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Omezení provozu MěÚ Proseč
Oznamujeme občanům omezení 

provozu Městského úřadu Proseč v 
době svátků od 23. prosince 2017 do  
2. ledna 2018 z důvodu čerpání do-
volených. Příjem plateb na pokladně 
bude možný pouze do 21. prosince 
2017.

Přejeme všem občanům příjemné 
prožití vánočních svátků a především 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 
2018. Vedení a zastupitelé města Proseč 
a zaměstnanci Městského úřadu Proseč.

Omezení sběrného dvora
Recycling-kovové odpady a.s., pro-

vozovna Borská 75, Proseč oznamuje, 
že v letošním roce 2017 budou Vý-
kupna a Sběrný dvůr naposledy ote-
vřeny ve středu 20. 12. 2017. Přes Vá-
noční svátky budou uzavřeny od čtvrtka  
21. 12. 2017 až do pondělí 1. 1. 2018.  

Přejeme všem svým zákazníkům i 
občanům města Proseč příjemné pro-
žití Vánočních svátků a vše nejlepší do 
nového roku. Opět se na Vás těšíme od 
úterý 2. ledna 2018.

Vánoční strom prosečský
nám svítí od 2. 12. 2017

Foto: Marek Odvárka

Městská policie v Proseči končí s rokem 2017
Městská policie Skuteč skončí své pů-

sobení na území města Proseč po 4 letech 
ke dni 31. 12. 2017. K tomuto rozhod-
nutí došlo vedení měst Proseč a Skuteč, 
protože se nepodařilo naleznout shodu 
nad potřebami jednotlivých měst a bu-
doucím financováním činnosti městské 
policie. Dohodu o ukončení veřejno-
právní smlouvy již schválily zastupitelstva 
obou měst.

V letech 2011 a 2012 se potýkala města 
Skuteč, Luže a Proseč s nárůstem krimi-
nality, vandalismu a čelila v té době pod-
stavu Policie ČR, která nebyla schopna 
včas a adekvátně reagovat na požadavky 
občanů a samosprávy. Tento stav byl dů-
vodem jednání a nakonec i společné do-
hody o rozšíření působení Městské poli-
cie Skuteč na území měst Luže a Proseč. 
Městská policie Skuteč následně zahájila 
své působení v Proseči v roce 2013. Za 
4 roky nám pomohla zajistit bezpeč-
nost, řešit problémy a přestupky občanů 
a návštěvníků města. Proseč každoročně 
vyhodnocovala rentabilitu, náklady a pří-
nosy tohoto společného projektu. V roce 
2016 jsme došli k závěru, že rozsah služeb 
a množství úkonů není adekvátní vynalo-

ženým finančním prostředkům a rozhodli 
se jednat s městem Skuteč o přehodno-
cení nastavené formy spolupráce, která by 
měla prioritně za cíl snížení finančních 
prostředků pro naše město. Snížení roz-
sahu služeb byl odůvodněný výrazným 
poklesem řešených události na našem 
katastrálním území a také vzájemným 
srovnání řešených událostí na území měst 
Skuteč, Luže a Proseč. Významným dů-
vodem je také současné bezproblémové 
působení statní Policie ČR obvodního 
oddělení Skuteč, které je schopno rea-
govat rychle a vstřícně na požadavky sa-
mosprávy a našich občanů. Je škoda, že 
se nepodařilo, i přes několik proběhlých 
jednání s městem Skuteč, naleznout spo-
lečnou cestu přijatelnou pro obě strany 
a tak spolupráce v tomto směru končí.

Bezpečnost občanů a jejich majetku 
byla a je stále naší prioritou, ale při stá-
vající spolupráci by na rok 2018 muselo 
město Proseč vyčlenit ve svém rozpočtu 
částku 1,2 mil. Kč a to je vzhledem k při-
pravovaným investicím našeho města pří-
liš vysoká cena.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Paseky mají další český rekord
Největší vánoční hvězda v České re-

publice svítí od neděle 3. 12. na Pasekách 
na rozhledně Terezka. První adventní 
neděle byla letos na Pasekách trochu 
netradiční, všude v okolí rozsvěcovali 
v tento čas vánoční stromy, my jsme si 
jako symbol paseckých Vánoc rozsvítili 
hvězdu. Na poslední chvíli jsme se roz-
hodli zpříjemnit si nejkrásnější období 
v roce, blížící se Vánoce, tím, že vytvo-
říme vánoční hvězdu. Úkol to nebyl jed-
noduchý. Hvězda, kterou můžete teď na 
rozhledně vidět je čtvrtým návrhem pro 
který jsme se rozhodli. Technické řešení 
muselo být pečlivě proměřeno a promy-
šleno, aby se nám hvězda na rozhlednu 
vešla a byla bezpečně zavěšena. Hvězda je 
svařena z 50 m roxoru a potažena LED 
osvětlením, svítí na ni 1152 světel. Celé 
dílo, které váží téměř 50 kg, jsme ručně 
na provazech vytáhli do nejvyššího patra 
rozhledny, kde je nyní zavěšena.

Pokračování na straně 2
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Dýmka Františka Filipovského míří do Muzea dýmek
V pondělí 4. prosince nás navštívila he-

rečka, moderátorka a zpěvačka Pavlína 
Filipovská. S Pavlínou Filipovskou jsme 
jednali více než rok, než se nám ji poda-
řilo k nám do Proseče dostat. Nakonec 
přijala pozvání v rámci předvánoční akce 
z cyklu Prosečských dýchánků. Příjemně 
strávený večer s občany plný povídání a 

písniček v Sokolovně byl zakončen pře-
kvapením v podobě předání dýmky ta-
tínka Františka Filipovského, kterou kou-
řil v seriálu Hříšní lidé města pražského. 
Příští rok ji budete moci vidět v našem 
Muzeu dýmek, společně s dalšími novin-
kami, které připravujeme.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Paseky mají další český rekord
Dokončení ze strany 1

O výrobu se postarali Libor Tobiáš a 
Honza Macháček, velké díky! Poděko-
vání také patří vedení Sdružení obcí Tou-
lovcovy Maštale, které náš nápad plně 
podpořilo a my tak mohli hvězdu na roz-
hlednu umístit.

Na neděli 3. 12. jsme pozvali komisaře 
z pelhřimovské agentury Dobrý den, aby-
chom se pokusili o další zápis do České 
knihy rekordů. Komisař David Rafaj, 
vystoupal do nejvyššího patra rozhledny, 
kde hvězdu přeměřil a zapsal ji jako nej-
větší v České republice s rozměrem 5,02 
m, zavěšenou ve výšce 27 m. Velice hezky 
nás překvapila účast a zájem o tuto akci, 
pod rozhlednou se nás ve sněhu a mrazu 
sešlo téměř 200, samotný rekord byl 
proto už jen krásná tečka na závěr.

Úspěch hvězdy navázal na náš před-
chozí zapsaný český rekord, kterým se 
stala 19. 3. 2016 Pasecká kraslice. Veliko-
noční vajíčko upletené z vrbového proutí  
mělo obvod 6,58 m a jeho výška dosáhla 
3,09 m. 

Hvězda se rozsvěcí každý večer se stmí-
váním a bude svítit každou noc až do Tří 
králů a z výšky 27 m je nyní vidět z ši-
rokého okolí. Už teď máme informace a 
fotografie, že je vidět z dálky 28 kilome-
trů. Budeme rádi, když nám pošlete od-
kud hvězdu vidíte, třeba i s fotografií a to 
buď na facebook Paseky - 2017 z.s. nebo 
na mail paseky2017@seznam.cz. Na zá-
věr si dovolím takové malé finanční srov-
nání, protože jak jsme zjistili spoustu lidí 
si myslí, že když máme český rekord tak 
jsme „v balíku“. Bohužel to tak opravdu 
není a z obou rekordů máme pouze dobrý 
pocit. Včasná registrace rekordu u agen-
tury nás stála 8.000,- a náklady na výrobu 
hvězdy necelých 5.000,-. Veškeré náklady 
jsou hrazeny zcela z prostředků spolku.

A co nás čeká v roce 2018? Nenechte 
si ujít Pasecký ples upírů, který se koná  
20. 1. 2018 v Sokolovně a těšit se mů-
žeme na spoustu dalších akcí. 

Všem vám přejeme krásně prožité Vá-
noce plné radosti a pohody a do nového 
roku jen to nejlepší! 

Veronika Macháčková, 
předsedkyně spolku Paseky
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Výběrové řízení na pozici pracovníka vztahu k veřejnosti
DSO Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vypisuje výběrové řízení na pozici:

„pracovník vztahu k veřejnosti“

Předpokládaný nástup: od 1. 4. 2018
Místo výkonu práce: Turistické infor-
mační centrum Maštale, Borská 125, 
náměstí Dr. Tošovského 61, 539 44 
Proseč
Platové zařazení: 7. platová třída
Pracovní poměr: na dobu určitou – na 6 
měsíců, zkrácený úvazek 6 hodin denně

Požadujeme:
• úplné SŠ vzdělání
• dobrá znalost anglického jazyka
• všeobecný přehled a znalost turistické 
oblasti mikroregionu Toulovcovy Maš-
tale 
• uživatelská znalost PC
• výborné komunikační dovednosti, pří-
jemné vystupování a kultivovaný projev, 
samostatnost
• schopnost čelit stresovým situacím, ča-
sová flexibilita
• trestní bezúhonnost

Náplň práce:
• každodenní komunikace s klienty/

návštěvníky informačního centra
• správa webových stránek a sociálních 

sítí (vkládání příspěvků, aktualizace in-
formací)

• zprostředkování prodeje vstupenek a 
turistického zboží

• zprostředkování a případné zajištění 
průvodcovských služeb

• aktualizace kalendáře akcí a seznamu 
turistických objektů

• administrativní činnost spojená s 
provozem informačního centra

• příprava podkladů pro propagaci re-
gionu

Nabízíme:
• zázemí ve stabilní organizaci
• zajímavou práci v dynamickém pro-

středí
• příspěvek na stravování formou stra-

venek
• platové ohodnocení dle praxe

Zájemci o pozici zašlou:
• motivační dopis
• strukturovaný životopis, ve kterém 

budou uvedeny údaje o dosavadních za-
městnáních, o odborných znalostech a 
dovednostech

Požadované dokumenty zasílejte nej-
později do 19. 1. 2018

a) e-mailem reditel@mastale.cz
b) poštou na adresu: Sdružení obcí 

Toulovcovy Maštale, Borská 125, 539 
44 Proseč

c) osobně do Turistického informač-
ního centra Maštale

Případné dotazy k výběrovému řízení 
zodpoví: Lucie Oherová, 604 34 35 36, 
reditel@mastale.cz

Dotační program podpory sportu pro spolky na rok 2018
Zastupitelé schválili na svém posledním 

jednání dne 11. 12. 2017 dotační pro-
gram pro podporu sportu a tělovýchovy 
v Proseči v roce 2018. Nový dotační pro-
gram přidělování finančních příspěvků  
spolkům a tělovýchovným organizacím 
byl poprvé vyzkoušen v letošním roce a 
osvědčil se. Peníze město bude opět při-
dělovat na základě jmenných seznamů 
aktivních členů, jejich věku a soutěží, 
které členové hrají. V případě, že doklá-
daly spolky a organizace další přílohy, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, není 
nutné je znovu dokládat. Zvýhodněni  
budou opět spolky a organizace s aktivní 
prací s dětmi a mládeží do 23 let.

Termín pro podání žádostí je do 
16. února 2018, program a formuláře 
žádosti budou zveřejněny na webových 
stránkách města.

Miloslav Hurych, místostarosta

Stočné se v roce 2018 nezvedne
Pro rok 2018 se podařilo vedení 

města Proseč vyjednat pro všechny 
občany stejné stočné jako bylo v roce 
2017. Postupného zvyšování stočného 
je požadavek poskytovatele dotace na 
budování minulých etap kanalizace.

Město Proseč v letošním roce vybu-
dovalo a uvedlo do provozu rozsáhlou 
5. etapu kanalizace. Jsme si vědomi 
nemalých výdajů ze strany občanů do 
kanalizačních přípojek a rušení septiků, 
proto jsme se SFŽP vyjednali výjimku 
zachování výše stočného pro příští rok 
bez zvyšování ceny. Věříme, že občané 
tento drobný krok ocení.

- Proseč - 36,20 Kč / m3
- Bor u Skutče - 46,20 Kč / m3

Uvedená cena je včetně DPH 15%
Karel Hloušek, radní města Proseč

Podpora kultury v roce 2018
Termín pro podání žádostí o fi-

nanční příspěvek na pořádání kultur-
ních akcí je do 16. února 2018. V žá-
dosti je důležité uvést, zda se bude na 
akci vybírat vstupné a jakým způsobem 
bude prezentováno město jako partner. 
Na později doručené žádosti nebude  
brán zřetel.              Rada města Proseč 
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Zpráva o činnosti Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2017
- Podání žádosti o dotaci do OPZ na 

realizaci projektu „Vytvoření nových pra-
covních míst v mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“. Žádost prošla formálním hod-
nocením a hodnocením přijatelnosti, věc-
ným hodnocením neprošla.
- Podání žádosti o záštitu hejtmana Par-

dubického kraje a podporu Pardubického 
kraje na akci Cyklo Maštale 2017 a ná-
sledné obdržení dotace ve výši 30 000 Kč 
na realizaci této akce z rozpočtu Pardu-
bického kraje.
- Účast svazku obcí na veletrhu Region 

Propag v Pardubicích ve dnech 24 – 26. 
3. 2017.

- Tvorba a spuštění nových webových 
stránek svazku.
- Podání žádosti o dotaci a následné při-

jetí dotace na realizaci akce „Oprava zá-
zemí Toulovcovy rozhledny včetně jeho 
napojení na alternativní zdroj energie a 
oprava schodů rozhledny“ ve výši 150 000 
Kč z programu Podpora budování infra-
struktury cestovního ruchu v Pardubic-
kém kraji.
- Podání žádosti o dotaci a následné 

přijetí dotace na realizaci akce „Oprava 
dřevěných rámů na venkovní mapy v mi-
kroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 
60 000 Kč z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje.

- Dokončení realizace projektu „Oprava 
rozhledny Terezky“. Na rozhledně Te-
rezce bylo vyměněno 10 stojen. 2 v prv-
ním patře, 4 ve druhém patře a 4 ve tře-
tím patře rozhledny. Kmeny na stojny 
byly vysušeny a následně tlakovakuově 
impregnovány. Tento způsob ošetření 
kmenů zaručí výrazné prodloužení život-
nosti na 20 a více let. Celkové náklady 
akce činily 442 471 Kč, dotace z rozpoč-
tových prostředků Pardubického kraje či-
nila 300 000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými 
náklady a dotací uhradil svazek obcí z 
vlastních zdrojů.
- Dokončení realizace projektu „Ob-

nova rozcestníků, značení turistických 
cílů a směrových šipek v mikroregionu 
Toulovcovy Maštale“. Realizací projektu 
bylo obnoveno 310 ks rozcestníků a zna-
čení turistických cílů, 400 ks směrových 
šipek a 50 ks výstražných trojúhelníků. 
Celkové náklady akce činily 215 000 Kč, 
dotace z rozpočtových prostředků Pardu-
bického kraje činila 150 000 Kč. Rozdíl 
mezi skutečnými náklady a dotací uhradil 
svazek obcí z vlastních zdrojů.
- Přípravy a realizace akce Merida 

Cyklo Maštale 2017. Již 17. ročník to-
hoto závodu se konal 3. 6. 2017. Akce se 

konala pod záštitou hejtmana Pardubic-
kého kraje Martina Netolického, čestným 
hostem akce byl český sportovec a cykli-
sta Jan Smolík, vítěz Závodu míru z roku 
1964, který odstartoval všechny závodní 
kategorie.
- Přípravy a realizace 6. ročníku akce 

Novohradský sraz veteránů, který se ko-
nal 8. 7. 2017.
- Realizace projektu „Oprava zázemí 

Toulovcovy rozhledny včetně jeho napo-
jení na alternativní zdroj energie a oprava 
schodů rozhledny“. Realizací byla prove-
dena oprava domku obsluhy – zateplení, 
nátěr a nová střešní krytina, na střechu 
rozhledny byly umístěny 4 fotovoltaické 
panely, které zajišťují zdroj energie pro 
domek obsluhy. 2 akumulátorové bate-
rie o kapacitě 200 Ah zajišťují stálý zdroj 
energie pro případ nedostatečného slu-
nečního svitu. Celkové náklady akce či-
nily 215 000 Kč, dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje činila 150 
000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady 
a dotací uhradil svazek obcí z vlastních 
zdrojů.
- Realizace projektu „Oprava dřevěných 

rámů na venkovní mapy v mikroregionu 
Toulovcovy Maštale“. Realizací projektu 
byly opraveny rámy na venkovní turis-
tické mapy, které se nacházejí v centrech 
členských obcí a v některých místních 
částech členských obcí mikroregionu 
Toulovcovy Maštale. V rámu je osazena 
turistická mapa o rozměru 150 x 150 cm. 
Bylo opraveno 19 ks rámů, z toho 8 rámů 
bylo vyměněno kompletně, 11 rámů bylo 
obroušeno, natřeno ochranným nátěrem 
a vrchním nátěrem. Vrchní trám rámů 
byl opatřen stříškou z důvodu prodlou-
žení životnosti. Celkové náklady akce 
činily 73 766 Kč, dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje činila 60 
000 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady 
a dotací uhradil svazek obcí z vlastních 
zdrojů.
- Podání žádosti o dotaci do programu 

„Podpora činnosti a provozu turistických 
informačních center v Pardubickém kraji“ 
pro rok 2017 a následné přijetí dotace ve 
výši 37 995 Kč na podporu a činnost turi-
stického informačního centra.
- Vydání limitované edice turistického 

deníku v nákladu 250 ks.
- Přípravy podkladů a vydání stolního 

kalendáře na rok 2018 v nákladu 2 100 ks.
- Přijetí dotace ve výši 450 000 Kč na 

realizaci projektu „Úprava veřejných pro-
stranství v členských obcích mikroregi-
onu Toulovcovy Maštale“ z Programu 
obnovy venkova. Realizací projektu byla 
upravena veřejná prostranství v členských 
obcích mikroregionu. Celkové náklady 
projetu činily 645 155 Kč. Rozdíl mezi 
skutečnými náklady a dotací si uhradily 
členské obce z vlastních zdrojů.

- Vydání nových propagačních materi-
álů mikroregionu. Nový „Cykloprůvodce“ 
byl vydán v nákladu 3 000 ks, nová bro-
žura „Turistické okruhy a naučné stezky 
přírodní rezervace Maštale“ byla vydána v 
nákladu 5 000 ks a skládačka obsahující 
turisticky atraktivní místa mikroregionu 
byla vydána v nákladu 10 000 ks.

- Podání žádosti o dotaci do Programu 
obnovy venkova na rok 2018 na akci 

„Úprava veřejných prostranství v člen-
ských obcích mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“.

- Podání žádostí o dotaci do výzvy MAS 
Litomyšlsko pro obce mikroregionu s 
počtem obyvatel do 200 zaměřené na 
obnovu a údržbu občanské vybavenosti 
veřejného prostoru, sportovních zařízení, 
sakrálních staveb či péči o krajinu.
- Sezónní zajištění provozu 3 rozhleden 

a Muzea dýmek.
- Celoroční zajištění provozu Turistic-

kého informačního centra Maštale a turi-
stické ubytovny Toulovec.

Za SOTM Lucie Oherová
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Ježíškova vnoučata

Předposlední týden v listopadu mi při-
šel zajímavý email, který se jmenoval Je-
žíškova vnoučata. Český rozhlas připravil 
charitativní projekt, který pomáhá lidem 
v domovech pro seniory, domech s pečo-
vatelskou službou a dalších podobných 
státních i nestátních zařízeních.

Cílem bylo udělat radost lidem v po-
kročilém věku, kteří nemají prostředky, 
sílu nebo jen ochotný a vhodný doprovod 
k naplnění nějakého přání. Tento projekt 
byl v loňském roce vyzkoušen na Jihlav-
sku a několikačlennému týmu se podařilo 
splnit téměř 600 hmotných nebo zážitko-
vých přání.

Jde o to, že přes webová rozhraní vklá-
dají kontaktní osoby z jednotlivých za-
řízení přání seniorů nebo svých klientů. 
Tím vznikne databáze věcných darů a 
přání. Regionální stanice Českého roz-
hlasu tuto databázi ve vysílání propagují 
a snaží se najít dostatečné množství dob-
rovolníků (Ježíškových vnoučat) k tomu, 
aby byla přání splněna.

Ježíškova vnoučata podporuje DHL, 
Asociace krajů České republiky a většina 
hejtmanů.

Do této databáze jsem přihlásila celkem 
16 našich klientů, kteří měli nějaké přání, 
a během několika minut byla jejich přání 
zarezervována. Chtěli bychom jménem 
našich klientů poděkovat paní Tereze 
Jandáčkové, paní Haně Ondrákové, paní 
Angelice Hrbkové, firmě Alexis a Pe-
ter Global Fruit Point Direct s.r.o, paní 
Anetě Psotové, paní Simoně Martinové, 
panu Miroslavu Tesařovi, paní Zuzaně 

Bilíkové, paní Lucii Novotné a mnoha 
dalším, kteří také poslali nebo přivezli 
dárky. Dárky pro naše klienty přivezla 
některá „Ježíškova vnoučata“ až z Prahy 
osobně, některé byly zaslány poštou nebo 
přes DHL.

Při přihlašování přání jsem si uvědo-
mila, jak málo se myslí na naše čtyři pečo-
vatelky, které denně a v jakémkoliv počasí 
jedou do terénu, aby našim  klientům za-
jistili vše, co potřebují. Málokdo ví, ko-
lik trpělivosti a laskavosti jim každý den 
věnují.

Proto to poslední přání jsem měla pro 
ně – zasluhují si ho – a tak mohu poděko-
vat Kolektivu obchodního oddělení býva-
lého Vertexu Litomyšl, který každé z nich 
věnoval dárek.

A tak při tomto poděkování přidám 
ještě vánoční a novoroční přání jménem 
naší Pečovatelské služby Proseč:

Předvánoční čas je plný shonu, nervo-
zity, ale i očekávání. Proto jsem chtěla 
popřát za naši pečovatelskou službu pro 
naše klienty a zároveň každému z nás 
krásné a pohodové svátky vánoční, pevné 
zdraví, které všichni potřebujeme a hodně 
hodných, obětavých a milých lidí okolo 
sebe.

Stáňa Češková

Všechno nejlepší  
v roce 2018 přeje  

Pečovatelská služba 
Proseč.

Pečovatelská služba Proseč
Na konci každého roku se provádí 

bilance toho, co se během roku poda-
řilo, nebo pouze z části a nebo vůbec 
ne.

Naše pečovatelská služba za rok 
2017 pomohla 70 klientům s jejich 
životními potřebami. V této pomoci 
odpracovaly pečovatelky přes 10 000 
hodin přímé péče, ve které je zahrnuta 
pomoc s přípravou jídla a pití, nákupy 
a pochůzky, osobní hygiena, úklidy 
domácností, doprovod k lékaři, a dále 
také vypraly a vyžehlily 1500 kg prádla, 
rozvezly 8 000 obědů.

Každý den jsou pečovatelky v kon-
taktu s našimi klienty, mají pro ně 
úsměv, radu, ochotu, trpělivost …
možná si myslíte, že je to samozřejmé, 
ale tak úplně to není pravda. Každý 
z nás má své vlastní starosti, nemoci, 
smutek a trápení, ale je důležité to 
na sobě nenechat znát – a to ony umí. 
Poradí si s každou situací, která se na-
skytne, a někdy jsou to situace opravdu 
nečekané. 

Na letošní rok jsme dostali dotaci z 
Pardubického kraje ve výši 605 000,- 
Kč na provoz naší služby a úhrada od 
klientů bude asi ve výši 450 000,- Kč.

Myslím si, že se nám celkem poda-
řilo plnit plány jak pro naše klienty, 
pro jejich spokojenost, ale i pro město, 
které z části musí pečovatelskou službu 
dofinancovat.

Takže si držíme palce, aby se nám 
dařilo a i další rok vycházel podle na-
šeho snažení a našich plánů.

Stáňa Češková

Veselé Vánoce přejí Ježíškova vnoučata
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Vítání občánků
V sobotu 14. 10. 2017 byli přivítány 

do našeho města noví občánci Proseče za 
rok 2017. Celkem bylo pozváno 11 dětí a 
jejich rodičů, aby se této naší malé slav-
nosti zúčastnili. V Proseči žijí ale i rodiny, 
které zde nejsou trvale přihlášeny a jejich 
děti jsou tedy vedeny na adrese maminky. 
Proto o nich naše evidence nic neví. Po-
kud budete mít zájem o přivítání vašich 
dětí do našeho města, stačí se přihlásit na 
matrice na našem úřadu a při dalším ví-
tání budou vaše děti také přivítány.

Stanislava Češková, matrikářka
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Uvítaná miminka:
Dominika Marková

Amálie Pospíchalová
Jakub Dvořák
Pavel Němec

Matouš Novák
Matyáš Macháček
Jan Jakub Blahák

Jiří Samek
Michael Zezula

Jan Chodora
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Adventní hrátky aneb Půjdem spolu do Betléma
Hráli jsme si a nasáli tu pravou zimní 

atmosféru. Vánoční pohoda zahřála pro-
sečské obyvatele i v sobotním mrazivém 
odpoledni během Adventních hrátek 
aneb Půjdem spolu do Betléma. Na tam-
ním náměstí lidé zažili pravé staročeské 
Vánoce s tradičními postavami českých 
betlémů. Rodiče s dětmi pomohli ková-
řovi vykovat skoby, mlynářovi nosit pytle 
mouky do mlýna a s pekařem vyráběli 
housky. Poznali také to, co v dávných 
dobách našich babiček znamenalo být 
kominíkem, pastýřem nebo poctivým 
řezníkem. Prosečský Klub Hnízdo proto 
připravil několik historických stanovišť 
včetně veselých her pro děti. A když se 
od prvních živých ukázek řemesel dostali 
až do středu náměstí, pokochali se nád-

herným betlémem. Jeho kreslená část po-
chází z dílny autorky betlémů a prosečské 
rodačky Jany Moštkové. Betlém během 
celé akce dotvořily děti. Když se setmělo, 
lidé společně odpočítávali vteřiny do roz-
svícení vánočního stromu, těšit se mohli 
i ze zbrusu nových ozdob. V přátelském 
duchu si už v chladném podvečeru a s 
punčem v rukou zazpívali vánoční ko-
ledy. Klubu se během akce navíc podařilo 
nashromáždit 82 dárků na charitativní 
projekt Diakonie Českobratrské církve 
evangelické nazvaný “Krabice od bot”, je-
hož prostřednictvím lidé zasílají vánoční 
dárky dětem ze sociálně slabších rodin.

Rádi bychom poděkovali za vstřícný 
přístup a celoroční spolupráci Městu 
Proseč a za sponzorský dar Dohlížecímu 

výboru COOP Jednota Proseč. Náš velký 
dík patří také všem dobrovolníkům, kteří 
se na konání předvánočního odpoledne 
podíleli. Oceňujeme, že s organizací po-
máhali s láskou, elánem i humorem, a tak 
navodili spolu s účastníky příjemnou at-
mosféru. 

Těšíme se na vás zase v příštím roce 
a přejeme vám všem krásné a pohodové 
svátky vánoční strávené s vašimi nejbliž-
šími, spoustu splněných přání pod stro-
mečkem a radost z rozzářených dětských 
očiček. Nový rok ať vás překvapí něčím 
radostným, o čem jste si netroufali ani 
snít.

Klub Hnízdo Proseč z.s.
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Klub seniorů
Konec roku 2017 je na spadnutí a hlá-

síme se o slovo i my, senioři z klubu. Jestli 
si dobře vzpomínám, rozloučili jsme se 
na stránkách Prosečského zpravodaje ně-
kdy v červnu. Od té doby uplynula řada 
měsíců a v našem klubu se mnohé událo. 
Zažili jsme tu spoustu zajímavého i ve-
selého, ale nevyhnuly se nám ani smutné 
okamžiky. V krátkém časovém sledu nás 
navždy opustili 4 milí přátelé. Je nám po 
nich smutno, často si je připomínáme, ale 
víme, že byli s námi rádi, přáli by si, aby-
chom se stále scházeli, měli radost ze ži-
vota a to nás utěšuje.

A teď ke konkrétní činnosti v uplynu-
lém pololetí:

O letních prázdninách  většinou od-
počíváme, tentokrát jsme přece jen měli 
několik akcí. Na začátku července se ně-
kteří z nás zúčastnili přípravy a oslav 140. 
výročí založení SDH Záboří. Se záboř-
skými hasiči už několik let spolupracu-
jeme, i letos jsme s jejich pomocí zvládli 
5. srpna čtvrtý ročník „Odpoledne s har-
monikáři“, doufám, že ke spokojenosti 
všech přítomných. Program odpoledne 
zpestřilo kromě výborných harmonikářů 
i vystoupení žen ze Skalice „Elegance I. 
republiky“ plné krásného dobového oble-
čení a tance.

Ještě v srpnu absolvovalo 10 zvědavých 
seniorů exkurzi u pana Jaroslava Zástěry 
v Podměstí. Dozvěděli se tu, jak se dají 

rostliny pěstovat bez hlíny, jen ve vodě. 
Děkujeme panu Zástěrovi za ochotu a 
milé přijetí. Neplánovaná, ale o to srdeč-
nější byla týž den společná večeře v re-
stauraci U Toulovce, které se zúčastnilo 
36 seniorů.

A už tu bylo září s prvním pravidelným 
čtvrtečním setkáním po prázdninách v 

„Chýši“ na Pasekách s ohýnkem a opéká-
ním špekáčků. 

V září jsme se těšili hlavně na celodenní 
autobusový zájezd, který připravila paní 
M. Rejentová. Tentokrát jsme jeli do 
České Skalice, kde jsme v muzeu zavzpo-
mínali na Boženu Němcovou a obdivovali 
spoustu výtisků její nejznámější knížky 

Babička vydané snad ve všech známých 
světových jazycích. Srdce našich zahrád-
kářek zaplesala pak v zahradě za muzeem 
plné překrásných jiřin chystajících se na 
známé „jiřinkové slavnosti“ . Pokračovali 
jsme do Ratibořic a po prohlídce zámku 

navštívili ještě Babiččino údolí a předsta-
vovali si, jaké to bylo na Starém bělidle 
za života Barunky Panklové a její milo-
vané babičky. Trochu ucabrtaní, ale plní 
dojmů jsme se vraceli domů a říkali si, že 
je škoda, že v autobuse zůstalo ještě asi 
pět volných míst. Na příští zájezd – jarní, 
zveme i další seniory, kteří mají zájem ně-
kam se podívat.

Na 1. říjen připadá Mezinárodní den 
seniorů. Oslavili jsme ho v  klubovně a 
jak už máme ve zvyku, vesele, scénkou s 
písničkami „ze soudní síně“ Velká kara-
melová loupež. Děkujeme moc naší Ma-
rušce Potůčkové, která ji pro nás už dřív 
vymyslela a napsala. 

Potěšilo nás, že alespoň nejmladší ge-
nerace na nás nezapomíná. 13. 10. přišli 
na návštěvu žáci 9. ročníku místní ZŠ s 
tř. učitelkou Šárkou Kovářovou a zahr-
nuli otázkami naši dvanáctičlennou „radu 
starších“. Zajímalo je fungování klubu, 
život za našeho dětství a mládí i další ži-
votní osudy.

Z listopadových témat zaujalo vyprá-
vění V. Češkové o Teréze Novákové, ve 
kterém se zaměřila na vzájemný vztah 
spisovatelky a Proseče. Přestože se na T. 
N. u nás nezapomíná (literární soutěž, so-
cha u ZŠ, adopce jejího hrobu v Praze na 
Olšanech), myslíme si, že by si tato spi-
sovatelka zasloužila ještě větší pozornost. 
Napadlo nás to po shlédnutí Muzea Bo-
ženy Němcové v Č. Skalici.
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Den mužů patří k oblíbeným dnům, 
kdy je veselo, bavíme se a trochu škádlíme 
přítomné muže. M. Jeništová si připravila 
tentokrát monology Káči z Hrátek s čer-
tem a Kláskové z Lucerny; samozřejmě, 
jak jsme u ní zvyklí, výborně předvedené. 
Trochu jsme si i zazpívali a dobře se měli.

Radost sobě i jiným dělají celý rok se-
niorští turisté. Pod vedením výborného 
a vytrvalého „vůdce“ A. Heikera brázdí 
vždy v úterý odpoledne okolí Proseče na 
6 – 10 km vycházkách. Zvládli jich za rok 
2017 víc než 40 a ušli při nich „nohou 
společnou“ přes 3000 km. A víte, že už 
se nikdo nepozastaví a neušklíbne, když 
potká partu s hůlčičkami vyrážet na trasu, 
jak to bylo ještě před pár lety? Proto, tu-
risté, držte se! Ostatní senioři, namažte si 
kolena a přidejte se, budete vítáni!

Prosinec je u nás vždy naladěn poetič-
těji. Potěšíme se s Cvrčky z MŠ, těšíme 
se na besídku s verši, koledami, zvyky a 
malými dárečky v klubu, zavzpomínáme 
na své blízké a přátele, jdeme na vycházku 
k lesu s nadílkou zvířátkům. Těšíme se na 
VÁNOCE.

Vánoce jsou láska... Vánoce jsou naděje... 
Vánoce jsou štěstí...

  Senioři z prosečského klubu

Říká se, že kdo si počká, ten se dočká. Ovšem nesmí  (viz. první až čtvrtá část tajenky)

NÁPOVĚDA:

POLITICKÁ SLEPIČÍ VETŠÍ
CHEMICKÁ CHEMICKÁ

DÍVČÍ
VÝSTRAŽNÝ CHEMICKÁ

HIFI, JIAN, POSTAVA
SAMO- MINERÁLKA ZNAČKA ZNAČKA FRANCOVKA ZVUK ZNAČKA

MRAČ, MVT, STRANA CITOSLOVCE KOPCE DIVADELNÍ ROKY
HLÁSKA ŽELEZA JÓDU AUTA KYSLÍKU

REDD, UNA, HRY

VADA NA O K O
OZNAČ. PRO

H I F I
MOTOROVÉ

A U T O
ŘÍMSKY

LVĚRNÝ ZVUK VOZIDLO PADESÁT

PUNČOŠE JEDNODUCHÝ HASITI BÝV. POLITIK

STROJ ŽÍZEŇ ČSSD JAROS.

PRVNÍ

D O
NÍŽE NEŽ

P O D E
NAPLNĚNÁ

P L N Á
DRUHÝ DÍL

T ÉDOLE AROMATICKÝ TAJENKY
DÍL

STARÉ ALKOHOLIC.
AZURTAJENKY

ŽENY NÁPOJ

CHEMICKÁ

S
JMÉNO

B Á R A
SOUČÁST

P Í P A
OBCHODNÍ

M V TBAZIKOVÉ VÝČEPU SPOLEČNOST
ZNAČKA

POMŮCKY TVAR ČÍNSK. PRAHA
SÍRY

K CHŮZI MEČE OBRUBY

SKOBY

H Á K Y
HRUBÁ

J U T A
JMÉNO

L O R ADRUŽSTVO TEXTILIE PAPOUŠKA

KONTROLY SPORTOVNÍ
KOROZE

UŽITKOVOSTI DISCIPLÍNA

TŘETÍ

D O B Y
????

V I N I
MÍSTO TŘENÍ

R E D D
ZKRATKA

VENI VICI LOSOSŮ
DÍL TISKOVÁ

CHEM. ZNAČ. ZKR. ZÁKLAD
TAJENKY MLUVČÍ

MOLYBDENU ORGANIZACE

SLONÍ K L Y
TVRZ OKR.

M R A Č
ČTVRTÝ DÍL

Z E M Ř Í TBENEŠOV TAJENKY

ZUBY BÝVALÁ CH. ZNAČKA

ZNAČ.  JÓDU DRASLÍKU

ZKRATKA

U E
ČESKÝ

J O H N
DOMÁCÍ

K O Z Y ZNAČKA K MNOVINÁŘ A
UNITED ROHATÁ

PUBLICISTA 1000 M
ENERGY a.s. ZVÍŘATA

RADEK

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 
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Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Přejeme všem dobrým lidem ty nejkrásnější svátky a v novém roce 
2018 mnoho radostných dní.
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LISTOPAD 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
TONDA OBAL NA CESTÁCH

To je název vzdělávacího programu spo-
lečnosti EKO-KOM pro základní školy, 
kterého se zúčastnili žáci 1. – 9. třídy v 
pondělí 20. listopadu. Během jedné vy-
učovací hodiny jsme si zopakovali teo-
reticky, ale i prakticky, jak správně třídit 
jednotlivé druhy odpadu. Občas jsme se 
netrefili, je tedy co zlepšovat. Dozvěděli 
jsme se také, co se z recyklovaných mate-
riálů vyrábí.

A na závěr pár čísel – každý z nás vypro-
dukuje za rok průměrně 330 kg odpadu, z 
toho se vytřídí do barevných kontejnerů 
42 kg, zbytek jde do směsného odpadu, 
který již není využit. Třídění se stalo sa-
mozřejmostí pro 72 % obyvatel ČR. Plasty 
jsou relativně mladým materiálem a za-
tím ještě nedokážeme přesně spočítat, jak 
dlouho se budou na skládkách rozkládat. 
I proto je velmi důležité plastové odpady 
třídit a recyklovat! 

Mgr. Šárka Kovářová

PRACOVNÍ DÍLNY

 Žáci 9. ročníku si v těchto dnech vybí-
rají z široké nabídky středních škol tu, na 
které by chtěli po ukončení základní školy 

studovat. A protože na trhu práce  
citelně chybějí technicky vzdělaní lidé 

a šikovní řemeslníci, využili jsme nabídku 
Integrované střední školy technické ve 
Vysokém Mýtě. Ve středu 22. listopadu 
absolvovali žáci s technickým zaměřením 
vzdělávání a praktické činnosti v pracov-
ních dílnách této střední školy.

Program byl nabitý, stanovišť bylo sedm. 
Žáci se seznámili s maturitním oborem 
programování a obsluha číslicově řízených 
strojů v učebně CNC, prošli si pracoviště 

zámečníků,  
nástrojařů, karosářů, lakýrníků, čalou-

níků, automechaniků, opravářů zeměděl-
ských strojů a učebnu výpočetní techniky.

Vše si mohli prakticky vyzkoušet a získat 
tak nejenom konkrétní představu o těchto 
profesích, ale i nové zkušenosti, které jistě 
využijí při volbě svého budoucího povolání.

Žáci 8. ročníku, aby jim to nebylo líto, 
se zúčastnili ve stejný den Technohrátek 
na SŠ stavební také ve Vysokém Mýtě.

Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Jan Stodola 

OKRESNÍ A OKRSKOVÁ KOLA VE FLORBALU
Listopad je tradičním měsícem pro ko-

nání okrskových a okresních kol ve flor-
bale.

 Jako první do bojů s malým míčkem 
zasáhla děvčata. Svůj turnaj sehrály dívky 
ve sportovní hale v Chrudimi. Záhy jsme 
poznali, že jsme jediným ryze amatérským 
týmem, který má zkušenost s florbalem jen 

z hodin tělesné výchovy. Taktické a herní 
nedostatky děvčata nahrazovala bojovností 
a zápalem. Po těsných prohrách s družstvy 
Skutče a Slatiňan jsme vybojovali cennou 
remízu s družstvem z Třemošnice. Radost 
byla veliká. Za perfektní výkon brankářky 
Kristýny Stejskalové a ostatních hráček – 
Alice Bukáčkové, Šárky Hurychové, Nely 
Doležalové, Lili Poslušné, Kristýny Mrvi-
šové, Lucky Lacmanové, Marcely Košna-
rové a Denisy Šlégrové děkujeme.

Okrskové kolo sehráli mladší kluci ve 
sportovní hale ve Skutči. Kombinované 
družstvo hráčů, kteří už mají zkušenosti s 
touto hrou s hráči, pro něž byl turnaj prv-
ním tohoto druhu, se střetlo se dvěma sou-
peři. Oba týmy soupeřů však byly nad naše 

síly a tudíž jsme obsadili 3. místo.
Reprezentovali nás – Andrej Češka, Da-

niel Nekvinda, Filip Romportl, David So-
domka, Radek Pešek, Šimon Lustyk, Ma-
tyáš Novák, Tadeáš Trynkl.

Okrskového kola starších kluků, kona-
ného také ve Skutči, se zúčastnila pouze 
dvě družstva. Po vyrovnaném zápase došlo 
až na nájezdy a v těch byli úspěšnější naši 
soupeři. Oplatili nám tak prohru z loň-
ského roku.

Reprezentovali nás – Aleš Famfulík, 
Andrej Češka, Václav Beránek, Tobiáš 
Svoboda, Jiří Houžvička, Tomáš Vích, 
Pavel Soukal, Petr Klesnil, Patrik Chlebný.

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

LITERÁRNÍ STRÁNKY
V říjnu se některá naše děvčata zúčastnila 

soutěže Pardubické střípky. Téma slohové 
práce bylo Velké překvapení. Pro nás bylo 
hlavně příjemné překvapení, že Tereza 
Volfová byla za svou práci oceněna čestným 
uznáním. A vy si její slohovou práci můžete 
přečíst:

Velké překvapení
8.3. Den, jako každý jiný, tedy alespoň 
pro ostatní. Proč je zrovna pro mě ''spe-
ciální“? Mám narozeniny, 16. Upřímně, 
už nějak od svých 11- ti je neslavím, a 
ani nehodlám. Asi se ptáte, proč? „16. 
narozeniny jsou jednou za život.“ „Co já 
bych dala za to mít sladkých 16...“ a po-
dobné řečičky, mě upřímně vůbec nezají-
mají. Nechci je  slavit, ne sama. Myslím 
to tak, že mi chybí mé dvojče. Ne že by 
byla někde pryč (ona je pryč, ale v jiném 
slova smyslu) ode mě daleko, a podobně. 
Je už přes 5 let mrtvá. Dlouho jsme se z 
toho všichni dostávali, hlavně já. Zhruba 
asi rok a půl. Jak vlastně zemřela? S ro-
diči jsme jeli na výlet do Vancouveru. Za 
pár dnů jsme měly narozeniny, tak nám 
to dali jako dárek. Celý den byl skvělý, 
užívaly jsme si, smály se a myslely si, že 
to jsou ty nejlepší narozeniny na světě. 
Mýlily jsme se. Obě dvě. Vlastně všichni. 
Šli jsme do banky, rodiče potřebovali 
vybrat trochu peněz. Stáli jsme u nějaké 

starší paní za přepážkou a táta jí říkal, co 
potřebuje. Všude panoval klid a bylo  - v 
rámci možností - ticho. Teď bych to na-
zvala klidem před bouří. A taky že to byl 
klid před bouří. Najednou tam vtrhli ně-
jací muži, celí v černém. V rukou drželi 
zbraně a vyhrožovali, že začnou střílet. 
Všechno bylo tak strašně moc chaotické a 
vzduchem se šířil strach. Všichni v bance 
si lehli na zem, Procházeli kolem nás a já 
se se svou sestrou držela za ruku, tak moc 
jsme se bály. Najednou ji ode mě odtrhli 
a odtáhli kus ode mě a od rodičů. Křičela 
jsem, ať ji pustí a nechají na pokoji, ale 
marně…

Říkali, že jestli někdo zavolá policii, za-
střelí ji. A nějaký idiot to doopravdy udě-
lal…

Venku začaly doslova v tom tichu řvát 
sirény přijíždějících policejních jedno-
tek. Ten muž, co ji držel, zaklel. Někdo 
by si pomyslel, že když tu jsou policajti, 
pustí ji, protože nebude mít čas na útěk. 
Opak byl pravdou, dodržel to, co řekl. 
Spustila spoušť a kulka zasáhla moji se-
stru do spánku. Na vlastní oči jsem vi-
děla, jak jí kulka proletěla hlavou a krev 
se jí rozstříkla na fialové šaty, které měla 
úplně stejné jako já. Bezvládně padla 
k zemi a já i přes nebezpečí, že by se ti 
muži mohli vrátit a zabít i mě, jsem se k 

ní vrhla. Takto do detailů si to pamatuju 
i po tak dlouhé době. Stále to bolí, a i na-
dále mě pronásledují noční můry. Už to 
po těch letech není tak čerstvé, ale ruku 
na srdce, koho by nebolelo ztratit někoho 
blízkého? Člena rodiny? A ještě k tomu 
dvojče? Někdo se mnou zatřásl, a když 
jsem se ''vrátila na zem“, všimla jsem si, 
že to byla moje máma. Starostlivě na mě 
hleděla s ustaraným pohledem a tmavě 
modrýma očima si mě prohlížela. Jak oči, 
tak havraní vlasy jsem zdědila po ní - jak 
já, tak moje zesnulá sestra. Jen v obličeji 
jsem měla rysy po tátovi.

„Jsi v pořádku, zlatíčko?“ zeptala se 
starostlivě a pohladila mě po tváři. „Jo, 
mami, jen...“ povzdechnu si a sklopím oči. 

„Vzpomínám...“ zamumlám tiše.
Mamka si jenom tiše povzdechla, za-

čala mě tiše konejšit, ale já je moc nevní-
mala. Zase jsem se zamyslela nad tím, jak 
dnešek strávím. Mamka odešla do ku-
chyně a já se ve svém pokoji ocitla sama.

Začnu se rovnou oblékat do školy, poté 
popadnu batoh a scházím dolů po scho-
dech…

Tereza Volfová
/Zkráceno – pokračování textu si můžete 

přečíst v listopadovém čísle časopisu Šotek./

ROZHOVOR S PANÍ PSYCHOLOŽKOU 
V minulém čísle jsme Vám slíbili roz-

hovor s naší paní psycholožkou, Mgr. 
Ivanou Košňarovou:
Kde bydlíte?
V Budislavi.
Kam jste chodila do školy?
V Dolním Újezdě, pak Střední škola 
zdravotní ve Svitavách.
Kde a co jste studovala potom?
Obor psychologie na Filozofickické fa-
kultě Masarykovy univerzity v Brně.
Jak se Vám v naší škole líbí?
Moc se mi tu líbí - projekty, přátelství, 
líbí se mi i ve školce.

A jací jsou podle Vás naši žáci?
Veselí, aktivní, pozitivní.
Kde jste pracovala předtím?
V pedagogicko-psychologické poradně.
Máte rodinu?
Ano, mám.
Jaké máte koníčky?
Čtení, šití.
Co Vás baví na psychologii?
Povídání a práce s dětmi.
Používáte ,,psychologické fígle“ i doma? 
Na děti, na manžela…
Ne, na nic si nehraji.

Děkujeme za rozhovor. 
Adéla Stodolová, Lada Zindulková, Nina 

Sodomková 
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NÁVŠTĚVA VE VYSOKÉM MÝTĚ
Žáci 8. ročníku se ve středu 22. 11. 

2017 jeli podívat do VOŠ a SŠ stavební 
ve Vysokém Mýtě. Protože na trhu práce 
citelně chybějí technicky vzdělaní lidé a 
šikovní řemeslníci, využili jsme nabídku 
na prohlídku školy a k vyzkoušení si ně-
kterých dovedností. Program byl nabitý 

– po společném úvodu v divadle se školy 
zúčastněné na této akci rozdělily do dvou 
skupin. Naše polovina absolvovala prak-
tický program ve školních dílnách, kde 
si někteří žáci mohli vyzkoušet praktické 
dovednosti v truhlářském a instalatér-

ském oboru. Ve druhé části jsme navštívili 
učebny střední školy a chvíli jsme praco-
vali v počítačové učebně a seznámili jsme 
se s oborem mostního stavitelství. Vyvr-
cholením našeho snažení byla orientační 
hra v areálu škol. Závěr celé akce proběhl 
opět v sále divadla, kde jsme ještě všichni 
prošli jednoduchým testem z toho, co 
jsme viděli a slyšeli během dne.

I když je ještě čas, naše návštěva ve 
škole ve Vysokém Mýtě nám alespoň 
trošku pomohla získat konkrétní před-

stavu o studiu a nabyli jsme nové zkuše-
nosti, které jistě využijí při volbě svého 
budoucího povolání. 

Mgr. Jan Stodola

POČÍTAČOVÁ SOUTĚŽ PC_ÁK 2017
Ve středu 29. 11. jsme se zúčastnili 

krajské počítačové soutěže „PC_ák 2017“, 
kterou pro základní školy pořádá SPŠE a 
VOŠ Pardubice. Do soutěže bylo přihlá-
šeno celkem 142 žáků z 26 škol nejen z 
Pardubického kraje. Naši školu reprezen-
tovali dva žáci. Oba soutěžili v kategorii 
Grafický návrh. Jejich úkolem bylo v da-
ném časovém limitu vytvořit v grafickém 
programu obrázek na téma „Včely - život 
v úlu“.

Na začátku soutěže také všichni sou-
těžící absolvovali test všeobecných zna-
lostí ICT, ve kterém se jednalo nejen o 
správné odpovědi z oblasti informačních 
technologií, ale také o rychlost, s jakou 
uloží odpovědi. Honza prokázal velmi 
dobré znalosti a v tomto testu se umístil 
v první třetině. 

Kluci, oběma vám děkuji za reprezen-
taci naší školy a přeji chuť do dalšího sou-
těžení v informatice. Mgr. Marie Šebková

HRÁTKY S ČERTY
Mikuláš s anděly a čerty chodil v naší 

škole v pondělí 4. prosince. Tedy Mikuláš 
- ona to vlastně byla Mikuláška - ale proč 
ne, vždyť máme rovnoprávnost a víme, že 
ženské se cpou do všeho odjakživa. Nej-
dříve čerti prošli celou školou a zjistili, jak 
se u nás věci mají. Ty nejhodnější děti 
byly dokonce schované pod učitelským 
stolkem, co kdyby se čerti spletli nebo se 
k ním donesly mylné informace!  Nadílka všude proběhla bez problémů, děti zazpí-

valy nebo přednášely básničky a obdržely 
sladkou odměnu. Jen ti zlobiví čerti byli k 
neudržení a když už nemohli nikoho od-
nést, tak nám alespoň ve třídách zmazali 
tabule. Po velké přestávce pak pokračoval 
program v tělocvičně a užili si ho všichni 

- i čerti, i děti.
Milí čerti, děkujeme a napřesrok zas 

přijďte!
Tereza Netková, Petra Kynclová

KONCERT DANIELA JUNA A JIŘÍHO KABÁTA
V úterý 5. 12. nám Mikuláš nadělil 

skvělý kulturní zážitek. Po roce k nám 
zavítali se svým koncertním vystoupením 
Daniel Jun a Jiří Kabát. V podání obou 
umělců jsme si vyslechli skladby G. F. 
Händela, ukázky z baletu Romeo a Julie 
od S. Prokofjeva, vlastní skladbu Jiřího 

Kabáta, písně G. Gershwina a filmovou 
melodii od E.  

Moricconiho. Vybrané skladby nám 
skutečně ,,káply do noty“, poslech byl 
navíc umocněn kvalitními hudebními ná-
stroji a pěkným prostředím. 

Redakce Šotka

ČERVÁNEK V BRATISLAVĚ
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SETKÁNÍ SE SENIORY
Předvánoční setkání se seniory v MŠ 

bývá milým zastavením pro všechny pří-
tomné. 

Závěrečná výměna dárečků a přání do 
nového roku ukončily program malých 
Čmeláčků a jejich starších kamarádů.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Den otevřené branky naší zahrady vy-

užili všichni rodiče, kteří chtěli rozveselit 
školkový vánoční stromeček. 

Vyrobené originální ozdoby z nejrůz-
nějších materiálů tak i díky nim letos 
zdobí náš stromeček a zaslouží si obdiv. 
Děkujeme!

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Mikulášská nadílka plná her, zábavy a 

očekávání proběhla v MŠ dopoledne 5. 
12. Čerti měli tentokrát bez práce, pro-
tože si všechny děti s radostí hrály. A kdo 
si hraje, nezlobí.

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Z archívu: 
Děti si jdou poprvé prohlédnout ná-

městí s vánoční výzdobou. 
„Blíží se Vánoce, co je na náměstí no-

vého?“ ptá se učitel. 
Jeden z chlapečků se otáčí a pohotově 

hlásí: „Už je otevřeno na Horničce, pane 
učiteli!“

Libor Michálek
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Dárečky, cukroví a bílé Vánoce,
ať máme rodiče vždy po ruce.
Moc nevíme, co je jmění,
náš život o tom není.
Hodně štěstí, hodně zdraví,
přejí velkým zatím malí.

Děti a celý kolektiv MŠ

PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané a všichni 

partneři, kteří ve větší či menší míře 
spolupracujete s naší základní a ma-
teřskou školou, jménem celého peda-
gogického sboru a všech pracovníků 
školy Vám přeji krásné a pohodové 
prožití vánočních svátků a do nového 
roku Vám přeji hodně osobních i pra-
covních úspěchů a sil.

Chci na tomto místě poděkovat 
všem, kdo jakkoliv podpořili v roce 
2017 naši školu a tím naše děti a žáky.

Všem Vám rodičům, firmám, sou-
kromníkům a různým dalším subjek-
tům děkuji za spolupráci, dary, služby, 
... Vážím si Vaší pomoci a všeho, co 
pro naší školu a pro naše děti děláte.

Mgr. Josef Roušar, ředitel školy

NAŠE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ VÝBORNĚ VAŘÍ
Letos, stejně jako každý rok, proběhla v našich školních kuchyních kontrola z 

krajské hygienické stanice. Poprvé se tato kontrola zaměřila i na vyhodnocení našich 
jídelníčků. 

Jídelníčky byly kontrolovány za několikaměsíční období a to z hlediska „Nutrič-
ního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši“.

A závěr? Celkové hodnocení: výborné jídelníčky. „Školní jídelna si zaslouží po-
chvalu za nastavený směr a celkový ráz jídelníčků, včetně nabídky nápojů.“

Výsledek kontroly mě osobně nepřekvapil, ale potěšil, a potvrdil mi to, co už 
dávno vím: že totiž v našich jídelnách vaří výborně, chutně a kvalitně.

Jídelna při ZŠ nabízí také prodej obědů pro veřejnost (za cenu 62 Kč do jídlono-
sičů). Bližší informace u vedoucí jídelny - tel. 469 321 115.

Chci zde proto poděkovat všem zaměstnancům obou našich kuchyní: vedoucí 
paní Janě Ondráčkové, kuchařkám v ZŠ: Věře Sýkorové, Pavle Šplíchalové, Zuzaně 
Schejbalové a kuchařkám v MŠ: Janě Doležalové a Jitce Musílkové.

Mgr. Josef Roušar, ředitel školy
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Koutek naší kronikářky: 
Evangelický kostel v Proseči

Tolerančním patentem císaře Josefa II. 
vydaným 13. října 1781 byla povolena 
náboženská svoboda příslušníkům neka-
tolických vyznáním a bylo jim povoleno 
vykonávání bohoslužeb. Tajní evangelíci 
se museli přihlásit buď k augsburskému 
(luterskému) nebo helvetskému (reformo-
vanému) vyznání, aby se zabránilo příliš-
nému sektářství. Cesta k vytváření evan-
gelického sboru v Proseči byla nelehká. 
Chybělo místo důstojného setkávání, 
kazatel, dostatek náboženské literatury, 
hřbitov a mnohdy se negativně projevo-
val vliv katolické církve. V roce 1783 byl 
sjednocením evangelíků okolních pan-
ství ustaven prosečský sbor a přišel první 
evangelický duchovní, maďarský kazatel 
Miklós Toronay. Zpočátku se bohoslužby 
konaly ve statku, který náležel Františku 
Koutnému č.p. 73, později v domě č.p. 
59 na náměstí nebo u Antonína Machaty, 
kde také kazatel bydlel. Hlavním úkolem 
sboru tedy bylo opatření místa pro bu-
doucí modlitebnu. Obec navrhla smetiště, 
kamenité opuštěné místo, zarostlé trním 
a bodláčím na jihozápadním konci Pro-
seče. Sbor ho přijal. Nejdříve bylo třeba 
rozstřílet skálu, odvézt kameny, místo 
urovnat, navozit hlínu pro založení hřbi-
tova a pak došlo na modlitebnu. Stavba 
byla skromná, nenápadná, bez věže, bez 
zvonů, bez vchodu z ulice a byla ukončena 
v létě 1784. Týž rok byla postavena i fara. 
Sbor se stále potýkal s chudobou, která 
znemožňovala i základní hmotné zajiš-
tění faráře, a proto docházelo k častému 
střídání vzdělaných, maďarských kazatelů. 
Změna nastala až v roce 1819 s nástupem 
prvního českého faráře Antonína Kadlece, 
rodáka z Telecího, který zde „sloužil“ 58 
let. Za jeho působení byla nejprve, v roce 
1822 postavena nová zděná fara, po de-
seti letech i nový chrám. Byl postaven na 
místě, kde stála „dosluhující“ modlitebna. 
Pro stavbu platily ještě toleranční omezu-
jící předpisy, nesměla být postavena věž 
ani umístěny zvony. Byl to patrně po-
slední chrám u nás stavěný podle těchto 
předpisů. Projektant, jménem neznámý 
stavebně technický pracovník krajského 
úřadu v Chrudimi, řešil stavbu v dozníva-
jícím empírovém slohu a přes poměrnou 
jednoduchost a nenáročnost zdůraznil její 
sakrální účel. Dvě řady masívních sloupů 
s dórskými hlavicemi nesou na sobě po-
stranní kruchty a oddělují hlavní podélný 
chrámový prostor od postranních chodeb 
podél vnějších zdí. Severní část je upra-
vena pro kazatelnu a stůl Páně. Světlo 
proniká do prostoru velkými okny mezi 
pilíři nad kruchtami do kleneb a odráží 

se do prostoru lavic. Velké polokruhové 
okno nad vchodem osvětluje prostor var-
han. Stavba byla zahájena  v roce 1784 a 
prováděl ji zednický mistr Josef Štěpánek, 
bydlící tehdy v Proseči. Zdi byly posta-
veny z kamene získaného z polních hro-
mad, tzv. hrobek, podle potřeby jej bylo 
nutné upravovat. Cihly na klenbu kostela 
byly vypáleny v Záboří a v Proseči, stře-
cha byla pokryta šindelem. Na vnitřní 
vybavení nebyl dostatek peněz, proto si 
lavice do chrámu pořizovaly jednotlivé 
rodiny samy na svůj náklad nebo zaplatily 
za jedno místo 1 zl. Z toho důvodu jsou 
dřevěné lavice různě zdobené dřevořezbou 
nebo jinak provedené. Rozpočet na stavbu 
kostela činil 4658 zlatých, náklady do-
sáhly pouze 3206 zl., neboť členové sboru 
odpracovali zdarma celkem 1270 dní, do-
voz materiálu prováděli většinou zdarma, 
novohradská vrchnost neúčtovala dodané 
dříví a prosečská obec darovala na stavbu 
100 zl., jinak celý náklad uhradili členové 
sboru ve splátkách. Chrám byl slavnostně 
vysvěcen 8. července 1783 „hlavou evan-
gelické církve“ Matějem Kubešem z Kšel. 
Slavnostní kázání měl prosečský rodák 
Jan Svoboda, farář v Klášteře, syn proseč-
ského učitele Františka Svobody. Večer 

zahráli ochotníci pod vedením studenta 
Františka Čupra slavnostní divadelní 
představení.

Během následujících let byly prová-
děny četné opravy a úpravy kostela. V 
roce 1862 byly instalovány nové varhany, 
v roce 1933 proběhly úpravy kúru. Sou-
časná podoba interiéru kostela vznikla 
v letech 1964 – 1965 za působení faráře 
Jana Blahoslava Horkého. Úpravu navrhl 
farář, grafik a malíř Jiří Zejfart. Od roku 
2014 je kostel kulturní památkou.

Pro prosečský zpravodaj připravila 
Miluše Rejentová
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Alois Vobejda (24. 7. 1924 – 10. 5. 2001) 
malíř Vysočiny, scénograf, kostýmní výtvarník – Státní divadlo v Brně

Z výše uvedeného dopisu pochopíte, že 
ne všichni truchlili nad smrtí J. V. Stalina. 
Alois Vobejda trávil ve Státním divadle v 
Brně třicet sedm svých let. Od malička 
jezdil na prázdniny do Proseče, později 
zde trávil dovolené a veškeré volné chvíle, 
které věnoval malování krajiny Vysočiny.

Absolvoval v letech 1945 – 1948 Ukra-
jinskou akademii pod vedením profesorů 
Ivana Jana Kulce a Jakuba Obrovského. V 
roce 1950 Akademii výtvarných umění.

Nebyl jenom malířem krajin, ale i kres-
lířem portrétů, karikatur, malířem scé-

nografem, kumštýřem, přáteli nazývaný 
potrefeným kumštýřem, který svůj život 
zasvětil Múze Thálii.

Spolupracoval s amatérskými diva-
dly, pro které napsal publikaci „Scénická 
praxe“ vydanou KKS Brno v roce 1971. 
Svými radami pomáhal i ochotnickému 
spolku v Proseči. Pamětníci si jistě vzpo-
menou na obraz ve hře Karla Čapka 

„Matka“, který namaloval jen tak prsty lí-
čidly, protože si odskočil z Brna a neměl s 
sebou barvy a štětce. 

Není sice zvykem, aby malíř byl záro-

veň spisovatel. V roce 1996 vydalo Kul-
turní a informační centrum města Brna, 
publikaci „Romeo Julie a Stalinova smrt“. 
Zachycuje zde vzpomínky z divadla na 
svoje spolupracovníky, po kterých zůstalo, 
jak psal v programu jen jméno a po jiných 
jen jiskřička v paměti.

Je tedy dobré, že můžeme Aloise Vo-
bejdu zařadit mezi prosečské osobnosti, 
kam právem patří.

Epilog: Mám za to, že zbylá troška pa-
mětí stojí za záznam, aby se za pár let do 
dospělosti vyzrálý vnouček mohl dočíst, 
že divadlo je život a jde zase do života.

Svatopluk V. Vobejda
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