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Třetí etapa zeleně v roce 2018

Město Proseč realizovalo v letech
2014 a 2015 dvě úspěšné etapy regenerace zeleně, jejichž předmětem
bylo odstranění či ošetření stávajících
stromů a dřevin a výsadba nových
stromů. V příštím roce proběhne již
třetí etapa projektu, která se bude věnovat obnově a výsadbě nových alejí.
V rámci projektu bude regenerováno
celkem 7 alejí v celkové délce 4 km,
ošetřeno 67 a vysazeno 356 stromů
nových. Na realizaci se nám letos podařilo získat dotaci ze Státního fondu
Životního prostředí ve výši 750 tisíc
korun, celkové náklady budou 950 tisíc
korun.

Nové parkoviště u Sokolovny již slouží veřejnosti
Od července letošního roku probíhaly
u Sokolovny stavební práce spojené s
vybudováním nového parkoviště pro návštěvníky Sokolovny, pro sportovce hrající na antukovém hřišti za Sokolovnou
a také pro potřeby návštěvníků zdravotního střediska. Nové parkoviště je téměř
hotovo a již slouží veřejnosti. Navíc bylo
parkoviště doplněno o dvě nová světla
veřejného osvětlení. Bohužel jsme v letošním roce již nestihli dokončit nový pří-

stupový chodník a všechny terénní úpravy.
S výstavbou nového chodníku pro snažší
přístup z parkoviště na zdravotní středisko, terénními úpravami včetně nové
zeleně a vybudováním nové odpočinkové
parkové plochy se počítá během jara roku
2018. V příštím roce dojde také k přeměně starého antukového hřiště za Sokolovnou na nové hřiště s tribunou, které
bude vyhovovat i pro potřeby tenisu.
Jan Macháček, starosta města

Projekt „Kanalizace Proseč - V. etapa“ je u konce

Sportovní hala v plné přípravě

V letošním roce probíhaly rozsáhlé
práce na zpracování projektové dokumentace na novou městskou sportovní halu. V současné době je hotová
kompletní projektová dokumentace
ve stupni pro územní a stavební rozhodnutí a míří na stavební úřad. S
dokončenou dokumentací máme již
také hotový položkový rozpočet a nyní
jednáme s jednotlivými ministerstvy
o možných zdrojích financování samotné výstavby nové sportovní haly.
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Finančně a technicky velmi náročná
investiční akce nejen pro město, ale i pro
občany, kterou byla výstavba páté etapy
kanalizace v Proseči je téměř u konce.
Všechny nové stoky a přípojky jsou již v
provozu, povrchy komunikací v celém
Záboří prošly zásadní rekonstrukcí. Původní betonová kanalizace byla opravena
a přebudována na dešťovou kanalizaci a
následně všechny dešťové vody byly nově
svedeny do Prosečského potoka. U Prosečského rybníka byl vybudován nový
propustek jako náhrada za technicky nevyhovující a poškozený most. Během budování kanalizace bylo do země položeno
několik kilometrů nových kabelů jako
příprava na nové veřejné osvětlení a rozhlas a také byla učiněna příprava na nové
chodníky v celé ulici Na Ručičce. S novým veřejným osvětlením a chodníky se
počítá v rozpočtu města již v roce 2018.
V souvislosti s realizací akcí bych se rád
omluvil občanům za všechny komplikace
a problémy, děkuji za pochopení.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Město Proseč má od listopadu 5 nových ulic

Zastupitelé města Proseč na jednání zastupitelstva dne 15. listopadu 2017 rozhodli o pojmenování pěti nových ulic. Oficiálně
byla pojmenována ulice Na Skalce (A) - název vychází z historického již zavedeného názvu, domky zde byly stavěny v místech,
kde byly kamenné skládky a skalky. Dále nově definovaná ulice
Na Rozcestí (B), v tomto případě si sami občané vybírali název
ve dvojitém hlasování. Na základě návrhu Osadního výboru Záboří byla pojmenována i souběžná ulice s Prosečských potokem
Rychtářská (C) - po starostovi (rychtáři) Josefu Macháčkovi.
Nová ulice Na Sklárně (D) byla definována v místě, kde od roku
1654 stála dřevěná panská sklárna. Díky sklárně vznikly tehdy
osady Paseky, Svatá Kateřina a Martinice. Všechny tyto tři osady
stojí na místě vykáceného lesa pro potřeby zábořské sklárny. Huť
v tomto místě zanikla v letech 1719 až 1727. Nová ulice Ve
Dvoře (E) byla pojmenována po Panském dvoře, který zde stál v
letech 1749 až 1781.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Restituce majetku rodiny Kopperlových v Proseči – Záboří se nekonala

Znárodňování dolů, hutí, průmyslových, družstevních, peněžních a pojišťovacích korporací, včetně živnostníků i
řemeslníků v pěti okresech Pardubického
kraje v letech 1945 – 1963, mapuje nová
kniha Josefa Němečka „Znárodnění“. O
této socializaci bylo rozhodnuto Košickým vládním programem dne 5. dubna
1945 a její realizace následně potvrzena
vydanými dekrety prezidenta ČSR Edvarda Beneše. V archivu obchodního
rejstříku Krajského soudu Chrudim lze
objevit „cestu přes ustavení národních
správců“ až k samotnému aktu zestátnění
organizací. V knize jsou podrobně popisovány události se znárodněním a uvězněním vysokomýtských podnikatelů - V.
Ig. Stratílek – továrna hasicích zařízení,
karosárna Josefa Sodomky, parní pekárny
Josefa Smékala, hoteliéra Vlastimila TejJosef Němeček

Okresní vojenský velitel a náměstek předsedy ONV

major Jan Moravanský

nory a v neposlední řadě majitele letecké
továrny Ing. Jaroslava Mráze v Chocni.
Autor v článku „Restituce majetku rodiny Kopperlových v Proseči - Záboří
se i díky Fondu národní obnovy Praha
nekonala“ popisuje z dochovaných archivních materiálů ve Státním oblastním
archivu v Zámrsku marnou snahu dědiců
po roce 1945 o restituci majetku. Bez
kladného výsledku skončila snaha advokáta JUDr. Evžena Doktora, v zastoupení
Karla Kopperla-Koppela, od roku 1927
státního občana USA, universální dědice
Josefa a Jindřicha Kopperlových, o návrat
majetku do jeho rukou. Ve složce k uvedené firmě výše jmenovaných původních
majitelů se čtenáři také dozví, jak probíhala arizace firmy Bernard Kopperle a syn
Němců Ludvíka Ubla a Viléma Wanke
dne 29. prosince 1941.
Josef Němeček

ZNÁRODŇOVÁNÍ

přinucen v roce 1944 podepsat spolupráci s Gestapem

Okresy Hlinsko, Chrudim, Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto
v letech 1945–1963
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Kniha bude v předvánočním prodeji v
Trafice pana Mundila na prosečském náměstí.
Autor připravil další publikaci z okresu
Litomyšlského, tentokrát o kolaborantech
z doby Protektorátu 1939-1945. Čtenáře
jistě zaujme už titul knihy: „Okresní
vojenský velitel a náměstek předsedy
ONV major Jan Moravanský přinucen v
roce 1944 podepsat spolupráci s Gestapem“. To není ještě největší překvapení,
neboť Zemská úřadovna státní bezpečnosti v Praze (čís. jednací 1501/1945) v
rozsáhlé zprávě napsala, že okresní velitel četnictva v Litomyšli, poručík Alois
Teplý, byl za okupace zpravodajem SD
(Sicherheisdients) Bezpečnostní služby
Pardubice. Největší kolaborant v okrese
Litomyšl Eduard Linhart, odsouzený
Mimořádným lidovým soudem v Litomyšli 27. září 1946 k trestu smrti provazem, uvedl při vyšetřování, že … _v Proseči byl tajným agentem Gestapa Němec
Ubl Ludvík, se kterým spolupracoval
Němec Hiller, úředník od Glosů a ještě
jeden Čech, jehož jméno neznám, vím
jen, že byl úředníkem v záložně v Proseči,
a že se později měl přihlásit k Němcům.
Četník Hájek z Proseče a Kašpar chodívali o informace na litomyšlský zámek k
Münchovi, vedoucímu NSDAP ve městě
a spolupracovníku SD Pardubice.
Tato druhá kniha bude v prodeji jen v
Litomyšli, byť sousední obec Budislav má
v knize velmi „bohaté zastoupení“ z činnosti „Vlajkařů“, v jejichž čele byl za Protektorátu řídící učitel v Budislavi, pozdější komunista Karel Fiedler.
Josef Němeček
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Shrnutí uplynulé sezóny stolního tenisu v Proseči

Sezóna 16/17 byla pro oddíl stolního
tenisu velice úspěšná a to jak na poli herním, tak také na poli organizačním. V
současnosti má náš oddíl 17 aktivních
hráčů a účastní se třech okresních soutěží.
Tým C hrající ve složení Dalibor Melichar, Zbyněk Prášek, Josef Volf, Pavel
Zeman, Josef Trynkl, Vít Romportl a Řebíček Jan, který hraje regionální přebor 3.
třídy, skončil na hezkém 4. místě. Týmu
B ve složení Jindřich Sodomka, Miloš
Adamec, Vanžura Jakub a Josef Volf se
v regionálním přeboru 2. třídy podařilo
obsadit 5. místo. Tým A ve složení Adolf
Zelenka, František Herynek, Marek Rejent, Jindřich Sodomka a Libor Michálek
po loňském druhém místě letos dokonce
vyhrál regionální soutěž první třídy, čímž
si vysloužil postup do vytouženého krajského přeboru. Z individuálních výkonů
bych vyzdvihl Adolfa Zelenku, který se
umístil v prvním místě v úspěšnosti dvouher – ze 43 soutěžních zápasů jich prohrál
jenom 5, a pak také naši elitní čtyřhru Sodomka-Zelenka, která letos nenašla přemožitele. Nejaktivnějším hráčem uplynulé sezóny se stal Jindřich Sodomka,
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který absolvoval 89 soutěžních dvouher a
27 čtyřher.
Naši hráči se také zúčastnili dvou turnajů – ve Vidlaté Seči a v Morašicích. V
konkurenci hráčů z krajských soutěží se
naši kluci ve Vidlaté Seči nedostali ze
skupin, zato v Morašicích se nám dařilo
natolik, že turnaj vyvrcholil prosečským
finále, kde nakonec zvítězil Adolf ZeAdolf Zelenka při přebírání poháru pro vílenka, Marek Rejent skončil druhý.
I letos jsme pořádali dětský vánoční těze v turnaji v Morašicích
turnaj o kapra stejně jako turnaj neregistrovaných určený pro dospělé hráče. K
tomu jsme navíc přidali bodovaný turnaj mladších žáků, kterého se zúčastnili
také prosečtí žáci David Sodomka a Filip
Romportl, které od loňské sezóny trénujeme.
Soutěže nám skončily v dubnu, ale ani
poté jsme nezaháleli – kvůli vyšším požadavkům na prostor v krajské soutěži jsme
uspořádali několik brigád a s pomocí
města zvětšili herní prostor v naší herně a
vybourali průchod mezi místnostmi.
Za prosečské stolní tenisty
Vítěz Vánočního turnaje o kapra v kategorii
Marek Rejent ml.
starších žáků Filip Romportl
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ŘÍJEN 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
BESEDA SE SENIORY

otázky. Senioři nám vyprávěli o svém dětství, o rodině,
škole, ale také o životě za války i po
ní. Mnohé jejich příběhy i názory byly
pro nás poučné. Některé otázky se týkaly
současnosti, např. zda používají moderní
elektroniku, jaká hudba se jim líbí, zda
mají zkušenost s drogami, které země a
zajímavá místa navštívili, co zajímavého
v životě zažili, kde pracovali před odchodem do důchodu či jaké mají koníčky.
Beseda byla pro obě zúčastněné strany
V pátek 13. října dopoledne navštívili velice otevřená, upřímná a obohacující.
žáci 9. třídy Klub seniorů v Proseči. Už V předmětu výchova k občanství žáci nánás zde očekávalo několik seniorů ochot- sledně zhlédli video týkající se problemaných odpovídat na naše otázky. Po milém tiky bydlení seniorů a na toto téma pak
přivítání a představení jsme se dozvěděli také diskutovali.
bližší informace o vzniku a činnosti klubu.
Na závěr chci ještě připomenout, že se
Pak už přišly na řadu odpovědi na naše
beseda se seniory konala v rámci celostát-

ního projektu „72 hodin“ - pro
lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Ještě
jednou bych touto cestou chtěla poděkovat za sebe i za své žáky prosečským seniorům za příjemně strávený čas i za milý
dárek – Prosečskou kuchařku, kterou jistě
děvčata využijí v hodinách vaření.

Mgr. Šárka Kovářová

O HVĚZDĚ, KTERÁ NECHTĚLA PLNIT PŘÁNÍ (BAJKA)

Na noční obloze lze najít miliony
hvězd a hvězdiček. Malé či velké, zářivé,
či o trošku méně zářivé. Najdeme jich
tam prostě spoustu. Hvězdy ale nejsou na
nebi jen tak pro nic za nic. Mají důležitý
úkol, a to plnit přání. Pokud je přání sobecké, hvězdy jen proletí dál a nespadnou.
Pokud je ale upřímné a nesobecké, jejich povinnost je přání splnit. Tedy, pro
hvězdy to je upřímná radost, plnit přání.
I přesto, že když jednou spadnou, už se
nevrátí. Na hvězdy dohlíží samotný Měsíc. Stará se o ně, radí jim, prostě bere je
jako své dcery. O jednu měl ale starost...
Mezi všemi hvězdami se našla jedna jediná, která přání plnit nechtěla. O lidech
měla své mínění. Myslela si o nich, že
myslí jen a jen na sebe, na nikoho jiného
a jen na svoje pohodlí či potěšení. Opovrhovala jimi. Jednoho dne si ji Měsíc
k sobě přivolal. Poslušně za ním přišla
a hned se zvědavě zeptala. „Co potřebuješ, Měsíci? Zněl jsi hodně naléhavě.“
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„Jak jistě víš, jsi tu dlouho. Na hvězdu až
moc dlouho. Často jsem tě viděl, jak se
třeba nudíš, nebo jsi smutná, když spadly
tvé přítelkyně. Nemůžu Tě tu držet tak
dlouho. Proto se rozhodni, jestli spadneš,
nebo splníš někomu přání.“ „Upřímně,
raději spadnu,“ zabrblala opovážlivě. Povzdechl si. „Dobrá tedy, jak myslíš. Nebudu Tě nutit plnit přání, když vím, jaký
máš na lidi názor. Jen chci říct, že existují
i dobří lidé-“….to už ale hvězda byla na
cestě. Došli až k bráně, kterou hvězdy padaly. Ani nezaváhala a skočila. Padala a
padala, mezi planetami, galaxiemi a hvězdami, které na ni užasle a udiveně hleděly.
Aby se nebála, konejšila se myšlenkami,
že znovu uvidí své přátele. Najednou
něco uslyšela. Byl to nějaký jemný dívčí
hlásek. Se zájmem a zvědavostí se zaposlouchala… „Jé, ahoj hvězdičko. Jmenuji
se Evelin, je mi 9 let. Slyšela jsem, že vy
hvězdy plníte přání. A já si moc přeju,
aby to byla pravda… Moje maminka je
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nemocná - smrtelně nemocná. Pan doktor říká, že už nemá moc času. Každou
noc se modlím, aby se maminka uzdravila. Mám ji totiž hrozně moc ráda, víš?
Je to ta nejlepší maminka na světě. Stará
se o mě, před spaním mi čte nebo zpívá.
Vždycky mě nějak rozesměje. Ona si to
vážně nezaslouží. Je hodná, laskavá, milá,
prostě úžasná! Takže já tě prosím, hvězdičko, o splnění mého přání. Přeju si, aby
byla moje maminka zase zdravá.“ Hlásek
zněl doopravdy upřímně. Ke konci se
malé Evelin zlomil hlas, jak začala vzlykat. „Asi jsem lidi vážně trochu podcenila“, pomyslela si naše hvězdička a rozhodla se, že malé Evelin její přání splní.
A jak se rozhodla, tak udělala. Měsíc ji
celou dobu pozoroval. Měl z ní obrovskou radost. A hvězda si uvědomila, že
bychom neměli dělat závěry, dokud neznáme celou pravdu.
Tereza Volfová
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Špatné a nestálé počasí neumožnilo
uspořádat tradiční závod v běhu a jízdě na
kole pro žáky 2. stupně naší školy. Babí
léto v říjnu nám přineslo několik krásných dnů, a tak 18. 10. 2017 se závody
přece jen uskutečnily. Jako tradičně se
žáci rozdělili do dvou skupin – na cyklisty
a běžce. Cyklisté vyrazili na svoji trať jako
první. 14 chlapců a 4 dívky absolvovali
terénní závod v délce asi 7 km. Vítězem
mezi chlapci byl Jakub Hledík z 9. třídy a
mezi děvčaty Andrea Tulachová ze 7. A.
Pak už na svoji trať postupně vybíhali žáci
z jednotlivých ročníků. Na trati dlouhé

ZÁVODY LESNÍ KRAJINOU

asi 2 km svedli závodníci dramatické boje. trati. Všem patří uznání za předvedené
Mezi žáky 6. tříd zvítězili Josef Jeništa a výkony.
Veronika Drahošová, v kategorii 7. tříd
byli 1. David Sodomka a Veronika Janková, mezi osmáky zvítězili Václav Beránek a Bára Schejbalová a v nejstarší skupině 9. třídy zvítězili Miloslav Jeništa a
Natálie Rychová. Všichni žáci absolvovali
stejnou trať a v absolutním pořadí měl
mezi chlapci nejlepší čas Václav Beránek
(8:29 min) a mezi dívkami Bára Schejbalová (9:52 min).
Celkem se závodů zúčastnili 84 žáci
jako závodníci a 5 žáků jako rozhodčí na
Mgr. Jan Stodola

NÁVŠTĚVA ND

V úterý 31. října žáci 8. a 9. třídy absolvovali zájezd do Národního divadla. V
rámci celodenního programu jsme navštívili Grévin - muzeum voskových figurín. Přešli jsme přes Karlův most, odkud
jsme měli krásný výhled na Prahu a ještě
jsme si poslechli vystoupení tamních muzikantů. Měli jsme štěstí, že jsme se na
Hradě natrefili právě k velkému střídání

hradní stráže.
Také jsme prošli Prašnou bránou a
vydali se směrem k Václavskému náměstí, kde jsme měli rozchod. Kolem 17.
hodiny jsme se vydali už k divadlu, ale
cestou jsme se stavili ještě v nákupním
centru. Kolem půl sedmé jsme už nedočkavě čekali u divadla. Překvapilo nás,
jak je obrovské a skoro celé zlaté. Hra
podle Williama Shakespearea nesla název SEN ČAROVNÉ NOCI. Jedná se
o kouzelnou hru plnou motivů, zápletek
a tajemství. Hermie si má vzít Demetria,
ale miluje Lysandra. Naplánují společný
útěk, ale řeknou o něm Heleně, která miluje Demetria a která ho přesvědčí, aby
je pronásledovali. Do všeho se zaplete
Oberon, jemuž Puk obstará kouzelný
květ vyvolávající v lidech lásku… Už

tak dost chaotický příběh se odehrává v
noci, kdy každé usnutí může přinést nový
sen. Jenže kde takové sny končí – a co si
z nich vlastně pamatujeme? Když se svět
kolem nás roztočí, těžko říct, kde jsou
jeho hranice. Klasický titul, který se na
jeviště vrací s každou generací; s nímž
se alespoň jednou za život musí potkat
všichni skuteční divadelní diváci. Určitě
budeme mluvit za všechny zúčastněné,
výlet i divadlo se nám moc libily. Druhý
den si všichni žáci užili zaslouženého odpočinku. Jen někteří, kdo mají předplacenou abonentku, jeli ještě na divadelní
představení v Pardubicích.
Prostě zažili jsme bezvadný kulturní týden a doufáme, že na nás tyto „kulturní
zážitky“ zanechají patřičné následky.
Tereza Netková, Tereza Kopecká

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
PRACOVNÍ ČINNOSTI V PŘÍRODĚ
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ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ – DRUHÉ A TŘETÍ PŘEDČÍTÁNÍ POHÁDEK

V úterý 24. 10. 2017 pokračovalo
předčítání „deváťáků“ v 1. třídě naší školy.
Tentokrát četla Iveta Pešková

z 9. ročníku pohádku „Mášenka a tři věr setkání nad knihou si všichni společně
medvědi“ z knihy „Nejkrásnější pohádky o přečtené pohádce povídali.
pod polštář.“ Iveta si po přečtení pohádky děti „vyzkoušela“, jestli pozorně
poslouchaly. Kladla jim nejrůznější zvídavé otázky a o příběhu si s nimi povídala.
Nakonec mohla být spokojená, děti byly
vděčnými a pozornými posluchači.
V pondělí 13. 11. 2017 pokračovalo v 1.
třídě předčítání pohádek. Tentokrát
Mgr. Zdeněk Pecina
četla Nela Doležalová z 9. třídy. Na zá-

BESEDA – VÝCHOVNÉ PROBLÉMY

V pondělí 30. 10. se v odpoledních hodinách na naší škole konala přednáška
Mgr. V. Holečka, speciálního pedagoga z
poradenského zařízení Mozaika v Hradci
Králové. Díky projektu „Cesta k inkluzi:
od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, do kterého je naše škola zapojena,
jsme zahájili druhý cyklus přednášek s inkluzivní tematikou.
V dušičkové atmosféře jsme při svíčkách vyslechli příspěvek na téma výchovných problémů dětí. Pan magistr se zabýval otázkami: co je výchovný problém,
co je porucha chování, jak poznat rozdíl
mezi poruchou chování a nevychova-

ností a také zmínil příčiny poruch chování. Uváděl příklady ze své bohaté praxe.
Všichni přítomní měli možnost klást dotazy, čehož někteří využili.
Protože to odpoledne byl výpadek elektrického proudu a pan magistr nemohl
použít prezentace, které si na přednášku
připravil, poskytl je naší škole. Pokud by
někdo z přítomných na přednášce měl o
tyto prezentace zájem, rádi mu je zašleme.
Ozvěte se na e-mail zvarova.a@zsprosec.
cz.
Děkujeme všem za hojnou účast a v
lednu se těšíme na pokračování přednášky.

Jsou srdečně zváni rodiče, prarodiče,
přátelé školy, ale i odborníci ze škol, kterým není otázka výchovy a vzdělávání dětí
lhostejná.
Jsou vítáni všichni, kdo se chtějí dozvědět něco nového, potvrdit si či vyvrátit získané poznatky a vlastní zkušenosti.
Pojďme sdílet Vaše názory, obavy, dotazy,
připomínky… Promluvme si o jednotném postupu rodiny a školy při řešení výchovných a vzdělávacích problémů. Příjemná atmosféra a bohaté občerstvení je
zajištěno.
Mgr. Alena Zvárová

DRUHÁCI PEKLI ZÁVIN

VAŘENÍ V 8. TŘÍDĚ

STOLNÍ TENIS – OKRESNÍ A KRAJSKÉ KOLO
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PLAVÁNÍ 4. TŘÍDA

V pátek 3. 11. se uskutečnil projekt
Moje chytré tělo. Přijel pán, který nám
nejdříve vysvětlil, odkud jsme se vzali, z
čeho jsme složeni, dále následovala stavba
těla a zakončil vše vyprávěním o hormonech.
Ze začátku povídal o tom, jak vznikla
naše planeta a život na ní. Zde jsem zjistila, že jsme všichni pouze hmota sestrojená z vodíku, kyslíku a dalších složek.
V části, kde se mluvilo o stavbě těla,,
jsem toho už spoustu věděla z přírodo-

MOJE CHYTRÉ TĚLO

pisu, ale také jsem se dozvěděla spoustu
nového.
Následovala část, ve které nám pán
ukazoval, jak fungují různé procesy v těle
– dýchání, trávení, ale také jak si můžeme
zvýšit sebevědomí. Potom nám řekl, jak
funguje hormon adrenalin, hormon endorfin a jak si sami můžeme endorfin vytvořit.
Tento projekt se mi moc líbil. Pán byl
velice vtipný, všechny nás pobavil a dozvěděla jsem se spoustu nových věcí.

Adéla Jetmarová

HALLOWEEN – PROJEKT PRO 1. STUPEŇ
Žáci 9. třídy, kteří chodí na konverzaci
v anglickém jazyce, si na pátek 10. 11.
připravili halloweenské hrátky pro děti
z prvního stupně. V pěti třídách si děti
vyzkoušely bludiště, „oběšence“, vyrobily
netopýra, připravily si sendviče a snad se
pomocí několika her naučily

i nějaká nová anglická slovíčka.
Děkuji všem žákům z deváté třídy, kteří
si program vymysleli a pečlivě připravili.
Pochvalu jsem slyšel i od mých kolegyň,
učitelek z 1. stupně. Myslím, že páteční
dopoledne se vydařilo a všichni si ho užili.
Mgr. Petr Košňar

XI. ROČNÍK „MALÉ PROSEČE TERÉZY NOVÁKOVÉ“ VYHLÁŠEN
ZŠ a MŠ Proseč, město Proseč a Městská knihovna Proseč vyhlásily v těchto
dnech již XI. ročník celostátní soutěže v
literárním projevu dětí „Malá Proseč Terézy Novákové“, která je určena mladým
autorům ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Soutěž je vypsána ve třech věkových
kategoriích v oblasti poezie a próza. Ve
většině dosavadních ročníků se do této
tvorby zapojilo několik desítek základních a středních škol a počet účastníků se
pohyboval kolem stovky mladých autorů.
I letos pořadatelé předpokládají obdobnou účast.
Své příspěvky mohou autoři zasílat na
www.terezanovakova.cz/prihlaska, a to
až do 16. 2. 2018. Poté se již chopí práce
porota. Nejúspěšnější autoři budou pozváni do Proseče na slavnostní vyhodno-
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cení, které se uskuteční 19. 5. 2018. Součástí akce bude také celodenní program
pro všechny zúčastněné. Úspěšní autoři
se mohou těšit na velice hodnotné ceny,
mezi něž rozhodně patří elektronické
čtečky knih pro všechny vítěze jednotlivých kategorií. Slavnostního vyhodnocení
se zúčastní a ceny bude předávat opět
některá z významných osobností kulturního či společenského života. V minulosti
to byli například básník Jiří Žáček, herci
Michaela Kuklová, Jiří Pomeje, Luba
Skořepová, Stanislav Zindulka, Bohumil
Švarc, Markéta Hrubešová či Ester Janečková.
Věříme, že celá akce proběhne, jak si
všichni přejeme. Tedy ke spokojenosti
autorů i pořadatelů.
Mgr. Zdeněk Pecina

www.prosec.cz

BODLINATÉ ZVÍŘÁTKO

Ježek k podzimu určitě patří. Bodlinaté
zvířátko přišlo děti do školky pozdravit a
ty mu na oplátku vyrobily zaručeně pravý
ježčí domeček.

LÍHNUTÍ KŘEPELEK

Líhnutí křepelek se setkalo s velkým
zájmem školkových dětí, rodičů i školáků.
U zrození nového života jsme byli úplně
všichni.

ROZLOUČENÍ S VODNÍKEM

Vodník Fanda se již tradičně rozloučil
se školkovými dětmi u svého rybníčku.
Děti vodníkovi pomohly najít zatoulané
kapříky, zasázením stromků si připomenuly Den stromů a prohlédly si krásy
podzimní přírody. Nemohla chybět projížďka na zaručeně opravdovém vodnickém traktůrku.

PUTOVÁNÍ ZA DRAKEM

S pouštěním draků to nebývá jednoduché. Jeden se chce kamarádit s dráty
vysokého napětí, druhý nechce opustit
pevninu a třetí uletí i s navijákem. Prostě
draci!

DEN STROMŮ

Den stromů se nám trochu „protáhnul“ a my si užili krásné podzimní dny ve
společenství stromů. Rodiče s dětmi se
podíleli na úžasných dekoracích, které si
můžete prohlédnout na našich stránkách.

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Chlapečci řeší politickou situaci: „Nejlepší bude asi Ano!“ „Piráti budou lepší,
ty každýho přeperou!“ navrhuje druhý
chlapeček.
Libor Michálek
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Z Š a MŠ
Perálec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
Již tradičně v říjnu na naší škole proběhly projektové dny s názvem „Pod
jednou střechou“ spojené s přespáváním
ve škole. Tentokrát jsme se zaměřili na
stmelení kolektivu a prevenci úrazu.

Preventivní program PPP

Našemu projektu předcházel program
vedený lektorkami primární prevence z
PPP Ústí na Orlicí. Program s názvem
Stonožka byl zaměřen na zlepšení vztahů,
na spolupráci a komunikaci mezi dětmi.
Děti si pomoci různých her vyzkoušely,
jak si dokážou pomáhat a respektovat se.
Jednou z činností bylo seřadit se na provaze podle velikosti, aniž by někdo dal
obě nohy z provazu. Vše muselo proběhnout za úplného ticha. Ve školce zároveň
probíhal program s názvem Tajuplný ostrov, který byl zaměřen na prevenci rizikového chování.

Hasiči

První pomoc

Poté k nám do školy zavítali profeDruhý den jsme plynule navázali scénsionální hasiči z Pardubic. Děti se do kami zaměřenými na první pomoc, smysprogramu aktivně a s nadšením zapojily. lovými hrami, . . .
Mohly se obléknout do plné hasičské výzbroje a vyzkoušet si první pomoc.

Pomáháme si

Za každý splněný úkol si jednotlivé
týmy nalepily část obrázku. Vznikl nám
Stanoviště
tak velký obraz s důležitými telefonními
Odpoledne jsme s dětmi vyrazily do čísly. Na závěr děti obdržely BezpečZderaze, kde běhaly podle mapy po sta- nostní průkaz pana Pipa. Obraz máme
novištích a plnily rozličné úkoly. Zhostily společně s panáčky vystavený na chodbě
se toho opravdu s velkým nasazením. I školy, aby nám připomínal, že si máme
pomáhat.
přes chladnější počasí vše zvládly.

„Pod jednou střechou“

Následující týden u nás ve škole proběhly projektové dny s podtitulem Dětství bez úrazu.

Moje tělo

Celým projektem nás provázela píseň
Moje telo od Mira Jaroše, při které se
děti snažily podle svých možností a chuti
rozhýbat své tělo. Pak si každý vybarvil
svého panáčka a z druhé strany napsal na
co myslí, co rád dělá, čeho se bojí, co by
chtěl dokázat. Na základě těchto odpovědí jsme hádali, o koho se jedná.

Přespávání

Po návratu do školy jsme si uvařili výborné špagety, hráli různé hry a podnikli
stezku odvahy. Nakonec jsme příjemně
unaveni při pohádce usnuli.
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Za ZŠ a MŠ Perálec Marie Dvořáková

www.prosec.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC VE SPOLUPRÁCI
S OBECNÍM ÚŘADEM V PERÁLCI A OBECNÍM ÚŘADEM VE ZDERAZI
VÁS ZVE NA

VÁNOCE V LESE
ANEB

ROZSVÍCENÍ A ZPÍVÁNÍ
U VÁNOČNÍHO STROMEČKU

JAK ZVÍŘÁTKA NAŠLA DOMOV
A JAK TO BYLO S BUDULÍNKEM

A PRŮVOD SVĚTÝLEK DO
ZDERAZE
V PÁTEK 1. PROSINCE 2017
V 16:30 V PERÁLCI NA NÁVSI
V 17:30 VE ZDERAZI U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

VE STŘEDU 13. PROSINCE 2017 V 16:30
V SÁLE SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO
CENTRA V PERÁLCI
ZŠ A MŠ PERÁLEC ZVE DĚTI, RODIČE,
PRARODIČE A VEŘEJNOST

BOROVÁ OPEN 2017 - tenisový
ternuj čtyřher

V sobotu 16.09.2016 se uskutečnil další
ročník losovaného tenisového turnaje
čtyřher o nejlepší dvojici města Proseče a
okolí. Za deštivého počasí se na kurtech
v Borové sešlo 16 různých VIP osobností
našeho veřejného života.
Účastníci hráli systémem každý s každým na jeden vítězný set. Letošním vítězem se stala dvojice Adolf Zelenka a
Lukáš Kusý, druzí byli Petr Zelenka a Jiří
Marek a třetí Vít Romportl a Kamil Sodomka. Všichni účastnící se rádi tohoto
turnaje pravidelně účastní a již se těší na
další ročník.
Závěrem organizátoři děkují všem účastníkům za účast a předvedené sportovní výkony, všem sponzorům za poskytnuté ceny
a městu Proseč za podporu sportu.

Ing. Roman Češka a Adolf Zelenka
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie pro dospělé
Romana Skálová – Ze života Bulíka, Juraj Červenák – Vlk a dýka, Jitka Prokšová – Čtvrtá úroveň, Anna
Tůmová – A co s tím má společnýho
láska?, Anthony Franze – Advokátova
dcera, Henning Mankell – Firewall,
Tana French – Na věrnosti, Ztracený
přístav, Tilly Bagshawe – Anděl temnoty, Ruth Rendell – Mrazivé mlčení,
Paulo Coelho – Poutník, Ďábel a
slečna Chantal, Marc Abraham – Volejte veterináře, C.W. Gortner – Božská Coco, Fiona Barton – Vdova, Raj
Kumar – Šaraf, Emma Temple – Tanec Maora, Michael Marshall Smith
– Není cesty zpět, Laura Walden – Maorská princezna, Tamara McKinley –
Ostrov ztracených snů, Beatrix Mannel
– Vůně pouštní růže, Roman Cílek –
Moc peněz a pár postelí, Albert Moldřík – Největší hřích krále mejdanů, Jiří
Vlk – Pomsta za nevěru, Jan J. Vaněk
– Někdy je lepší uvěřit, Ladislav Beran
– Dům laskavé neřesti, Eduard Svítivý –
Otrokyně placené lásky, Fotograf smrti

Knihy pro děti
Zdeněk Svěrák – Buřtík a Špejlička:
Cesta do Žatce, Renáta Fučíková –
Karel a rytíři, Jorgen Clevin – Jakub a
Jáchym, Miroslav Šašek – To je Hongkong, To je Mnichov, Ivona Březinová
– Deník vodnice Puškvory, Eva Papoušková – Vombat Jirka, Petr Chvojka
– Polda a Olda (Kreslené příběhy z let
1974-1981), Petr Stančík – Jezevec
Chrujda dobývá vesmír, Regina Bizziová – Okouzlená Flora (Winks club)

Městská knihovna informuje

V období vánočních svátků bude
knihovna uzavřena. Knihovnu můžete
navštívit v tomto roce naposledy v úterý
19. prosince od 9 do 17 hodin a poprvé
v novém roce v úterý 2. ledna 2018.
Pokud knihovnu navštívíte v předvánočním čase, budete mít navíc možnost
prohlédnout si tradiční vánoční výstavu
výrobků, které vytvořily děti, vychovatelky a asistentky ze školní družiny základní školy.
Eva Rejentová

Kulturní a sportovní akce
2. 12. Půjdem spolu do Betléma – pořádá
Klub Hnízdo a město Proseč - náměstí v
Proseči od 15 hod
2. 12. – 10. 12. Vánoce na Veselém kopci – výstava ve všech roubených objektech
přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby,
pečivo Veselý kopec u Hlinska – otevřeno
denně od 9 do 16 hod
3. 12. Vánoční pasecká hvězda - pokus o
zápis do České knihy rekordů - pořádá
P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. - rozhledna Terezka od 16 hod
3. 12. Adventní koncert – Shirim Ashirim – vstupné dobrovolné - kostel sv.
Prokopa v Chotovicích v 15.30 hod
4. 12. Prosečský dýchánek – hostem bude
Pavlína Filipovská – pořádá město Proseč - vstupné dobrovolné – Městské společenské centrum Sokolovna v 17 hod
5. 12. – 19. 12. Vánoce v knihovně – Vánoční výstava prací dětí, vychovatelek a
asistentek školní družiny ZŠ a MŠ Proseč
– městská knihovna (úterý 9 – 17, čtvrtek
9 – 16, pátek 9 – 15 hod)
8. 12. Spider-Man: Homecoming –
Městské kino Proseč – vstupné dobrovolné – Sokolovna ve 20 hod
10. 12. Předvánoční jarmark – Veselý kopec u Hlinska – otevřeno od 9 do 15 hod
10. 12. Já, padouch 3 – Městské kino
Proseč – vstupné dobrovolné – Městské
společenské centrum Sokolovna v 16 hod
15. 12. Pařba o vánocích – Městské kino
Proseč – vstupné dobrovolné – Městské
společenské centrum Sokolovna ve 20 hod
16. 12. Amatérský turnaj ve stolním tenise – pořádá TJ Sokol - Oddíl stolního
tenisu - Sokolovna ve 13:30 hod
17. 12. Balerína - Městské kino Proseč –
vstupné dobrovolné – Městské společenské
centrum Sokolovna v 16 hod

Energetická
třída

A++

8 kg prádla

Sušička prádla
T8DBG48SC

tepelné čerpadlo

12 999.RP* 69 Kč Cena s RP: 13 068 Kč

popisky programátoru
v češtině

Původní cena:

15 990,-

Platnost akce
od 1. 12. do 30. 12. 2017
nebo do vyprodání zásob.

22. 12. Po strništi bos - Městské kino
Proseč – vstupné dobrovolné – Městské
společenské centrum Sokolovna ve 20 hod
28. 12. Dunkerk - Městské kino Proseč –
vstupné dobrovolné – Městské společenské
centrum Sokolovna ve 20 hod
29. 12. Šmoulové: Zapomenutá vesnice Městské kino Proseč – vstupné dobrovolné – Městské společenské centrum Sokolovna v 16 hod
6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka v Proseči
a okolí – pořádá Oblastní charita Nové
Hrady

Kelvin, Masarykova 20, Polička, tel. 461 724 604
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PROKRASTINACE je výrazná chronická tendence neustále vše (viz. první až třetí díl tajenky)
NÁPOVĚDA:
DIK, HOLS,

AKCIOVÁ

OZDOBNÁ

SPOLEČNOST

ČÁST

VELKÉ

SLOVENSKY

POLE

KÁNON, OT,
LEA, NIK, SÍL

PRAHA

CHEMICKÁ

ZAHRADY

JÍL

ZELNÝ

OFF TOPIC

CHEMICKÁ

PŘÍKRM

NEBOLI

ZNAČKA

K JÍDLU

MIMO TÉMA

POTŘEBA

SÍRY

CHEMICKÁ

STARÉHO

ČARODĚJOVA

ČLOVĚKA

ZEMĚ

K CHŮZI

TULENÍ

VOLÁNÍ

KOŽEŠINA

O POMOC

VODĚ …..

LÉKAŘSKÝ

PŘÍDOMEK

ZKRATKA

ZNAČKA

TŘETÍ DÍL

PRO

URANU

TAJENKY

EKOLOGII

LOĎ SE NA

ZNAČKA
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Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských

Hledám pronájem bytu
v Proseči
Kontakt 777 301 452 a

Firma Recycling - kovové odpady, a.s., provozovna Proseč oznamuje,
že v letošním roce 2017 bude Výkupna a Sběrný dvůr naposledy otevřena
ve středu 20. 12. 2017. Přes Vánoční svátky bude uzavřena od čtvrtka
21. 12. 2017 do pondělí 1. 1. 2018.
Znovu bude otevřena v úterý 2. 1. 2018.

Domov na hradě Rychmburk
a Obec Předhradí pořádají:

VS

pronajemprosec@centrum.cz
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PROGRAM od 15 hod.:
VYSTOUPENÍ DĚTÍ

z Mateřské školy Předhradí

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Divadelního spolku Markéta
z Domova na hradě Rychmburk

KOLEDY v podání
dechové kapely Mrákotínka
ROZSVÍCENÍ

vánočního stromu
OBČERSTVENÍ: vánoční štrůdl, svařák, punč
Možnost zakoupení vánočních výrobků
klientů Domova na hradě Rychmburk
Akce se uskuteční i za nepříznivého
počasí na sále hradu.
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Objednávejte se u paní Věry Drahošové
tel.: 732 126 189
Út: 9:00 - 18:00
St: 9:00 - 18:00
Čt: 9:00 - 11:00

}

Po objednání

Přijďte k nám zrelaxovat, nabízíme nejen klasické a
rehabilitační, ale i rekondiční a sportovní masáže.

Sbor církve evangelické srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT
pěveckých sborů

Náměs� Dr. Tošovského 63
Proseč (bývalá Česká spořitelna)

RUBEŠ A CANTANDO

ergomedrehabilitace

sbormistr: Zdeněk Kudrnka
klavírní doprovod: Petr Hostinský

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.

Evangelický kostel, 10. prosince 2017 od 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Koncert se koná za finanční podpory města Proseč
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Sbor církve evangelické srdečně zve na

komorní koncert skupiny

Memory Band

3. prosince 2017 v 15.00 hod.
Stará evangelická škola v Proseči
Vstupné dobrovolné

Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.
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