 
pořídila, dále jsou zde vystaveny foto-
grafie a obrazy spojené s životem Terézy 
Novákové a její rodiny a také část její 
knihovny. Přibližně do roku 2006 byly 

tyto dvě místnosti po dohodě přístupné 
zájemcům z řad veřejnosti a někteří z vás 
jistě pamatují moji babičku, paní Milenu 
Haaszovou, která prohlídky doprovázela 
podrobným výkladem.

Jak možná část z vás, čtenářů Proseč-
ského zpravodaje, zaregistrovala, prošel 
domek Terézy Novákové v minulých 
letech kompletní rekonstrukcí. Letos se 
konečně podařilo dokončit i obnovu dvou 
předních místností domku, uchovaných 
na paměť spisovatelky. Protože bychom 
rádi zachovali možnost seznámit se s 
památkou Terézy Novákové i pro širší 
veřejnost, rozhodli jsme se případným 
zájemcům opět umožnit po dohodě pro-
hlídku domku. Kontakt pro dohodnutí 
prohlídky lze získat na městském úřadě 
v Proseči. Rovněž plánujeme po dohodě 
s městem Proseč pamětní místnosti zpří-
stupňovat veřejnosti při zvláštních pří-
ležitostech, jako je například letošní 22. 
ročník literární soutěže Proseč Terézy 
Novákové 2017.

Za rodinu Haaszovu 
Ing. Václav Haasz 

Jaký byl letošní Den řemesel?
(Studený a mokrý, ale i přes nepříznivé 
podmínky docela vydařený).

I přes to, že letošní posvícenská neděle 
byla chladná a deštivá, náměstí v Proseči 
díky tradičnímu Dni řemesel viditelně 
ožilo. Již po desáté se prostor kolem Mu-
zea dýmek zaplnil stánky řemeslníků a 
výrobců, i když mnoho z nich účast na 
letošním jarmarku na poslední chvíli od-
řeklo. Po poledni se navzdory pesimistic-
kým předpovědím počasí alespoň trochu 
umoudřilo a odpolední program proběhl 
prakticky bez deště, takže kdo se přišel 
podívat, jistě nelitoval. V průběhu Dne 
řemesel byla volně přístupná nová expo-
zice Muzea dýmek a prošlo tudy mnoho 
návštěvníků. Pro skupinu řezbářů ale už 
nezbylo jejich obvyklé místo a tak byli 
tentokrát usazeni ve světnici roubeného 
domku, kde si je lidé rychle našli.

Na venkovním pódiu se odehrál celo-
denní program, který začal dopoledním 
vystoupením místní taneční skupiny 
MitriX. Odpoledne pódium patřilo folk-
lórním souborům Formani a Sejkorky 
ze Slatiňan, dohromady více než pade-
sáti krojovaným tanečníkům, tanečni-
cím, muzikantům a zpěvákům. Všechny 
taneční a hudební výstupy měly úspěch 
u publika a výrazně pomohly k dobré 
náladě všech zúčastněných.  K pestrosti 

akce přispěli již tradičně Prosečtí skauti s 
vyhlášenou kavárnou a domácími mouč-
níky. V parku proběhla dvě vystoupení 
skupiny historického šermu Bravos, která 
se zalíbila hlavně dětem. Ty si mohly i 
na vlastní kůži vyzkoušet, že být rytířem 
nebo zbrojnošem byl přes všechnu ro-
mantiku poněkud tvrdý chlebíček.

Modeláři se svými trucky se letos utá-
bořili v orlovně a neměli nouzi o zájem 
diváků, hlavně z řad tatínků a početného 
klukovského publika.  (Kdo se z dětí ne-
bál, mohl se i povozit!) Přímo na náměstí 
byla pro děti připravena dílnička pana 
Jiřího Drhovského, Nositele tradice lido-
vých řemesel, ve které si děti mohly oma-
lovat dřevěné zvířátko.

Letošní ročník Dne řemesel se pořada-
telé pokusili zpestřit vyhlášením „Soutěže 
o nejlepší prosečský domácí posvícenský 
koláč“. Tato novinka přilákala sedm od-
vážných pekařek, které dodaly svoje sou-
těžní koláče. Pořadatelky všechny vzorky 
očíslovaly a připravily k hodnocení jed-
nak samotným návštěvníkům Dne řeme-
sel, ale hlavně členům hodnotící komise, 
kterou tvořili: starosta Jan Macháček, 
Kamila Břeňová (cukrářka), Tomáš Háp, 
Gábina Kludská a Vladimír Němec. Vy-
hodnocení proběhlo anonymně a hlavně 
odpovědně, pod přísným dohledem po-

řadatelek, které na závěr výsledky hlaso-
vání vyhodnotily. Po ukončení kulturního 
programu moderátorka Gábina Kludská 
vyhlásila výsledky soutěže a předala vý-
herkyním hodnotné ceny.  Tímto byl 
program letošního ročníku Dne řemesel 
úspěšně završen a můžeme se těšit na 
následující rok, kdy se nám snad opět 
vrátí to pravé svatováclavské počasí. A 
výsledky soutěže o nejlepší posvícenské 
koláče? Tak tedy: 1. místo Jana Flídrová, 
2. místo Jiřina Novotná, 3. místo Anna 
Čermáková a cenu diváků získaly Anna 
Čermáková a Marta Odehnalová.

Na organizaci akce má zásluhu město 
Proseč, děkujeme kulturní komisi a tech-
nickým službám za přípravu náměstí. 
Den řemesel proběhl pod záštitou hejt-
mana Pardubického kraje Martina Neto-
lického a za finanční podpory Pardubic-
kého kraje.

Za kulturní komisi Marek Rejent, 
Eva Rejentová
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Proseč Terézy Novákové 2017
Literární soutěž „Proseč Terézy No-

vákové 2017“, která byla vyhlášena 17. 
dubna letošního roku, už zná své vítěze.  
Do 22. ročníku literární soutěže PTN 
bylo přijato 11 soutěžních příspěvků v 
kategorii próza a 11 příspěvků v kategorii 
poezie. Soutěžní porota ve složení Adam 
Borzič (básník a šéfredaktor literárního 
ob-týdeníku Tvar), Alena Scheinostová 
(novinářka, publicistka, překladatelka) a 
Libor Vodička (dramaturg, teatrolog, li-
terární vědec), vyhodnotila z 22 došlých 
prací 6 nejlepších, které byly oceněny.

Veřejné slavnostní vyhlášení výsledků 
literární soutěže plánované na sobotu 21. 
října se nakonec neuskutečnilo, hlavním 
důvodem byl malý zájem autorů se akce 
v Proseči zúčastnit. Ceny byly oceněným 

autorům zaslány poštou. Součástí vyhod-
nocení literární soutěže PTN byl také 
Prosečský dýchánek s Terezou Brdeč-
kovou a Jiřím Dědečkem, který byl také 
zrušen.  Prosečský dýchánek s těmito 
hosty plánujeme uskutečnit v náhradním 
termínu.

Literární soutěž PTN se uskutečnila 
pod záštitou hejtmana Pardubického 
kraje Martina Netolického a za finanční 
podpory Pardubického kraje a města Pro-
seč, partnerem soutěže byly literární ob-
týdeník TVAR, nakladatelství Academia, 
Mladá fronta, Baobab a české centrum 
Mezinárodního PEN klubu.

Za kulturní komisi Eva Rejentová

Vyhodnocení literárních prací zaslaných 
do soutěže „Proseč Terézy Novákové 
2017“
Próza: 
1. místo: Zbyněk Mrvík – Jak Zub a Žla-
bava hledali štěstí
2. místo: Eliška Kohlíčková – Ta druhá 
dočasně ztracená část mě
3. místo: Tereza Dobšovičová - Tropo-
sféra
Poezie:
1. místo: Radek Touš – Básně pro dva a 
jednoho
2. místo: Dagmar Franková - Vyznání
3. místo: Eliška Kohlíčková – Kapesní 
holky

K výtahu opět o krok blíže
V pondělí 9. října 2017 byl podán 

společný projekt města Proseč a Er-
gotep CSR Institutu, o.p.s. na Úřad 
vlády ČR. Jedná se o zpracování bez-
bariérové koncepce města Proseč a 
příprava bezbariérového záměru, je-
hož předmětem je vestavba výtahu do 
Městského úřadu v Proseči. 

Ergotep CSR Institut, o.p.s. spo-
lečně se starostou města a další členové 
pracující na tomto projektu si zaslouží 
poděkování. Podle posledních zpráv 
byly doručené dokumenty po formální 
stránce v pořádku. Pokud Úřad vlády 
ČR schválí náš záměr, bude možné 
připravit a podat žádost na 50% dotaci 
z programu na odstraňování bariér ve 
veřejných budovách Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 

Výsledek hodnotící komise očeká-
váme 6. prosince 2017, kdy budeme 
znát odpověď. Pokud bude záměr 
schválen a dotaci následně získáme, 
bude nový výtah instalován již v příš-
tím roce 2018.

Jan Macháček, starosta města,
Jan Pospíchal, ředitel Ergotep CSR 

Institutu, o.p.s. 

Zlato pro družstvo Ergotep
Zlatým certifikátem TOP odpovědná 

firma 2017 bylo 18. října v Praze oceněno 
družstvo invalidů Ergotep. Ocenění udě-
luje největší odborná platforma Byznys 
pro společnost a porotci letos vybírali z 
více než 100 strategií a projektů velkých 
i menších firem.

TOP Odpovědná firma je ojedinělý 
nezávislý systém ratingu, který hodnotí a 
oceňuje strategické aktivity společností v 
oblasti udržitelného a odpovědného pod-
nikání. Je dnes jediným transparentním 

nástrojem pro mezioborové srovnání od-
povědného přístupu firem všech velikostí 

v České republice.
Byznys pro společnost, z.s. je největší 

odborná platforma firem pro sdílení a ší-
ření principů odpovědného a trvale udr-
žitelného podnikání v České republice. 
Je národní partnerskou organizací CSR 
Europe, celoevropské platformy pro CSR 

(corporate social responsibility) a českým 
koordinátorem mezinárodních programů 
(např. Diverzita.cz). V ČR organizuje 
charitativní Národní potravinovou sbírku 
či celosvětové dny firemního dobrovolnic-
tví Give&Gain a Engage.

Slavnostního předání cen TOP odpo-
vědná firma 2017 se zúčastnila Miluše 
Horská, první místopředsedkyně Senátu 
Poslanecké sněmovny ČR, Tomáš Pe-
tříček z Ministerstva práce a sociálních 
věcí, náměstek člena vlády, Petr Kameník 
z Ministerstva průmyslu a obchodu, ná-
městek ministra, Ministerstva zeměděl-
ství, Zdeněk Čech ze Zastoupení Evrop-
ské komise v ČR  dále vedoucí redakce 
speciálních projektů Economia Jan Zá-
luský a další představitelé nejvýznamněj-
ších tuzemských podniků.

Mgr. Pavlína Herynková

Foto:http://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/
galavecer-top-of/

Foto:http://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/
galavecer-top-of/; Ing. J. Černý, druhý zprava

Foto:http://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/
galavecer-top-of/; Ing. S. Piskač, Ing. J. Černý
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Podzimní “hrátkobraní” podruhé, opět s dýněmi
Sobota 7. října nezačala zrovna příz-

nivě, pršelo již od rána a tak nás čekalo 
zásadní rozhodnutí - zrušit či nezrušit 
naplánované podzimní hrátkobraní? Na-
štěstí je většina našich členek nadšenými 
optimistkami, které nakonec rozhodly, že 
nás počasí neodradí a naplánovanou akci 
uskutečníme. Přípravy proběhly ještě za 
mírného deště, ale kolem druhé hodiny, 
kdy se do Rychtářových sadů začali schá-
zet příznivci podzimního období, bylo již 
vcelku obstojně.

Jak je již na našich akcích zvykem, při-
pravili jsme si pro děti několik zábavných 
stanovišť, na kterých mohly poznávat 
různé podzimní plody a přírodniny, na 
dalším stanovišti pomohly myslivci ulovit 
divočáka, nakrmily lesní zvířátka nebo si 
vyzkoušely hod mrkví na zajíce. V pod-
zimních dílničkách si děti měly možnost 
nejen vydlabat dýni, ale i vyrobit zvířátka 
z cibule, brambor a šípků, vymodelo-

vat ovoce z domácí modelíny, či postavit 
krásného dřevěného “skřítka podzim-
níčka”. Velkou atrakcí byl i náš šikovný 

“dýňový vyřezávač”, který z obyčejných 
dýní tvořil doslova umělecká díla. Odpo-
ledne jsme zakončili pohádkou O veliké 
dýni.

I letos jsme vám nabídli možnost místo 
vstupného donést na ochutnání dobroty 
z vaší podzimní kuchyně a opět jsme byli 
příjemně překvapeni, co vše se na naší 
tabuli objevilo. Ochutnali jsme několik 
různých cuketových buchet, či dýňových 
koláčů, samozřejmě nechyběl klasický 
jablečný štrůdl, objevily se však i netra-
diční recepty jako koláč z červených fazolí 
či z červené řepy. Velmi oblíbený se stal 
i houbový štrůdl, jediný zástupce slaného 
pečiva. Po velkém úspěchu loňské dýňové 
polévky, jsme ji pro vás uvařili i letos a 
opět byla výborná a stejný úspěch měl i 
dýňový džus.

Kdo přišel, měl možnost si k vydlabání 
vybrat z nepřeberného množství dýní, 
velkých, malých, hruškových, okrasných i 
klasických. Většinu z nich nám darovaly 
Okrasné školky Litomyšl, za což jim pa-
tří náš velký dík. Poděkovat musíme také 
městu Proseč, jako našemu hlavnímu 
sponzoru. Poděkování patří i všem dob-
rovolníkům, kteří se na této akci podíleli.

Snad se nám opět podařilo připravit 
příjemné podzimní odpoledne nejen pro 
děti ale i pro dospělé. Děti se hezky poba-
vily, vytvořily si krásné přírodní dekorace 
a na naší podzimní tabuli zbyly jen dro-
bečky, takže můžeme další “hnízdovskou” 
akci označit za vydařenou. Děkujeme, že 
jste se s námi i za nepříliš vydařeného po-
časí přišli podzimně naladit a těšíme se na 
další setkání a to již v čase adventním.

Klub Hnízdo Proseč z.s.
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Charitní střípky
Začátkem června vyrazila naše parta 

uživatelů Denního stacionáře a Sociálně 
terapeutických dílen z Chotovic na výlet 
do nedalekých Sebranic. Program byl na 
tento den vskutku pestrý – hned po pří-
jezdu jsme byli pozváni na posezení do 
klubu Stodola na místní faře, kde jsme 
si zahráli kulečník, dali jsme si kafíčko 
a buchtu, kterou uživatelé našich služeb 

předešlý den upekli v Chotovicích při 
kroužku vaření. Po svačině následovala 
návštěva Světnice č.p. 8 s výkladem paní 
Kmoškové o tom, jak se žilo dříve. Po 
ochutnávce domácího chleba, škvarků, 

kozího tvarohu a dalších chutných domá-
cích produktů jsme se přesunuli na pro-
hlídku domku s doškovou střechou a ná-
sledně do kostela sv. Mikuláše, kde jsme 
se setkali s pány faráři. Po výtečném obědě 
v místní hospůdce jsme zamířili na kou-
paliště, kde se někteří z nás řádně ochla-
dili v průzračné vodě. V odpoledních ho-

dinách jsme se plni zážitků vypravili 
domů. 
Neziskovky Hlinsko

V pátek 6. října se v budově bývalé NŠ 
Lidického konal již 12. ročník prezentace 
neziskových organizací v mikroregionu 
Hlinsko Tady neziskovky vítejte! Ob-
lastní charita Nové Hrady u Skutče se 
této akce každoročně účastní, představuje 
a přibližuje veřejnosti svou činnost a své 
výrobky a pro děti připravuje tvořivou 
dílnu. Letos si pro školáčky připravila 
pracovnice výrobu a zdobení veselých ko-
líčků na prádlo.

foto: Fokus Vysočina

Potraviny pomáhají
Národní potravinová sbírka je společ-

ným projektem platformy Byznys pro 
společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, 
Charitou Česká republika a České fede-
race potravinových bank. Do sbírky jsou 
zapojeni přední prodejci potravin v České 
republice (Společnosti Penny, BILLA, 
Kaufland, Lidl, Ahold, Makro, Tesco, 
Globus a síť drogerie a kosmetiky – dm 
drogerie a ROSSMANN).

Letošní pátý ročník sbírky se koná  
11. listopadu 2017. Znamená to, že 
v tento den můžete navštívit vybrané 

obchody a zakoupit trvanlivé potraviny a 
nově i vybrané drogistické zboží a daro-
vat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné 
nouze. Vybrané potraviny poputují před-
nostně do charitativních organizací po-
skytujících pomoc zejména seniorům, 
matkám samoživitelkám, pěstounským 

rodinám a dětem z dětských domovů. 
Během roku jsou pak trvanlivé potraviny 
rozdávány potřebným.
Jak nákup a darování zboží probíhá?

Procesem nákupu a následného daro-
vání nás provede třeba pan Karel.

Pan Karel navštíví v den sbírky obchod, 
který je do NPS zapojen. U vchodu do 
obchodu stojí dobrovolníci ve slušivých 
zástěrách s logem sbírky, kteří ochotně 
poskytnou informace a dají panu Karlovi 
leták, kde se dočte, jaké potraviny jsou 
do sbírky vhodné. Pan Karel nakoupí pro 
sebe jako obvykle a navíc do nákupního 
vozíku zakoupí ještě dvě kila cukru a čtyři 
balíčky těstovin. Celý nákup pan Karel 
zaplatí u pokladny. Cukr a těstoviny pak 
odevzdá dobrovolníkům, kteří mají hned 
za pokladnami stánek, kde vybrané zboží 
ukládají do připravených beden a pečlivě 
zapisují do tabulek. Pan Karel odchází 
z obchodu s hřejivým pocitem, protože 
udělal dobrou věc a darovanými potravi-
nami poskytl pomoc potřebným.

Vyberte si obchod na www.potraviny-
pomahaji.cz, kde najdete i spoustu dal-
ších informací o této celonárodní akci. 
Například to, že během loňské Národní 
potravinové sbírky bylo od dárců vybráno 
312 tun zboží.

Ludmila Dostálová, 
OCH Nové Hrady u Skutče
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Hledají se dobrovolníci pro Tříkrálovou sbírku 2018
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 

zahajuje již nyní hledání koledníků pro 
Tříkrálovou sbírku.

První lednový víkend bude v našem 
městě a okolních vesnicích probíhat tra-
diční „tříkrálovka“, vyzýváme proto malé 
i velké, aby se na koledování z organizač-
ních důvodů co nejdříve nahlásili 

p. Ludmile Dostálové (RC Mikeš – ka-
tolická fara) buďto osobně, nebo na tel.: 
731 598 803. Lze se také nahlásit přes 
facebook. 

Jak koledování probíhá?
Koledníci se v sobotu ráno sejdou na 

katolické faře, kde jim budou zapůjčeny 
pláštíky a papírové královské koruny. Ko-
leduje se ve skupinách, které tvoří jeden 
vedoucí starší 15ti let + 2 nebo 3 koled-
níci. Každá skupinka má přidělenou trasu, 
která je úměrná věku dětí. Je zajištěn 
rozvoz z okrajových částí Proseče. Po ná-
vratu z koledy je pro účastníky připraveno 
občerstvení.

Děkujeme, že pomáháte.

Trenéři reprezentace ČR v Proseči 
V úterý 17. října 2017 se v Proseči na 

fotbalovém hřišti uskutečnila výjimečná 
událost zajímavá nejen pro hráče FK 
Proseč, ale samozřejmě i pro širokou 
veřejnost našeho regionu. Tréninkovou 
jednotku A mužstva dospělých vedli re-
nomovaní trenéři reprezentace ČR Lu-
boš Kozel U-18, Jan Suchopárek U-19 
a Karel Krejčí U-20, poté následovala 
autogramiáda. Všichni přítomní mohli 
vidět naplno v akci profesionální tre-
néry. Hráči měli možnost si vyzkoušet 
na vlastní kůži jak chutná fotbal pod 

jejich vedením. Akce se velice vydařila 
a všichni odcházeli spokojení a plní zá-
žitků. Věříme, že i do budoucna se nám 
podaří uspořádat podobnou akci zamě-
řenou na naši mládež. Za zprostředko-
vání a přilákání skvělých hráčů z 90. let 
a současných vynikajících trenérů do 
Proseče bychom chtěli poděkovat druž-
stvu ERGOTEP a ERGOTEP CSR 
Institut o.p.s., partnerem propagace 
bylo město Proseč. 

Petr Macháček, předseda FK Proseč
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Hasičská sezóna ve Zderazi
S nástupem podzimu je načase začít 

trochu rekapitulovat soutěžní rok v hasič-
ském sportu, který je v naší obci čím dál 
populárnější. Že se jedná o velice rozší-
řený zderazský sport, dokazuje to, že se 
zúčastňujeme soutěží se dvěma družstvy 
dětí, třemi kolektivy mužů, jedním druž-
stvem žen a když není zbytí i družstvem 
veteránů.

V letošním roce se do soutěží začaly 
zapojovat i naše nejmenší, většinou škol-
kové děti. Věkový rozdíl mezi nejmlad-
ším a nejstarším sportovcem je tedy více 
než 65 let.

Děti se zúčastňují celorepublikové hry 
Plamen, která je rozdělena do postu-
pových částí pro kolektivy starších žáků 

- okresní kolo, krajské kolo a Mistrov-
ství České republiky. Na okresním kole 
se naše družstvo starších umístilo na 2. 
místě a postoupilo do krajského kola v 
Mladkově. Družstvo mladších nám udě-
lalo také velikou radost a  skončilo na prv-
ním místě. V krajském kole i přes trochu 
smůly a ,,nepřízeň osudu“ skončili naši 
mladí hasiči na 6. místě. Celou sezonu 
se oba kolektivy účastnily i soutěží Chru-
dimské ligy v požárním útoku. Je velikým 
úspěchem, že obě družstva tuto ligu s 
předstihem vyhrála a zúčastní se velikého 
finále 14. 10. v Jaroměřicích.

Mezi další úspěchy patří účasti na po-
hárových soutěžích. Určitě je na místě 
zmínit vítězství mladších i starších na 
soutěži v Krouně, 2. místo mladších a 
4. místo starších na velice dobře obsa-
zené soutěži v Dolní Dobrouči,  vítězství 

mladších v Lukavici a  vítězství starších 
a 4. místo mladších ve Zderazi, kde jsme 
letos pořádali již 15. ročník Memoriálu 
Františka Šplíchala. Jen pro informaci, 
pan František Šplíchal  byl zakladatelem 
kroužku mladých hasičů ve Zderazi v roce 
1985. Na soutěži ve Zderazi se poprvé v 
plné parádě představilo družstvo Bobanů. 
Jedná se o družstvo většinou předškol-
ních dětí, které je sice trochu problém 
uhlídat, aby se vám před závodem neroz-
prchly, ale jejich zápal pro požární sport 
je až neuvěřitelný. Důkazem toho budiž 
výsledky, kdy první útok s časem 104 s 
vylepšily druhým pokusem o 44 sekund 
na 1 minutu. Takovýto posun je velkým 
příslibem do jejich další činnosti. Veliký 
dík patří Marušce Broulíkové za skvělou 
práci a všem pomocníkům a rodičům, 
kteří se podílí na dopravě na závody a ja-
kékoliv pomoci.

V letošním roce se 3 družstva našich 
mužů, jako již v předchozích letech, zú-
častnovala soutěží Svitavské ligy  a ně-
kolikrát i soutěží Východočeské hasičské 
ligy v požárním útoku. Podařilo se jim 
zlepšit čas z  18.70 s  na čas 17.02 s. Je to 
obrovský posun a v tak nabité konkurenci, 
kdy rozhodují setiny jsou toho důkazem  
výsledky. Musíme zmínit třetí místo na 
soutěži VČHL a dvě vítězství a dvě třetí 
místa v soutěžích Svitavské ligy. Veliké 
poděkování patří všem, kteří se soutěží 
zúčastňují a věnují reprezentaci Zderaze 
velkou část svého volného času, jenž ně-
kteří jejich vrstevníci dokáží využít pouze 
k poflakování, popíjení a pokuřování na 
zastávkách.

Poprvé jsme ve Zderazi pořádali soutěž 
Východočeské ligy a v květnu druhý roč-
ník noční soutěže O Zderadákův pohár. 

 Neméně důležitou skupinou  je i druž-
stvo žen a družstvo veteránů. Zúčastnili 
jsme se okrskového kola v Zaboří, Útoku 
na Novohradského kohouta a ženy i sou-
těže v České Rybné. Tady se nebudu ro-
zepisovat o výsledcích, ale věřte, jednalo 
se často o velice kvalitní výkony. Máme 
velikou radost, že i šedesátiletí a sedm-
desátiletí ,,kluci“ si jdou zasoutěžit a je 
na všech vidět obrovský zápal pro sport. 
Moc děkujeme všem za jejich přístup a 
pevně věřím, že se v tomto počtu budeme 
i nadále soutěží zúčastňovat .

Dále musím  poděkovat všem, kteří 
se podílí na akcích našeho sboru – plesy, 
zábavy, vepřové hody apod. Bez této čin-
nosti a veliké pomoci sponzorů, které si 
nedovolím jmenovat, abych na někoho 
nezapomněl, by na tomto místě asi ne-
bylo o čem psát.

Jsme moc rádi, že tuto činnost podpo-
ruje zásádní měrou Obec Zderaz. Důka-
zem toho mimo jiné je i to, že v letošním 
roce byly na hřišti vybudovány tartanové 
náběhy pro obě plata, které náš požární 
sport posunují zase o kus výš, za což moc 
děkujeme.

Závěrem bych chtěl ještě jednou podě-
kovat všem, kteří nás podporují, fandí a 
jakkoliv pomáhají a popřát všem krásný 
zbytek roku, hodně radosti, málo starostí 
a vše jen to nejlepší.

Za SDH Zderaz  Petr Novák

Družstva mužů

Družstvo Bobanů

Družstva starších a mladších

Ženy a veteráni
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Nový školní rok v Perálci s sebou při-
nesl opět mnoho nového, tentokrát pře-
devším ve vybavení tříd základní školy. 
Koberce pro komunitní kruh, relaxační 
koutky a kobercové sedáčky pro práci u 
interaktivní tabule, to vše zpříjemňuje 
učení a práci v obou třídách. Druhá 
třída, která slouží zároveň jako počíta-
čová učebna, je vybavena novými židlemi 
ke stolkům s počítači. Základní škola se 
může pochlubit neobvyklou kuriozitou, 
kterou ani pamětníci nepamatují, a to, že 
v letošním školním roce není ani jeden 
žáček v prvním ročníku. Naopak v ma-
teřské škole je dětí plno a kapacita je pro 
letošní rok zcela naplněná. 

A s novým školním rokem opět nové 
programy a aktivity.

Haló, tady brambůrek … program 
pro děti a jejich rodiče týkající se typicky 

podzimního bramborového tématu byl 
pro tentokrát motivován celoročním te-
matickým plánem žáků základní školy 

„Námořníci. Takže pro ty, kdo nepocho-
pili: námořníci, coby školáci, přivezli ze 
svých cest po moři k nám, obyčejným 
suchozemcům, brambory, no a školkáčci 
si s nimi samozřejmě hned věděli rady 
a bramborové zpívání bylo na světě. A 
bramborové hraní a tvoření, to teprve byla 
zábava.  Vyvrcholením celého odpoledne 
se stal zápis do nově založené Perálecké 
knihy rekordů a kuriozit.  Soutěžilo se v 
těchto disciplínách: „Nejtěžší brambora“ 
a „Nejdelší bramborová slupka“. Výsledky 
a více fotografií najdete na webových 
stránkách školy.

Za ZŠ a MŠ Perálec
Monika Klofátová
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ZÁŘÍ 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
NA NÁVŠTĚVĚ V PRVNÍ TŘÍDĚ

 Jako každým rokem je i naší milou po-
vinností přivítat na našich stránkách nové 
prvňáčky. Byli jsme zvědaví, co se o nich 
dozvíme od jejich paní učitelky Hany La-
cmanové: 

Do první třídy letos nastoupilo 21 
žáčků. Děvčat je 12 a chlapců 9. Děti 
jsou šikovné, zvídavé. A co už umíme? Z 
písmenek M, A složit a přečíst slabiku a 
první slovo  

MÁMA. Všichni výborně počítáme 
do 5, umíme spoustu říkanek a písniček. 
Přejeme si, ať nám chuť do učení a pozná-
vání nového vydrží co nejdéle.

A k tomuto přání se samozřejmě při-
pojujeme i my z redakce. Tak, milí prv-
ňáčci, přejeme Vám i Vaší paní učitelce 
jen samé slunečné dny, a to i ty podzimní 
a zimní! 

 Vaše redakce

SKUTEČSKÝ SLAVÍK - KONCERT VÍTĚZŮ
Jak jsme Vás již informovali v červno-

vém vydání Šotka, naši sólisté se zúčast-
nili pěvecké soutěže Skutečský slavík. 

V pondělí 12. června se z naší školy vy-
pravilo na tuto soutěž 7 zpěváků. „Utkali“ 
se v konkurenci 117 soutěžních vystou-
pení, která byla rozdělena do 9 kategorií. 
I našim zpěváčkům se zde moc hezky zpí-
valo a jejich výkony byly oceněny odbor-
nou porotou. 

Nejlépe z našich zpěváčků dopadli Jan 
Zelinka a Patricie Giňová, kteří nejenže 
si vyzpívali 1. místo, ale dokonce i postup 
na Koncert vítězů. 

Ten se uskutečnil v úterý 26. září 2017 
ve velkém sále Kulturního  

klubu ve Skutči. Vystoupilo zde 23 
účinkujících. Soutěžící zde měli jedineč-
nou možnost zazpívat si na velkém pó-
diu za doprovodu profesionální kapely 
Sto zvířat. Celovečerní program skvěle 
moderovala Linda Finková, která svými 
vtipnými vstupy a komentáři pomáhala 
vystupujícím zbavit se trémy a připravit 
je na jejich vystoupení před plným sálem. 
Celkově se koncert moc vydařil, výkony 
zpěváků se snad ani nedaly označit slo-
vem amatérské. 

Prostě - byli jsme moc rádi, že jsme se 
této události mohli zúčastnit, a za to ještě 
jednou Honzovi a Patricii děkujeme. 

 Redakce

BAREVNÝ PODZIM V NAŠÍ ŠKOLE
 Na podzimu máme všichni rádi pře-

devším jeho barevnost. A že se krásně 
vybarvil i v naší škole, to si můžete všim-
nout na nástěnkách a další výzdobě.

Tereza Kopecká
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb NA EXKURZI V ZOO A V BOTANICKÉ ZAHRADĚ 
Ve středu 27. září se žáci 7. ročníku do-

plněni o část 6. ročníku vydali na výlet do 
Prahy. Na tuto exkurzi jsme se moc těšili, 
protože nám pan učitel Jan Stodola slíbil 
bezvadný celodenní program. (A také 
nám slíbil krásné počasí, které prý pro 
nás objednal, ale tam jsme trochu pochy-
bovali, že to vyjde). Z Proseče jsme vyjeli 
v 6.00. Cesta nám utekla rychle, i díky 
tomu, že nám pan řidič pustil film Anděl 
páně 2. Navíc pan řidič šikovně proklič-
koval Prahou a vyhnul se kolonám, takže 
jsme po půl deváté již byli na místě – v 
pražské Tróji. 

Z parkoviště jsme se vydali hned do bo-
tanické zahrady, a sice do skleníku Fata 
Morgana. Zde jsme mohli obdivovat 
rostliny pocházející z různých klimatic-
kých pásů, fotili jsme si volně poletující 
cizokrajné motýly a my holky jsme se sa-
mozřejmě musely vyfotit mezi kytkami - 
jako kdyby to mělo být „kdo s koho“! 

Odtud jsme se vydali do ZOO. Pan 
učitel nám poradil, jak se zde máme ori-
entovat - měli jsme s sebou i vytištěné 
plánky, také jsme se dozvěděli, kde se 

chutně a poměrně levně najíme. A pak 
už to bylo jen na nás - vzhůru mezi naše 
zvířecí kamarády! Zde se potvrdilo to, co 
říkal pan učitel - že bude krásné počasí 
(vrtalo nám hlavou, zda nemá v kabinetě 
křišťálovou kouli). Hlavní ale bylo, že to 
počasí vylákalo ven i zvířata a my jsme je 

mohli obdivovat v jejich výbězích. Času 
jsme zde měli dost, tak jsme si vše mohli 
v klidu projít a krásně si to zde užít...

(Celý text si můžete přečíst v časopisu 
Šotek.)

Andrea Tulachová, Lada Zindulková, 
Nina Sodomková

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz

HROŠIÁDA 

ČTENÍ DĚTEM V 1. TŘÍDĚ 

Dne 10. 10. 2017 jsme zahájili předčí-
tání dětem z 1. třídy. Jedná se o oblíbený 

projekt naší školy k rozvíjení  
čtenářské gramotnosti a nese název 

„Dnes čtu dětem já“. Realizujeme ho již 
čtvrtým rokem v rámci kampaně Celé 
Česko čte dětem. První čtení si děti vy-
slechly v podání žákyně 9. třídy Terezy 
Kopecké. Jednalo se o pohádku Straši-
dlo z jeskyně od Mileny Baisch. Po vy-
slechnutí příběhu následovalo i povídání 
o textu, děti odpovídaly na nejrůznější 
otázky, které jim Tereza kladla. Příští se-
tkání s pohádkou v 1. třídě proběhne po 
14 dnech.  Mgr. Zdeněk Pecina
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SÁZENÍ CIBULEK 1. A 9. TŘÍDA 
Tak jsme se konečně dočkali! Už jsme 

v 9. třídě, uteklo to jako voda. A dnes, 
12. října, jsme prožili vyučovací hodinu 
„trochu jinak“, sázeli jsme společně s prv-
ňáčky cibulky tulipánů.

Práce nám šla pěkně od ruky, když jsme 
cibulky vkládali do vyhloubených jamek. 
A protože byl krásný slunečný den, tak 
jsme si ještě venku společně zahráli různé 

hry, při kterých jsme se ještě lépe poznali.
Teď budeme napjatě čekat na jaro, až 

se cibulky probudí a tulipány nás odmění 
svojí krásou. Na závěr jsme předali prv-
ňáčkům ještě pamětní list a slaďounká 
lízátka.

Žáci 9. třídy

ROSTLY...
Letošní deštivý podzim houbařům přál. 

Houby rostly v lese i na louce, často je po-
tkávaly také děti ze školky.

UŽ SE VŠICHNI ZNÁME, ÚSMĚV PRO VÁS MÁME
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Počítačový program BAKALÁŘI naše 
škola využívá už mnoho let k vedení růz-
ných agend od majetku, knihovny, evi-
dence žáků, rozvrhů až po klasifikaci žáků. 
Firma BAKALÁŘI Software s.r.o., která 
program vyvíjí, ho také neustále vylepšuje 
a rozšiřuje jeho služby. Již několik let také 
nabízí jeho online verzi a také službu pro 
rodiče, díky které mohou sledovat ně-
které informace o vzdělávání svých dětí 
prostřednictvím internetu či chytrých 
mobilních telefonů. 

Vzhledem k tomu, že jsme od tohoto 
školního roku zavedli tzv. elektronickou 
žákovskou knížku, zpřístupnili jsme pro 
rodiče online verzi některých součástí 

programu BAKALÁŘI. Elektronická 
žákovská knížka je tak pro rodiče kromě 
papírové žákovské knížky další infor-
mační kanál, který jim umožňuje sledovat 
výsledky vzdělávání jejich dětí pohodlně 
z domova nebo ze svého chytrého tele-
fonu. Rodiče tak mají spolehlivý přehled 
o všech známkách svých dětí bez ohledu 
na to, jestli si dítě známku do papírové 
žákovské knížky zapíše nebo si žákovskou 
knížku zapomene či při zapisování zná-
mek chybí.

Pro rodiče je také nachystaná aplikace 
do chytrého mobilního telefonu, kterou 
najdou pod názvem Bakaláři – oficiální 
aplikace. Ta jim pak pravidelně uka-
zuje nové známky, které dětem učitel do 
elektronické žákovské knížky zapíše. Pro 
přihlášení do aplikace je potřeba adresa 
serveru: zsprosec.bakalari.cz a přihlašo-
vací údaje.

CHYTRÉ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY (27. 9.) 
Jak se jmenují domácí zvířátka? Jak se 

o ně starat a proč je člověk chová? Nejen 
to se děti dozvěděly na farmě pana Jiřího 
Herynka. Veselé plnění úkolů u zvířátek a 
nadšení dětí byly důkazem zajímavě pro-
žitého dopoledne. Jestli byla stejně nad-
šená i všechna zvířátka, zatím nevíme.

„PECKY Z NAŠÍ ŠKOLKY“
Chlapeček sedí u stolku a stříhá nůž-

kami. Práce se mu ale nedaří a své úsilí 
komentuje: „Tady je takovej blázinec, že 
nemůžu ani rovně stříhat!“

Chlapeček nakreslí „čmáranici“ a upo-
zorňuje učitele: „Nakreslil jsem mapu, ale 
radši po ní nejezdi, mohl bys taky dojet 
do Prčic!“

Za MŠ Libor Michálek
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Koutek naší kronikářky: 
Štercovák

Z paměti Josefa Chalupníka – sepsáno 
ve Vysokém Mýtě 8. 6. 1928 (zkrácená 
verze)

Ve druhé polovině 19.století se na Pro-
sečsku často vyslovovalo jméno Josef Vo-
bejda – Štercovák. Byl to prostý člověk, 
povoláním dýmkař, který vystupoval pod 
různými jmény a v rozličných hodnos-
tech, nejvíce mezi vysokými hodnostáři, 
šlechtici a v dobře situovaných rodinách. 
Většinou byl v přestrojení i s patřičnými 
dokumenty, které si sám dovedně zho-
tovoval. Jednou se vynořil jako vysoký 
důstojník, jindy jako pravý Don Juan se 
vším, co k tomu patří, také jako katolický 
kněz, ač sám byl evangelík. Nejraději se 
však vydával za hraběte nebo knížete, 
dokonale sehrál roli generála, ale neopo-
vrhl hodností doktora nebo inženýra. Co 
podnikl dělal s klidem, rozvahou a do 
dané úlohy se vpravil jako dobrý herec.

Narodil se roku 1838 na Pasekách. 
Přídomek „Šterc“ je odvozen od více 
méně tu oblíbeného jídla – škubánek, 
místně zvaného „ šterc“. Chodil pouze 
do jednotřídní evangelické školy v Pro-
seči, dva roky se v Brně učil výrobě dý-
mek z mořské pěny. Odtud pro neshody 
s mistrem uprchl a přidržel se různých 
kočujících umělců pochybné pověsti. 
Ani tam nebyl spokojen, a tak se dal 
dobrovolně k vojsku. Lesklé šavle, řin-
čící ostruhy a bezvadná uniforma důstoj-

níků, zvláště generálů, učinili na něho 
mocný dojem. Napodobil jejich chůzi, 
držení těla, osvojil si chování pravého 
gentlemana a obyčejný vojenský kabátec 
se mu stal tísnivým, a proto několikrát 
dezertoval. Po propuštění z vojska, tou-
žil stát se také takovým zlatem zářícím 
generálem a od úmyslu nebylo daleko k 
činu. Opatřil si generálskou uniformu a 
zavítal k přehlídce vojska do Vysokého 
Mýta. V hotelu „Pošta“ setrval v živé zá-
bavě a dlouho do noci s důstojníky, kteří 
se k jeho uvítání sešli v hojném počtu. 
Sloužili tu u jízdy většinou šlechtici, od 
nichž si hravě vypůjčil větší částku peněz, 
ovšem „ na věčnou oplátku“. Ráno, než 
se páni důstojníci probudili, generál Vo-
bejda zmizel. Svého sympatického zjevu 
a kavalírského chování využil v roli hra-
běte.  

Tak se představil hraběnce v Kun-
štátě, ta jej vlídně přijala a neodepřela 
mu žádané zápůjčky větší částky peněz. 
Osudnou se mu stala návštěva Vídně, 
kam zavítal jako hrabě Czernin c.k. ko-
moří. Dostal se za mříže a pak postrkem 
domů. Po různých podobných nezda-
rech se uchyloval na Paseky. Na pro-
sečskou poštu mu chodily dopisy nebo 
zásilky pod adresou: „Hrabě Vobejda z 
Vysokých Pasek“. Velmi miloval Vídeň, 
přestože mu byla zakázána. Když tu měl 
být jednou zatčen a policie mu byla v 

patách, klidně se zastavil, sáhl do kapsy, 
nabral hrst stříbrňáků a rozhodil je na 
ulici mezi lidi. Vznikla panika, které vy-
užil a pronásledovatelům zmizel. V Olo-
mouci vystoupil jako inspekční generál, 
ale ke svému neštěstí inspekci protáhl 
tak, že se mezi tím dostavil pravý gene-
rál  a jeho podvod vyšel najevo. V roce 
1866 se zatoulal do Itálie, kde vystupo-
val jako ruský kníže Orlov. Seznámil se 
s hraběnkou neznámého jména, oženil 
se s ní, měli prý několik dítek a šťastné 
manželství. On však nevydržel ani zde, 
opustil rodinu a hledal dobrodružství 
jinde. Objevil se v Proseči v době, kdy se 
měla stavět železnice vedoucí přes Pro-
seč. Navštívil obchodníka Klugara, jako 
vrchní inženýr z Prahy, který přišel vy-
měřovat trať. Také v České Rybné vystu-
poval jako vedoucí inženýr a byl pohoš-
těn ve mlýně u Drahošů, když jim slíbil 
vést trať vedle jejich mlýna.

Jak už to u pověstí bývá, tu i tam se 
mnohé přibájilo a přičetlo na vrub Vo-
bejdovi. Jeho konce byly ubohé. Poslední 
zprávy o něm jsou ze Svaté Kateřiny, kde 
bos a v režných kalhotách vlekl z lesa 
trakař roští. Zmizel, aniž kdo věděl, kdy 
a kam. 

Z prosečské kroniky připravila 
Miluše Rejentová

Jan Werich: „Proti hlouposti se bojovat musí, (pokračování v první až čtvrté části tajenky)“

ADT, AIV, 

KVĚTENSTVÍ
ZKRATKA ZKRATKA ZKRATKA

SUNDAT
CHEMICKÁ INICIÁLY PŘÍPONA PRVNÍ

ALIN, IK, LR, MAĎARSKÉ
PRO KLUBU PRO ZNAČKA SPISOVATELE POČÍTAČOV. NÁVYK PÍSMENO ŠKRÁBATI

RÁ, SKAZ,  OBILÍ OBUV MĚSTO
SEKUNDU SENIORŮ ANGLIČTINU SÍRY PÁRALA SOUBORU ABECEDY

SD, TÁT, VLE,

PŘEDPONA K
RUSKÝ

S K A Z
UNIE

S V A Z
BÝVALÁ ZN.

A D TLIDOVÝ ŽÁNR ČS POČÍTAČŮ

PRO 1000
PŘELUD

SOUČÁST ZŘÍCENINA

DVEŘÍ U SEČE

INICIÁLY

L K
SVAZEK

S N O P
PĚNIVÝ

P I V O
STUDENTSKÝ

R ÁOBILÍ NÁPOJ ČS  FILM
ZPĚVÁKA

PATŘÍCÍ SEDMÁ ROSTL. POD.
KERNDLA

EVĚ PLANETA HEŘMÁNKU

PRVNÍ

A L E
DUCHOVNÍ

G U R U
DRUHÁ ČÁST

V Y H R Á TVŮDCE TAJENKY
ČÁST

DOMÁCKY NÁBYTEK
TAJENKY

OLDŘICH PARDUBICE

DEZINFEKČNÍ S A V O
VÁHA

T Á R A
TÁBOŘIŠTĚ

K E M POBALU POLÉVKOVÝ

PROSTŘEDEK ZKR. KLUBU POČÍTAČOVÝ KNEDLÍČEK

PŘÁT. OHŘE SOUBOR

MLÉKÁRNA

M I L K
ZÁLOŽNÍK

H A L V
BRIT. KOMIK 

B E A NV HLINSKU HOVOROVĚ MISTR  . . . .

ZKR. UNIE AUTOSERVIS PAMĚŤOVÁ

SVOBODY V OSTRAVĚ KARTA

CHEMICKÁ

U
VODOVODNÍ

N I P L
NORSKÉ

N I L S
NÁRODNÍ

N T OVSUVKA JMÉNO TRANSPLAN.
ZNAČKA

OZNAČENÍ ZNAČKA ORGANIZACE
URANU

EVR. SILNIC AMPÉRU DLOUHÉ A

TŘETÍ

S E
JMÉNO

N O R A
ČTVRTÁ

N E D Á
RUSKÁ 

I KMODERÁTOR. ŘEKA - LEVÝ
ČÁST ČÁST

ČESKÉ TV PŘÍTOK
TAJENKY TAJENKY

FRIDRICHOVÉ  DO KAMY

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Jan Werich: „Proti hlouposti se bojovat musí, (pokračování v první až čtvrté části tajenky)“

ADT, AIV, 

KVĚTENSTVÍ
ZKRATKA ZKRATKA ZKRATKA

SUNDAT
CHEMICKÁ INICIÁLY PŘÍPONA PRVNÍ

ALIN, IK, LR, MAĎARSKÉ
PRO KLUBU PRO ZNAČKA SPISOVATELE POČÍTAČOV. NÁVYK PÍSMENO ŠKRÁBATI

RÁ, SKAZ,  OBILÍ OBUV MĚSTO
SEKUNDU SENIORŮ ANGLIČTINU SÍRY PÁRALA SOUBORU ABECEDY

SD, TÁT, VLE,

PŘEDPONA

RUSKÝ
UNIE

BÝVALÁ ZN.

LIDOVÝ ŽÁNR ČS POČÍTAČŮ

PRO 1000
PŘELUD

SOUČÁST ZŘÍCENINA

DVEŘÍ U SEČE

INICIÁLY
SVAZEK PĚNIVÝ STUDENTSKÝ

ÁOBILÍ NÁPOJ ČS  FILM
ZPĚVÁKA

PATŘÍCÍ SEDMÁ ROSTL. POD.
KERNDLA

EVĚ PLANETA HEŘMÁNKU

PRVNÍ
DUCHOVNÍ DRUHÁ ČÁST

VŮDCE TAJENKY
ČÁST

DOMÁCKY NÁBYTEK
TAJENKY

OLDŘICH PARDUBICE

DEZINFEKČNÍ

VÁHA
TÁBOŘIŠTĚ

OBALU POLÉVKOVÝ

PROSTŘEDEK ZKR. KLUBU POČÍTAČOVÝ KNEDLÍČEK

PŘÁT. OHŘE SOUBOR

MLÉKÁRNA ZÁLOŽNÍK BRIT. KOMIK 

V HLINSKU HOVOROVĚ MISTR  . . . .

ZKR. UNIE AUTOSERVIS PAMĚŤOVÁ

SVOBODY V OSTRAVĚ KARTA

CHEMICKÁ
VODOVODNÍ NORSKÉ NÁRODNÍ

VSUVKA JMÉNO TRANSPLAN.
ZNAČKA

OZNAČENÍ ZNAČKA ORGANIZACE
URANU

EVR. SILNIC AMPÉRU DLOUHÉ A

TŘETÍ
JMÉNO

ČTVRTÁ
RUSKÁ 

MODERÁTOR. ŘEKA - LEVÝ
ČÁST ČÁST

ČESKÉ TV PŘÍTOK
TAJENKY TAJENKY

FRIDRICHOVÉ  DO KAMY

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 



 Prosečský zpravodaj 10/2017  str. 17 www.prosec.cz

Kulturní a sportovní akce
3. 11. 2017 Kino: Vetřelec: Covenant - 
Sokolovna ve 20 hod

5. 11. 2017 Kino: Tom a Jerry: Willy 
Wonka a továrna na čokoládu - Sokolov-
na v 16 hod

8. 11. Prosečský dýchánek – hostem bude 
herečka Simona Babčáková – vstupné 
dobrovolné – Stará evangelická škola v 
18 hodin

10. 11. 2017 Kino: Bába z ledu - Soko-
lovna ve 20 hod

17. 11. 2017 Kino: Král Artuš: Legenda 
o meči - Sokolovna ve 20 hod

19. 11. 2017 Kino: Auta 3 - Sokolovna 
v 16 hod 

21. 11. – 1. 12. Burza knih – příjem 
knih k prodeji od 2.11 do 16. 11. – Měst-
ská knihovna (v úterý od 9 do 17 hodin, 
ve čtvrtek od 9 do 16 hodin a v pátek od 
9 do 15 hodin)

24. 11. 2017 Kino: Transformers: Po-
slední rytíř - Sokolovna ve 20 hod

27. 11. Hudební večer s videoprojekcí 
(Daniel Jun – klavír, Jiří Kabát – vio-
la) – pořádá Sbor církve evangelické Pro-
seč – vstupné dobrovolné - Sokolovna v 
17 hodin

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé:
 Jiří Hájíček – Dešťová hůl, Petra Dvo-
řáková – Sítě, Bianca Bellová – Jezero 
(Magnesia Litera – Kniha roku 2017, 
Cena Evropské unie za literaturu 2017), 
Hana Marie Körnerová – Láska a zášť, 
Hana Hindráková – Děti nikoho, Si-
mon Mawer – Mendelův trpaslík, Jojo 
Moyes – Jeden plus jedna, Peter May 

– Útěk, Karin Slaughter – Nic nebude 
jako dřív, Jeffery Deaver – Zapadákov, 
Tana French – Podoba, Paulo Coelho 
– U řeky Piedra jsem usedla a plakala, 
Laura Walden – Posvátná přísaha, Isa-
belle Caro – Holčička, která nechtěla 
vyrůst, Michelle Moran – Urozená 
vězeňkyně, Hedwiga Courths-Mahler 

– Mám tě rád, Barbara Dawson Smith 
– Svůdné objetí, William Shakespeare – 
Sen noci svatojánské, Lubomír Machá-
ček – Dvě mouchy jednou ranou, Fran-
tišek Uher – Staré psy novým kouskům 
nenaučíte, Tvář mrtvého muže, Zora 
Beráková – Vražda bez oběti, Vražda v 
nemocnici
Knihy pro děti:
 Jiří Havel – Radosti a strasti na dvoře 
vlasti, Ivona Březinová – Řvi potichu, 

brácho, Daniela Krolupperová – Jak 
Bubáček potkal Bubáka, Ivana Perout-
ková – Ukradená cukřenka, Svatopluk 
Hrnčíř – Karavana bratranců, Taťána 
Rubášová a Jindřich Janíček – Podi-
vuhodná robotí expedice, Aneta Fran-
tiška Holasová – Pohádka o Ipsíkovi, 
Michaela Fišarová – A-Ž půjdeš do 
školy (Pro holky, co se neztratí), A-Ž 
půjdeš do školy (Pro kluky, co se ne-
ztratí)
Naučná literatura:
Ladislav Maixner – Vědci, vynálezci 
a podnikatelé v českých zemích, Ed 
Viesturs – Na vrchol žádné zkratky ne-
vedou

BURZA

KNIH

2017

Máte doma knihy, které ji� neètete nebo nechcete?
Vyu�ijte mo�nosti prodat je na burze knih poøádané
Mìstskou knihovnou Proseè!

Knihovna pøijímá knihy do prodeje
od 2. 11. do 16. 11. 2017

ź Majitel knih pøedá souèasnì s knihami jejich seznam a ceny
ź Majitel knih si mù�e urèit cenu, za jakou chce knihu prodat
ź Manipulaèní poplatek pro knihovnu je 3,- Kè / 1 kniha
ź Burza je urèena i pro neregistrované náv�tìvníky knihovny

Prodej knih bude v knihovnì probíhat
od 21. 11. do 1. 12. 2017

Od 5. 12. do 15. 12. 2017 následnì probìhne vrácení 
neprodaných knih a vyplacení tr�by za prodané knihy

Bli��í informace rádi podáme osobnì v mìstské knihovnì 
nebo na tel. 469 321 047, èi e-mailem knihovna@prosec.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Restaurace U Toulovce přijme nového člena do svého týmu – pomocníka do kuchyně. 

Zájemce nás může kontaktovat na tel. + 420 721 233 149, kontaktní osobou je David 
Lampárek.  

Těšíme se na spolupráci.  

 

 HOTEL HORNIČKA
Pro nově otevřený Hotel Hornička příjmeme na 

HPP servírku/číšníka.
Více informací získáte u slečny Denisy Mlejnkové 

na telefonním čísle:  774 129 831

Nabídka brigády
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale nabízí brigádu na DPP 

na pozici uklízečky turistické ubytovny Toulovec v Proseči. Fi-
nanční odměna za hodinu činí 80 Kč. 

Více informací na tel.: 604 34 35 36 nebo na adrese: TIC 
Maštale, Borská 125, 539 44 Proseč (po-pá 8 – 16 hod.), redi-
tel@mastale.cz

Za SOTM Lucie Oherová

20. škola v Africe
Skauti z celé republiky se společně s 

organizací Člověk v tísni snaží dát eti-
opským dětem možnost vzdělání a do-
stat se tak ze začarovaného kruhu bídy a 
chudoby. Od roku 2004 jsme vybudovali 
v Etiopii 19 škol pro tisíce dětí. Díky le-
tošní sbírce se začíná stavět 20. škola. 

V posledních letech Skauti z Proseče 
pořádají sbírku na Den řemesel. Při le-
tošním ročníku konání tohoto dne skauti 
opět nechyběli. Milovníci kávy si u nás ve 
stanu přišli na své. Skauti vám připravili 
pravou etiopskou kávu. A jestli vás bě-
hem vychutnávání etiopské kávy napadlo 
ochutnat i něco sladkého, skauti a skautky 
pro vás doma upekli mnoho dortů a na 
místě dělali palačinky.

Ráda bych za celé Skautské středisko 
Proseč poděkovala všem, kteří se na nás 
přišli podívat, kteří nás podpořili a přede-
vším těm, kteří přispěli. Díky vám se nám 
podařilo v Proseči vybrat 14 437 Kč. DĚ-
KUJEME!

A vy, kteří jste ještě neměli tu mož-
nost nás podpořit a přispět, neztrácejte 
naději. Celoročně můžete přispívat buď 
zasláním DMS ve tvaru: DMS AFRIKA 
30 nebo DMS AFRIKA 60 nebo DMS 
AFRIKA 90 na číslo 87777. (Cena jedné 
DMS činí 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč na konto 

projektu Postavme školu v Africe bude 
připsáno 29 Kč, 59 Kč, 89 Kč.) Dále mů-
žete přispět převodem na účet  222 444 
555/0300. Více informací naleznete na 
www.skolavafrice.cz.

Těšíme se na další ročník sbírky Po-
stavme školu v Africe.

Za Skautské středisko Proseč 
Vanda Šlechtová



 Prosečský zpravodaj 10/2017  str. 19 www.prosec.cz

Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na 
 

 
 

KANČÍ HODY 
 

ve dnech 17.11. - -19.11. 2017 
 

 
 
kančí svíčková   
kančí guláš 
kanec se šípkovou omáčkou 
pečená kančí žebra a další kančí speciality 

 
 
 
 

Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149. 
 

 

 

Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na 
 

 
 

SVATOMARTINSKÉ HODY 
 
 

ve dnech 10.11. – 12.11. 2017 
 

 
 
Svatomartinské menu:  
husí paštika 
husí kaldoun 
svatomartinská husa 
svatomartinské víno 

 
 
 

 
Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149. 
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4. prosince 2017 od 17 hodin
 v Městském společenském centru 

Sokolovna Proseč 

přijďte si poslechnout osobité vyprávění známé herečky, zpě-
vačky, rozhlasové a televizní moderátorky o jejím životě, za-
čátcích v Divadle Semafor a to vše doplněné o vzpomínky na 
tatínka Františka Filipovského...a zazpívá i legendární šlágry 

jako třeba „Včera neděle byla“, nebo „Kam letí ten čáp“
 … a na konci se všemi dohromady Vánoční koledu. 

vstupné dobrovolné

KLAVÍR VIOLA

HUDEBNÍ VEČER

Na programu: 

G. F. Händel, W. A. Mozart, S. Prokofjev, G. Gershwin, 

J. Kabát a další... Vstupné dobrovolné.

Koncert se koná za finanční 

spoluúčasti města Proseč.

17.00 hod
Proseč
Sokolovna

27/11 2017Pondělí

Sbor církve evangelické
Proseč

Vás srdečně zve na 

JIŘÍ KABÁT

umělecká
animace
VERONIKA
ZACHAROVÁ

s videoprojekcí

DANIEL JUN


