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Archa vypluje v červnu

Mnoha občanům, jdoucím kolem
evangelického kostela, jistě neuniklo,
že se na farní zahradě něco děje. Na
farní zahradě totiž vzniká nový projekt, jehož dominantou bude prvek
Archa. Jedná se o dlouho připravovaný
společný projekt města Proseč a prosečského evangelického sboru. Autory
projektu jsou MgA. Marek Rejent
a Ing. arch. Věra Junová.
Objekt bude znázorňovat Noemovu
archu, která je pradávným symbolem
záchrany a přežití. Tento symbol dodnes fascinuje a inspiruje mnohé autory a umělce po celém světě.

Pavel Doležal bude bojovat o medaili na paralympijských hrách

Archa s farní zahradou budou nově
sloužit široké veřejnosti jako příjemný
volnočasový prostor k odpočinku, pro
romantické svatby, dětem pro hraní,
ale také bude nový prostor možné využít jako venkovní amfiteátr města.
Slavnostní odhalení Archy doprovázené kulturním programem proběhne
v neděli 24. června 2018.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Model Archy, MgA. Marek Rejent, 2016
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Příběh Pavla Doležala z Pasek všichni
dobře známe, v roce 2013 nastal v jeho
životě tvrdý zlom a bez jakéhokoliv předchozího varování ho postihl zánět míchy, v jehož důsledku zůstal ochrnutý na
spodní polovinu těla. Vždy
rád sportoval a sportu se nevzdal ani kvůli hendikepu.
Od roku 2014 začal hrát
sledge hokej, což je forma
ledního hokeje pro lidi s hendikepem, za SHK Mustangové Pardubice. Díky svému
nadšení a tvrdému tréninku
v roce 2015 doplnil Českou sledge hokejovou reprezentaci a zařadil se tak mezi
nejlepších české hokejisty. Svůj první gól
v národním dresu střelil na mezinárodním turnaji 4Nations v japonském Naganu, kam odletěl v národních barvách
jako jeden ze tří nováčků. Turnaj byl
pořádaný ve stejné aréně, ve které se stali
čeští hokejisté olympijskými vítězi v roce
1998 a český sledge hokejový tým dostal
v aréně také stejnou šatnu, jakou měli
před 20 lety naši „zlatí“ hoši. Z Nagana
si naši hráči přivezli bronzovou medaili.
To ale není jediná medaile, která Pavlovi
na krku cinká. V roce 2016 vyhrál s českým týmem turnaj 4Nations v Ostravě,
zvítězil také na mistrovství světa B třídy
v japonském Tomakomai, kde český tým
vybojoval návrat do A třídy a postup na
kvalifikační turnaj o paralympijské hry.
V roce 2017 se Pavel zúčastnil s repre-

str. 1

zentačním týmem nejdůležitějšího turnaje paralympijského cyklu o postup na
zimní paralympijské hry, který se konal
ve švédském Östersundu. Z pěti zemí
(Švédsko, Německo, Česká republika, Japonsko a Slovensko) se mohly
do Jižní Koreje kvalifikovat
tři. Čeští sledgehokejisté celý
turnaj ovládli a kvalifikovali
se spolu s Japonskem a Švédskem na paralympijské hry v
Pchjongčchangu 2018. Další
medaile v Pavlově sbírce, tentokrát bronzová, je z letošního
turnaje 4Nations z japonského Nagana,
který si sledgehokejisté zahráli jako generálku na paralympiádu.
Na začátku února byla schválena
jmenná nominace sportovců na XII.
zimní paralympijské hry v Pchjongčchangu, které začínají 9. března. Mezi 15
hráči národního sledge hokejového týmu
je také náš Pavel Doležal. Čeští sledge
hokejisté se poprvé představí v neděli
11. března proti domácí Jižní Koreji.
Hned druhý den čeká naše hokejisty náročný zápas s favorizovaným týmem USA.
Následující den sehrají poslední bitvu ve
skupině s Japonskem. Všechny zápasy
bude vysílat ČT Sport živě.
Naše město je na tebe hrdé Pavle, přejeme ti hodně štěstí, ať se zadaří a vrátíte
se domů s medailí na krku.
Veronika Macháčková

www.prosec.cz

Slavnostní odhalení nové pamětní desky na bývalé radnici

V pondělí 5. února 2018 proběhlo na
náměstí Dr. Tošovského v Proseči slavnostní odhalení pamětní desky na budově
bývalé radnice, která bude připomínat
udělení domovského práva německým
spisovatelům Thomasi a Heinrichu Mannovým, návštěvu Thomase Manna s
rodinou v Proseči a prosečského občana
Rudolfa Fleischmanna, který se o udělení
domovského práva zasloužil.
Vznik této pamětní desky byl dlouholetým úkolem a posledním dluhem města
vůči našim předkům. Je potěšující, že byl
splacen v roce, který je pro nás všechny
významný a symbolický už jen tím, že si
letos připomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Téměř před 100 lety začala nová éra v
naší novodobé historii, vznikl mladý stát,
který musel ustát světové války, konflikty,
bezpráví, ale zažil také období úspěchů,
růstu a národní hrdosti. A právě národní
hrdost je velmi důležitá pro udržení společnosti, její historie, jejích hodnot a morálky. Před 80 lety se o Proseči psalo po
celém světě, občané a zastupitelé Proseče
se tehdy zachovali lidsky a velmi statečně.
Zachovali se tak, jak se měla v předvečer
války zachovat celá Evropa. Evropa Hitlerovi ustupovala až k hořkému konci a
Proseč tehdy zahanbila i města bohatého
a neutrálního Švýcarska.
V letech 1935 až 1937 zastupitelé Proseče, díky iniciativě prosečského občana
Rudolfa Fleischmanna, udělili domovské právo dvěma světoznámým německým spisovatelům Heindrichu Mannovi
a jeho bratrovi, nositeli Nobelovy ceny
za literaturu, Thomasi Mannovi, včetně
všech členů jejich rodin. Oba spisovatelé
tehdy pronásledovaní německým naci-
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stickým režimem, jejichž knihy po celém Německu hořely na hranicích, sami
a bez domova marně hledali někoho, kdo
by jim pomohl. Právě v tento okamžik
Proseč splnila svou roli a nový domov jim
nabídla.
V době sílícího nacionalismu se jednalo
o velmi odvážný krok. Záležitost měla tak
velký mezinárodní význam, že byla konzultována tehdejším starostou Janem Herynkem a Rudolfem Fleischmannem na
hradě s prezidentem Edvardem Benešem.
Svým odvážným rozhodnutím zastupitelé přijali možná rizika a následky. Jan
Herynek byl následně za své rozhodnutí
tři měsíce vězněn a vyslýchán gestapem
a Rudolf Fleischmann byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti.
Příběh lidskosti tím ale nekončí a pokračuje záchranou malé Mileny a Evy
Fleischmannové posledním vlakem anglického makléře Nicholase Wintona
v roce 1939. Naše čestné občanky, dnes
Lady Milena Grenfell-Baines a Eva Paddock, jsou vzácným spojením mezi historií a současností.
Pamětní desku odhalily společně dcery
Rudolfa Fleischmanna paní Milena, dnes
žijící v Anglii, a paní Eva, dnes žijící ve
Spojených státech amerických. Deska by
měla dalším generacím připomínat hrdinství, odvahu a lidskost našich předků.
Deska vznikla díky iniciativě matrikářky Stanislavy Češkové a členů rady
města a byla financována z prostředků
města a finančního daru prosečského zastupitele Jana Poslušného. Tímto bych
chtěl s úctou všem podporovatelům a zúčastněným jménem svým, ale i jménem
města Proseč poděkovat.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Zhodnocení práce zastupitelstva a vedení města Proseč za období
květen 2017 až prosinec 2017 a přehled připravovaných projektů

Vážení občané, pokračujeme v již pravidelném přehledu realizovaných projektů za uplynulé období. Víme, že Vás trápí celá řada problémů a dlouhodobých nedostatků, ale není
možné vše napravit tak rychle. Jsme samozřejmě rádi a vážíme si toho, když nás na další
problémy a nedostatky upozorníte třeba pomocí formuláře na internetových stránkách města,
e-mailem nebo osobně. Za všechny Vaše podněty a příspěvky předem děkujeme.

Platba kartou také na úřadě

Na pokladně městského úřadu v
Proseči zaplatíte poplatky a další platby
městu pohodlně již také bezhotovostně
platební kartou. Přijímány jsou všechny druhy platebních karet.

Ocenění za třídění odpadu

Město Proseč obhájilo dvě první
místa v třídění elektroodpadu a to v
kategorii měst a obcí nad 2000 obyvatel v Pardubickém kraji.

Vodní nádrž Martinice prošla kompletní rekonstrukcí
Město Proseč za finanční podpory Pardubického kraje, ve spolupráci se spolkem
Naše Martinice provedlo rozsáhlou revitalizaci požární nádrže Martinice včetně
opravy příjezdové komunikace. Prioritně
slouží k zadržování vody v krajině a také

jako hlavní zdroj vody v případě požárů,
protože na Martinice není dodnes zaveden vodovod. Nádrž však může sloužit i
jako příjemné odpočinkové místo, či ke
koupání, ovšem zcela na vlastní riziko.
Celková rekonstrukce stála 250 tisíc Kč.

Nová expozice Muzea dýmek, nové dýmky osobností a elektronický hlasový průvodce
V květnu byla slavnostně otevřena
nové expozice Muzea dýmek. Na návštěvníky čeká nyní více exponátů, putování za historií dýmky, pohyblivý obraz lodi Amsterdam, Sherlock Holmes,
dýmky slavných osobností, obrazy slavných malířů s dýmkařskou tématikou
a také elektronický hlasový průvodce.
Nová expozice muzea vznikla díky podpoře Pardubického kraje, autory jsou
Marek Rejent, Andrea Sodomková a
Josef Sodomka. V průběhu roku se podařilo získat dvě nové dýmky známých
osobností - oscarového režiséra Miloše
Formana a také dýmku geniálního herce
a dabéra Františka Filipovského.

Památkovì chránìný dùm èp. 61
byl postaven v první polovinì 18. století
a obýván do roku 1955. K muzejním úèelùm
slouží od 60. let dvacátého století.

Dýmky od roku
1920 po souèasnost
Dobový film. materiál

(výroba dýmek ve firmì Kadlec, 40. léta)

Dýmky známých
osobností
Dýmky v umìní

Dýmkaøi
z Proseèska a okolí

Dýmky BPK

Pìnovky
a hlinìné dýmky

Øezbované
dýmky
Èibuky

(malý proseèský Louvre)

Cizokrajné
dýmky

Dýmky
od pol. 19. stol.
Porcelánky

Krkaèky
Hadovky
Sukaèky

Kuriozity
Vstup

Pokladna

Cesta
dýmky

Anatomie dýmky
Døeviny
Dýmkaøská dílna
(zaè. minulého století)

Øemeslníci
a umìlci Proseèska
Bedøich Klinský
Ladislav Rejent
Ladislav Rejent ml.

Malovaný nábytek
z Proseèska

Èerná kuchynì
Literární osobnosti
Tereza Nováková,
Thomas a Heinrich
Mannové
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Místní skláøské
výrobky
Posekanecké sklo
Bohdan Kadlec
Alois Metelák

Kroje
Ukázky
tkalcovského
øemesla
Výšivky
Barvíøství

Unikátní expozice

• cesta dýmky • anatomie dýmky •
• dýmky známých osobností •
• dýmka v umění •

str. 3

www.prosec.cz

Letní kino ožilo opět v sadech

Prosečské letní kino provozované
městem Proseč se vrátilo po 20 letech
zpátky do Rychtářových sadů. Výběr
filmů provedli sami občané v anketě na
internetu.

Nová komunikace v lokalitě „U Koupaliště“
Město Proseč vybudovalo z prostředků
města další komunikaci pro ulici, která
bude brzy také pojmenována. Majitelé
nových nemovitostí tak mohou dokončit
kolaudaci, vybudovat si sjezdy, vstupy a

provést terénní úpravy. Stavební práce
provedla firma DS Delta, která v Proseči
realizovala výstavbu komunikací již v minulosti. Celkové náklady na výstavbu této
části komunikace byly 700 tisíc korun.

Nové parkoviště u školy

U základní školy vybudovalo město
Proseč nové parkoviště pro potřeby učitelů, rodičů žáků a všech návštěv školy.
V rámci stavebních prací byla provedeno také nové veřejné osvětlení.

Automatický zavlažovací systém fotbalového hřiště
Městský fotbalový areál byl modernizován. Do povrchu hřiště byl instalován
automatický zavlažovací systém, který
pomůže udržet investici do trávníku a
také každoroční náklady spojené s údrž-

Nové VO v ulici Rybenská

V ulici Rybenská bylo provedena
dlouho slibovaná rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu.
Celkem bylo osazeno 10 nových
sloupů a položeno více než 300 metrů kabelu. Nové osvětlení bylo rovněž instalováno i u parkoviště školy.
Instalace nového veřejného osvětlení
pomohla zvýšit bezpečí pro občany i
pro děti.
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Nové veřejné toalety na náměstí

Proseč se dlouhodobě prezentuje jako
centrum služeb pro turisty a návštěvníky
mikroregionu Maštale. Máme zde bankomat, kvalitní informační centrum, zajímavá turistická místa, několik obchodů
a také podnikatelů v pohostinství. Do
roku 2017 mělo město zastaralé, zcela
nevyhovující a zapáchající toalety. To
vše se změnilo, za finanční podpory Pardubického kraje a z prostředků města
byla provedena celková rekonstrukce
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bou trávníku ze strany města a stovky hodin dobrovolníků z řad členů fotbalového
klubu. Projekt byl podpořen dotací z Pardubického kraje ve výši 150 tisíc korun,
celkové náklady byly 300 tisíc korun.

městských veřejných toalet včetně jejich zateplení a vyřešení kompletního
bezbariérového vstupu. Vzhledem
k častým útokům vandalů jsou nové
toalety navrženy jako více odolné a navíc jsou vybaveny vstupním mincovním
automatem, jejich vstup je zpoplatněn
částkou 5 Kč nebo 20 eurocentů. Celkové náklady na realizaci byly 720 tisíc
korun včetně DPH, z toho dotace z
Pardubického kraje byla 150 tisíc korun.
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Průmyslová zóna v Proseči

V roce bylo dispozičně vyřešeno rozdělení průmyslové zóny v Proseči pro
nové investory. Studií je řešeno zasíťování jednotlivých pozemků včetně
rekonstrukce přístupové komunikace.
V minulém roce se podařilo vyjednat a
zadat realizaci přeložky VN pro lepší
využití pozemků. V roce 2018 bude
pokračovat jednání s investory a práce
na dalších stupních projektové dokumentace.

Bezbariérová koncepce města

Nové parkoviště u Městského společenského centra Sokolovna
Vzhledem k novým potřebám města
a občanů byla část pozemku bývalého
hřiště u Sokolovny přebudována na
parkovací plochy potřebné pro návštěvníky Sokolovny. Pro sportovce, hrající
na antukovém hřišti za Sokolovnou, a
také pro potřeby návštěvníků zdravotního střediska. Společně s parkovištěm

vzniká nová přístupová cesta na zdravotní středisko přímo z ulice Budislavská. Letos bude dokončen chodník a
na zbývající ploše vznikne odpočinková
zóna s parkovou úpravou a lavičkami. V
plánu je rekonstrukce hřiště za Sokolovnou, nová tribuna a hřiště bude splňovat potřeby pro hraní tenisu.

Planetární stezka v novém

Planetární stezka vznikla v roce 2006
díky iniciativě dětí místní základní školy.
Za dobu své existence přilákala mnoho
občanů a návštěvníků města. Zkoumání
vesmíru a jednotlivých planet postupuje
neuvěřitelně rychle a informace stárnou.
Proto jsme se rozhodli v roce 2017 provést kompletní rekonstrukci stezky. Zásadní změnou je prodloužení trasy z 6 na
8 km. Stezka začíná a končí na náměstí,
byla doplněna 3 nová stanoviště, stezka
má zcela nový vizuál, lepší značení v přírodě, stanoviště obsahují aktuální informace a fotografie z NASA. V letošním
roce bude také turistická vizitka.

V roce 2017 byl zpracovaný generel
bezbariérových tras města Proseč v
návaznosti na jednání s Úřadem vlády
ČR a snahou získat dotaci na instalaci
výtahu do objektu městského úřadu.
Musím ocenit významnou podporu a
spolupráci Jana Pospíchala, ředitele
ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s.,
který nám s projektem pomáhal. Nyní
čekáme na rozhodnutí MMR, přesto
již probíhá výběr zhotovitele. V případě, že dotace dopadne, bude výtah
ještě v letošním roce.

Oprava kříže v Miřetíně

Pátým opraveným křížem, za posledních 7 let, se na území města Proseč stal kříž v Miřetíně. Oprava byla
provedena za finanční podpory Pardubického kraje.

Nová zvonička v Miřetíně

V září proběhlo v Miřetíně slavnostní
odhalení obnovené zvoničky. Obecní
zvonička zde stála od roku 1891. Během
první a druhé světové války bohužel vždy
přišla o svůj zvon a díky tomu v roce 1942
zcela zanikla. Po 75 letech se díky iniciativě osadního výboru a finančnímu přispění
místních občanů, členů Sboru dobrovolných hasičů Miřetín a města Proseč začalo
vážně hovořit o obnovení zvoničky na stejném místě. Nová zvonička s bronzovým
zvonem s reliéfním nápisem „L.P.2017“
nakonec vznikla podle autorského návrhu
MgA. Marka Rejenta a zhotovitelem byl
Jiří Zvolánek z Proseče.
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Kanalizace Proseč - V. etapa

Pomník obětem válek Paseky

Od roku 2012 připravovaný rozsáhlý
a nákladný projekt páté etapy kanalizace, který řeší odkanalizování velké
části místní části Záboří, byl na konci
roku 2017 dokončen a úspěšně zkolaudován. V rámci projektu byl prodloužen
kanalizační řad v majetku města o více
než 2 km, bylo realizováno 90 nových
přípojek pro majitele nemovitostí a položeno více než 4 700 m2 asfaltového
povrchu nových komunikací. Rozpočtové náklady projektu byly 22 miliónů
korun bez DPH. Díky veřejné otevřené
soutěži se podařilo cenu výrazně snížit
a i za cenu víceprací, které byly objednány nad rámec projektu a spočívají
především v kompletní opravě komunikací v celé šíři, se celkové náklady projektu vyšplhaly na 15,4 miliónů korun
bez DPH. Akce byla financována dotací ve výši 6,4 mil. korun z Ministerstva zemědělství ČR, prostředky města
a novým úvěrem, který město přijalo.
Nad rámec tohoto projektu město Proseč ještě v roce 2017 opravilo původní
betonovou kanalizaci a přebudovalo ji
na dešťovou s vyústěním do Prosečského
potoka. Toto řešení pomohlo také naší
čistírně odpadních vod, protože velké
množství balastních vod je ze Záboří a
Pasek nově svedeno do potoka.

Dne 28. října 2017 byl na Pasekách odhalen nový pomník věnovaný
obětem válek z řad občanů obce Paseky. Vznik pomníku inicioval spolek
P.A.S.E.K.Y - 2017, který celou lokalitu a pomník v parku Gen. Svatoně
a kpt. Sošky na Pasekách připravil.
Město finančně přispělo na zhotovení
tabulek se jmény padlých hrdinů.

Právě realizované projekty

- zastavovací studie lokalita „Vyhlídka“
Záboří pro výstavbu 47 RD
- Územní plán Proseč - změna č. 1
- Regenerace zeleně III. etapa - Prosečské
aleje
- přeložka NN u kostela
- Archa veřejný prostor na farské zahradě
- kamerový systém do Muzea dýmek
- oprava roubení staré evangelické školy
Nové komunikace v Záboří
- nové hasičské auto CAS
Oprava komunikací byla v Záboří Na Ručičce, druhý jízdní pás komuni- - pasport veřejného osvětlení + značení VO
dlouhodobým slibem vedení města pod- kace, se podařilo vyjednat financování
míněným realizací další etapy kanalizace. s Pardubickým krajem. Celkem bylo v Připravované projekty
Tento projekt se v roce 2017 podařilo roce 2017 realizováno pouze v Záboří - oprava hřbitov. zdi a márnice v Miřetíně
úspěšně zrealizovat a kromě 4 700 m2 7 700 m2 nových asfaltových komunikací, - komunikace u evangelického hřbitova
asfaltových povrchů řešených jako součást což je nejvíce v celé historii! Kromě no- - instalace výtahu do městského úřadu
kanalizace, bylo nad rámec objednáno vých komunikací byly položeno více než - rekonstrukce kuchyně v MŠ Proseč
a zrealizováno dalších 1 500 m2 nových 5 kilometrů kabelů pro připravované nové - rekonstrukce VO+MR v Záboří
komunikací. Jedná se především o ulici veřejné osvětlení a rozhlas. V ulici Na - rekonstrukce VO +MR v České Rybné
Na Ohradě a drobné uličky Na Skalce. Ručičce byly navíc založeny nové obruby - nové chodníky v Záboří
Dalších 1 500 m2 nových povrchů v ulici pro nové chodníky.
- Sportovní hala Proseč

- rozšíření a úprava hřiště za Sokolovnou
- park u Sokolovny
- přechody a místa pro přecházení na náměstí
a jeho okolí a řešení parkování na náměstí
- kanalizace a komunikace Podměstí
- dostavba pavilonu odborných učeben školy
- modernizace silnice II/359 Proseč - Zderaz
- modernizace silnice III/3542 Proseč Česká Rybná - Miřetín
- rekonstrukce mostu v Záboří
- přeložka VN v průmyslové zóně
- spolkový dům města Poseč
- dětské fitness hřiště Proseč
- oprava mostu k táboru Barrandov
- doplnění mobiliáře pro občany a turisty
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Nabídka brigády obsluha Toulovcovy rozhledny a Muzea
dýmek

Merida Cyklo Maštale 2018

18. ročník prestižního závodu horských
kol malebnou krajinou přírodní rezervace
Maštale odstartuje z prosečského náměstí
v sobotu 9. 6. 2018. I pro letošní ročník
máme připraveny tratě na 100, 50 a 25
km pro dospělé a 10, 5, 1km a 300 m pro
děti. Chybět nebude ani 20 km trať pro
rodinné týmy. 1. března budou spuštěny
nové webové stránky cyklomastale.cz,
kde naleznete veškeré informace včetně
elektronické přihlášky do závodu.
POZOR!!! V letošním roce již nebudou možné dohlášky na místě ani pro
dětské kategorie!!! Všichni závodníci se
musí do závodu přihlásit elektronicky a
to nejpozději do středy 6. 6. 2018. Není
podmínkou uhradit předem startovné,
to stačí až na místě při prezenci. Pokud
ale nebude startovné uhrazeno do 20. 5.
2018, platí plná cena startovného a pro
kategorie 100, 50 a 25 km nebude připraveno jídlo, na které má závodník nárok v
rámci startovného.
Další změnou letošního ročníku je
omezení počtu závodníků na trati 50 km.

Prosečské náměstí ani tratě nejsou nafukovací a loňský ročník, kdy bylo přihlášeno 430 závodníků (nakonec startovalo
370), bylo opravdu hraniční. Strop je stanoven na 350 závodníků. Ve chvíli, kdy
bude počet naplněn, bude přihlašování do
této kategorie ukončeno.
Naším cílem je v tuto chvíli zvyšovat
kvalitu závodu, ne kvantitu. Myslím, že
každým rokem se nám daří přinést něco
nového, co zlepší a zkvalitní služby nejen
pro závodníky, ale i pro diváky. Stejně
tomu bude i v letošním roce. Zároveň v
letošním roce budeme investovat více
prostředků do pořadatelů, bez kterých
by tuto akci nebylo možné uskutečnit.
Vážíme si jejich pomoci a práce, kterou
většinou vykonávali pouze za stravenku a
tričko.
Pokud máte zájem stát se pořadatelem
akce a podílet se na průběhu a organizaci
závodu, prosím kontaktujte mne na tel
604 34 35 36 nebo na reditel@mastale.cz.
Těším se na spolupráci s vámi.
Za tým pořadatelů Lucie Oherová

Výroční turistická vizitka 100. výročí vzniku Československa

Letošní rok doprovází řada významných výročí, k nejvýznamnějším patří
100. výročí vzniku Československa 1918
- 2018. K této příležitosti byla vydána výroční turistická vizitka. Jedná se o rozší-

řenou verzi vizitky. Sběratelé těchto turistických nálepek si ji mohou zakoupit
v informačním centru Maštale v Proseči.
Prodejní cena je 20 Kč.
Za SOTM Lucie Oherová

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
nabízí brigádu pracovníka obsluhy
Toulovcovy rozhledny a to v měsíci červnu a říjnu. Otevírací doba
v červnu je denně kromě pondělí
(út – ne) v době od 10 do 16 hodin.
V měsíci říjnu je rozhledna otevřena
pouze o víkendech v době od 10 do
16 hodin. Náplní práce je zprostředkování prodeje vstupenek a turistického zboží. Požadujeme všeobecný
přehled a znalost turistické oblasti
mikroregionu Toulovcovy Maštale.
Finanční odměna za hodinu činí 75
Kč.
Dále nabízíme brigádu pracovníka
Muzea dýmek a informačního centra v Proseči. Jedná se o víkendový
provoz v měsících květen – říjen.
Provozní doba je od 10 do 16 hodin,
o prázdninách je víkendový provoz
od 9 do 17 hodin. Náplní práce je
každodenní komunikace s klienty/
návštěvníky informačního centra a
Muzea dýmek, zprostředkování prodeje vstupenek a turistického zboží.
Požadujeme všeobecný přehled a
znalost turistické oblasti mikroregionu Toulovcovy Maštale, uživatelskou znalost PC. Znalost anglického
jazyka výhodou. Finanční odměna za
hodinu činí 80 Kč.
V případě zájmu o pracovní pozici
či získání více informací mne prosím kontaktujte na tel.: 604 34 35 36
nebo na adrese: TIC Maštale, Borská 125, 539 44 Proseč (po-pá 8 – 16
hod.), reditel@mastale.cz.
Za SOTM Lucie Oherová

Pokladna
Městského úřadu Proseč:

Pondělí:
		
Úterý:
Středa: 		
		
Pátek: 		

8.00 - 11.00
12.30 - 17.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
12.30 - 16.00
8.00 - 10.00

Kontakt: Vlasta Zárubová
pokladna@prosec.cz
tel.: 468 005 024
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Masopustní průvod v Záboří

V sobotu 10. února 2018 se uskutečnil
v Záboří jubilejní třicátý masopustní průvod, jehož pořadateli jsou zdejší ženy a
hasiči. Dopoledne vyšlo z Rychtářových
sadů celkem třicet masek, jejichž cílem
bylo poveselit se s obyvateli navštívených
stavení a zároveň jim připomenout, že
nastává období půstu, který potrvá až do
Velikonočních svátků.
My starší, kteří jsme před třiceti lety

obnovili tuto tradici v Záboří, máme
radost z toho, že se v průvodu objevují
mladí lidé včetně dětí. O jejich zájmu
ale také šikovnosti svědčí i každoročně
nové masky, které si dokáží sami vyrobit.
Proto věříme, že tato akce bude v Záboří
pokračovat i v dalších letech.
Kronikář SDH Záboří
Petr Zanina

Aktuální informace z

Rybářského spolku Proseč

V roce 2017 rybařili členové Rybářského spolku Proseč jak na Prosečském rybníce, tak na vodní nádrži Toulovec.
Mezi nejčastějšími úlovky byly dle
odevzdaných rybářských lístků především kapr, amur, lín, ale i štika.
Těší nás, že kouzlu rybaření podlehlo také několik mladých rybářů,
kteří zde uplatnili své teoretické
znalosti z rybářského kroužku pořádaného ČRS-MO Skuteč. Právě
pro ně bychom v letošním roce rádi
uspořádali malé rybářské závody.
Bližší informace k členství v
Rybářském spolku Proseč, ev.
prodeji povolenek, žádejte na
tel. 777 109 796.
Petrův zdar!
Mgr. Magdalena Vašíková
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Skautský ples u Gatsbyho

13. ledna 2018 se uskutečnil v Městském společenském centru Sokolovna v
Proseči v pořadí již 16. skautský ples.
Pro letošní rok jsme se přenesli do
dvacátých let minulého století do domu
tajemného a neznámého Jaye Gatsbyho,
který ve svém newyorském sídle pořádá
velkolepé párty. Každý se tak mohl zapojit do jeho hledání, složit jeho fotografii,
anebo si prostě celý večer jenom parádně
užít. Sokolovna se zaplnila muži v bílých
košilích s motýlky, dámy dorazily oděny
do třpytivých šatů a péřová boa vířila při
tanci vzduchem. Zábava pod taktovkou
hudební skupiny COMBO 2 neznala
konce. Roverský kmen OLOJUMP si
již tradičně připravil taneční vystoupení,
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které roztančilo i ty poslední sedící.
Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za podporu, skvělou atmosféru a zábavu, která na plese panovala. Velký dík
patří i všem sponzorům, bez kterých by
nebyla „soutěž o ceny“ tak bohatá a napínavá. Pevně věříme, že si ples užili nejen
tanečníci, „netanečníci“, ale i pořadatelé,
kteří si dali na přípravě plesu velice záležet. Velký dík všem a příští rok na viděnou.
Celá fotogalerie na facebooku (Skautské středisko Toulovec Proseč) nebo na
webových stránkách junak-prosec.cz.
Za roverský kmen OLOJUMP
Ondřej Chadima
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LEDEN 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
ZÁVODY VE SKOKU VYSOKÉM aneb POJĎTE SI SKOČIT

chlapců se v naší tělocvičně rozpoutala vedli také žáci 5. třídy Radek Pešek a Jiří
skvělá sportovní podívaná. Po dvouhodi- Němec, jejichž výkon je příslibem do
novém boji vzešli vítězové. Mezi děvčaty příštích let.
zvítězila Alice Bukáčková (8. třída) výkonem 125 cm před Terezou Volfovou a
Denisou Šlégrovou (obě 8. třída), obě výkon 120 cm. Vítězem kategorie chlapců
se stal Pavel Soukal (9. tř.) velmi solidním výkonem 155 cm, na druhém místě
skončil Mirek Dvořák (9. tř.) – 145 cm a
Další tradiční závod našeho sportov- třetí skončil výkonem 140 cm Jiří Janecký
ního kalendáře – skok vysoký – proběhl (8. tř.). Úroveň výkonů v obou kategoriv pátek 12. 1. 2018. Závodů se zúčastnili ích byla vysoká – 4 děvčata skončila přes
dívky a chlapci z 2. stupně naší školy a 120 cm a v kategorii chlapců tuto výšku
Mgr. Jan Stodola
dva žáci 5. třídy. Za účasti 6 dívek a 14 překonalo 8 borců. Výborný výkon před-

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ...

Klub zábavné logiky a technických dovedností

Tento klub je ve své činnosti pokračovatelem kroužku technických dovedností,
který znáte z minulých let. V klubu pracuje v současné době 12 dětí z prvního
stupně (dva druháci, tři třeťáci, čtyři čtvrťáci a tři páťáci). V první oblasti činnosti
se věnujeme různým deskovým hrám
zaměřeným na vědomosti a logické myšlení (např. Rummikub, AZ kvíz junior,
Česko junior, Monopoly, Ekopolis), dále
pak hry s kostkami, kartami, řešili jsme
také paměťový a postřehový kvíz. V části
technické pokračujeme v činnosti jako v
minulých letech: práce se stavebnicemi
Lego, Geomag, elektronickými stavebnicemi Boffin (letos máme nové Boffin
750), skládali jsme Puzzle a máme celou
řadu dalších aktivit. Ve volných chvílích

si s našimi výrobky můžeme hrát, také
si můžeme zahrát stolní fotbálek, šipky,
rádi si také hrajeme s modelovou železnicí. A když přijde na věc, umíme si společně také hezky posedět a pobavit se a
rádi se mezi nás přijdou podívat i někteří
bývalí členové kroužku technických dovedností. Ale o naší práci vám více řekne
následující fotogalerie.

Mgr. Pavel Stodola

LABYRINT

V 6. třídě jsme četli báji o řeckém králi
Podle pověsti pověřil král Mínós vyná- mene – labyrint, z něhož nikdo, kdo do
Minóovi. Tento příběh nás inspiroval k lezce a stavitele Daidala, aby navrhl dům něj vkročil, nenašel cestu ven...
tomu, abychom si zkusili nakreslit laby- se spletitými chodbami a schodišti. Dai/Celý text najdete v časopisu Šotek./
rint dle našich představ:
dalos vytvořil zázračné dílo, bludiště z ka-
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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
Ve středu 10. ledna pokračoval projekt
„Dnes čtu dětem já“. Bylo to již po páté a
tentokrát si „prvňáčci“ vyslechli pohádku
z knihy Pohádkový slabikář s názvem Vlk
a sedm kůzlátek. Známou pohádku děti
slyšely v podání Marcely Košnarové z 9.
třídy.
Poté si o postavičkách a ději společně
povídaly a nakreslily i pěkné obrázky jako
ilustraci k celému příběhu.

PÁTÉ ČTENÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ

Mgr. Zdeněk Pecina

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dne 22. 1. byli žáci druhého ročníku
ZŠ v Proseči pasováni na Rytíře řádu
čtenářského. Slavnost proběhla na MěÚ
v Proseči za účasti pana starosty J. Macháčka a pana ředitele ZŠ a MŠ J. Roušara. Přišel též i rytíř Toulovec – pan J.
Soukal. Na slavnosti vystoupil sbor Prosečánek za doprovodu paní Kristýny Řebíčkové. Dále patří velký dík paní Evě
Rejentové, která celou slavnost připravila.

Mgr. Dagmar Smělá – třídní učitelka

BRUSLENÍ VE SKUTČI
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MIDSUMMER NIGHT´S DREAM
Dne 6. 2. 2018 měli zájemci z řad 8. a
9. tříd možnost zhlédnout divadelní představení od W. Shakespeara Midsummer
Night´s Dream. Jak už název napovídá,
hodinové představení bylo v angličtině,
která byla zjednodušená a přizpůsobená
již pro žáky 7. ročníků.
Za krásný kulturní zážitek vděčíme
společnosti Domino Theater a již nyní se
těšíme na další povedený kousek.

Mgr. Milena Tobiášová

VYSVĚDČENÍ V 1. TŘÍDĚ - ŠKOLÁCI VE ŠKOLCE

Školáci se přišli pochlubit s prvním vysvědčením. Všichni měli samé jedničky.
Všichni jsme dle naší tradice navštívili
kamarády v mateřské škole a podělili se
o svoji radost z vysvědčení s učiteli a budoucími školáky v předškolní třídě. Společně jsme si zazpívali a také chvíli pobyli
při společných hrách.

Zimo, zimo, zimičko, pošli bílé peříčko!
Konec ledna přinesl dlouho očekávaný
sníh. Není proto divu, že většina aktivit
měla jasný cíl – užít si sněhu, co to jen
půjde. Povídali jsme si také o tom, jak pečovat o své tělo a chránit si zdraví.
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY

Občas by to chtělo
procvičit si tělo!
Zdravý bude stěží
ten, kdo jenom leží!

O své dítě se u nás bát nemusíte…
Libor Michálek

BESEDA O ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH
V rámci připomenutí 100. výročí vzniku
samostatného Československa se k nám
do školy dostavil 22. ledna 2018 pan Petr
Tolar, pracovník Československé obce legionářské v Praze, a vyprávěl žákům 8. a
9. ročníku o příčinách a průběhu 1. světové války.
Přítomným žákům také vysvětlil, jaký
vliv měl vznik československých legií na
utvoření samostatného Československa.

BESEDA O HOLOCAUSTU

Další zajímavá beseda se uskutečnila
v pátek 26. ledna. Proběhla v 9. třídě
s paní Miroslavou Gölblovou, která je
lektorkou Mezinárodního křesťanského
velvyslanectví Jeruzalém. Paní Miroslava
nám vysvětlila význam pojmů spojených
s tematikou holocaustu, propojila historii
se současnou situací ve světě a také se za-
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měřila na osudy Židů zde v Proseči. Celou dobu nám poutavě vyprávěla, odpovídala na naše dotazy, zhlédli jsme bohatý
obrazový materiál a poslechli si dobová
svědectví. Tato beseda je součástí celoročního projektu „100 let samostatnosti
1918 - 2018.“
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie pro dospělé
Radka Třeštíková – To prší moře, Michaela Klevisová – Zmizela v mlze,
Edita Dufková – Zpráva z Hádu,
Táňa Keleová-Vasilková – Vůně života, Katarína Gillerová – Dotkni se
mě, lásko, Liane Moriarty – Poslední
výročí, Philip K. Dick - Ubik, Patricia
Cornwell – Faktor Scarpettová, John
le Carré – Špion, který se přišel ohřát,
Bernard Cornwell – Poslední království, Rainbow Rowell – Eleanor a Park,
Susan Elizabeth Phillips – Není rozkošná, Arnette Lamb – V erbu slunce,
Christina Dodd – Trable na jehlách,
Rebecca Hagan Lee – Bývalá milenka,
Deborah Simmons – Temný rytíř
Naučná literatura:
Eva Urbanová – Jak to všechno bylo,
Markéta Aubrechtová – Velká kniha

pomazánek, Svatava Poncová – Velká
barevná kuchařka: Moučníky
Knihy pro děti:
Ivana Peroutková – Anička a Velikonoce, Lucie Lomová – Anča a Pepík,
Rhonda Smiley – Horseland: Koně nejsou na hraní, René Goscinny – Nové
Mikulášovy patálie: Bezvadný vtip, Polívka nemá rád zmrzlinu

Pasování na rytíře řádu čtenářského

V pondělí 22. ledna 2018 proběhla na
městském úřadě slavnost „Pasování na
rytíře řádu čtenářského“. Dvacet dva žáků
druhé třídy pasoval osobně toulavý rytíř
Toulovec z Toulovcových skal. Malí čtenáři dostali Rytířský řád čtenářský, puzzle,
sladkou medaili a průkazku do městské

Kulturní a sportovní akce

2. 3. Kino – Vražda v orient expresu – vstupné 70,- Kč - Městské
společenské centrum ve 20 hod
3. 3. Kurz – Citlivý řez ovocných
stromů - teorie i praxe – potulný
sadař Dominik Grahmann – informace a přihlášky na l.balouskova@gmail.com 725 257 538 www.
potulnysadar.cz – vstupné 250,Kč – Borská 125 (KARA) od 10 do
16 hod
11. 3. Kino – Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu – vstupné
40,- Kč - Městské společenské centrum Sokolovna v 16 hod

knihovny, kde si mohou celý rok zdarma
půjčovat knihy a časopisy. Pasovaní čtenáři rytíři Toulovci slíbili, že budou číst
rádi a pravidelně, ke knížkám se budou
chovat hezky a opatrně a knížka se stane
jejich kamarádem.

15. 3. Přednáška – Národní týden
trénování paměti – prezentující
Ing. Jarmila Menšíková – vstup
zdarma – Vzdělávací centrum Ergoeduka v 15 hod
23. 3. Noc s Andersenem – pohádkový večer a spaní v knihovně pro
malé čtenáře – městská knihovna v
18 hod
23. 3. Kino naslepo – Nechte se
překvapit tím, co vám pustíme –
vstupné dobrovolné - Městské společenské centrum Sokolovna ve 20
hod
25. 3. Březen – nebřezen – jaro na
dvoře – slavnostní zahájení velikonoční výstavy – pořádá ZŠ a
MŠ Perálec – Zderazský domeček
ve 14 hod
27. 3. Beseda - Antonín Panenka
– vstupné 50,- Kč (předprodej od
12. 3.) – Vzdělávací centrum Ergoeduka v 17 hod
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LETOŠNÍ SEDMNÁCTÝ BŘEZEN JE DNEM JIŽ SEDMÉHO VÝROČÍ OBNOVY ( viz první až třetí díl tajenky)
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Policie ČR informuje občany města Proseč a okolních obcí

Lidský hyenismus – podvody páchané na
seniorech
V minulém článku jsme vás seznámili
s tísňovými linkami a s tím, jak podávat
trestní oznámení. Dnes se zaměříme na
rady pro poměrně ohroženou skupinu
obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro
podvodníky snadnou kořistí, a proto se
často stávají obětmi především majetkové
trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době
bohužel není ani domácí násilí páchané
na seniorech, o kterém však budeme psát
až příště. Dnešní článek je věnován jak
seniorům, tak i jejich rodinám, protože
z našich zkušeností víme, že právě děti,
vnoučata a široká rodina může seniorům
pomoci nestát se obětí podvodníků.
Podvody páchané na seniorech jsou
poměrně latentní trestnou činností.
Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. Pachatelé
jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním
důvodem proč si pachatelé vybírají starší
osoby je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají
minimum kontaktů s okolím, jsou méně
ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře
brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají
do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí,
kde je následně připraví i o celoživotní
úspory. My jako policie se snažíme této
trestné činnosti předcházet, vytváříme
preventivní programy, pořádáme besedy
a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme
na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně
bohužel trestných činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.
Co se týká pachatelů této trestné
činnosti – již v názvu článku jsem se
nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a
občas i částečné nemohoucnosti starších
lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, na
první pohled působí sympaticky, mile,
jsou schopni bez problémů navazovat
kontakty. Své podvody mají velice dobře
připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami
bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo
o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se působit
vzdělaně, používají slova, kterým senioři
nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni
rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji
oběť a snadno si získávají důvěru. Co mají
pachatelé společného, jsou opakující se
legendy, se kterými bývají stále úspěšní.
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O jaké LEGENDY se jedná a na co si
máte dát velký pozor? Tak v první řadě
to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či
požadování NEDOPLATKU za různé
energetické služby – voda, plyn, elektrika.
Zde bychom rádi upozornili, že žádná
energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů,
že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika,
voda či plyn pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám
domů žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte
nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům
o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze
(ať na zaplacení údajného nedoplatku
nebo na rozměnění peněz). Poté se vám
snaží vloudit do domu a peníze ukrást.
Do vašeho domu se dostanou tak, že vy
nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají
žízeň nebo potřebují na toaletu. S tím
souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ
SMLOUVY s tím, že za tento přepis
smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v
hotovosti a nikoho si domů nepouštějte!
O případných změnách ve smlouvách se
poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy
a podobně. Nikdy se nenechte donutit
cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o
čas na rozmyšlenou. Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru,
plynoměru apod. V těchto případech si
ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka
energetické společnosti. Nechte si přes
panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy
pracovníků uvedených společností a případně si jejich totožnost ověřte (než je
pustíte do domu či bytu) u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku
napsat na lísteček a dotyčným ho předat u
dveří, následně zatelefonovat nebo poslat
mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít,
byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na
sobě montérky s nějakým nápisem firmy
ještě neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, pokud si
nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak
se říká váš dům je váš hrad, vaše soukromí
a nikdo nemá právo vám ho narušit.
V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu a to
vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE
STAVEBNÍHO
BYTO-
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VÉHO DRUŽSTVA. Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších
kuchyňských linek nebo výměnu zámků
za lepší, bezpečnostní.
Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY.
Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to,
že někdo z rodiny měl dopravní nehodu,
porouchalo se mu auto, ztratil peněženku,
zastavili ho policisté a podobně, on u sebe
nemá peníze a tak si poslal kamaráda za
vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád
je však podvodník. Zde máme několik
rad. Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se
zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, který je v tísni. Pokud
podvodník zazvoní u vašich dveří nebo
vás potká před domem, nikdy ho nezvěte
dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu,
ať počká venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu
máte údajné peníze poslat. Pokud se mu
nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z
rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, v
žádném případě vám nedoporučujeme
cizím osobám předávat peníze! Dbejte
i na to, abyste nenechali pootevřené dveře,
aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu
a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný
přítel je v obrovských problémech a tlačí
vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti.
Nedejte se, jsou to vaše peníze! V těchto
případech vás můžou podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V
současné době mají pevné linky především starší občané, a tak si podvodníci
v telefonních seznamech hledají osoby
například i podle archaických jmen (například Anežky, Boženy, Marie apod.). V
seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam
za vám následně přijdou.
V neposlední řadě musíme zmínit i
legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A
NÁKUPŮ. V poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej
místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti,
jak je to u vás, obraťte se s dotazem na
váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní
prodej zakázaný a někdo se bude snažit
vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat
státní policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky.
Podvodníci v těchto případech nabízejí
široký sortiment zboží a služeb jako jsou
potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku,
pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i
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výkup starého nábytku, oblečení, starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte
starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího
tématu a to jsou hromadné VÝLETY
NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které
se tváří jako výlet za kulturou s obědem,
večeří nebo kávou a tam vám prodejci
nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak
podobně. Zde bychom na vás apelovali,
abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem k
podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů.
Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii. Těmito případy se média poměrně
rozsáhle zabývala a tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou
velmi dobrými psychology, povídají si s
vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli,
kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup
zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou
vás slovně napadat. Bohužel často mívají
velice dobře právně ošetřené smlouvy, od

kterých je velice těžké odstoupit (pokud
to je vůbec možné).
Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná nechtěně,
zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto
případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým rádi
popovídají, nechají se operátory různých
společností přesvědčit o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic
nepotřebujete, není vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se nastat obětí
podvodníků? Chraňte si své soukromí,
nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí
osoby do domu či bytu. Nedávejte se do
hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré
sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte,

kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat
do peněžních ústavů, a pokud je již máte
doma, uschovejte je na několika různých
místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.
V článku jsme jistě neobsáhli všechny
možné druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky podvodníků.
Pokud byste potřebovali pomoci, můžete
se kromě policie obrátit i na krizovou
linku pro seniory, která je v provozu 24
hodin denně a je poměrně vytížená – její
číslo je 800 157 157. Volání na linku je
zdarma.
Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, můžete se na nás obrátit a my v rámci svých
možností rádi přijedeme, předáme rady,
zkušenosti a poradíme, jak se v určitých
situacích zachovat.
Krásné únorové dny přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Sloupek naší kronikářky: Zima v roce 1929

Rok 1929 začal zimou, jakou u nás nikdo nepamatuje. Po dlouhém, pohodovém podzimu začal padat sníh až před samými vánočními svátky a po Novém roce
napadlo sněhu téměř na 1 metr. Současně
se dostavily mrazy, které se den ode dne
stupňovaly. Po celý leden a únor mrzlo
bez přestání. Největší mrazy nastaly v 1.
polovině února, kdy dosáhly – 30°C a v
některých krajích až – 40°C. Byla pravá
sibiřská zima. Zvěř v lesích, zajíci a koroptve v polích, nemohli pro silnou vrstvu
zmrzlého sněhu nalézt žádnou potravu
a byli vydáni na pospas krutým mrazům.
Jen několik málo jedinců se zachovalo. I
lidé touto neobyčejnou zimou velice trpěli. Zásoby paliva se brzy vyčerpaly a
nastala veliká nouze o uhlí. Zvláště chudina na tom byla velmi špatně. Do lesa
se pro závěje nebylo možné dostat a uhlí
nebylo. Města se zásobovala přednostně,
ale spousty sněhu ztěžovaly dopravu. V
polovici února byla celá řada vlaků naložených hornoslezským uhlím zasypána
kdesi na Moravě sněhem. Ve mnoha školách bylo zastaveno vyučování, protože
nebylo čím topit. Také hospodářství na
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venkově mělo potíže. Ve sklepích zmrzly
řepy a brambory, zdi i klenutí ve sklepech
a chlévech byly promrzlé, obalené silnou
vrstvou zmrzlé páry. Vodní prameny i
vodovody zamrzaly a nastával nedostatek
vody. Potoky a rybníky byly až do dna zamrzlé a ryby uhynuly. Katastrofální byla
tato zima i pro ovocné stromoví. Sady a
aleje ovocných stromů všech druhů většinou pomrzly. Z jara byl smutný pohled
na suché větve, které trčely k májovému
slunci. Osení chráněné silnou vrstvou
sněhu přezimovalo dobře, také úroda byla
v tomto roce dobrá.

Firma MAVI s.r.o.
přijme zaměstnance
na pracovní pozici:

Švadlena
Přípravář
Práce je možná na plný i částečný
úvazek a vhodná i pro OZZ či osoby
s částečným invalidním důchodem
Nástup je možný ihned!
Pro více informací:
Telefonicky na číslo 739 271 555
osobně na adrese Nové Hrady čp. 55
e-mailem na info@byluci.cz

Z podměstské kroniky připravila
Miluše Rejentová
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Příjme do pracovního poměru:
- strojníka na pásový bagr a traktor-bagr
- stavební dělníky na montáž kanalizace a vodovodu
Nástup od 1. 3. 2018
Více informací na tel. čísle
602 645 172.

AUTOŠKOLA V PROSEČI
Autoškola ABC Hlinsko ve spolupráci s Městem Proseč vyhlašuje
ZAHÁJENÍ KURZU
V PROSEČI
pro tyto druhy řidičských oprávnění:
A - motocykl
B - osobní automobil
T - traktor
C - nákl.automobil
D - autobus
E - přívěsy nad 750 kg

Skuteč
TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

HUDEBNÍ

18. 3.–13. 5. 2018

Skutečský festival již popatnácté

Návštěvníci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč uslyší, již v neděli 18. března, první tóny zahajovacího
koncertu, na kterém vystoupí Symfonický
orchestr Českého rozhlasu. Během dvou
měsíců nabídne například operu Panna

Orleánská, scénické provedení kantáty
Carmina Burana či nesmrtelné hity krále
popu Michaela Jacksona.
Podrobnější program naleznete na
stránkách http://hudebni.skutec.cz.

Zahájení se koná ve čtvrtek
15. března 2018 v 15:30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.
Kontakt: p. Šlemr 606 279 141

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI

50 % sleva pro firmy z Proseče,
prezentujte své výrobky a služby,
zveřejnění nabídky volného pracovního místa zdarma.
Uzávěrka vždy 15. v měsíci.
Náklad PZ 1000 ks.
Více info: www.mestoprosec.cz/obcan/
zpravodaj nebo na telefonu
468 005 030.
Objednávky: zpravodaj@prosec.cz
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POZVÁNKA NA ANTONÍNA PANENKU

Ergotep CSR Institut o.p.s. přivítá v úterý 27. března
2018 v 17:00 hodin fotbalovou legendu československé
kopané záložníka Antonína Panenku. Přátelské posezení
a vyprávění nejen o fotbale se odehraje v prostorách vzdělávacího centra Ergoeduka.
Zveme širokou veřejnost na strůjce nezapomenutelného
vršovického dloubáku, který rozhodl o historickém zlatu
pro Československo. Říká o sobě, že tu penaltu vymyslel,
ale patent na ni nemá. Přesto se díky ní stal slavným. Obletěla svět, v televizi ji pouštěli do omrzení, nazvali ji Panenkovou pentlí anebo vršovickým dloubákem, penaltou
nabitou inteligencí, padajícím listem, básnickou ódou na
penaltu… Prostě jak se komu ráčí a jak je mu libo.
Jedno ale mají všechna synonyma společné – ta drzá
penalta, kterou poslal Seppu Maierovi přímo doprostřed
brány, zatímco se německý gólman válel u tyče a marně
zvedal ruce na znamení protestu, bude navždy spojována
s Antonínem Panenkou a vítězným rozstřelem o zlato ve
finále evropského šampionátu 1976 v Bělehradu.
Jan Pospíchal, Mgr. Pavlína Herynková
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