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Oprava Podměstské se blíží
Město Proseč vyjednalo s Pardu-

bickým krajem opravu ulice Podměst-
ská. Úsek komunikace od náměstí po 
benzinovou pumpu bude opraven ještě 
letos. Pardubický kraj na tuto akci 
vyčlenil prostředky ve svém rozpočtu 
a v současné době probíhá výběr zho-
tovitele. Akce za téměř 20 milionů 
korun bude zahájena v polovině června 
a bude trvat až do září. S touto akcí 
budou spojena dopravní omezení, 
o kterých budeme občany po jednání 
s vybraným zhotovitelem informovat.

Proseč získala dotace od kraje
Pardubický kraj podpořil všechny 

podané žádosti o dotaci našeho města. 
Proseč tak v letošním roce získá od 
kraje finanční prostředky ve výši 
1,6 milionů korun na kanalizaci, 
opravu mostu k táboru Barrandov, 
nový kamerový systém do Muzea dý-
mek, nové fotbalové střídačky, do-
plnění stojanů na kola a odpočívadel  
k turisticky zajímavým místům, ale 
také na akce Malá Proseč Terézy No-
vákové, Den řemesel a Cyklo Maštale 
2018. Nad akcemi navíc hejtman Mar-
tin Netolický převzal i osobní záštitu.

Výtah na městském úřadě bude!
Po několikaletém snažení zástupců 

města, spojeným s obrovskou neo-
chotou státu podporovat odstraňování 
bariér na úřadech místních samospráv, 
se nám nakonec podařilo dotaci ve výši 
900 tisíc na nový výtah získat. Přestože 
je dotace maximální, tvoří pouze 50 
procent skutečných nákladů, zbývající 
prostředky musí město naleznout ve 
svém rozpočtu. Vzhledem k velmi po-
malému tempu rozhodování státu bylo 
nutné, ještě před rozhodnutím hod-
notící komise Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, vysoutěžit dodavatele a 
začít jednat s nájemníkem - Českou 
poštou o částečném omezení provozu 
v době provádění stavebních prací. 
Stavební práce by měly být zahájeny v 
červenci a dokončeny v září.

Lubomír Brabec vystoupil v Proseči a věnoval nám svou dýmku
S jubilejním 15. ročníkem festivalu 

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 
se program rozšířil i do Proseče. Díky 
spolupráci měst Proseč a Skuteč a vstříc-
nosti prosečského sboru Českobratrské 
církve evangelické vystoupil v pátek 4. 
května 2018 v evangelickém kostele v 
Proseči kytarový virtuóz Lubomír Bra-

bec, který patří k nejvýznamnějším kon-
certním kytaristům současnosti. Lubomír  
Brabec je také vášnivý kuřák dýmek, bě-
hem návštěvy nám věnoval nový přírůstek 
do expozice dýmek slavných osobností. 
Na oplátku od nás dostal dýmku z BPK, 
kterou si hned před muzeem „zakouřil“.

Miloslav Hurych, místostarosta města

Návrat pamětní desky padlým občanům zpět po 60 letech
Město Proseč chystá po 60 letech ná-

vrat pamětní desky věnované padlým ob-
čanům v první světové válce. Vše začalo v 
roce 1921 návrhem SDH Proseč na vy-
tvoření desky věnované padlým spoluob-
čanům, sbor se rovněž ujal organizování 

sbírky. Až v roce 1934 se však podařilo 
nashromáždit dostatek peněz, aby mohla 
být bronzová deska vytvořena. Výbor 
tehdy složený ze všech spolků, organi-
zací a obce rozhodl o umístění desky do 
vchodu obecní školy čp. 18 na náměstí 
(dnes sídlo Městského úřadu Proseč). 
Návrh desky provedl akademický sochař, 
legionář a účastník bitvy u Zborova, Ka-
rel Babka z Prahy. Slavnostní odhalení 
pamětní desky se uskutečnilo 29. června 
1934 za účasti členů sborů dobrovolných 
hasičů z Proseče a Záboří. Deska na místě 
nevydržela dlouho, v 50. letech byla od-
straněna a „uklizena“ na neznámé místo. 
Teprve nedávno byla deska nalezena na 
půdě jedné nemovitosti v majetku města. 
Rada města rozhodla o úpravě chodby a 
návratu desky na původní místo. Návrat 
pamětní desky je symbolickým aktem a 
naplněním hodnot občanů, kteří položili 
své životy ve světové válce a přispěli tak 
ke vzniku samostatného Českosloven-
ského státu v roce 1918. Návrat desky na 
původní místo proběhne na den přesně 
po 84 letech dne 29. června 2018.

Jan Macháček, starosta města ProsečNávrh umístění desky na původní místo
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Josef Čechal má svou ulici
Během pojmenování ulic jsme se 

snažili vyvarovat se pojmenování po 
osobnostech. Je to věc složitá, kon-
troverzní a pro mnoho občanů hodně 
osobní. Svou roli zde hrají také nega-
tivní zkušenosti z dob minulých a tak 
zastupitelstvo rozhodlo, že zatím bu-
dou v Proseči pojmenované po osob-
nostech pouze náměstí a dvě ulice.

Jako první bylo pojmenováno ná-
městí, které získalo jméno po uzná-
vaném lékaři a prosečském patrio-
tovi Václavu Vojtěchu Tošovském. 
Myšlenka pojmenovat náměstí po 
Dr. Tošovském padla již na jednání 
zastupitelstva v roce 2007, následně 
uplynulo dalších 7 let než byla myš-
lenka uskutečněna.

Podruhé došlo k pojmenování ulice, 
spíše o potvrzení již užívaného ná-
zvu, naproti Sokolovně, kde se ulice 
jmenuje po německých spisovatelích  
Jindřichu a Thomasu Mannových, kte-
rým Proseč v letech 1935 a 1936 udě-
lila domovské právo.

Potřetí tak rozhodlo zastupitelstvo 
města, na návrh rady města, v letošním 
roce. Ulice kolem katolického hřbitova 
byla pojmenována po oblíbeném pá-
terovi Josefu Čechalovi, který Proseči 
a jeho občanům obětoval 40 let svého 
života. Josef Čechal působil v římsko-
katolické farnosti od roku 1956 až do 
2. listopadu 1996, kdy náhle zemřel 
uprostřed dušičkové bohoslužby na 
prosečském hřbitově u křížku. Ulice 
Čechalova zatím obsahuje pouze dvě 
novostavby, ale je zde předpoklad 
rozšíření ulice s vytvořením nových 
stavebních parcel. Josef Čechal rád 
pracoval s mladými lidmi, uznával je i 
s jejich názory a proto by ho jistě po-
těšilo, že zde mladé rodiny zůstanou 
a budou žít svůj nový život v místě, 
které ponese jeho jméno.

Jan Macháček, starosta města Proseč 

Proseč má po 68 letech pojmenované všechny ulice
Město Proseč má v současné době po-

jmenovaných 32 ulic, jedno náměstí a 
dva parky. Proces pojmenování ulic a ve-
řejných prostranství je u konce. Poslední 
pojmenování proběhlo na březnovém jed-
nání zastupitelstva města. Pojmenování 
ulic v místních částech Paseky, Martinice, 
Česká Rybná a Miřetín se neplánuje, po-
kud si to občané sami nebudou přát. 

Pojmenování všech ulic v Proseči byl 
složitý a dlouho připravovaný projekt, 
který byl zahájen v srpnu 2014 pojmeno-
váním náměstí. Následovalo 8 etap po-
jmenování v průběhu následujících 4 let. 
Cílem bylo vyřešit duplicitu popisných 
čísel, která vznikla v roce 1950 sloučením, 
do té doby samostatných, obcí Záboří, 
Podměstí a Proseč do jedné, historicky 
nejstarší obce a tou byla Proseč.

Sloučením se stalo, že se vyskytují v 
Proseči některá popisná čísla dokonce tři-
krát. Obtížná byla v minulosti především 
orientace pro složky integrovaného zá-
chranného systému. Občané často chybo-
vali při volání o pomoc hasičů, záchranné 
zdravotní služby nebo policie a město 
bylo na tyto případy IZS opakovaně upo-
zorňováno. V těchto situacích rozhodují 
často sekundy a zmatené bloudění hasič-
ských vozů nebo záchranky po Proseči 
mohlo stát naše občany nejen ztrátu ma-
jetku, ale především jejich životů. V nevý-
hodě byli také místní živnostníci a pod-
nikatelé, „přespolní“ zákazníci měli často 
velký problém je najít, podobně na tom 
byly i zásilkové služby.

Pojmenování všech ulic obce je ojedi-
nělý krok v rámci celé České republiky a 
z existujících více než 6250 obcí se jich k 
tomu rozhodlo pouze pár. První pokus o 
pojmenování ulic v Proseči proběhl v roce 
1987, kdy byly dokonce umístěny některé 
tabulky názvů ulic, bohužel tento proces 
nebyl dokončen, protože ulice nebyly za-
registrovány na katastrálním úřadu.

Uplynulo dalších 24 let než se myš-
lenkou pojmenování znovu začalo zabý-
vat vedení města, bylo to v souvislosti s 

navrácením historického statutu města v 
roce 2011. Než byl proces pojmenování 
zahájen uplynuly další 3 roky, během 
kterých jsme zjišťovali jak vše správně 
provést a sbírali jsme zkušenosti z jiných 
měst a obcí. Věděli jsme, že to může 
přinést i problémy, ale z dlouhodobého 
hlediska se jedná jednoznačně o správné 
rozhodnutí, bylo to politické rozhodnutí, 
které si vyžadovalo jistou odvahu.

Pro nové stanovení názvů ulic byly vyu-
žity některé již zavedené názvy, historické 
a místopisné názvy, podněty občanů a v 
poslední etapě dokonce pomáhal navrh-
nout nové názvy prosečský klub seniorů. 

Vžití nových názvů si vyžaduje určitý 
čas a může v počátku občanům nebo 
firmám způsobit i určité komplikace a 
problémy, za které se jménem města 
omlouvám V katastru jsou nové názvy 
již zavedeny, tím se postupně dostávají i 
do navigačních systémů, označení ulic v 
rámci orientačního systému města bude 
dokončeno v červnu.

Proseč je krásné a perspektivní město 
a pojmenování ulic je důležité, pokud ho 
chceme společně dále rozvíjet a budovat. 
Budou zde vznikat nové lokality a další 
nové ulice, v těchto případech je nutné 
myslet na to, aby se nové názvy ulic na-
vrhovaly už během projektové přípravy 
těchto lokalit, aby se předešlo lidové tvo-
řivosti a následným komplikacím.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Seznam názvů náměstí, ulic a parků v Proseči:
náměstí: 1. Dr. Tošovského
ulice: 1. Borská, 2. Bratří Mannů, 
3. Budislavská, 4. Čechalova, 5. Čes-
kobratrská, 6. Farská, 7. K Návsi, 
8. Ke Koupališti, 9. Krátká, 10. Lipová, 
11. Luční, 12. Na Ohradě, 12. Na Roz-
cestí, 13. Na Ručičce, 14. Na Skalce,  
15. Na Sklárně, 16. Pasecká, 17. Pas-
tvisko, 18. Podměstská, 19. Průmy-
slová, 20. Rybenská, 21. Rychtářská,  

22. Školní, 23. Terézy Novákové,  
24. U Hřiště, 25. U Šumavy,  
26. V Plůtků, 27. Ve Dvoře, 28. Větrná,  
29. Za Okály, 30. Za Potokem,  
31. Zahradní, 32. Zábořská
parky: 1. Rychtářovy sady, 2. Gen. Sva-
toně a kpt. Sošky
Mapu všech ulic v Proseči naleznete 
na straně 12 - 13.
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Regenerace zeleně města Proseč - III. etapa - Prosečské aleje
V letošním roce město Proseč realizuje 

projekt „Regenerace zeleně města Proseč 
- III. etapa - Prosečské aleje“ (CZ.05.4.27
/0.0/0.0/16_029/0002469). Projekt nava-
zuje na předchozí dvě úspěšné etapy re-
vitalizace zeleně města Proseč, které byly 
realizovány v letech 2014 a 2015. Cel-
kové náklady realizace projektu jsou 862 
tisíc korun včetně DPH, z toho činí cca 
80 procent získaná dotace z prostředků 
EU přes Operační program Životní pro-
středí, zbývajících cca 20 procent jsou 
prostředky z rozpočtu města Proseč.

Cílem třetí etapy je zvýšení biodiverzity 
v rámci systému ploch zeleně mimo za-
stavěné území města Proseč. Aleje svojí 
liniovou výsadbou odedávna propojují 
obce s okolím, lemují lidské cesty a jsou 
významným krajinotvorným prvkem. Pů-
sobí také jako větrolamy a v některých 
případech i jako ochrana před závějemi. 
Výsadba alejí byla a je prováděna také pro 
vytvoření souvislého stínu, který zčásti 
zmírňuje účinky přímého slunečního 
záření. V zimním období, kdy bývá sa-
motná cesta zavátá aleje ukazují její trasu 
a směr. V neposlední řadě jsou aleje tak-
též významným orientačním prvkem v 
krajině.

Práce na obnově alejí jsou prováděny 
podle návrhu a dokumentace odborného 
architekta na zeleň Ing. Jakuba Zemana. 
Obnovené a nově vysazené aleje se nachá-

zejí v Proseči, Miřetíně a Záboří. Celkem 
je regenerováno 7 alejí o celkové délce cca 
4 km. V rámci projektu bylo vysazeno 356 
nových stromů a ještě bude ošetřeno 67 
stávajících stromů. Některé aleje jsou tvo-
řeny ovocnými stromy, které budou v létě 
a na podzim poskytovat občerstvení svým 
návštěvníkům. K výsadbě i dosadbě ovoc-
ných stromů jsou použity vhodné odrůdy, 
typické pro naší oblast. Související kácení 
dřevin a terénní úpravy jsou prováděny s 
maximálním ohledem na stávající porosty. 
Navržené výsadby dřevin respektují tra-
sování inženýrských sítí v lokalitě a jejich 
ochranná pásma. Ve vysoutěžené ceně je 
i následná několikaletá údržba nově vysa-
zených stromů.

Zeleň všeobecně působí velmi příz-
nivě na místní mikroklima, kdy zvláště 
v parných letních dnech snižuje teplotu 
ve svém okolí. Můžete si všimnout, že 
například v lese je teplota v průměru o  
3 stupně nižší než na volném prostranství. 
Stromy zachytávají drobný prach a odpa-
řují do svého okolí velké množství vody, 
zvlhčují tím vzduch, který je potom pří-
jemnější na dýchání. 

Věříme, že naše nově zregenerováné 
aleje zvýší estetickou hodnotu krajiny ko-
lem Proseče, zpříjemní Vám procházky 
po jejím okolí a v neposlední řadě Vám 
nabídnou i něco sladkého na osvěžení.

Tomáš Háp, radní města Proseč

Alej v Miřetíně

Alej k Pastvisko

Alej Na Ohradě

Alej na Jonášově kopci

Město Proseč pomohlo farnosti opravit dětské farní hřiště
Vedení města Proseč jednalo se zá-

stupci Římskokatolické farnosti Proseč 
u Skutče a zástupci firmy Ergotep, druž-
stvo invalidů o nutné opravě dětského 
hřiště na farní zahradě v Proseči. Hřiště 
vybudovala a uhradila před 10 lety firma 
Ergotep, v následujících letech firma hři-
ště bezúplatně převedla na místní farnost. 
Ergotep dodnes o hřiště a zahradu dále 
pečuje. V současné době byla nutná ná-
kladnější oprava hřiště, na kterou bohužel 
farnost nemá finanční prostředky. Vzhle-
dem k faktu, že v roce 2015 podala místní 
římskokatolická farnost na město žalobu 
a soudní spor stále probíhá, rozhodlo již 
v minulosti město, že do doby vyřešení 
sporu nebo stažení žaloby nebude místní 
farnost finančně podporovat.

Rada města si je vědoma, že v tomto 
případě jde především o děti a těch se 
běžící spor netýká, proto město navrhlo 
místní farnosti a firmě Ergotep partner-
ství v rámci zajištění bezpečnosti dět-
ských hřišť a celou opravu napřímo ob-
jednalo a na své náklady uhradilo. Město 
v rámci partnerství přislíbilo vstřícný pří-
stup k úhradě budoucích nutných oprav 
dětského hřiště a nebrání se ani společné 
diskuzi nad rozšiřováním hřiště v budou-
cích letech o nové prvky a dětské atrakce. 
Jedinou podmínkou města je, že hřiště 
zůstane veřejně přístupné bez omezení a 
město ho bude moci uvádět v rámci pro-
pagace své sítě dětských hřišt města.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Město Proseč rozdalo spolkům 
téměř 375 tisíc korun

Proseč dlouhodobě podporuje spolky 
a organizace ve městě. V letošním roce 
zastupitelstvo a rada rozhodly o pří-
spěvcích pro sportovní kluby a spolky 
ve výši 220 tisíc korun, dále schválily 
žádosti na podporu kultury a spole-
čenských akcí ve výši 70 tisíc korun. 
Kromě toho byly městem podpořeny 
také dvě investiční akce. Částkou 35 
tisíc korun byla podpořena investiční 
akce výměny oken a odizolování Or-
lovny žadatele TJ Orel Proseč. Část-
kou 50 tisíc korun byla podpořena také 
žádost spolku Duha Miřetín na zave-
dení vodovodu do tábora Barrandov. 
                         Jan Macháček, starosta
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Poděkování za dar pro 
Pečovatelskou službu Proseč

Pečovatelská služba Proseč děkuje 
za dar paní Boženy Kašparové z Čelá-
kovic, která věnovala pro klienty naší 
služby zdravotní pomůcku - chodítko.

Děkujeme a přejeme paní Kašparové 
pevné zdraví a stále stejný pozitivní 
přístup k životu.

Stanislava Češková, 
vedoucí pečovatelské služby 

Merida Cyklo Maštale 2018
Necelý měsíc zbývá do startu 18. roč-

níku prestižního bikového maratonu Me-
rida Cyklo Maštale 2018. 

Hlavními partnery letošního ročníku je 
opět Merida, Bike Sport Chrudim a spo-
lečnost Dipro, výrobní družstvo invalidů. 
Na tři nejlepší v každé kategorii čekají 
zajímavé a originální ceny od těchto part-
nerů. 

Krásná cena čeká i na vítěze v kate-
gorii rodinných týmů – pronájem vozu 
ŠKODA KAROQ na víkend s plnou 
nádrží od našeho nového partnera Mercia 
Chrudim. Pro děti bude připraven ská-
kací hrad a soutěže. 

Zazávodit si můžete také na cyklotre-
nažéru ve stánku CK Kudrna, který pro 
vítěze připravil zájezdy do Rakouska - 
Salzkammergut Trophy a Solná komora. 

Firma Kolofogo, připravil pro letošní 
ročník soutěž pro děti o odrážedlo z 
vlastní dílny. Tak neváhejte a stavte se v 
jejich stánku na prosečském náměstí! 

Čestným hostem letošního ročníku 
bude olympijská vítězka a mistryně světa, 
bývalá československá atletka, Jarmila 
Kratochvílová. Autogramiáda proběhne 
ve stánku informačního centra na ná-
městí krátce po 12 hodině.

V letošním roce odstartují rodinné 
týmy v odpoledních hodinách, bude tedy 
možné, aby si děti odjely svůj vlastní zá-
vod, případně i dospělí a pak společně 

vyrazili na trať pro rodinné týmy. Šance 
na vítězství jsou tedy několikanásobné! 
Tak neváhejte a včas se zaregistrujte do 
závodu! 

Závodníci mohou vybírat ze 4 jídel. Na 
výběr je hovězí guláš s chlebem, zeleni-
nové rizoto, těstovinový salát s kuřecím 
masem a ovocné knedlíky. Jídlo se vydává 
v ZŠ od 11 do 17 hodin. 

Závodníkům, kteří se umístili na před-
ních pozicích v loňském ročníku, bude 
umožněn start z první vlny. Závodníci se 
budou řadit na start koridorem vyznače-
ným pro VIP. Start z první vlny bude mít 
závodník vyznačen na startovním čísle. 

Pro letošní ročník jsme pro vás připra-
vili trička v barvě červené. Kdo má zájem, 
může vybírat z klasické bavlny za 150 Kč 
(dvoubarevný potisk) nebo funkční po-
lyester (jednobarevný potisk) za 250 Kč. 
Střihy dámské, pánské i dětské.

Kapacita závodu na 50 km je omezená 
na 350 závodníků. Ve chvíli, kdy bude 
počet naplněn, bude přihlašování do 
této kategorie ukončeno. Doporučujeme 
včasné přihlášení do závodu. 

Celou akci bude opět moderovat Jan 
Rýdlo, hudební produkci zajistí kapela 
QUATTRO.

Předpokládané časy startů:
10:00 Start hlavní kategorie na 100 km
10:10 Start kategorie na 50 km
10:15 Start kategorie na 25 km
10:20 Start kategorie na 300 m odráže-

dla kluci
10:25 Start kategorie na 300 m odráže-

dla holky
10:30 Start kategorie na 300 m kola 

kluci
10:34 Start kategorie na 300 m kola 

holky
10:40 Start kategorie na 1 km
10:50 Start kategorie na 5 km
10:55 Start kategorie na 10 km
14:00 Start kategorie na 20 km
14:02 Start „Pivního triatlonu“
14:06 Start „Pivního sprintu“

POZOR!!! Všichni závodníci včetně 
dětí se musí na závod přihlásit elektro-
nicky nejpozději do 6. 6. 2018!! Dohlášky 
na místě nebudou možné ani pro dětské 
kategorie!! Startovné lze uhradit na místě 
u prezence. 

Zvýhodněné startovné, možnost objed-

nat si tričko a jídlo (pro kategorie 25, 50 
a 100km je jídlo v ceně startovného) platí 
pouze pro přihlášené závodníky, kteří 
startovné uhradili do 20. 5. 2018!! Pokud 
nebude startovné uhrazeno, nebude mít 
závodník objednané jídlo ani triko, přesto 
že byl přihlášen!

Podrobnější informace naleznete na 
webu www.cyklomastale.cz a na FB.

Těšíme se na Vás!
za tým pořadatelů Lucie Oherová

Nabídka brigády: 
Obsluha Toulovcovy rozhledny

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 
nabízí brigádu pracovníka obsluhy 
Toulovcovy rozhledny na měsíc červen.  
Provozní doba je denně kromě pondělí 
(út – ne) od 10 do 16 hodin. Finanční 
odměna za hodinu činí 75 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.), re-
ditel@mastale.cz.

Za SOTM Lucie Oherová
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Ukliďme Paseky a Pasecký les
Další prosluněná akce je za námi. Dne 

7. dubna uspořádal spolek P.A.S.E.K.Y 
ve spolupráci s Městem Proseč 1. ročník 
úklidové akce UKLIĎME PASEKY A 
PASECKÝ LES. Jedna z mnoha úkli-
dových akcí pod hlavičkou Ukliďme svět, 
ukliďme Česko, do kterých se zapojili 
lidé ze všech koutů České republiky. Pro-
tože nám počasí velmi přálo, udělali jsme 
velký kus práce. Dobrovolníci, kterých se 
sešlo celkem 42, z toho 23 dětí, uklidili 
Paseky a Pasecký les. V rámci této akce 
jsme stihli uklidit i park Gen. Svatoně a 
kpt. Sošky. Veliké poděkování patří po-
mocníkům z Otradova, Borek, Skutče 
a Proseče a hlavně také všem dětem z 
SDH Proseč, kteří byli ráno s úsměvem 

a nadšením připraveni pustit se do práce. 
Všichni jste byli úžasní! Podařilo se se-
sbírat neuvěřitelných 350 kilogramů od-
padu o jehož likvidaci se postaralo Město 
Proseč, kterému taktéž děkujeme. Občas 
nám opravdu zůstával rozum stát nad tím, 
co jsou lidé schopni do lesa vyhodit. Teď 
nás ale hřeje hezký pocit, že jsme udělali 
něco pro naši krásnou přírodu a doufáme, 
že to takto uklizené vydrží hodně dlouho. 
Pokud by to tak ale nebylo, tak se po-
kusíme znovu uspořádat podobnou akci, 
která se bude po celé České republice ko-
nat v sobotu 15. září 2018.

Za spolek P.A.S.E.K.Y - 2017
Veronika Macháčková
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Vyčistili jsme koupaliště
V dubnu loňského roku proběhla na 

Martinicích I. etapa rekonstrukce míst-
ního „koupaliště“. Revitalizaci vodní ná-
drže provedli členové a příznivci spolku 
Naše Martinice z. s. za významné fi-
nanční podpory Pardubického kraje a 
města Proseč.

Aby bylo možné toto oblíbené odpo-
činkové místo využívat, bylo třeba jej při-
pravit na další rekreační období. Nikdo 
by totiž neřekl, kolik nečistot se nejen 
z napadaného listí může usadit na dně 
nádrže za jednu jedinou sezonu. Svolali 
jsme proto členy spolku Naše Martinice z. 
s., aby společnými silami koupaliště vyčis-
tili. V sobotu 21. dubna se na místě sešlo 
více nežli 20 ochotných brigádníků a také 
řada dětí.

Nejprve bylo zapotřebí povolit doslu-
hující stavidlo a nádrž pomalu vypouštět. 
Úklidová četa ty největší nánosy vyvážela 
na kolečkách, za ní postupovali čističi s 
košťaty a nakonec poslední frontu tvořili 
dobrovolní hasiči z Proseče, kteří zbýva-
jící nečistoty splachovali proudnicemi do 
odtoku. Další skupina upravovala břehy 
a okolí nádrže. Pocit z dobře vykonané 
práce umocnil krásný a prosluněný den.

Na své si přišla také ekologie. Mezi 
uvedenými čističi se neustále pohybovala 
skupina dospěláků a dětí, která z vody vy-
bírala čolky, kterých se nám podařilo za-
chránit více nežli 300.  Čolci byli po vyčiš-
tění nádrže vráceni zpět do svého čistého 
prostředí. Čolek je totiž v ČR zákonem 
chráněn v kategorii silně ohrožený druh. 

Jako ocasatý obojživelník žije ve vodě i 
na souši, kde tráví zimní období. Je velmi 
citlivý na čistotu vody a jeho přirozeným 
prostředím jsou obvykle nevelké rybníčky 
či tůně, jež z naší krajiny postupně mizí. 
Proto není tento blízký příbuzný mloka 
ohrožen ani tak přirozenými predátory, 
kterými jsou kachny či čápi, jako činností 
člověka. Pro své rozmnožování dnes čolci 
obtížně hledají vhodnou vodní plochu, na 
cestě za ní, plné překážek včetně frekven-
tovaných silnic, jich mnoho zahyne. Bez 
pomoci ochránců přírody by budoucnost 
čolka v naší krajině nevypadala příliš na-
dějně.

Dnes se už ale koupaliště znovu napou-
ští a pomalu se začíná těšit na své první 
návštěvníky.

Velké poděkování patří Sboru dobro-
volných hasičů města Proseč,  jmenovitě 
Robertu Nekvindovi, Josefu Soudkovi a 
Pavlíně Vodičkové. Bez techniky hasič-
ského sboru by nebylo možno tak kva-
litně vyčištění provést. Poděkování patří 
samozřejmě také všem ostatním, kteří se 
akce zúčastnili. Fotodokumentace je k 
nahlédnutí na stránkách spolku – www.
nasemartinice.cz.

Pokud se podaří na příští rok získat 
další finanční prostředky, rádi bychom v 
revitalizaci nádrže pokračovali opravou 
jejího dna, šikmých stěn a instalací na-
pouštěcích a vypouštěcích mechanismů.

Za výbor spolku Naše Martinice z. s.
předseda Miroslav Mareš
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Den sv. Jiří 
Dne 21. dubna 2018 si skauti připo-

mněli osobnost sv. Jiří, patrona skautů. 
Jako každý rok jsme si připravili pro 
děti a jejich rodiče zábavné odpoledne. 
Tento rok se nesla oslava sv. Jiří ve stylu 
oslav 100 let od vzniku Československa. 
Hlavním úkolem dětí bylo seznámit se 
se slavnými osobnostmi tehdejší doby a 
se skautskou poštou. Mladší děti plnily 
různé úkoly rozmístěné v Rychtářových 
sadech, za které sbíraly poštovní známky. 

U Emy Destinové měly za úkol zazpí-
vat písničku, u Jana Jánského správně vy-
bavit zdravotní lékárničku, s Emilem Zá-
topkem si proběhnout překážkovou dráhu 
a s Tomášem Garrigueem Masarykem 
se děti seznámily s historií. Úkol star-
ších dětí byl o něco zapeklitější. Dostaly 
mapu a hádanku, podle které zjistily, jaké 

je jejich první stanoviště, na které musely 
dojít. Když stanoviště našly, nalepily si 
poštovní známku do průvodky a vydaly 
se na další stanoviště. Pokud děti vše spl-
nily, odměna je neminula. Mimo plnění 
úkolů jsme si připravili i adrenalinový 
doprovodný program. Děti se tak mohly 
svézt na lanovce, pomocí lanové techniky 
si vyzkoušely šplhat mezi stromy. Dále 
si mohly vyrobit ozdobný límeček, opéct 
si buřt nebo si dát něco dobrého k pití. 
Navštívili nás také veteráni a vojáci s vý-
bavou doby Československa. Tímto bych 
ráda poděkovala všem, kteří jste si přišli 
osobnost sv. Jiří připomenout s námi, užít 
si prosluněné odpoledne a zasoutěžit si.  
Děkuji i všem, kteří se, jakkoliv podíleli 
na přípravě.

Skautské středisko Toulovec Proseč
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Rychtářovy sady rozkvetly aneb Májový karneval č. 2
V sobotu 12. května se Rychtářovy sady 

zaplnily květinami; květinami v podobě 
našich “hnízdovských maminek”, které 
jakoby, při příležitosti svého nedělního 
svátku, úplně rozkvetly…

Zhruba 80 dětí se s námi přišlo pobavit 
a “karnevalově si zařádit”, ať již v připra-
vené masce či bez ní. U vstupu všechny 
děti obdržely lízátkovou kytičku a mohly 
se vydat do víru tance a zábavy, kterou 
pro ně v průběhu odpoledne zajišťovali 
nejen “naše kytičky”, ale také moderátor 

Míra Kaplan. Ten svými soutěžemi, ta-
nečky a kreacemi dokázal děti doslova 
připoutat k parketu. Za soutěž, či splněný 
úkol vždy plynula sladká odměna a na zá-
věr veselého a roztančeného odpoledne 
na děti opět čekal muffinový dort, který i 
letos slavil velký úspěch.

I počasí se vydařilo a mírný májový deš-
tík nás tak zkropil, až po skončení akce 
při úklidu. Strávili jsme opět příjemné 
slunečné odpoledne plné smíchu a po-
hody a za to děkujeme nejen všem, kteří 

se na jeho přípravě a průběhu podíleli, 
ale samozřejmě také našim sponzorům 
Městu Proseč a Coop Jednotě, Dohlíže-
címu výboru Proseč.

Pokud se Vám naše akce líbí, přidejte 
se k nám již v sobotu 2.6.2018 na Dobro-
družnou plavbu Tichým oceánem, jejímž 
cílem bude objevení tajuplného ostrova 
plného zábavy…

Více fotografií ve fotogalerii na webových 
stránkách města Proseč.

Klub Hnízdo Proseč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC Z 
Perálec

Š  a M Š  

Velikonoční výstava ve Zderazi se 
konala již podesáté, tentokrát pod ná-
zvem Březen nebřezen aneb Jaro na dvoře. 
Výstavu zahájily děti vystoupením ve sta-
ročeském stylu a výrobků letos bylo opět 
nepočítaně.

Děti z MŠ navštívily Městskou 
knihovnu v Proseči … v rámci tématu 
Moje knížka kamarádka. Prohlédly si 
knihy podle svého zájmu – pohádkové, 
obrázkové i encyklopedie. Děkujeme paní 
knihovnici Evě Rejentové, která nás mile 
přivítala a dětem knihovnu představila.

Žáci ZŠ Perálec navštívili 
Prahu

Den před Velikonočními prázdni-
nami vyrazili žáci 4. a 5. ročníku do 
našeho hlavního města. Vše o čem 
jsme se učili v hodinách vlastivědy, 
jsme si jeli prohlédnout na vlastní oči. 
Ráno jsme si přivstali na autobus a v 
Pardubicích přestoupili do vlaku. V 
Praze jsme samozřejmě k dopravě 
využili metro, a protože někteří jeli 
tímto dopravním prostředkem poprvé, 
uvítali jsme i dopravní omezení, díky 
kterým jsme si přidali několik stanic a 
přestupů. 

Naším prvním cílem se stal Praž-
ský hrad, kde jsme v rámci hry Hra 
na hrad splnili v rolích středověkých 
umělců a zbrojnošů několik zapekli-
tých úkolů. Poté jsme se prošli Zlatou 
uličkou a okouzlila nás krása a velikost 
Chrámu sv. Víta. Po poledním střídání 
stráží jsme se vydali pěšky přes Karlův 
most na Staroměstské a Václavské ná-
městí. Prohlédli jsme si nejen památky, 
ale i výlohy a stánky na velikonočních 
trzích. Plni dojmů jsme se v podvečer 
vrátili domů. 

Příští rok si určitě návštěvu hlavního 
města zopakujeme.

Za ZŠ Perálec Mgr. Jana Vimrová
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Kulturní a sportovní akce
pátek 25. 5. 20 hod.

Tři billboardy kousek  
za Ebbingem

Městské kino Proseč, MSC Sokolovna, 
pořádá město Proseč, drama / krimi, 

české znění, vstupné 70 Kč

úterý 29. 5. 20 hod.

Kino naslepo 
(Úterní filmový klub)

Městské kino Proseč, MSC Sokolovna, 
pořádá město Proseč, f ilmová novin-
ka, české znění, vstupné dobrovolné

pátek 1. 6. 17 hod.

Coco 
(Dárek města ke dni dětí)

Městské kino Proseč, MSC Sokolovna, 
pořádá město Proseč, animovaný, 
české znění, vstupné dobrovolné

sobota 2. 6. od 14 hod.

Dobrodružnou plavbou 
po moři

Proseč a okolí, start na náměstí u mu-
zea dýmek, akce pro děti, pořádá Klub 
Hnízdo Proseč, vstupné dobrovolné

sobota 9. 6. od 10 hod.

Merida Cyklo Maštale 2018

Proseč - náměstí a okolí, pořádá 
SOTM a město Proseč, moderuje Jan 

Rýdlo, večer zábava QUATTRO

sobota 16. 6. od 10 hod.

Podhorský penzion aneb 
Z velké hádky velká sázka

MSC Sokolovna,  divadelní vystou-
pení, pořádá město Proseč, učinkuje 

spolek Budislávek, vstup. dobrovolné

neděle 24. 6. od 14:30 hod.

Slavnostní otevření Archy

Farní zahrada, pořádá Sbor ČCE 
Proseč a město Proseč, od 16 hod. mu-
zikál Kapitán Noe a jeho plující ZOO

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé:
Stanislav Češka – Případ podezřelého 
arcibiskupa, Alena Mornštajnová – 
Slepá mapa, Hana Whitton – Větrná 
hůrka rodiny Brontëových, Petra Steh-
líková – Naslouchač, Otto Weiss – I 
viděl bůh, že je to špatné, Adriana Ma-
cháčová – Žena vlivného muže, Marc 
Elsberg – Blackout, Mary Chamber-
lain – Švadlena z Dachau, Jodi Picoult 

– Velké maličkosti, Daniel Cole – Had-
rový panák, Peter May – Výjimeční lidé, 
Kritik, Liane Moriarty – Sedmilhářky, 
Nicholas Sparks – Volba, Charlotte 
Link – Zapomenuté dítě, Henning  
Mankell – Italské boty, Mary Higgins 
Clark – Pravdu znát nemusíš, Charles 
Martin – Hora mezi námi, Rosamund 
Lupton – Sestra, Mary Higgins Clark – 
Každý něco skrývá
Naučná literatura:
Tomáš Šebek – Mise Haiti, Jan Novák 
– Zátopek (komiks), Sekora Ondřej – 
Deníky Ondřeje Sekory

Knihy pro děti:
David Walliams – Babička drsňačka, 
Příšerná teta, Arnošt Goldflam – 3x 
Agátka Kulhánková, Tomáš Vondro-
vic – Parsifal, Iva Mrkvičková – Maja a 
Kim, Petr Sís – Komodo, Daniel Rušar 

– Kamzíkův velký skok, Wu Čcheng-en 
– Opičí král

Noc s Andersenem 2018
Městská knihovna opět po roce ožila i 

ve večerních a nočních hodinách. V pátek 
23. března zde proběhla již desátá pohád-
ková noc na počest dánského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena.

Tématem letošní Noci s Andersenem 
byla pohádková kniha Josefa Čapka Po-
vídání o pejskovi a kočičce. Pejsek a ko-
čička se tak stali našimi průvodci a kama-
rády po celou Noc s Andersenem. 

Část programu měla proběhnout venku, 
ale protože nám počasí moc nepřálo, strá-
vili jsme nakonec celý večer v knihovně, 
ale užili jsme si to i tam.

Děti hledaly ztracené a poházené 
hračky, aby si nalezená panenka měla s 
čím hrát, vychytaly u švadleny všechny 
myši, aby švadlena odměnou za to spra-
vila pejskovi roztrhnutá kaťata, běžely 
koupit nové mýdlo, protože pejsek to pů-

vodní snědl a pro vodu na mytí podlahy 
musely jít dokonce dvakrát, protože první 
hrnec vody pejsek vypil. Děti také měly 
za úkol ozdobit chudou noční košilku a 
vyřadit všechny potraviny, které pejsek s 
kočičkou nedali do svého dortu.

Dalším úkolem bylo složit rozstříhané 
obrázky pejska a kočičky, vyřešit vědo-
mostní test o pohádkových pejscích a 
kočičkách a hlavní program Noci s An-
dersenem byl završen velkým tvořením 
papírových pejsků a kočiček.

Po splnění všech připravených úkolů 
jsme si společně hráli, četli a povídali a 
nakonec přišly na řadu i karimatky a spa-
cáky. Ráno se nám sice ze spacáků moc 
nechtělo, ale při společné snídani jsme 
si slíbili, že se za rok zase v knihovně se-
jdeme.

Eva Rejentová
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BŘEZEN 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 

BESEDA S FOTBALISTOU ANTONÍNEM PANENKOU 
 Na pozvání Ergotepu nás navštívil bý-

valý fotbalový reprezentant Antonín Pa-
nenka, mistr Evropy, kterého proslavila 
výborná kopací technika a hlavně slavná 
penalta ve finále ME 1976. Beseda začala 
povídáním o začátku jeho kariéry. Pan 
Panenka vyprávěl o tom, jak byl coby žák 
odmítnut dvěma pražskými kluby, až se 
ho ujal klub Bohemians Praha, kde strá-
vil podstatnou část své kariéry. Vyprávěl 
nám o svém působení v klubu, o přestupu 

do Rapidu Vídeň i o své reprezentační 
kariéře. Celé společné posezení bylo přá-
telské, pojaté humorným způsobem, pro-
pletené osobními vzpomínkami a příběhy. 
Pan Panenka nám odpovídal na otázky 
o moderním fotbale, o penězích, které 
se točí ve fotbale, o národním mužstvu. 
Beseda byla zakončena autogramiádou a 
společným fotografováním. 

 Jiří Janecký, 8.třída

HRY A KLAMY 
Ve středu 21. března se žáci 7. tříd do-

plněni o členy robotického kroužku vydali 
na exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Naším 
cílem byl zámek, kde jsme měli naplá-
nované různé aktivity. Nejdříve jsme si 
prohlédli prostory bývalého cisterciác-
kého kláštera, kde je nyní Muzeum nové 
generace. Zde jsme se seznámili s historií 
kláštera, to vše zábavnou, a přesto pouč-
nou formou. Dále jsme přešli do herny, 
kde jsme si rozděleni do skupin mohli vy-
budovat sami naši svatyni. Velice nás to 
bavilo a naše stavby byly skutečně vyda-
řené. Jako další bod následovala návštěva 
kostela Jana Nepomuckého, kde jsme se 
nejen dozvěděli o historii, ale také jsme 
mohli obdivovat nádhernou bohatou 
výzdobu. Poté jsme se přesunuli do zá-
mecké kavárny, kde jsme posvačili jednak 
z domácích zásob, jednak jsme ochutnali 
i nabízené sladkosti a nápoje. Hned poté 
jsme přešli do galerie, kde se momentálně 
nachází putovní výstava libereckého zá-
bavně-naučného centra IQ park s více 
než 70 interaktivními exponáty, hlavo-
lamy, kvízy a hádankami! Všechny jsou 
určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k 
soutěžení, takže platí heslo "Dotýkat se 
exponátů přikázáno!", čímž jsme se sa-
mozřejmě řídili. Vyzkoušeli jsme si rych-

lost své reakce, prováděli kuličku složitým 
labyrintem, ale také jsme viděli  

kompletní otisk svého těla nebo si vy-
zkoušeli Braillovo písmo. Čas zde utí-
kal skutečně jako voda, ale i tak jsme si 
všechno báječně užili. Po této zábavě již 
byl čas k odjezdu, tak jsme se odebrali na 
parkoviště, kde na nás už čekal pan řidič. 
I zpáteční cesta proběhla bez problémů, 
měli jsme spoustu dojmů, které jsme si 
ještě museli navzájem sdělit. Prostě celý 
den se nám báječně vydařil a máme na co 
vzpomínat. Nina Sodomková, Lada Zindulková



 Prosečský zpravodaj 4-5/2018  str. 15 www.prosec.cz

VELIKONOČNÍ PROJEKT
 28. března proběhl na 1. stupni tradiční 

Velikonoční projekt. Páťáci svým mlad-
ším spolužákům připravili pět stanovišť, 
na nichž vytvářeli různé velikonoční de-
korace. S největším úspěchem se setkaly 

„jedlé“ výrobky – vlastnoručně ozdobené 
perníčky a slané kraslice. Velké poděko-
vání patří všem maminkám a babičkám, 
které dětem napekly tradiční pečivo.

Mgr. Věra Stoklasová

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

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

ČESKÝ POHÁR V NOHEJBALU
V neděli 25. 3. 2018 se uskutečnil druhý 

letošní turnaj Českého poháru mladších 
žáků v nohejbalu dvojic. Turnaje se zú-
častnilo 22 týmů z celé České republiky. 
Proseč reprezentovala dvojice ve složení 
Fanda Odehnal a Štěpán Hromádka, 

dále Petr Herynek, který hrál smíšenou 
dvojici s hráčem Holic.

Prosečský tým na úvod prohrál 0:2 s 
favoritem z Čakovic, ale poté porazil 2:1 
tým Dynama Českých Budějovic A a ná-
sledně i 2:0 tým Žďáru nad Sázavou. Tato 

vítězství prosečským sportovcům zajistila 
postup mezi 8 nejlepších týmů turnaje, 
kde těsně podlehli dvojici z Českého 
Brodu a obsadili celkově 5. až 8. místo.

Petr Herynek

ROZVÍJÍME NADÁNÍ A DOVEDNOSTI DĚTÍ
S žáky 5. a 6. třídy, kteří mají zájem 

rozvíjet své nadání a dovednosti nejen v 
matematice, se scházíme společně každý 
pátek na jednu vyučovací hodinu.

Společně i samostatně řešíme různé há-
danky, rébusy, hlavolamy, které zaujmou, 
pobaví a současně procvičí náš mozek. 
Objevujeme schopnost vybírat podstatné 
údaje, porovnávat je, hledáme vztahy a 
souvislosti mezi nimi formou různých her 
a pokusů, které si žáci pro své spolužáky 
sami chystají. Mgr. Veronika Roušarová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve čtvrtek 5. dubna se ve škole konal 

zápis dětí do 1. třídy.
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SEDMÉ ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ
V úterý 10. dubna pokračovalo v pořadí 

7. předčítání pohádek dětem v 1. třídě. V 
letošním školním roce již podruhé přišla 
malým posluchačům číst Tereza Kopecká. 
Tentokrát jim představila svou vlastní po-
hádku Velké překvapení. Ta bude také 
součástí sborníku pohádek pro žáky 2. 
třídy, který „deváťáci“ v současné době 
připravují.

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE V 1. TŘÍDĚ 

 V úterý 3. 4. 2018 navštívili 1. třídu 
předškoláci z MŠ.

Ve čtvrtek je čekal zápis do 1. třídy 
ZŠ, proto se přišli podívat, jak probíhá 
vyučování a na co se mají ve škole těšit. 
Společně s prvňáčky si zahráli pexeso, 
vyzkoušeli si sezení v lavicích, práci s in-
teraktivní tabulí, počítání v hodině mate-
matiky a na závěr si vyplnili  pracovní list. 

Návštěvu dokončili společnými hrami na 
školní zahradě.

Do školky si odnesli spoustu zážitků, 
svůj pracovní list a malý dáreček od prv-
ňáčků.

Mgr. Hana Lacmanová, 
třídní učitelka 1. třídy

 3. 4. navštívili předškoláci prvňáčky v 
ZŠ. Přišli se podívat před zápisem, jak 
to v „té škole“ vlastně chodí, jaké jsou 
paní učitelky a jestli se zápisu nemusí 
bát. Předškoláci pracovali se školáky spo-
lečně na zadaných úkolech a práce jim šla 
pěkně od ruky. Nejradši by si na zápis ve 
škole rovnou počkali.

Za MŠ Libor Michálek

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
 Holčička pomáhá paní učitelce. Paní 

učitelce se spolupráce líbí a ptá se: „Při-
jdeš mi někdy pomoct, až vyrosteš a já už 
budu stará?“ 

„Můžu,“ zamyslela se holčička. „Jen ne-
vím, jestli než vyrostu, ještě vydržíš!“

KONCERT K JARU
Barevný svět kolem nás dětem připo-

mněl písničkář Láďa. Se zpíváním a tles-
káním mu aktivně pomáhali všichni nad-
šení posluchači.

DEN VODY
Světový den vody 22. 3. oslavily děti 

připravenými aktivitami na třídách. Voda 
byla brzy skoro všude.
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VELIKONOCE V MŠ
Týden před velikonočními svátky se 

ve všech třídách vyráběly jarní dekorace, 
zdobila se vajíčka, kreslily se velikonoční 
obrázky a pletly pomlázky. Jaro konečně 
přišlo mezi nás.

15. BŘEZEN 1939
Některé třídy druhého stupně naší 

školy si připomenuly v týdnu od 19. 3. do 
23. 3. 2018 smutné výročí připadající na 
15. března.

V průběhu hodin VO mimo jiné zhlédli 
dokument „Tak začal protektorát“. Škola 
tak pokračuje v plnění projektu, kterým si 
připomíná 100. výročí vzniku Českoslo-
venska.

 Mgr. Zdeněk Pecina

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID
V pondělí 26. března pokračoval pro-

gram celoročního školního projektu ke 
100. výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska promítáním celovečerního 
filmu Na západní frontě klid. Tento zfil-
movaný román zhlédli žáci 8. a 9. ročníku, 
kteří se předem seznámili s úryvkem z 

tohoto díla.
Jedná se o román Ericha Marii Re-

marqua, německého veterána první svě-
tové války. Popisuje krutou realitu války 
a hluboké odtržení od civilního života 
mladých německých vojáků vracejících 
se z fronty. Ačkoliv jsou stále mladí, tak 

je jejich mládí opouští. Ztrácí chuť do ži-
vota (ztracená generace).

Remarque zdůraznil, že o životu a smrti 
vojáků rozhodovali velitelé pohodlně usa-
zení daleko od přední linie. 

Mgr. Zdeněk Pecina

4. TŘÍDA – PREZENTACE O 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
Kamarádi, žáci 4. třídy, Jára Šlégr a 

Tom Schejbal vytvořili pro spolužáky 
prezentaci o 1. světové válce. Přípravě 
prezentace se věnovali o jarních prázdni-
nách téměř každý den. Výsledkem jejich 
práce je perfektně připravené a poutavé 
povídání se spoustou fotografií a kvízů. 
Téma 1. světové války Jára s Tomem po-
stupně přiblíží všem třídám 1. stupně. 

Kluci se zajímají o historii celkově, ze-
jména však o 2. světovou válku. Jedno 
z témat projektu bude právě 2. světová 
válka. Už teď se na další prezentaci moc 
těšíme.

Mgr. Lenka Kvapilová
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DŮLEŽITÉ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE V PROSEČI
 Dne 10. května 2018 se koná zá-

pis dětí do mateřské školy na školní rok 
2018/2019, který proběhne formou dne 
otevřených dveří. Rodiče mohou mateř-
skou školu navštívit i s dítětem a prohléd-
nout si ji.

Vzhledem k povinnému předškolnímu 
vzdělávání pro děti, které ve školním roce 
2018/2019 dovrší věku 6 let, musí přijít 
k zápisu rodiče s dětmi narozenými od 1. 
9. 2012 do 31. 8. 2013. Pro další děti je 
předškolní docházka dobrovolná. 

V naší školce přijímáme děti již od 
dvou let (musí však dovršit věk 2 roky 
nejpozději 30. 9. 2018).

K zápisu musí přijít a podat přihlášku 
všichni rodiče dětí, které chtějí začít 
docházet do MŠ během školního roku 
2018/2019 (nejen ty, které začnou cho-
dit hned od 1. září 2018, ale i ty, které 
začnou docházet později, tj. třeba až na 
jaře 2019).

Rodiče si mohou zvolit celodenní do-
cházku dítěte, nebo polodenní docházku, 
kdy si dítě vyzvedávají po obědě a po do-
polední činnosti.

Mateřská škola se nachází v Podměst-

ské ulici. Máme zde tři třídy, Beruškovou 
a Motýlkovou pro menší děti a Čmeláč-
kovou pro předškoláky. Třídy jsou vyba-
veny novým nábytkem, herními prvky, 
didaktickými pomůckami apod. Školka 
je obklopena zahradou, kterou využíváme 
ke hrám při pobytu venku, pokud se ne-
jde na vycházku do blízké přírody. Je zde 
kryté pískoviště, komplex prolézaček se 
skluzavkou a altán na ukládání hraček. 
Část plochy je vydlážděná, na které jsou 
stoly a lavičky na klidové aktivity venku. 
Obohacením je venkovní tabule na kres-
lení a přírodní materiály ke hrám. Nově 
jsou na zahradě proutěné stavby, které 
poskytují místo nejen na hru, ale v hor-
kém létě i stín pro děti.

Náš vzdělávací program nabízí dětem 
možnost „prolétnout“ se napříč mnoha 
oblastmi, které pomáhají dětem vytvářet 
elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, jenž dítě obklopuje. S 
pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi 
nejlepšími průvodci na cestě za pozná-
ním, neboť vše, co do nich v předškolním 
věku vložíme, se nám a naší společnosti 
jednou vrátí. Vychováváme a vzděláváme 
děti nejen pro daný okamžik, ale pro bu-

doucnost.
Vzdělávací program naší mateřské školy 

je doplněn nabídkou zájmových kroužků 
a zájmových činností, které podporují se-
bedůvěru dětí, učí je novým dovednostem 
a umožňují a podporují spolupráci dětí s 
ostatními dětmi z jiných tříd. Mezi nej-
oblíbenější patří pěvecký kroužek Cvrčci, 
který funguje jak pro předškoláky, tak i   
pro menší děti. Dále nabízíme tancování 
pro děti a v neposlední řadě i logopedii.

Během školního roku probíhají diva-
delní představení, pohádky pro děti, hu-
dební pořady a také projektové dny. Ve-
lice oblíbené jsou karnevaly, putování za 
vodníkem Fandou, Den Země, Den dětí 
a vánoční dílničky s rodiči a další. Velmi 
přínosná je pro děti úzká spolupráce se 
základní školou, kterou navštěvujeme a 
pořádáme společné akce. Usnadňujeme 
tím dětem přechod do základní školy. 
Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, 
jako např. s městem Proseč, s Ergotepem, 
s Klubem seniorů, s Hasiči atd.

Pavla Černá, DiS., 
vedoucí učitelka mateřské školy 
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„Neberu to jako práci. Tohle je 
poslání.“ říká vedoucí ošetřovatelské 
služby paní Ludmila Hladká. Velmi 
milá, hezky upravená dáma, která každý 
den věnuje svou péči a úsměv pacien-
tům Domácí hospicové péče a Ošetřo-
vatelské služby.

Za osm let práce u Oblastní charity 
Nové Hrady u Skutče jsem se s touhle 
větou setkala již několikrát. Je na ní to-
lik pravdy. Pokud se chcete stát „chariťá-
kem“, musíte prostě mít srdce na správ-
ném místě a být poslem toho dobrého, 
co můžeme našim uživatelům nabídnout, 
předat. Sloužit lidem, sdílet s nimi jejich 
radosti, ale i utrpení, to denně patří ne-
jen k poslání sestřiček, ale i pracovníků v 
přímé péči v denních stacionářích, soci-
álně terapeutických dílnách, pečovatelské 
služby… Jeden takový běžný „obyčejný“ 
den jsem zažila společně s paní Hladkou, 
jak se říká, na vlastní oči a kůži.

Přijíždím do Hlinska těsně po deváté 
hodině ráno, kdy už je u sestřiček vše v 
plném proudu. Ve dveřích domu Ošet-
řovatelské služby Oblastní charity Nové 
Hrady u Skutče mě vřele přivítala vedoucí 
služby paní Hladká – známe se tak trochu 
od vidění. Rozhlížím se po maličké, ale 
útulné kanceláři. Vysvětluji, že jsem při-
jela za účelem zmapovat dění ve službě, 

proniknout do běžných denních činností 
sestřiček a Ošetřovatelskou službu poznat 
co nejlépe. Že si o tom všem nejdříve po-
povídáme, a potom budu ráda, když mě 
paní Hladká vezme s sebou do terénu. 

V rychlosti mi paní Hladká popisuje její 
běžný den. „Vstávám v pět hodin ráno a 
na odběry k pacientům jsem dnes vyjíž-
děla ve tři čtvrtě na šest. Ale to paní ředi-
telce neříkejte, my začínáme pracovat až 
od šesti.“ dodává s úsměvem. „Je dobré, 
že každá sestřička má svoje auto, tak jsme 
velmi flexibilní a můžeme v případě po-
třeby plánovat z minuty na minutu. Pro-
stě tak, jak pacient potřebuje“. Den se dá 
naplánovat dopředu, ale potřeby někte-
rých pacientů jsou nepředvídatelné, proto 
se denní rozvrh za pochodu mění. Služba 
je poskytována prakticky 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu. 
„Po odevzdání odběrů na kliniku jedu 

do kanceláře. Vyřídím potřebné telefonní 
hovory a potom vyrážím do terénu. Jez-
díme k převazům, na infuze, k rehabili-
tacím…“. 

Je něco málo po půl desáté. Do ty-
picky červeného charitního auta nosí 
paní Hladká několik plastových kufříků 
a krabiček s vybavením potřebným pro 
ošetření pacientů. V zimním období musí 
sestřičky z aut vždy krabice s materiálem 
a veškerá zařízení odnášet do skladu do 
tepla, aby se nic mrazem nepoškodilo. 

Cestou za dnešním prvním pacien-
tem se paní Hladká zmiňuje i o tom, jak 
důležité při tomto povolání jsou i řidič-
ské zkušenosti. „Dneska už je hezky, ale 
třeba v zimě, když je všude sněhu, se 
prostě musíme k pacientovi dostat za 
každou cenu. Zkrátka za každého počasí 
do každého terénu. Někdy je to opravdu 
náročné“ říká, zatímco v přeplněné ulici 
hledá místo na zaparkování. 

Do druhého patra bytového domu se 
vezeme výtahem. Paní Hladká má plné 
ruce kufříků, ve kterých je potřebný ma-
teriál a pomůcky na podání infuze paci-
entovi. Ve dveřích bytu už na nás čeká 
usměvavý pan Jiří a zve nás dál. V obý-
váku má nachystané potřebné léčivo a 
paní Hladká se hned pouští do práce. 

Mezitím, než infuze dokape, se dovídám 
o panu Jiřím spoustu věcí. Během našeho 
rozhovoru si uvědomuji, jak důležitou 
součástí této práce je i rozprávění s lidmi, 
o které pečujeme. „Co já bych si bez paní 
Lidušky počnul“ říká pan Jiří, zatímco 
mu paní Hladká ošetřuje místo vpichu. 

„Vždyť nebýt jí, tak bych musel jezdit až 
někam do Chrudimi, což by pro mě bylo 
velmi komplikované. Takhle za mnou 
dvakrát týdně přijde sestřička až domů. 

Popovídáme a já jí učím lyžovat. Zatím 
jen teorii, ale až mi bude lépe, vyrazíme 
na svah.“ Paní Hladká se směje a hned 
zaujme lyžařský postoj a simuluje sjezd z 
mírného kopce. 

Je na čase vyrazit za dalším pacientem. 
Paní Hladká jede v autě přede mnou. Vy-
jíždíme z Hlinska směrem na Krounu. 
Chci si v autě zakousnout něco málo ze 
svačiny, totiž od snídaně uběhlo už něko-
lik hodin. A hned je tu další věc, která mě 
napadá – kdy a kde ty sestřičky vlastně 
svačí, obědvají? A kde je auto s paní 
Hladkou? Během mých úvah o kousku 
rohlíku s jablkem mi ujela někam do dáli 
a získala výrazný náskok. Spěchá za paci-
entem. Měla by dodržovat harmonogram, 
aby byla u pacientů v dohodnutý čas a 
všechno, co má na dnešek naplánované, 
stihla. 

Parkuji na kraji vesnice, hned vedle 
auta paní Hladké. Ta už vytahuje z kufru 
auta své příruční kufříky s potřebným 
materiálem a spěchá k převazu nohy 
staršího pána. Na mou otázku, jak je to s 
přestávkami na svačinu a oběd odpovídá 
s úsměvem, že nejčastěji svačí v autě bě-
hem přejezdu k dalšímu pacientovi. 

V domě opět panuje výborná nálada, 
převaz bolavé nohy netrvá dlouho a bě-
hem ošetření je čas i na krátké milé po-
povídání. 

Blíží se jedna hodina odpolední. Lou-
čím se s paní Hladkou, která už nasedá 
do auta a míří za dalším pacientem. Dě-
kuji za zajímavě strávený den, který pro ni 
ještě zdaleka nekončí.

Ludmila Dostálová, 
OCH Nové Hrady u Skutče
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Sloupek naší kronikářky: Martěnice nebo Martinice?
Kolem roku 1639 (přesný údaj není 

znám) byly založeny „skelné hutě“ na no-
vohradském panství. Nejvýhodnější místo 
bylo zvoleno v Záboří u potoka Olšinky a u 
rybníka, v místech, kde je dnes čp. 30 a  46. 
Důvodem byl dostatek paliva v okolních le-
sích, nutný pro provoz sklárny. Vykácením 
stromů vznikaly paseky a na nich se roz-
troušeně usazovaly rodiny, a tak postupně 
vznikaly osady a vesnice. Byly to Paseky, 
Svatá Kateřina a později Martěnice.  Jed-
ním z prvních osadníků na Pasekách byl 
sklář zábořské sklárny Tefr.  První čísla na 
Pasekách se připomínají až v soupisech v 
roce 1714. Jejich obyvatelé se živili prací na 
poli a mýcením lesa na palivo pro sklárnu. 
Po zrušení sklárny založila vrchnost v Zá-
boří na jejím místě Panský dvůr. Výše polo-
žené mýtiny rozprodávala zájemcům, kteří 
si na vybraných místech stavěli chalupy.                                                                                                             
Se zakládáním osady Martěnic se začalo v 
roce 1732. Byla pojmenována podle obrazu 

sv. Martina, který byl umístěn v dotyčném 
lesním oddělení.  Název Martěnice byl od 
počátku užívaný a vžil se. Také její první 
obyvatel, sklář Binko se jmenoval Martin. 
Další zprávy z Martěnic jsou z roku 1749. 
Podle novohradského faráře byli v tomto 
roce  pro kacířské bludy odsouzeni na Mar-
těnicích Václav Stodola, jeho žena Kateřina 
a synové Matěj a Jan z č. 4. V zemských 
knihách se ves Martěnice objevuje poprvé 
r. 1750, když panství novohradské přešlo z 
majetku rodu Trauthsohnů do vlastnictví 
rodu Harbuvalů. Číslo 1 měla chalupa na 
horním okraji mýtiny, v níž byla i šenkovna 
v majetku Binků. Hostinský Martin Binko 
byl 2. prosince 1761 vyšetřován proto, že 
v jeho šenkovně rozbil Václav Pešek obraz 
bohorodičky P. Marie.  Druhá etapa růstu 
Martěnic začala roku 1790 po zrušení pan-
ského dvora v Záboří. První osadníci při-
cházeli z Proseče (Binko, Hlaváč, Kašpar, 
Klinský, Koutný, Kostlán, Loukota, Mareš, 

Soukal), ze Zderaze (Džbánek), dále z Po-
ličska, z Rychmburského panství a dokonce 
i z Podkrkonoší (Lukeš, Menc a Stodola).                                                                                         
Počet obyvatel rostl a obyvatelé toužili po 
samostatnosti, po vlastní samosprávě. 13. 
prosince 1925 byl v úřadovně katastrálního 
obecního úřadu Záboří na Martěnicích za 
přítomnosti advokáta JUDr. Václava Ty-
polta, zástupce zemského správního výboru, 
sepsán protokol o rozloučení katastrální 
obce Záboří na 3 samostatné obce:  Záboří, 
Paseky s osadou Svatá Kateřina a  Martěnice.  
16. září 1926 bylo zemským správním vý-
borem tohoto rozdělení potvrzeno. Hra-
nice obcí byly stanoveny ve vyjádření 
archivu katastrálních map ze dne 12. pro-
since 1923. Nově vzniklá obec Martěnice 
byla přejmenována na Martinice a tento 
název má dodnes, i když někteří, zejména 
starší lidé používají název původní.

Pro prosečský zpravodaj připravila
Miluše Rejentová

Ošetřovatelskou službu provozuje 
OCH Nové Hrady u Skutče od roku 
2012. V současné době má 9 stálých kva-
lifikovaných zdravotních sester a dále 
několik pracovnic na DPP. Pokrýváme 
oblast zhruba 150km2 , což je více než 
polovina okresu Chrudim. Naše sestry 
poskytují dle ordinace lékaře v bytech 
pacientů odborné ošetřovatelské výkony 
hrazené zdravotní pojišťovnou.

Domácí hospicová péče je poskyto-

vána v rámci Ošetřovatelské služby OCH 
Nové Hrady. Domácí hospicová péče 
znamená, že při poskytování zdravotní 
péče nejsme limitování počtem výkonů 
a vše se řídí podle stavu pacienta. Do-
stupnost 24 hodina denně, 7 dní v týdnu. 
Služba se poskytuje i několikrát denně, 
podle potřeby pacienta. Výkony jsou hra-
zeny z veřejného zdravotního pojištění.

Ludmila Dostálová, 
OCH Nové Hrady u Skutče

Martinice - Chalupa čp. 1 - Martin Binko
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Benjamin Franklin (1706 - 1790) :  Vodu neoceníme, dokud nám  (viz první až druhá část tajenky)

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Benjamin Franklin (1706 - 1790) :  Vodu neoceníme, dokud nám  (viz první až druhá část tajenky)

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Vychází nová kniha: 
Jak se kalila kozí noha

Milí spoluobčané!
V elektronické podobě vyšlo moje 

nové povídání. Na časté dotazy odpo-
vídám. Zadejte si  moje publikace.

Novela Vás zavede do období reál-
ného socialismu a životu tehdejších 
obyvatel v pohraničí. Možná zde na-
jdete svůj příběh nebo příběh lidí které 
dobře znáte. Nemusí to být ani v po-
hraničí, protože to co se dělo, dělo se v 
celé republice.

Děkuji Vám za Vaši přízeň a přeji 
příjemné počtení.

Svatopluk Václav Vobejda

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V. NOVÁKA, SKUTEČ 
PŘIJÍMÁ ŽÁKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

DO TĚCHTO OBORŮ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUDEBNÍ:  zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor, lesní roh, tuba, klarinet, hoboj,  
fagot, saxofon, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, akordeon, klavír, chrámové varhany,  
bicí nástroje, sólový zpěv 
 
CANTANDO – dětský pěvecký sbor 
    
TANEČNÍ:  základní taneční průprava a praxe, folklórní tanec a zpěv, akrobacie,  
základy klasického tance – balet, práce s tanečními prvky v choreografiích, moderní tanec, … 
 

VÝTVARNÝ: kresba, malba, modelování – keramika, točení na kruhu,  
                              grafické techniky, koláže, práce s pedigem, … 
 

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY SE KONAJÍ VE DNECH: 
Skuteč: 

HUDEBNÍ OBOR: út 5. 6. 2018 od 13:00 – 18:00 
TANEČNÍ OBOR: po 18. 6. 2018 od 14:00 – 18:00 

VÝTVARNÝ OBOR: st 20. 6. 2018 od 13:00 – 17:00 
(zájemci se hlásí v kanceláři školy) 

 
pobočka Proseč: (Proseč č.p. 70) 
 

HUDEBNÍ OBOR: st 6. 6. 2018 od 14:00 do 16:00  
TANEČNÍ OBOR: čt 7. 6. 2018 od 15:30 – 17:00 

VÝTVARNÝ OBOR: čt 7. 6. 2018 od 15:30 – 17:00 (učebna VV I. Stupeň ZŠ) 
 

Zájemci o studium se dostaví v doprovodu zákonného zástupce. Zájemci o výtvarný 
obor s sebou přinesou ukázku svých prací. Závazné přihlášky a další informace obdržíte 

u talentových zkoušek.  
 

Přijímáme žáky od 5-ti let věku (věk žáka k 31. 8. 2018) 
 

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim 
V. Nováka 934, 539 73 Skuteč      tel. : 469 350 410        www.zus-skutec.cz 
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-PNEUSERVIS

-PŘEDSEZÓNNÍ SERVIS KLIMATIZACÍ
- opravy podvozku vozidel

- diagnostika, opravy a seřízení motoru

- autoklempířské a autokarosářské opravy 

- seřízení geometrie náprav

- opravy brzdových systémů

- příprava vozů na STK

- výměny autoskel

- certifikovaná montáž tažných zařízení

- opravy startérů a alternátorů

- prodej autodílů a autodoplňků

- veškeré mechanické opravy 

více na : tel.: 607 934 690, 721 040 792, 604 537 842
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Město Proseč
hledá brigádníky na údržbu zeleně a veřejného  

prostranství
Termín květen - září

Nabízíme 90 - 110,- Kč/hod
Kontakt: hurych@prosec.cz, tel. 608 145 170 

NABÍDKA BRIGÁDY
Recycling-kovové odpady, a.s., provozovna v Pro-

seči, přijme brigádníka na dohodu o provedení práce 
(max. 300 hodin ročně), pracovní dny jsou od pondělí 

do soboty včetně, časově dle dohody. Vhodné také 
pro důchodce. 

Zájemci hlaste se prosím osobně nebo na tel.  
725 515 771 u p. Mencové.

NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme doručovatele v této oblasti (Proseč) - 

Ranní roznos denního tisku
Práce PO-SO v ranních hodinách, vhodná pro stu-

denty, maminky, důchodce, pracující i nepracující...
Kontakt : 720 987 721

E-mail: lenka.duskova@mediaservis.cz
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