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Nové osvětlení v Sokolovně
Městské společenské centrum So-

kolovna se dočkalo v červnu instalace 
profesionální scénické osvětlovací 
techniky. Moderní LED reflektory s 
programovatelným bezdrátovým ovlá-
dáním dotvoří na jevišti tu správnou 
atmosféru pro divadlo, koncerty či be-
sedy. Poprvé byla technika vyzkoušena 
na divadelním představení „Podhor-
ský penzion aneb Z malé hádky velká 
sázka“.

Ocenění za třídění odpadů
Dne 30. května proběhlo v sídle 

Pardubického kraje vyhlašování vítězů 
11. ročníku soutěže obcí v třídění od-
padů O perníkovou popelnici. Město 
Proseč obsadilo znovu první místo 
v kategorii obcí nad 2000 obyvatel v 
třídění elektroodpadu. Je to zásluha 
především vás občanů. Patří vám velké 
díky za to, že vám není osud životního 
prostředí lhostejný. Výrazně pomáhá 
také sběrný dvůr, který je od roku 2013 
v provozu a funguje 6 dní v týdnu.

Dýmky v muzeu jsou pod dohledem kamer
V letošním roce proběhlo další rozšíření 

a doplnění Muzea dýmek, kromě nových 
tiskových materiálů, razítek a vizitek pro-
šla další obměnou také expozice města a 
dýmek. Byly doplněny nové dýmky slav-
ných osobností, přibyl dětský hrací kou-
tek nebo busta Alberta Einsteina. Na 
nové expozici pracovali opět Marek Re-
jent, Andrea  a Josef Sodomkovi a nově 
Jakub Fafílek.

Novinkou v muzeu je také kamerový 
systém, který byl i vzhledem ke stále cen-
nějším exponátům v muzeu již nezbytný. 
Na montáž kamerového systému přispěl 

částkou 40 tisíc korun náš dlouholetý 
partner Pardubický kraj. Celkové náklady 
byly 80 tisíc korun.

Miloslav Hurych, místostarosta Proseče

18. ročník Cyklo Maštale se opět vydařil
Již 18. ročník závodu Cyklo Maštale, 

který se uskutečnil v Proseči v sobotu 
9. června 2018. Na start se postavilo více 
než 900 závodníků, závod se obešel bez 
vážnějších zranění a počasí nám po vět-
šinu dne také přálo. Měli jsem možnost 
vidět nadšení všech závodníků si zasou-
těžit, a to od těch nejmenších, až po do-
spělé profíky. Většinu kategorií startovali 
naši hosté, kterými byli hejtman Pardu-
bického kraje a náš dlouholetý podporo-
vatel Martin Netolický a olympijská ví-
tězka, mistryně světa a držitelka několika 

světových rekordů v atletice Jarmila Kra-
tochvílová. Odpoledne jsme se dočkali 
jednoho překvapení, „náš“ Pavel Doležal 
se rozhodl na svém handbiku zajet trať 
20 km pro rodinné týmy. Trať zvládl s 
přehledem s časem 1:13:21.27 a nechal 
za sebou mnoho rodinných týmů. Touto 
cestou děkuji firmám, partnerům závodu 
a všem lidem, kteří nám se závody letos 
pomohli, pomoci všech si velmi cením.

Jan Macháček, starosta města Proseč 
a předseda svazku obcí SOTM
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Vzpomínka na Lidice
Lidice 10. června 1942, také Pro-

seč si připomínala smutnou událost, 
výročí vyhlazení obce Lidice a smrt 
340 nevinných obyvatel, včetně 88 
dětí. „Lidičtí“ nám tu před 2,5 roky 
nechali kousek sebe, hrušeň, roub je-
diného ovocného stromu, který přežil 
vyhlazení obce nacisty. Těchto stromů 
je na celém světě pouze 23, ten náš je 
dvanáctý. Hrušeň nám dovezla osobně 
starostka Lidic Veronika Kellerová a 
předseda Občanského sdružení Lidice 
Antonín Nešpor, oba jsou potomky 
přeživších. Strom pomohly 1. listo-
padu 2015 vysadit v parku Gen. Sva-
toně a kpt. Sošky na Pasekách děti ze 
základní školy. Tehdy jsme „lidickým“ 
dali slib, že o hrušeň budeme řádně 
pečovat a ochraňovat ji a také, že děti 
z Proseče budou vždy vědět, co se stalo 
v Lidicích. Oba sliby plníme, za péči o 
hrušeň patří poděkování rodině Dole-
žalových z Pasek a za připomínání tra-
gédie v Lidicích patří poděkování ve-
dení a pedagogickému sboru Základní 
školy a mateřské školy Proseč. Již nyní 
jsme všichni součástí projektu „Posel 
naděje“.

Jan Macháček, starosta města Proseč 

Dodatek k článku o ulicích
Na základě upozornění všímavého 

občana se omlouvám za chybu v článku 
o pojmenování ulic po osobnostech. 
Mylně jsem uvedl, že po osobnostech 
jsou pojmenované pouze tři ulice, ve 
skutečnosti jsou čtyři. V článku chy-
běla ulice Terézy Novákové,  pojme-
novaná po české spisovatelce, která v 
Proseči žila a tvořila.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Most k táboru Barrandov je nově opravený
V květnu a červnu provedlo město 

Proseč kompletní opravu mostu k tá-
boru Barrandov mezi Českou Rybnou a 
Miřetínem. Most nad řekou Krounkou 
spojuje obecní cesty, které procházejí také 
táborem. V táboře se pořádají pravidelně 
okrskové hasičské soutěže a cvičení SDH. 
Tábor Barrandov je také zajímavým tu-
ristickým místem, v minulosti se prosla-
vil filmem „Pějme píseň dohola“, který 
se zde celý natáčel. Film tehdy režíroval 
Ondřej Trojan a hráli v něm Jiří Strach 
nebo Anna Geislerová. Původní most byl 

již v havarijním stavu, v roce 2014 zde 
dokonce došlo k nehodě, kdy se zásobo-
vací auto mostem propadlo a muselo být 
naší hasičskou jednotkou složitě vyproš-
ťováno. Na opravu mostu se podařilo zís-
kat dotaci ve výši 200 tisíc korun od Par-
dubického kraje, celkové náklady opravy 
jsou 400 tisíc korun. Most je nově dimen-
zován na nosnost 30 tun a jeho základní 
ocelovo-betonová konstrukce je zárukou 
dlouhé životnosti.

Miloslav Hurych, místostarosta Proseče

Hrušeň na Pasekách

Hrušeň v Lidicích

Rychlá oprava utržené komunikace v Miřetíně
V dubnu provedlo město Proseč rych-

lou opravu havarijního stavu komunikace 
- utržení 35 metrů obecní cesty ve svahu. 
Hrozilo zde odlomení krajnice s jedoucím 
osobním nebo nákladním automobilem, 
které zajišťuje svoz odpadů a jeho zřícení 
ze svahu nebo pád na sousední nemovi-
tost. Tato složitá oprava si vyžádala z roz-
počtu města částku 200 tisíc korun.

Miloslav Hurych, místostarosta Proseče

Stav po opravě mostu

Stav před opravou mostu Nehoda v roce 2014

Utržená komunikace, stav před opravou 

Stav po opravě komunikace
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Obnova roubení evangelické školy

Alej k Pastvisko

Archa na farní zahradě

Alej na Jonášově kopci

Hasičské auto je již ve výrobě!
Město Proseč uspělo v letošním roce 

s žádostí o dotaci na pořízení nového 
požárního vozidla z Integrovaného re-
gionálního operačního programu, tedy 
prostředků Evropské unie a nakonec 
získalo na nové auto dotaci v celkové 
výší 4,31 mil. Kč. V dubnu proběhlo 
otevřené výběrové řízení na dodavatele 
nového vozidla, ve kterém zvítězila 
firma THT Polička s nejnižší nabíd-
kovou cenou 7 719 800 Kč včetně 
DPH. V květnu byla uzavřena kupní 
smlouva a v současné době je naše 
nové auto CAS30 - TATRA T815-7 
6x6.1 v provedení S3VH již ve výrobě. 
Rozdíl v ceně cca 3,5 mil. Kč bude 
muset město doplatit ze svého roz-
počtu. Nové auto očekáváme ještě v le-
tošním roce nejpozději do konce října.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Co se děje v okolí evangelické fary? Staví se a opravuje.
V květnu a červnu se občané jedoucí k 

evangelickému kostelu setkávají s doprav-
ním omezením. Téměř na jednom místě 
probíhají současně hned tři investiční 
akce města. Opravena je z žulových kos-
tek přístupová cesta kolem evangelické 
fary ke kostelu, která byla ve špatném 
stavu. V další etapě budeme s žulovými 
kostkami pokračovat až k hlavní silnici. 
Během opravy komunikace bylo instalo-
váno do tmavého místa také jedno nové 
veřejné osvětlení. Probíhají dokončovací 
práce na Arše, společném projektu města 
Proseč a místní Českobratrské farnosti 
Proseč, umístěné v revitalizované farní 
zahradě. A probíhá také akce „Obnova 
roubení Staré evangelické školy“. Kul-
turní památka evangelická škola je od 
roku 2013 v majetlu města Proseč. V mi-
nulosti byly práce na roubení provedeny 
neodborně bez dodržení historických a 
technologických postupů, navíc s krátkou 
životností. Projekt obnovy roubení pro-
bíhá ve spolupráci s památkáři a je finan-
cován částečně dotací z prostředků Par-
dubického kraje ve výši 150 tisíc korun.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Projekt

POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO
VOZIDLA PRO MĚSTO
PROSEČ
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je pořízení kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné
a spolehlivé CAS pro JSDH města Proseč, která bude sloužit
k ochraně zdraví a života obyvatel města, okolních obcí a celé
spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně
životního prostředí.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Komunikace před opravou

Komunikace po opravě
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Informace z Vodárenské společnosti Chrudim
Vzhledem k tomu, že VS Chrudim 

a.s. nakládá s osobními údaji svých od-
běratelů, které dále poskytuje městům a 
obcím k výpočtu poplatku za odvádění 
odpadních vod, rozešle na základě europ-
ského nařízení na ochranu osobních dat, 
tzv. GDPR platné od 28. května 2018 
dopisy, jejichž součástí bude tiskopis k 
udělení souhlasu k poskytování těchto 
údajů městům a obcím. Podle právního 
názoru již udělený souhlas v uzavřené 
smlouvě nestačí. Podepsaný tiskopis 
bude možné odevzdat na MěÚ v Proseči 

na podatelně, nebo jej odeslat poštou či 
dovézt osobně zpět do sídla Vodárenské 
společnosti v Chrudimi. 

Dále oznamuje svým odběratelům, že 
rozšíří zálohové platby vodného s jed-
noročním vyúčtováním na všechny své 
zákazníky. Tento zálohovaný způsob 
úhrady vodného se následně uplatní i u 
plateb za stočné. Mnozí občané Proseče a 
většina občanů Boru u Skutče tento způ-
sob již využívají.

VS Chrudim

Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská
Jak jsme již občany informovali v mi-

nulém Prosečském zpravodaji, tak od 
července budou zahájeny práce na rekon-
strukci komunikace II/359, které bude 
provádět Pardubický kraj. Na základě 
jednání s vybraným zhotovitelem, kterým 
se stala firma SWIETELSKY stavební, 
přinášíme aktuální informace o průběhu 
uzavírek a termínech realizace.

Stavební práce budou zahájeny v po-
lovině července. Práce byly rozděleny na 
dvě etapy. První etapa bude zahájena v 
červenci a bude se týkat kompletní ulice 
Podměstská včetně mostu u benzínové 
pumpy. Druhá etapa bude zahájena v 

říjnu a bude se týkat předláždění částí 
náměstí u COOPu, kde bude nahrazen 
asfalt za žulovou dlažbu, založeny nové 
obruby pro chodníky a také bude prove-
dena úprava křižovatky na Zderaz a Bor 
u Skutče.

Dopravní uzavírka první etapy bude 
úplná a bude trvat od 16. 7. až do 30. 9 
2018. V tomto období bude zakázáno 
bez předchozí domluvy se stavební fir-
mou vjíždět na staveniště. Občany, kteří 
zde bydlí, prosíme o trpělivost, toleranci 
a také, aby si svá vozidla parkovali na ná-
hradních místech mimo tuto ulici v době 
úplné uzavírky.

Oficiální objízdné trasy budou řešeny 
dle situace přes Proseč křižovatka II/359 
s II/357 – II/357 Bor u Skutče – II/357 
směr Polanka – II/357 křižovatka s 
II/358 – II/358 Zderaz.

Termíny a průběh uzavírek druhé etapy 
jsou ještě v jednání, budeme o nich infor-
movat opět v dalším čísle zpravodaje.

Omlouváme se rovněž jménem Pardu-
bického kraje a města Proseč za všechny 
se stavbou související komplikace, ale bez 
nich není možné opravu provést.

Jan Macháček, starosta města Proseč  
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Deratizace kanalizace
Pokud jste marně pátrali po tom, 

proč jsou na poklopech od splaškové 
kanalizace v majetku města modré 
značky, tak vám můžeme prozradit, 
že se jedná o místa, kde byly prová-
děny deratizační práce. Od roku 2015 
se snažíme také bojovat s výskytem 
hlodavců a potkanů v kanalizačních 
stokách. Za jejich výskyt mohou ob-
čané, protože se do kanalizace dostává 
mnoho jídla, které by mělo skončit 
spíše v bioodpadu nebo v popelnici. jm
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Zúčastnili jsme se protestní akce proti vzniku vlády Babiše za podpory komunistů
V úterý 5. června v 18:00 jsme se při-

pojili k celonárodním demonstracím 
„Jednou provždy“, kterých se účastnilo 
dalších 112 měst a obcí v Česku. Pro-
testovali jsme proti vzniku vlády trestně 
stíhaného premiéra, agenta StB, Andreje 
Babiše, která se opírá o podporou ko-
munistů. Smyslem protestu bylo dát de-
set dnů před pravděpodobným vznikem 
vlády složené agentem StB a KSČ vědět, 
že takovou vládu považujeme za nepřija-
telnou. Jsme si vědomi toho, že současná 
politická situace v Česku je dějinným 
milníkem a že k tomu nemůžeme mlčet. 
Dává nám smysl protestovat, bez ohledu 
na to, jaký to bude mít dopad. Postavit se 
v tuto chvíli za respektování demokratic-
kých principů je otázkou naší sebeúcty a 
uctění památky těch, kdo se stali oběťmi 
minulého režimu.

Barbora Fafílková, Jakub Fafílek, Jana Brahová, Marek Rejent, Olga Klímová, 
Lukáš Klíma, Marie Sodomková, Karel Sodomka, Andrea Sodomková, Josef Sodomka, 
Kateřina Klesnilová a další.

Hlinsko se připravuje na republikové setkání
Pracovníci s dětmi a mládeží mají ve 

zvyku, že se jednou za rok setkají, aby 
si vyměnili své zkušenosti. Tradičně se 
to děje jeden listopadový víkend a stejně 
tak je tradicí, že se mění místo konání. 

Letos připadlo pořadatelství Celostátní 
vzájemné výměny zkušeností na Hlinsko. 
Konkrétně na Centrum Jana XXIII. které 
ve dnech 16. – 18. listopadu 2018 přivítá 
stovky účastníků z celé ČR i sousedního 
Slovenska.

„Před nedávnem jsme spustili webové 
stránky, kde se mohou zájemci přihlá-
sit. V současné době probíhá příprava 
programů, které postupně uveřejníme a 
nabídneme účastníkům,“ říká František 
Hronek, hlavní organizátor hlinecké CV-
VZky.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností 
je akce zaměřená na vedoucí a pracov-

níky dětských a mládežnických středisek 
volného času, kteří zde mohou načerpat 
inspiraci na hry a aktivity a získat zde 
spoustu nových zkušeností, které mohou 
předávat dál ve svých domovských or-
ganizacích. „Snažíme se zaujmout nejen 
stálé a pravidelné účastníky a lektory, ale 
také přiblížit pojem CVVZ mezi občany 
Pardubického kraje,“ přibližuje František 
Hronek.

Kontakt pro novináře:
Matěj Zelinka
tel.: 602 422 821
matej.zelinka@gmail.com

Hledáte pro sebe lepší uplatnění na trhu práce nebo naopak nové šikovné kolegy? Vzdělávání praxí pomáhá.
Znáte ve svém okolí někoho, kdo do-

končil školu a nemůže se uplatnit, pro-
tože nemá praxi? Víte o rodiči, který 
strávil několik let na rodičovské dovolené 
a nedaří se mu najít vyhovující pracovní 
podmínky? Slyšeli jste příběh člověka, 
kterého vyhodili z práce, a vzhledem k 
jeho pokročilejšímu věku si nemůže na-
jít novou? Řešením pro ně a mnohé další 
může být zapojení do projektu Vzdělá-
vání praxí. 

Jedná se o vzdělávání v reálném fi-
remním prostředí. Uchazeči projektu se 
přihlašují k nabízeným praxím na manu-
álních i kvalifikovaných pozicích, které 
poskytují firmy nebo OSVČ působící v 
různých oborech. Takzvaní poskytovatelé 
vzdělávání praxí se stejně jako uchazeči 
zapojují do projektu dobrovolně. Pro po-
skytovatele vzdělávání praxí je nabídnutí 
praxe výhodné, protože si díky projektu 

mohou po dobu 1 až 6 měsíců zaučit 
nového člověka bez finančních nákladů. 
Firmy mají prostor prověřit si přístup 
člověka k dané pozici a pracovnímu pro-
středí. Z evaluačních dotazníků projektu 
navíc vyplývá, že přes 40 % poskytova-
telů po skončení vzdělávání praxí nabídlo 
účastníkovi další spolupráci.

Zaujal Vás projekt a máte zájem za-
pojit se buď v roli uchazeče, nebo posky-
tovatele? Zaregistrujte se do projektové 
Databáze na adrese https://sep.vzdela-
vanipraxi.cz/. Uchazeči si po vyplnění 
svého profilu mohou prohlížet zveřej-
něné nabídky vzdělávání praxí, zatímco 

firmy nebo OSVČ mohou vypisovat na-
bídky vzdělávání praxí na některé ze 157 
typových pozic. Podrobnosti Vám ráda 
upřesní Mgr. Pavla Merková, regionální 
projektová manažerka pro Královéhra-
decký kraj (+420 770 102 817, pavla.mer-
kova@fdv.cz). 

Projekt „Vzdělávání praxí pro zvý-
šení zaměstnatelnosti“ realizuje na ce-
lém území ČR Fond dalšího vzdělávání, 
státní příspěvková organizace Minister-
stva práce a sociálních věcí. Projekt je 
financován z ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměstnanost a stát-
ního rozpočtu ČR. 
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Proseč plná pirátů a námořníků
V sobotu 2. června se Proseč zaplnila 

spoustou malých i velkých pirátů, ná-
mořníků a nebo jen dětí a rodičů, kteří si 
chtěli užít společné odpoledne na dalším 

“hnízdovském pohádkovém lese” tento-
krát na téma Plavba Tichým oceánem. 

“Vzhůru na palubu dálky volají…”, té-
matická slova titulní písně seriálu Dva 
roky prázdnin svolávali všechny moře-
plavce k Muzeu dýmek, kde si vylovili 
vzkaz v lahvi obsahující instrukce a mapu. 
Cílem plavby bylo objevení tajemného 
ostrova HulaHop.

Směr naší plavby již tradičně udávala 
prosečská Planetární stezka, a tak nás u 
Slunce čekalo první stanoviště. Námoř-
níci si zde postavili lodičku z korkových 
zátek, gumiček a špejlí. Na dalším sta-
novišti děti poznávaly, jaké zásoby s se-
bou námořníci běžně na lodích vozívali. 
Kukuřici, hrách, rýži, čočku či brambory 
poznaly i ty nejmenší. Na rozcestí za ško-
lou nás čekal střet s “piráty z Karibiku” a 
museli jsme si tak svou loď vybojovat. Pár 
hodů dělovou koulí na plechovky a za od-
měnu lízátko jen pro silné povahy - vy-
střelené pirátovo oko. 

Ani na dalších stanovištích jsme si pří-
liš neodpočinuli, nejdříve jsme se museli 
zbavit útočícího žraloka a trefit se mu 
kuší přímo mezi oči, pak jsme se utkali 
s dalšími piráty a jejich rozzuřenými 
chobotnicemi. Hned vzápětí nás čekala 
přestřelka s konkurenční pirátskou lodí, 
které jsme se však pomocí obřího praku a 
dělových koulí rychle zbavili. Rozbouřené 
vody Tichého oceánu nás pak dovezli až 
ke ztroskotané lodi, kde jsme pomáhali 
zachraňovat muže přes palubu. 

Při krátké zastávce na neznámém ost-
růvku jsme objevili jeskyni, ve které piráti 
ukrývali svoji kořist. Vedl do ní dlouhý 
temný tunel a poklady hlídal jeden z pi-
rátů. Naštěstí celé dny prospal, a tak jsme 
si i my mohli odnést pár zlaťáků a dia-
mantů.

Naše plavba pak pokračovala až k zá-
bořskému rybníku. Zde se nešťastně cá-
kaly mořské panny, které poztrácely své 

vzácné perly. Pomohli jsme jim je najít a 
posbírat a ony nám za odměnu pár z nich 
darovaly.

V dálce jsme zahlédli maják, který nám 
svým světýlkem ukazoval cestu do cíle 
naší plavby, probojovali jsme se k němu 
rozbouřenými vlnami a pak jsme se již 
bez dalších překážek vydali až k břehům 
havajského ostrova HulaHop.

V Rychtářových sadech, kde se dobro-
družný ostrov rozprostíral, nás přivítaly 
Havajanky a výměnou za naši mapu, do 
které jsme cestou sbírali razítka, nám 
předaly odměnami nakrmenou rybičku. 
Naše dobrodružství ale ještě neskončilo, 
čekali nás zde pláž s jemným havajským 
pískem, do kterého jsme si mohli malo-
vat, rozmanitá cizokrajná zvířata, dílničky 
či společné bubnování na šamanských 
bubnech. Samozřejmě zde bylo zajištěno 
i hojné občerstvení.

Naší plavby se zúčastnilo téměř 150 
dětí se svými rodiči, prarodiči či jinými 
dospělými a všichni byli nadšeni, což je 
pohonem pro naši další práci. I počasí 
nám tentokrát přálo, malá sprška přišla až 
téměř před úklidem v sadech.

Již tradičně je zde na místě poděko-
vat sponzorům: Městu Proseč a Coop 
Jednotě Hlinsko, kteří nás podpořili fi-

nančně, Kartonáži Kvapil, která nás dlou-
hodobě zásobuje kartony potřebnými na 
výrobu kulis a také paní Majce Cachové 
z Pasíček, která nám darovala látku na 
výrobu rybiček a vzkazů v lahvi. A dík sa-
mozřejmě patří i všem dospělým a dětem, 
podílejícím se na přípravě a hladkém prů-
běhu celého odpoledne.

Já za sebe, tentokrát pouze jako za 
účastnici plavby se svými piráty, ale ne-
aktivně se podílející na přípravě, musím 
poděkovat všem svým kamarádkám a 
parťačkám z klubu Hnízdo Proseč. Tyto 
maminky jsou neskutečně kreativní, ná-
padité a nadšené do přípravy těchto úžas-
ných akcí pro děti. Vše bylo opět domyš-
lené a vyladěné do nejmenšího detailu. Za 
pár hodinami zábavy se skrývá mnohoná-
sobně více hodin práce a příprav po ve-
čerech a ve volném čase. Děti si většinou 
těch drobností a detailů ani nevšimnou, 
ale myslím, že je potřeba práci “hníz-
dovských” maminek vyzdvihnout, ocenit 
a náležitě poděkovat… Takže dámy, já 
vám děkuji!

Přejeme Vám všem krásné léto a na 
podzim se těšíme na dalších plánovaných 
akcích…

Pro klub Hnízdo Proseč 
Eva Daňková
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Pálení čarodějnic na Martinicích 2018
I letos jsme společně s členy spolku 

Naše Martinice z. s., připravili dne 30. 
dubna pro rodiny s dětmi, kamarády a 
známé, zábavné čarodějnické odpoledne.

Akce začala v 16 hod. před Restaurací 
u Marešů. Někteří přicházeli v maskách, 
pláštích a kloboucích. Děti si zde mohly 
vyrobit svou čarodějnici, nechat si nama-
lovat obličej, zaskákat na trampolíně, ba-
vit a hrát si se svými kamarády a tradičně, 

jak to na pálení čarodějnic bývá,    i opéci 
špekáček.

Teplé jarní počasí, když se již vítr utišil, 
a zacházející sluníčko nás po 18. hodině 
všechny svolalo na plácek pod hospodou, 
kde už byla připravená hranice, do které 
si děti zapíchaly své vyrobené čarodějnice. 
A když se pak oheň rozzářil, každý netr-
pělivě čekal, až mu ta jeho vzplane.

Rozezněly se tóny kytary, zpívalo se, 
tančilo a ve vzduchu vládla báječná atmo-
sféra. 

Věříme, že si každý, společně strávené 
odpoledne a večer užil a odnesl si jen 
pěkné zážitky.

Markéta Pešková
Celý článek a foto z výletu je na webu našeho 
spolku:https://www.nasemartinice.cz
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Výlet k propasti Macocha – Punkevní jeskyně
Nápad, vydat se společně na výlet, 

vznikl asi před třemi měsíci na jedné z 
členských schůzí spolku Naše Martinice z. 
s. Tenkrát jsme se shodli na poznávacím 
zájezdu k propasti Macocha a do Punkev-
ních jeskyní v Moravském krasu. Vzhle-
dem k velkému množství uchazečů, bylo 
nejprve zapotřebí rezervovat vstupenky, a 
to hodně dopředu, neboť v jarních a let-
ních měsících je návštěvnost Punkevní 
jeskyně vysoká, dále objednat autobus a v 
neposlední řadě se poohlédnout i po zaří-
zení, kde by nás mohli v tak velkém počtu, 
naráz všechny občerstvit. Termín zájezdu 
byl stanoven na sobotu 19. května. Ted 
den jsme si museli trošku přivstat. Sraz 
byl totiž už v sedm hodin. Sešli jsme se v 
maximálně možném počtu, a to 55 účast-
níků, tradičně před Restauraci u Marešů. 
Díky velkému počtu dětí bylo v autobuse 
opravdu veselo. Slunce svítilo a cesta nám 
rychle ubíhala. Na místo jsme dorazili po 
deváté hodině. 

Cesta pěšmo začala v IC u turistické 
chaty Macocha, od které jsme postu-
povali dále k Hornímu můstku propasti 
Macocha (hloubka 138,5 m).  Odtud 
jsme se po naučné Salmově stezce, místy 
velmi výrazným klesáním, dostali dolů 
do Pustého žlebu na asfaltovou cestu v 
hlubokém krasovém údolí. Prošli jsme 
Čertovou brankou, jež je reliktem staré 
průtokové jeskyně a došli až ke vstupu 
do Punkevní jeskyně. Předem jsme byli 
jsme informováni, že dole v jeskyni bude 
zima. Tam se teplota pohybuje okolo 
5 °C . Vchod do Předního dómu hlídá 
největší stalaktit jeskyní - Strážce. Sifo-
novitá chodba nás dovedla do Hlinitých 

síní, které sousedí se Středním dómem, 
u jehož stropu je nepřístupná Krystalová 
chodba. Za Stalagmitovou chodbou jsme 
klesali dnem jeskyně do Zadního dómu, 
kde se před námi rozevřelo samotné dno 
Macochy. Byla to nádhera, z reproduk-
toru zněla vážná hudba a v našich očích 
se leskl údiv a neskutečný úžas. Mohli 
jsme se zde pokochat pohledem na dno 
propasti a na Horní a Dolní jezírko, která 
napájí říčka Punkva. Od průvodce jsme 
se dověděli něco z historie a poslechli si 
i známou pověst o propasti. Zde skončila 
tzv. Suchá cesta. 

Pak přišla na řadu Vodní cesta – ro-
mantická a tajemná plavba na loďkách 
po podzemní Punkvě. Vodní dómy mezi 
dnem Macochy a Pustým žlebem jsou vý-
sledkem činnosti mocného proudu vody, 
která si tudy pod tlakem hledala cestu na 
povrch. Pluli jsme přes První, Druhé a 
Třetí jezero k nejkrásnější jeskyni krasu - 
Pohádkovému (Masarykovu) dómu, který 

byl společně s nezapomenutelnou plavbou 
Vodními dómy vrcholným zážitkem při 
obdivování podzemních krás. Mohutné 
stalagmity, stalaktity a stalagnáty, záclony 
a kaskády se v pozadí dómu v Brčkové 
chodbě střídaly s množstvím nejmladších 
tvarů, průsvitných brček, mrkvovitých 
ztluštěnin s výrůstky všemožných tvarů 
a s hvězdicemi křivých stropních vláken, 
heliktitů. V povrchovém přístavu skončila 
naše prohlídka odkud jsme se vydali jsme 
se směrem ke Skalnímu mlýnu, kde už na 
nás čekal dobrý oběd.

Na úplný závěr došlo ale až na konci 
naší výpravy. Tím byl samo sebou spo-
lečný přípitek. Dobrá nálada, tóny kytary 
a zpěvu nebraly konce.

Markéta Pešková
Celý článek a foto z výletu je na webu našeho 
spolku: 
https://www.nasemartinice.cz/2018/05/
vylet-k-propasti-macocha-a-do-punkev-
nich-jeskyni/
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Sloupek naší kronikářky: Škola na Martinicích.
Martinická obecná škola patřila po 

celá desetiletí k nejvýznamnějším bu-
dovám v této obci. Podařilo se jí po-
stavit především díky nezměrnému 
úsilí a obětavosti místních občanů.                                                                                                                                          
Již 30. dubna 1875 žádali občané Mar-
těnic c.k. okresní školní radu ve Vyso-
kém Mýtě o zřízení samostatné školy. 
Poněvadž žádosti nebylo vyhověno, tak 
4. července téhož roku požadovali o „vy-
školení“ z prosečské školy a „přiškolení“ k 
Františkám. Akci vedl radní Josef Menc 
z č. 16. Žadatelům opět nebylo vyho-
věno, neboť školní obec Proseč nechtěla 
Martěnice propustit. Dalším jednáním 
bylo dosaženo toho, že c.k. školní rada v 
Praze, na návrh c.k. školní rady ve Vyso-
kém Mýtě, vydala 18. ledna 1881 výnos 
o ustanovení zimního vyučování (zimní 
expozitury)  v Martěnicích, a to od  
1. 11. do 31. 3. Učitelem byl  stanoven  
Josef  Vobejda  z Proseče a od roku 1883 
ještě Josef Chalupník. Vyučovalo se v 
č. 22, které patřilo Františku a Františce 
Hlaváčovým, kteří se uskrovnili a uvolnili 
světnici. Po dvou letech se vyučování pře-
sunulo do č. 23 k Antonínu Tefrovi, který 
po ukončení hostinské živnosti, pronajal 
místnost bývalé hospody místní školní 
radě v Proseči. Od roku 1885 chodil do 
zimní expozitury vyučovat František Šolc. 
Každodenně, i za velmi špatného po-
časí, v době, kdy zde bylo mnoho sněhu, 
brodil se až po kolena, aby dorazil na 

vyučování. Vydržel to celých 13 let za 
přídavek 75 zl. Vysoká návštěvnost školy 
(50 - 60 dětí ročně) přispěla v roce 1898 
k přeměně zimní expozitury na celoroční. 
Novým učitelem byl ustanoven Josef                                                                                                                                           
Horák. V roce 1920 navrhl ředitel měš-
ťanské školy v Proseči Josef Mastný 
na schůzi místní školní rady v Proseči 
stavbu  jednotřídní obecní školy v Mar-
těnicích a požádal člena místní školní 
rady Josefa Mence o zajištění pozemku. 
24. května 1924 došel výnos od okresní 

školské správy ve Vysokém Mýtě, který 
povolil zřízení Obecné školy smíšené na 
Martěnicích. Vypracování plánu stavby 
bylo svěřeno panu Machovi,  zednickému  
mistru z Poličky. Náklad byl vypočten 
na 199 960 Kč, 20 hal. Dne 22. června 
1924 se konala slavnost položení základ-
ního kamene za hojné účasti občanů obce. 
Slavnost zahájil učitel Karel Mládek a 
dále o historii školství a o vyhlídkách do 
budoucna promluvil ředitel měšťanské 
školy v Proseči Josef Mastný. Ocenil obě-
tavost místních občanů, zejména Josefa 
Mence a Václava  Pešiny, kteří měli na 
prosazení stavby největší podíl. Za po-
klepů na základní kámen, pronesení he-

sel a zpěvu národní hymny, byl kámen 
vržen do základů. Po odměření pozemku 
pro školní budovu, zahradu, tělocvičnu, 
dvorku a dalšího příslušenství, začala 
vlastní stavba. Dělníci kopali základy, 
stavební materiál byl přivážen koňskými 
povozy i autem Josefa Vobejdy ze Záboří. 
Byly vykopány jámy pro vápno, tesaly se 
trámy a připravoval krov. Stavba pokra-
čovala dosti rychle a do zimy byla pod 
střechou, pokrytou šedým eternitem. Zů-
staly nedokončeny jen vnitřní práce, které 

přerušilo zimní počasí. Na jaře roku 1925 
byly práce brzy zahájeny a do prázdnin 
byla nová škola i s bytem pro správce ode-
vzdána svému účelu. Počátkem školního 
roku 1925/26 se v ní již vyučovalo. Tím 
se splnilo dávné přání občanů Martěnic.

Podle martinické kroniky připravila: 
Miluše Rejentová 

Martinice čp. 23 - dům Antotnína Tefra

Nová kniha brzy v prodeji: 
„Kolaboranti za Protektorátu 
1939-1945 Chrudimsko a Hlinecko“

Nová kniha Josefa Němečka při-
pomíná historii kolaborantských a 
fašistickým organizací v Pardubic-
kém kraji. Stačí připomenout činnost 
Árijské pracovní fronty, Národní obce 
fašistické, Českého národně socialis-
tického tábora Vlajka, Svazu českých 
válečníků, Ligy proti bolševismu a v 
neposlední řadě Kuratoria pro výchovu 
mládeže v Čechách a na Moravě. De-
sítky českých občanů spolupracovalo s 
Gestapem nebo s SD (Bezpečnostní 
službou) a udávalo své občany. Na 
prosečské poště v době Protekto-
rátu pracovali dva listonoši – pánové 
Hartman a Malý, kteří tím, že dopisy 
od místních občanů na Oberlandrát 
do Pardubic „kontrolovali“ a „uda-
vačské“ zadrželi a pan Jan Hartman 
je uschoval ve sklenici od okurek, za-
chránili mnoho svých spoluobčanů 
před vyšetřováním nebo vězněním.  K 
této události je v knize otištěn dosud 
nepublikovaný rozhovor s paní Bože-
nou Hartmanovou a písemné svědec-
tví z února 2014 pana Ing. Vítězslava 
Drahoše, CSc., z Prahy. Kniha bude 
v prodejně Drogerie pana Mundila na 
prosečském náměstí.

Josef Němeček
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Kulturní a sportovní akce v červenci 2018

čtvrtek 5. 7. 21:30 hod. 
Letní kino Proseč:  

Tvář vody 
pořádá město Proseč 

Městský park Rychtářovy sady 
fantasy / romantický, titulky 

vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno

pátek 6. 7. 20 hod. 
Diskotéka 

pořádá FK Proseč 
Městský park Rychtářovy sady 

DJ Petr a Martin Fikejs 
vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno

neděle 8. 7. 21:30 hod. 
Letní kino Proseč: 

Dvě nevěsty a jedna svatba 
pořádá město Proseč 

Městský park Rychtářovy sady 
komedie, české znění 

vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno

ččtvrtek 12. 7. 21:30 hod. 
Letní kino Proseč: 
Největší showman 
pořádá město Proseč 

Městský park Rychtářovy sady 
muzikál / romantický, titulky 

vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno

pátek 13. 7. 20 hod. 
Diskotéka 

pořádá FK Proseč 
Městský park Rychtářovy sady 

DJ Petr a Martin Fikejs 
vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno

sobota 14. 7. 10 hod. 
Novohradský sraz veteránů 

6. ročník 
pořádá SOTM a Nové Hrady 

hřiště v Nových Hradech od 10 hod, ná-
městí v Proseči od 14 hod

neděle 15. 7. 21:30 hod. 
Letní kino Proseč: 

Fakjů pane učiteli 3 
Městský park Rychtářovy sady 

komedie, české znění 
vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno

sobota 28. 7. 18 hod. 
Šumsadu - hudební festival 

pořádá město Proseč, kulturní komise a 
SDH Záboří, 

Městský park Rychtářovy sady 
vystoupí kapely Memory band, 

Do větru, Lucky Joke, On the Roof 
vstupné 80 Kč, děti do 12 let zdarma 

 občerstvení zajištěno

Nové knihy v knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé:
Vlastimil Vondruška – Vzpoura goliardů, 
František Niedl – Ve službách mocných, 
Jarmila Pospíšilová - Když se rojí smrt, 
Hana Marie Körnerová – Minuta na roz-
loučenou, Věra Řeháčková – Není všem 
dnům konec, Alena Jakoubková - Manžel, 
který štěká, taky kouše, Zdeněk Hanka – 
Dopis do ticha, Lenka Chalupová - Ptačí 
žena, Diana Gabaldon – Vážka v jantaru, 
Wilbur Smith – Volání na ďábla, Jeffery 
Deaver – Ocelový polibek, Peter May – 
Černé světlo, Entomologův odkaz, James 
Patterson – Podezřelý č. 1, Osudná tři-
náctka, Mo Hayder – Pečovatel, David 
Morrell – Stopy mizí v mlze, J.D. Robb 

– Očistím tě od hříchu, Linda Howard – 
Klid před bouří, Lisa Jackson – Zasluhuje 
zemřít, C.W.Gortner – Marlene, Patri-
cia L. Óneill – Faraonka, Shy Keenan – 
Zlomená, Emma Temple – Zpěv Maora, 
Elizabeth Haran – Za rudým obzorem, 
Weina Dai Randel – Palác zářícího mě-
síce, Hannah Howell – Zajatec z Vyso-
činy, Elizabeth Lowell – Všem na očích
Knihy pro děti:
David Walliams – Dědečkův velký útěk, 
Ďábelská zubařka, Petr Nikl – Jinotaje 
opic, Jan Vladislav – Proč je slunce na ob-
loze samo, Milada Rezková a Lukáš Ur-
bánek – Doktor Racek: Cesta kolem světa 
za 31 písmen

 
Městská knihovna oznamuje čtená-
řům, že bude v době letních prázd-
nin uzavřena v těchto termínech:

2. 7. – 13. 7. 2018 
2. 8. – 10. 8. 2018 

Citát Karla Čapka: Tím nejkrásnějším na světě nejsou věci, ale (viz první a druhý díl tajenky)

 Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Citát Karla Čapka: Tím nejkrásnějším na světě nejsou věci, ale (viz první a druhý díl tajenky)

 Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 
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Klub seniorů
Skončilo 1. pololetí roku 2018 a my, 

senioři z prosečského klubu (světe, div 
se!) stále ještě nekončíme, přestože nám s 
uplývajícím časem přibývají bolavá kolena, 
záda, oči a vůbec všechny končiny, které v 
těle máme. Stále se scházíme pravidelně 
čtvrtek co čtvrtek v klubovně, kterou 
jsme za těch sedm let přijali tak trochu za 
vlastní. Povídáme si, dozvídáme se řadu 
nových věcí, poznáváme zajímavé lidi, 
bavíme se, trochu cvičíme a trénujeme 
mozky, i na kafíčko vždycky dojde. Je-
diné, co nám schází, jsou další nápadití a 
iniciativní senioři ochotní přijít do klubu 
a případně obohatit jeho činnost. Přijďte 
mezi nás, přátelé, opravdu nic špatného v 
klubu neděláme a přivítáme vás s radostí. 
Ostatně, o tom, co se u nás děje, se mů-
žete přesvědčit kdykoliv ve vývěsce na ná-
městí.

Seznámím vás s některými zajímavými 
chvílemi klubového života v 1. pololetí r. 
2018. (Přiznám se, že mi dělá určité po-
tíže vybrat to „nej“, téměř každý čtvrtek je 
něco nového nebo zábavného.) 

Už začátek roku jsme pojali netradičně. 
5. 1.  navečer jsme se vydali na Tříkrálové  
putování za rekordní paseckou hvězdou k 
rozhledně Terezka a ve zdraví nás tam do-
razilo 25. Bylo to pěkné doznívání vánoč-

ního času i přivítání nového roku. Ještě 
víc, 40 zvědavých a zvídavých seniorů se 
vypravilo 11. 1. na exkurzi do částečně 
rekonstruované restaurace na Horničce. 
Poslechli jsme si zasvěcené povídání pana 
M. Klinského o historii Horničky a proš-
mejdili i ubytovací prostory. Moc se nám 
to líbilo. Užitečná pro 35 seniorů byla 
taky beseda se starostou p. Macháčkem a 
místostarostou p. Hurychem 18. 1., kteří 
shrnuli, co se ve městě udělalo v r. 2017 
a co je v plánu na r. 2018. Pohlídáme si, 
co všechno se podaří splnit. Na oplátku 
jsme pomohli vymýšlet názvy ulic a uliček 
v Proseči, dokonce některé naše návrhy 
zastupitelstvo města přijalo.

V únoru jsme trochu potrápili mozkové 
závity při řešení hádanek a hlavolamů, 
ale hlavně jsme se zaměřili na vzpomí-

nání. 8. 2. připomněla M. Jeništová spolu 
s dalšími bývalými ochotníky 180. vý-
ročí prvního ochotnického divadelního 
představení v Proseči. Týden nato jsme 
vzpomínali všichni na minulost nedávnou, 
totiž vznik klubu 17. 2. 2011. H. Bukáč-
ková promítla snímky z prvního roku naší 
existence, sami jsme se divili, kolik jsme 
toho zažili. Program odpoledne obohatila 
naše „Poupata“ taneční scénkou „Slepičky“ 
doplněnou o písničku shrnující činnost 
klubu. Všech 39 přítomných seniorů se 
při tom náramně bavilo.

Březen byl zaměřený hodně na pozná-
vání. Ke Dni mateřského jazyka připra-
vila V. Stoklasová informace o jazycích 

vůbec  a o češtině zvlášť. Teď už víme, že 
na světě existuje na 7000 různých jazyků, 
některé bohužel zanikají, jiné jsou zase 
obohacovány o nová slova. Téma odleh-
čily hrátky s jazykem, kterých se se zau-
jetím zúčastnili všichni přítomní. Muži 
připomněli i letos MDŽ kytičkou každé 
ženě a ženy jim na oplátku něco zareci-
tovaly a zazpívaly.Vzpomínky na starou 

Proseč s dobovými fotografiemi 15. 3. a 
téma Příroda a její ochrana 22. 3. také 
rozšířily naše poznání. A už tu byl konec 
března, velikonoční Zelený čtvrtek v bo-
hatě vyzdobené klubovně s povídáním o 
tom, jak se slaví Velikonoce jinde ve světě.

Hodně poznatků přinesl i duben. Bavili 
jsme se při vzpomínkách na naše školní 
léta a při té příležitosti vzpomněli na 
osobnosti, které se zasloužily o české škol-
ství: Karlem IV. zakladatelem univerzity 
počínaje, přes „učitele národů“ J.Á Ko-
menského až k Marii Terezii, která uzá-
konila povinnou školní docházku. 32 zá-
jemců se dozvědělo 19. 4. spoustu nového 
o Jižní Africe při besedě s promítáním od 
pana M. Pilného v Egoeduce. Byla to už 
několikátá beseda s tímto cestovatelem a 
děkujeme p. Štrumfové a ing. Menšíkové, 
které tuto besedu zajišťují. Zábavná byla 
dubnová klubová olympiáda zaměřená na 
rozvoj jemné motoriky. Připravila ji M. 
Jeništová formou drobných soutěží s hře-
bíčky, kolíčky, provázky, míčky.

V květnu kromě vzpomínek pamětníků 
na májové dny roku 1945 a květinového 
dne 10. 5. určitě upoutala největší pozor-
nost 17. 5. beseda s Pavlem Doležalem, 
platným a úspěšným členem českého re-
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prezentačního týmu v sledge hokeji na 
paralympiádě v Pchjongčchangu v Koreji. 
Obdivovali jsme jeho sílu, vytrvalost a 
nezdolnou vůli při překonávání tělesného 
hendikepu. Přejeme mu, aby se mu dařilo 
jak v týmu Pardubic, tak v reprezentaci. 
Do květnových zážitků patří už tradičně 
celodenní autobusový zájezd organizo-
vaný J. Slámou - tentokrát jsme navštívili 
hrad Bouzov, Javořičské jeskyně a arbo-
retum v Bílé Lhotě. Zájezd byl poměrně 
náročný, ale nádherný. Zveme už předem 
na zájezd podzimní. Určitě o něm dáme 
zase vědět.

A je tu červen. Kromě pravidelných 
klubových setkání patří připomenout zá-
služnou činnost našich členů při službách 
v úschovně kol při cyklistických závodech 
9. 6. Ani jedno kolo se nám neztratilo, 

všechna jsme dobře hlídali! Každoročně 
se těšíme na letní koncert pěveckého 
sboru DUHA, který jsme letos opět v 
hojném počtu navštívili ve čtvrtek 14. 6. 
v ZŠ. A zase jsme si společně pěkně za-
zpívali. Na rozloučení před prázdninami 
vždycky očekáváme překvapení, kam že 
se vypravíme na společnou večeři. Tak 
tentokrát to byl motorest v Borové. 

Měla bych se alespoň krátce zmínit i o 
turistické skupině, která každé úterý vy-
ráží „na toulky“. Od února nás nevodil A. 
Heiker, který se při pádu zranil a musel 
se delší dobu léčit.  Vycepoval nás ale 

dobře, chodíme pravidelně i nadále a šéf 
už začíná chodit s námi. V zimních a jar-
ních měsících jsme opakovali už známé 
trasy v okolí Proseče, pak jsme se odvážili 
i na některé nové. Prošli jsme si cestu z 
Krouny přes Rychnov do Proseče, zdolali 
jsme náročný terén Šilinkovým dolem 
z Předhradí do Kutřína. Navštívili jsme 
kostel sv. Markéty stojící na místě bý-
valého Podlažického kláštera, kam jsme 
došli z Vrbatova Kostelce přes Podskalu a 
také navštívili mnohým neznámé místo U 
výbuchu nad Borovou a zašli si zavzpomí-
nat na Ležáky.

Chci připomenout, že na túry zveme i 
zájemce, kteří nechodí do klubu, infor-
mace najdete ve vývěsce.

Na závěr chci popřát všem krásné léto 
a nezapomeňte! Sejdeme se na Odpo-
ledni s harmonikáři 11. srpna!

 Za Klub seniorů Věra Stoklasová
 
 

 

KLUB SENIORŮ PROSEČ  
S POMOCÍ HASIČŮ a ŽEN ZÁBOŘÍ 

POŘÁDÁ  
pod záštitou Města Proseč 

 
 

V SOBOTU 11. SRPNA 2018 OD 15:00 HODIN  
V RYCHTÁŘOVÝCH SADECH 

 

ODPOLEDNE 
 S HARMONIKÁŘI 

  
PŘI  PÍSNIČKÁCH  HARMONIKÁŘŮ 

MÍSTNÍCH  I  PŘESPOLNÍCH 
SI  SPOLEČNĚ  ZAZPÍVÁME  A  ZATANČÍME. 

 
 

    Seniorská Poupata 
připravují 

pěvecké překvapení 
 
 

 
                                         

OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO 
 

  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
(DĚKUJEME ZA KAŽDÝ HODNOTNÝ PŘÍSPĚVEK) 

 

Všichni jste srdečně zváni! 
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Proseč recyklací elektrospotřebičů ulevila životnímu prostředí
Loni občané Proseče odevzdali k recyk-

laci 8 641,00 kilogramů starých spotřebičů 
Snaha obyvatel města recyklovat staré a 
nepoužívané elektrospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí. Naše město obdrželo 
certifikát vypovídající o přínosech třídění 
a recyklace elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o ko-
lik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme 
díky recyklaci vyslou-
žilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké 
množství jsme snížili 
produkci skleníkových 
plynů CO2 nebo ne-
bezpečného odpadu. 
Informace vycházejí 
ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, 
která s obcí dlouho-
době spolupracuje na 
recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Z Certifikátu Envi-
ronmentálního vyúč-
tování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané našeho města v loňském roce vy-
řadili 8 641,00 kilogramů elektra. Tím, že 
jsme ho následně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 113,11 MWh elektřiny, 6 167,47 
litrů ropy, 506,54 m3 vody a 4,39 tun pri-
márních surovin.

Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 23,79 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 105,24 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 100 tele-
vizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k 
sedmi cestám do Chorvatska, jsou to im-
pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uži-

vatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 
vysloužilých moni-
torů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro 
chod notebooku po 
dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tří-
děním takto zásadně 
přispívají k ochraně 
životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli 
mají Češi prostřed-
nictvím sběrné sítě 
společnosti ASEKOL 
k dispozici více než 
16 000 sběrných míst. 
To je pětkrát více 
než například v eko-

logicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr 
je již v každé středně velké obci. Zároveň 
ulice a separační stání jsou doplněny o 
červené kontejnery na drobné elektro. Ka-
ždý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro 
si může najít nejbližší sběrné místo na  
www.sberne-dvory.cz nebo na  
www.cervenekontejnery.cz.

Město Proseč a tým ASEKOL a. s.

Policie ČR informuje občany města Proseč a okolních obcí
Dnes bychom vám rádi představili nový 

celorepublikový preventivní projekt Policie 
České republiky a Asociace center pro zdo-
konalovací výcvik řidičů AČR zaměřený na 
bezpečnost řidičů motocyklů. Mimocho-
dem tuto společnost jsme zmiňovali již v 
minulém článku a řidičům seniorům jsme 
doporučovali jejich projekt „Jedu s dobou“. 

Aktuální projekt pro motorkáře se jme-
nuje „Začněme spolu aneb kolama dolů“ 
a jeho pilotní akce se uskuteční právě v 
Pardubickém kraji v neděli 22. dubna 2018. 
Zhruba v 10 hodin odstartuje z Pardubic 
společná jízda zájemců z řad motorkářů v 
doprovodu dopravních policistů na mo-
tocyklech. Trasa výjezdu povede přes Seč 

– Horní Bradlo – Trhovou Kamenici – Na-
savrky – Ležáky – Prosetín – Skuteč – Luži 
až na polygon do Vysokého Mýta, kde 

bude pro všechny připraven zhruba čtyř-
hodinový program. V areálu výcvikového 
centra proběhnou ukázky bezpečné jízdy i 
aktivní trénink bezpečné jízdy pro jednot-
livce. Součástí programu bude i prezentace 
všech možností polygonu tak, aby si sami 
motorkáři vybírali, které prvky a kurzy si 
chtějí vyzkoušet a ke kurzům bezpečné 
jízdy se sami opakovaně vraceli. Aktivní 
účastníci jízdy obdrží před začátkem jízdy 
reflexní šle, které přispívají ke zvýšení vidi-
telnosti v silničním provozu.

Do realizace projektu se zapojí všechna 
výcviková centra v České republice, která 
se zabývají bezpečnou jízdou. Pokud jste 
tedy první vyjížďku promeškali a nechcete 
čekat do příštího roku, můžete se podívat 
na naše webové stránky www.policie.cz, 
kde naleznete článek s instrukcemi k této 

akci a v něm přesné termíny a místa dal-
ších společných vyjížděk. Nejbližší termín 
a místo pro motocyklisty z Pardubického 
kraje bude 5. května 2018, kdy se odjíždí 
z Deštného v Orl. Horách směrem na po-
lygon v Hradci Králové. Ředitel služby do-
pravní policie Policejního prezidia ČR plk. 
Tomáš Lerch k realizaci projektu dodává: 

„Začátek motorkářské sezóny je vždy spojen s 
určitou nedočkavostí motorkářů konečně vyjet. 
Tímto projektem chceme podpořit bezpečnost 
a pravidelné zdokonalování řidičských do-
vedností řidičů motocyklů po zimní přestávce, 
kdy nezvládnutí stroje bývá častou příčinou 
dopravních nehod.“ Takže ……. Začněme 
spolu a hlavně kolama dolů!!! Hezké jarní 
dny vám přeje

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Setkání bývalých žáků  
prosečské školy

Jako každoročně jsme se setkali 
již po šestnácté my, bývalí žáci roč-
níku 1935, v hospůdce „U Míry“ a 
zavzpomínali na naše bývalé uči-
tele, naše spolužáky a obnovili jsme 
vzpomínky na léta prožitá, jak v 
druhé světové válce, tak i v pováleč-
ném období. 

Je až k neuvěření na co všechno 
si v tak vzdálené době dokážeme 
vzpomenout, když se sejde k společ-
nému povídání několik pamětníků, 
kteří tu dobu prožívali. 

Podle záznamů, které máme, 
jsme zjišťovali kolika spolužákům 
nebylo dopřáno dožít se těchto na-
šich setkání a museli jsme konstato-
vat, že z našich obou tříd A a B již 
počet celé jedné třídy opustil naše 
pozemské obývání. 

Je však pro nás, kteří se pravi-
delně účastníme i do budoucna vý-
zvou, abychom i v příštím roce naši 
tradici neporušili a těšili se na další 
setkání 18. května 2019 ve 12 hod v 
hospodě „U Míry“. 

Letošní setkání nebylo dopřáno 
Vendovi Odehnalovi, který musel 
v týdnu nastoupit k chirurgickému 
zákroku v nemocnici v Hradci Krá-
lové, přejeme brzké uzdravení.

Liboslav Krčil 
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Osobní bezpečí
V dalším jarním článku bychom vám 

rádi dali několik rad, jak předcházet okra-
dení, přepadení nebo jak neusnadňovat 
práci kapsářům. Ač se někomu může 
zdát, že jsou to informace zbytečné, my 
si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše 
statistiky. Téměř každý den policisté v 
práci celého Pardubického kraje řeší pří-
pady krádeží a to ať věci při sobě nebo z 
odložených tašek v nákupních vozících. 
Řada poškozených, především pak těch 
starších, nám při výsleších říká, že se oto-
čili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu 
v obchodě anebo, že si nevšimli, že by 
jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A 
věřte nám, že žádné zboží v cenové „akci“ 
vám nestojí za ten čas a problémy při blo-
kování platebních karet a vyřizování si 
nových odcizených osobních dokladů. O 
ztrátě peněz ani nemluvím.

Jak se tedy chránit před okradením? 
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční 

uzavřené tašce nebo kabelce vždy oddě-
leně. 

• Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně 
potřebujete.

• Peněženku uložte na dno nebo do 
spodní části kabelky nebo nákupní tašky.

• Kabelku nebo tašku přes rameno nene-
chávejte viset na zádech, ale mějte ji stále 
na očích a chraňte ji rukama na boku 
nebo na hrudi.

• Kabelku nebo tašku nepokládejte v 
obchodech na police a nenechávejte ji v 
nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte 
s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, 
ani v čekárně u lékaře či na úřadech.

• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tla-
čenice nahrává zlodějům a okradení může 
proběhnout bez povšimnutí.

• Čtete-li si v dopravním prostředku 
MHD, mějte své příruční zavazadlo po-
řád pod kontrolou.

• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí 
další cestující a nenechávejte svá zavaza-
dla bez dozoru.

• Při výběru peněz z bankomatu si hlí-
dejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás 
někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání 
z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je 
spolehlivější. Byla-li vám platební karta 

odcizena, ihned zablokujte účet.
• Nepište si PIN na platební kartu, na 

její obal nebo na lísteček, který uložíte 
společně s platební kartou na stejné místo.

• Nikdy se před nikým nechlubte svými 
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte 
cizím lidem peníze, neplaťte žádné zá-
lohy podomním prodejcům. A jak jsme 
již v minulých článcích upozorňovali a 
jak mi potvrdila energetická poradkyně 
paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani 
elektriku energetické společnosti peníze 
nevrací ani nevybírají.

• Při ukládání zboží do zavazadlového 
prostoru vozidla mějte své věci, zejména 
kabelky stále na očích.

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, 
radíme vám:
• V případě odcizení financí, platební 

karty, dokladů, mobilního telefonu se ne-
prodleně obraťte na Policii ČR.

• V případě odcizení platební karty kon-
taktujte neprodleně svoji banku a platební 
kartu zablokujte.

• V případě odcizení mobilního telefonu 
kontaktujte svého operátora a zablokujte 
SIM kartu.

• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke 
krádeži došlo, popř. popis pachatele či 
pachatelů.

• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte 
případným dalším nepříjemnostem se 
zneužitím dokladů.

• Tísňová linka pro sluchově postižené 
je 603 111 158.

A jak předcházet riziku přepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným 

a neosvětleným místům. Choďte raději 
frekventovanějšími ulicemi.

• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na 
rameni směrem od ulice, aby vám ji z vo-
zovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.

• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, 
nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo 
dokonce život jsou cennější než peníze!

• Po chodníku choďte raději dále od 
vchodů domů, kde by mohl číhat pří-
padný pachatel a mohl by vás vtáhnout 
dovnitř.

• Při vstupování do domu se pozorně 
rozhlédněte a nevcházejte tam s někým 
neznámým. Také ve výtahu nejezděte s 
někým, koho neznáte. Radši počkejte na 
výtah prázdný.

• Nepřijímejte doprovod nabízený ne-
známými lidmi, i kdyby vypadali důvě-
ryhodně. Ochota "pomocníka" může být 
jen záminkou k tomu, aby se dostal do 
vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za 
použití násilí.

• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sle-
duje, snažte se co nejrychleji dostat na 
místo, kde je nějaký obchod nebo více 
lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.

• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, 
když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl 
by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes 
otevřené okno a přispěchat na pomoc.

• V případě nutnosti můžete pro svou 
ochranu použít sprej (deodorant, lak 
na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v 
tašce či kabelce. Pachatele tím překva-
píte, možná i odradíte a sami tak získáte 
čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho 
osobního alarmu může útočníka vylekat a 
přimět ho k útěku.

• Snažte se vyhnout čekání na lidu-
prázdné zastávce hromadné dopravy, pře-
devším v časně ranních nebo pozdně ve-
černích hodinách.

• V prázdné tramvaji nebo autobusu si 
sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost 
může případného lupiče od zlého úmyslu 
odradit nebo vám v případě obtěžování či 
napadení řidič rychleji pomůže.

Krásné dny vám za Policii ČR přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
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DUBEN 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 

V pondělí 9. dubna se naše pěvecké 
sbory Prosečánek a Červánek rozjely do 
Chrudimi, aby se zde zúčastnily přehlídky 
dětských pěveckých sborů. Přivítalo nás 
zde krásné slunečné počasí, které nás 

provázelo celým dnem. Tato přehlídka 
se koná každoročně po 2 dny v chrudim-
ském muzeu. Tentokrát se sem sjelo 751 
zpěváčků sdružených ve 25 sborech. Oba 
dny tu zněly písně lidové, klasické, ale i 
populární. Úroveň zúřastněných sborů tu 
bývá velmi vysoká, proto jsme se pečlivě 
na svá vystoupení připravovali. A kdo byli 
naši soupeři? Prosečánek si zazpíval se 
sbory Bonifác, Myšáci a Jabloňka, Čer-
vánek soutěžil se sbory Písnička, Podor-
lický DPS a Zvonky. A jelikož se jedná o 
soupeře velice hudebně zdatné, rozhodně 
nás naše umístění neurazilo – Prosečánek 
si vybojoval stříbrné pásmo, Červánek 

bronzové. Naše poděkování patří hudeb-
ním doprovodům - Mgr. Kristýně Řebíč-
kové, sl. Michaele Ondráčkové a sl. Vero-
nice Lettlové. 

Redakce

PERNŠTEJNI 

  Ve středu 25. dubna nás čekalo hned 
po ránu skutečně „akční probuzení“. Na-

vštívila nás skupina historického šermu 
Pernštejni s vystoupením zaměřeným na 
Vikingy. Velmi poutavým vystoupením 
nám přiblížili dobu přelomu 9.–11. sto-
letí. Předvedli nám nelehký život skandi-
návských národů. Mezi další ukázky pat-
řily dobové kostýmy, vikingská loď, ale i 
zbraně a způsob jejich použití. Předsta-
vení bylo poučné a setkalo se samozřejmě 
s úspěchem, jelikož jsme se do akce mohli 
zapojit i my. Štěpán Brůžek 

PROSEČSKÁ HVĚZDA 
V měsíci dubnu proběhl již 19. ročník 

pěvecké soutěže Prosečská hvězda. Vý-
běrové kolo se uskutečnilo v pátek 13. 
dubna ve škole, 25 postupujících si mohlo 
zazpívat na finále v krásně vyzdobené so-
kolovně v pátek 20. dubna. Vše hodnotila 
odborná porota. 

A jaké byly výsledky? 
1. místo: Alena Macháčková 1. tř., 

Aneta Skalníková 2. tř., Simona Matěj-
ková 2. tř., Veronika Kohoutková 3. tř., 
Petr Herynek 4. tř., Zuzana Roušarová 
5. tř., Eliška Herynková 5. tř., Michaela 
Hledíková 6. tř., Adéla Stodolová 7. A, 

Nela Doležalová 9. tř. 
2. místo: Tereza Šplíchalová 1. tř., 

Lenka Tobiášová 1. tř., Anna Rejmanová 
1. tř., Jana Šedá 2. tř., Václav Prášek 4. tř., 
Adéla Zelinková 4. tř., Veronika Zelen-
ková 4. tř., Nicole Sladkovská 4. tř., Jan 
Zelinka 5. tř., Patricie Giňová 7. A, Nina 
Sodomková 7. A, Adéla Jetmarová 8. tř., 
Tereza Vášková 8. tř., Tereza Kopecká 9. 
tř. 

3. místo: Nikola Edlmanová 4. tř. 
Ke zdařilým vystoupením přispěl skvělý 

hudební doprovod v podání p. Kristýny 

Řebíčkové a Marie Zelenkové. 
Všem, kteří se na přípravě a realizaci 

této soutěže podíleli, patří velké poděko-
vání.

Redakce
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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

DEN ZEMĚ A „UKLIĎME ČESKO“

 V pátek 20. dubna jsme si na naší škole 
připomněli významný mezinárodní svá-
tek – Den Země. Rozhodli jsme se, že 
tento den také uspořádáme úklid v rámci 
celostátní akce „Ukliďme Česko“, do 
které se naše škola opět letos přihlásila. 

Během dopoledne jsme se vydali po na-
plánovaných trasách. Žáci 1. třídy sbírali 

odpad do pytlů podél cesty ke koupališti a 
na Pánův kopec, druháci šli po planetární 
stezce. Děti ze 3., 4. a 5. třídy sbíraly od-
pad v příkopech podél silnic vedoucích 
po ulici Zábořské směrem na Rychnov, 
Martinice, Paseky, Bor a Českou Ryb-
nou. Šesťáci uklízeli směrem na Zderaz 
a k Renospondu, 7. A od rozhledny na 
Pasekách po planetární stezce do Proseče. 
Třídy 7. B a 9. třída se za doprovodu se-
niorů vydaly po studánkách, které proseč-
ský Klub seniorů zmapoval a do dnešní 
doby udržuje v pěkném stavu. Třída 8. 
pracovala ve školním areálu, který je roz-
sáhlý a také potřebuje pravidelnou péči. 
Kromě pracovní části dopoledne proběhly 
exkurze. Žáci 6. třídy se seznámili s pro-
vozem čističky odpadních vod v Proseči, 
žáci 7. A a 8. třídy navštívili rozhlednu 

na Pasekách, aby se z výšky rozhlédli po 
krásném okolí.  Dopolední program se 
nám vydařil, sesbíráno bylo celkem 44 
pytlů odpadu. V rámci celoškolního pro-
jektu „100 let samostatnosti“ děti touto 
akcí potvrdily, že nám všem na čistotě 
naší země opravdu záleží. 

Mgr. Šárka Kovářová

ZLATÝ LIST
Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve 

věku ZŠ, které mají zájem o přírodu. Je 
to soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná 
družstva rozdělená na dvě tříčlenné 
hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky 
odborníci prověřují znalosti dětí z růz-
ných přírodovědných oborů. Součástí 
hodnocení družstva je i praktická práce 
pro přírodu. Soutěž má základní a krajská 
kola. Krajská kola probíhají ve všech 14 
krajích ČR. 

Vítězové krajských kol postupují do ná-
rodního kola, které je setkáním nejlepších 

kolektivů z celé ČR. Je to týdenní sou-
středění s bohatým programem exkurzí, 
přednášek a dalších aktivit. 

I naše škola se této soutěže účastní. Na 
Pasíčka jsme vyrazili ve středu 25. dubna. 
Zahájení bylo v 9:50 a pak už jsme jen 
čekali na to, až půjdeme na řadu. Naše 
trojice Anna Cachová, Šimon Lustyk a 
Michal Vávra běžela první a my ostatní 
jsme si zatím procházeli expozici se zví-
řaty. Všichni jsme byli ve starší kategorii, 
ve které jsme se setkali s velmi těžkými 
pojmy. Potom běžely Andrea Tulachová, 

Adéla Stodolová a Veronika Janková. 
Smíšená skupina skončila na 2. a dívčí na 
předposledním místě. 

Adéla Stodolová

ČARODĚJNICE

TULIPÁNY ROZKVETLY
Tulipány, které deváťáci s prvňáky na 

podzim vysázeli, krásně rozkvetly a nás 
odměnily svojí krásou. 
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OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
V úterý 17. dubna 2018 se sešli zdatní 

matematici základních škol a příslušných 
tříd víceletých gymnázií v Domě dětí a 
mládeže v Chrudimi na okresním kole 
matematické olympiády. Alena Zavadi-
lová ze 6. ročníku naší školy se umístila 
na 11. místě z 26 účastníků ve své katego-

rii. Blahopřejeme jí a děkujeme za repre-
zentaci školy.

Blanka Stodolová

OSMÉ ČTENÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ
 V pořadí již 8. čtení v první třídě se 

uskutečnilo 25. 4. 2018. Opět četla žá-
kyně 9. třídy, tentokrát pohádku Hloupý 
princ a krásná princezna od spisovatelky 
Martiny Drijverové.

Na závěr si všichni společně o pohádce 
povídali.

Mgr. Zdeněk Pecina

OKRESNÍ KOLO OVOV 2018
 Ve čtvrtek 26. 4. se atleti naší školy 

zúčastnili okresního kola Odznaku Vše-
strannosti Olympijských Vítězů, které se 
konalo tradičně v Hlinsku. 

Sestava družstva i jednotlivců se díky 
nemocem a zraněním měnila a nakonec 
se ustálila až ve čtvrtek ráno. Za sluneč-
ného, ale studeného a větrného dne se v 
Hlinsku střetlo 11 škol v soutěži družstev 
a 245 závodníků v soutěži jednotlivců.

Závodníci postupně absolvovali 5 dis-

ciplín – skoky přes švihadlo na dvě mi-
nuty, kliky na dvě minuty, trojskok, hod 
medicinbalem a běh na 1000 m. Protože 
družstva i jednotlivci soutěží průběžně 
na všech stanovištích současně, přehled 
o postavení v celkovém hodnocení není, 
musí se vždy počkat až poslední závod-
ník doběhne a výkony budou zadány a 
vyhodnoceny. Nervozita při tomto čekání 
je vždy značná, zvláště, když si někteří zá-
vodníci uvědomí, že jejich výkon nebyl v 
dané disciplíně zrovna podle jejich před-
stav.

Vyhlašování výsledků jednotlivců v jed-
notlivých věkových kategoriích nám při-
neslo radost – Andrej Češka, Veronika 
Janková, Jaromír Síla, Štěpán Hromádka 
a Julie Poslušná své kategorie vyhráli, Ra-
dek Pešek skončil na druhém místě, Vác-
lav Beránek a Tomáš Roušar skončili třetí. 
I ostatní účastníci se umístili na předních 
místech výsledkové listiny. Prestižní  

soutěž družstev je tradičně vyhlašována 
nakonec. Naše radost mohla propuk-
nout naplno – skončili jsme na druhém 
místě, které zajišťuje automatický postup 
do krajského kola, které se uskuteční v 
květnu v Moravské Třebové.

Závodníkům patří dík za předvedené 
výkony a budeme věřit v dobrý výsledek v 
krajském kole. 

Mgr. Jan Stodola

PO STOPÁCH K. H. BOROVSKÉHO
 Ve čtvrtek 3. května se žáci 7. ročníku 

doplněni o zájemce z 8. třídy vydali na 
exkurzi „Po stopách K. H. Borovského“. 
Sešli jsme se ráno v 7:45 a v 8:00 hodin 
jsme vyjeli od školy. Jeli jsme necelou ho-
dinu, než jsme dorazili do obce Havlíč-
kova Borová. Tam jsme absolvovali asi 
hodinové povídání o K. H. Borovském a 
o jeho rodině v jeho rodném domku. Poté 
jsme se vrátili k autobusu a přejeli jsme 
do Přibyslavi. Tam jsme navštívili Hasič-
ské muzeum. Po jeho prohlídce jsme opět 
nastoupili do autobusu a přejeli k mohyle 

Jana Žižky, kterou jsme si prohlédli a vy-
fotili jsme se u ní.

Potom jsme pokračovali do Havlíčkova 
Brodu, kde jsme měli krátký rozchod, 
kdy jsme si prohlédli náměstí, případně 
si něco koupili. V 13:00 jsme se sešli u 
místního muzea a čekala nás poslední 
prohlídka, dům, ve kterém K. H. Borov-
ský bydlel. I zde to bylo velice zajímavé. 
Poté následoval ještě cca hodinový roz-
chod, který jsme využili k občerstvení. A 
pak už nás čekala jen zpáteční cesta do 
Proseče.

Celá exkurze byla velmi poučná a zají-
mavá. 

Nina Sodomková, Lada Zindulková
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ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
 23. dubna 2018 se sešli zástupci 8. a 9. 

tříd ZŠ a tercií a kvart víceletých gymná-
zií, aby se utkali v přírodovědných znalos-
tech i dovednostech. Po odevzdání svých 
vstupních prací účastníci okresního kola 
vyplnili test, po kterém se rozdělili do 2 
skupin. Jedna plnila úkol s mikroskopy, 
druhá šla na tzv. „poznávačku“. A pak se 
skupiny vyměnily.  

Porota vyhodnotila všechny úkoly a se-

známila soutěžící s výsledky. 
Naši školu reprezentovala Tereza Váš-

ková z 8. ročníku, která se stala úspěšnou 
řešitelkou. Získala 6. místo, je druhým 
náhradníkem pro krajské kolo, které pro-
běhne v květnu tohoto roku.

Tereze blahopřejeme a děkujeme za re-
prezentaci školy. V případě účasti v kraj-
ském kole držíme palce. 

Blanka Stodolová

DEN ZEMĚ V MŠ
 Školkoví kamarádi oslavili Den Země 

po svém – spolu, u zvířátek, u kytiček, u 
rybníku, u lesa. Společný pozdrav Zemi 
všichni tradičně poslali po poštovním ho-
loubkovi. 

PROSEČSKÁ HVĚZDIČKA
Malí zpěváčci 23. 4. opět potěšili své 

posluchače a svým vystoupením obveselili 
všechny přítomné.
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ČARODĚJNICKÝ REJ
Veselý čarodějnický rej si 25. 4. užili 

všichni návštěvníci mateřské školy. Nad-
přirozené aktivity všeho druhu, plnění 
čarodějnických úkolů i společné posezení 
u táboráčku jistě pobavily všechny pří-
tomné. Malé čaroděje a čarodějnice pro-
vázeli po celý den hadi, myšky, netopýři, 
pavouci a další nepostradatelní pomoc-
níci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V MŠ

Den otevřených dveří a zápis nových 
dětí do školky proběhl 10. 5. Rodiče 
si mohli prostory MŠ prohlédnout a s 
dětmi si ve třídách pohrát.

 „PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Chlapeček neopětuje náklonnost hol-

čičky a důrazně hlásí: „Ženit se budu až 
po smrti, dřív to nemá cenu!“

Za MŠ Libor Michálek
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CO NÁS PROSLAVILO
Ve středu 18. 4. 2018 se žáci 6. třídy 

učili v hodině výchovy k občanství o 
osobnostech, které naši zemi proslavily 
ve světě. Zároveň si také připomněli nej-
různější výrobky, firmy, tovární značky, 
významné stavby či přírodní krásy naší 
země, jež znají lidé na celém světě.

Je to další příspěvek k plnění celoroč-
ního projektu naší školy „100 let samo-
statnosti 1918–2018“. 

Mgr. Zdeněk Pecina

O ČESKÉ REPUBLICE –  
ANGLIČTINA 3. TŘÍDA

Ve 3. třídě jsme se formou tvůrčí práce 
- kreslením, vybarvováním, popisem ob-
rázků vztahujících se k České republice a 
hledáním anglických slovíček ve slovníku 
zapojili do projektu „100 let samostat-
nosti“. 

Mgr. Alena Zvárová

CO PRO MĚ ZNAMENÁ 
ČESKÁ REPUBLIKA

I žáci 7. A a 4. třídy se v hodině ang-
ličtiny zapojili do projektu „100 let samo-
statnosti 1918–2018“. Formou pětilístku 
vyjádřili svoje názory na téma: Co pro mě 
znamená Česká republika.

Mgr. Milena Tobiášová

Základní škola a mateřská škola Proseč spolu s městem Proseč 
a Městskou knihovnou Proseč uspořádala v letošním školním 
roce již XI. ročník celostátní soutěže v literárním projevu dětí 

„Malá Proseč Terézy Novákové“, která je určena mladým auto-
rům ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.

Letos pořadatelé obdrželi rovných 100 básnických i proza-
ických děl od 97 autorů ze 44 škol z celé republiky. Nezávislá 
odborná porota ve složení Mgr. Petr Kukal, básník, spisovatel 
a spolupracovník Ministerstva kultury ČR, Mgr. Milan Horký, 
ředitel Muzea B. Němcové v České Skalici, učitel českého ja-
zyka Mgr. Roman Schulz ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou, vybrala 
celkem 24 nejzajímavějších příspěvků. Jejich autoři byli pozváni 
do Proseče, kde se v sobotu 19. 5. 2018 uskutečnilo slavnostní 
vyhodnocení.

Dopoledne přijal mladé autory s početným doprovodem na 
městském úřadě pan  Bc. Jan Macháček, starosta města, poté 
účastníci celé akce navštívili domek rodiny Haaszovy, kde strá-
vila několik let svého života T. Nováková a kde napsala svá 
největší díla. Prohlídka soukromého muzea doprovázená po-
drobným výkladem se stala pro návštěvníky nezapomenutelným 
zážitkem.

Při návštěvě školy, kde byl pro všechny účastníky připraven 

oběd, si mohli hosté prohlédnout celý areál včetně tříd a sezná-
mit se s životem školy a akcemi, které místní žáci pod vedením 
svých učitelů realizují.

 Zájemci též mohli navštívit místní muzeum a muzeum dý-
mek.

V odpoledních hodinách pak probíhalo v místní sokolovně 
slavnostní vyhodnocení. Po úvodním vystoupení pěveckého 
sboru „Žluťásci“ a krátkých projevech pořadatelů nastalo vlastní 
přednášení vyhodnocených prací, předávání cen a diplomů.
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Jako čestný host byl letos po 
celý den přítomen začínající he-
rec Patrik Holubář, který byl 
před nedávnem nominován na 
cenu Českého lva za nejlepší 
vedlejší mužskou roli ve filmu 
Špína. Dětem předával osobně 
diplomy a nezapomněl nikdy na 
slova chvály, to byla asi největší 
odměna pro všechny přítomné. 
Ceny dále předávali Mgr. Josef 
Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč 
a Mgr. Petr Kukal, předseda po-

roty. Ten také v závěru odpoledne celou akci zhodnotil. 
Sborníky úspěšných prací ob-

drželi nejen mladí autoři, ale i 
porotci a čestní hosté přehlídky.

Celá akce se konala pod zá-
štitou hejtmana Pardubického 
kraje Martina Netolického a 
byla finančně podpořena Par-
dubickým krajem. Finančně či 
hmotně akci dále podpořila řada 
institucí, firem a jednotlivců, za 
což jim patří velké poděkování, 
jsou to: Ministerstvo kultury, 
nakladatelství Mladá fronta, 

Casting studio – CINE JESSY s.r.o. Praha, Mezinárodní od-
borový svaz pracovníků v kinematografii KINOS, město Proseč, 
Bohemia Steelmont s.r.o. - Proseč, BPK l. t. d. Proseč, DIPRO, 
výrobní družstvo invalidů - Proseč, ERGOTEP, družstvo in-
validů - Proseč, JEDNOTA, spotřební družstvo Hlinsko, Kvě-
tinové studio ILONA Proseč, LOMYKÁMEN s. r. o. Proseč, 
Obuv SANTÉ Proseč s.r.o., Ravensburger Karton s.r.o. - Po-
lička, SANTÉ - výroba s.r.o. - Proseč, ZŠ a MŠ Proseč.

Kdo se této nevšední kulturní události zúčastnil, jistě nelitoval.
V pořadí již XII. ročník této celostátní přehlídky dětské lite-

rární tvořivosti se uskuteční ve školním roce 2021/2022.
Mgr. Zdeněk Pecina 

NAPSALI NÁM
„V soboru 19. května jsem se coby předseda poroty zúčastnil slavnostního vyhlášená výsledků literární soutěže „Malá proseč 

Terézy Novákové 2018“, a také celého kulturního programu, který slavnostnímu aktu v sokolovně předcházel. Byl jsem jím 
upřímně nadšený. Pracuji v porotách dětských literárních soutěží 20 let, mám možnost srovnávat. Co si pamatuji, nesetkal jsem 
se dosud s tak skvělou organizací a bohatým programem jako v Proseči.

Základní dojem, který jsem si odnesl z dopoledního přijetí u starosty města, byla velmi důstojná atmosféra. Jsem přesvědčen o 
tom, že zvlášť dnes, kdy preferovaným přístupem ke všem veřejným aktům je neformálnost, mnohdy trochu křečovitá, mají mít 
děti možnost zažít také pocit vážnosti. I je samé to pozvedá z rolí 
lehce podceňovaných nedospělých, pro něž se hodí jen infantilní 
pitvornost; důstojné jednání jim přiznává respekt hodný mla-
dých, talentovaných autorů, kteří odvedli významnou tvůrčí práci.

Také celý další program nedovolil nikomu z přítomných za-
žít pocit bezprizornosti. Nikdo však současně neměl pocit, že je 
svázán a sešněrován pevným, neměnným harmonogramem tábo-
rového řádu. Připravené kulturní aktivity, jakými byly komento-
vaná prohlídky domu Terézy Novákové či návštěva Muzea dý-
mek, měly formu fakultativní nabídky; ti, kteří ji nechtěli využít, 
dostali komplexní informaci o možnosti dalšího vyžití: Naučné 
stezky, pamětihodnosti, přírodní zajímavosti.

O všechny bylo postaráno také po stránce osobního komfortu, 
společný oběd ve škole byl rozhodně plnohodnotným menu, za 
jaké by se nemusela stydět žádná z místních restaurací. Vše bylo 
výborně zorganizováno a promyšleno do všech detailů. Velkým 
bonusem byla návštěva školy, kterou ocenili především pedago-
gové, jichž bylo v doprovodu velké procento – včetně mě.

Samotné vyhlášení výsledků prozrazovalo promyšlenou drama-
turgii, nemělo prostoje či slabá místa. I odsud si mohly děti odnést vědomí, že každá situace vyžaduje svou atmosféru a že klidná 
důstojnost není synonymem formální škrobenosti.

Prožil jsem v Proseči krásný den a myslím, že ho tam prožily také soutěžící děti, o které jde především. Upřímně za to orga-
nizátorům děkuji.“

Mgr. Petr Kukal, předseda poroty
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CELOSTÁTNÍ DVOJITÝ ÚSPĚCH ŠKOLNÍHO WEBU ZŠ A MŠ PROSEČ
 Naše školní internetové stránky se le-

tos podruhé zúčastnily soutěže webů škol 
SCOOLWEB 2018 a opět se dostaly 
mezi deset finalistů v kategorii plných zá-
kladních škol. Uspěly hned dvakrát. 

U veřejnosti i odborné poroty získaly  
2. místo.

Chtěl bych proto na tomto místě po-

děkovat firmě ERGOTEP, která nám 
stránky vyrobila a také ERGOTEP CSR 
INSTITUTE, který nám web podpořil 
polovinou finančních prostředků.

Děkuji paní Andree Sodomkové, která 
nám nejen na web kreslí grafické prvky. 
Děkuji paní učitelce Marii Šebkové, která 
se o celý web v současnosti stará. A děkuji 
hlavně aktivitě všech učitelů a žáků, díky 

níž máme web čím plnit.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem 

Vám hlasujícím za Vaše hlasy a celkově 
za Vaši podporu. Budeme Vás na našich 
webových stránkách nadále informovat o 
veškerém dění Základní školy a mateřské 
školy Proseč.

Mgr. Josef Roušar

ÚSPĚCH ŠKOLNÍHO ČASOPISU ŠOTEK

 Do krajského kola soutěže o nejlepší školní časopis v Pardu-
bickém a Královéhradeckém kraji se přihlásilo na tři desítky vy-

davatelů školních časopisů. Náš ŠOTEK obsadil v kategorii škol 
s druhým stupněm 2. místo a postupuje tak do celostátního kola.
„Kvalita studentských časopisů rok od roku roste. O vítězi a 

dalších místech často rozhoduje jen několik bodů. Dlouhodobě 
je možné vidět vzrůstající kvalitu školních časopisů,“ komentuje 
hodnocení školních časo-
pisů europoslanec Tomáš 
Zdechovský, který by měl 
osobně přijet k nám do 
školy a předat získané oce-
nění žákům redakce časo-
pisu ŠOTEK.

Pro redakci to bude určitě 
příležitost s ním uskutečnit 
zajímavý rozhovor.

Gratuluji celé redakci k 
výbornému úspěchu a dě-
kuji paní učitelce Janě Pav-
lovičové za kvalitní vedení 
časopisu.

Mgr. Josef Roušar
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KVĚTEN 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
ROZHOVOR S HERCEM PATRIKEM HOLUBÁŘEM

 Jelikož jsme se jako asistentky zúčast-
nily akce Malá Proseč Terézy Novákové 
(M. P. T. N.), nemohly jsme si nechat 
ujít příležitost vyzpovídat vzácného hosta, 
herce Patrika Holubáře. Rozhovor s ním 
Vám přinášíme: 

 1. V čem jste prozatím hrál? 
Ve filmech Špína, David a Jan Palach. 
 2. Jaké bylo natáčení filmu Špína? 

Dlouhé a intenzivní, kamarádské. 
3. Jak se vám líbí v Proseči? 
Fajn. 
4. Kde jste se narodil? 
V Rychnově nad Kněžnou. 
5. Co vás inspirovalo k tomu, abyste 

se stal hercem? 
Moje předvádění se a asi přebytek ener-

gie. 
6. Co byla první věc, kterou jste udělal, 

když jste se dozvěděl, že budete vzác-
ným hostem (M. P. T. N.)? 

Vzal jsem do ruky diář. 
7. Kde bydlíte? 
V Praze. 

 8. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl 
v životě dosáhnout? 

Konkrétní cíle nemám. 
9. Máte rodinu? 
Ne. (předpokládáme, že prozatím) 
Děkujeme za rozhovor. 

Marie Jeništová, Nina Sodomková

PŘEDNÁŠKA O PRVNÍ POMOCI 
V pondělí 28. 5. 2018 se žáci 9. třídy 

naší školy zúčastnili přednášky s prak-
tickými ukázkami na téma první pomoci. 
Záchranář Lukáš Bernklau žákům vy-
světlil a předvedl všechny nejzákladnější 
postupy potřebné k záchraně lidského 
života. Někteří chlapci si na závěr akce 

sami vyzkoušeli, jak obtížné je správně a 
v potřebném pořadí jednotlivé postupy 
uskutečnit. 

Redakce

KRAJSKÉ KOLO OVOV
V úterý 22. 5. 2018 se za krásného 

teplého počasí na stadionu v Moravské 
Třebové uskutečnilo krajské kolo OVOV. 
Naše družstvo se spolu s 15 nejlepšími 
týmy Pardubického kraje utkalo v pří-
mém souboji o postup do republikového 
finále. Disciplíny leh-sed v průběhu 2 mi-
nut, hod míčkem, běh na 60 metrů, shyby 
na šikmé lavičce po dobu 2 minut, skok 
do dálky a běh na 1000 metrů šly v rych-
lém sledu za sebou, takže nebyl čas ani na 
delší odpočinek, ani na sledování, jak si 
vedou soupeři. Úspěšně zvládnuté disci-
plíny se střídaly s těmi méně zvládnutými, 
takže výsledky byly nejasné až do samého 

konce.
Výsledky jednotlivců byly trošku podle  
očekávání – Veronika Janková skončila 

ve své kategorii na 2. místě a postoupila 
do republikového finále této soutěže, 
které se uskuteční v září. Jaromír Síla a 
Štěpán Hromádka skončili také druzí, ale 
bohužel nepostupují. Radek Pešek končil 
na třetím místě. Vynikající výkony podal 
také Andrej Češka v nejsilněji obsazené 
kategorii, ale na postup to nestačilo.

V prestižní soutěži družstev jsme se 
umístili těsně pod stupni vítězů na čtvr-
tém místě. Při současné výkonnosti na-
šich závodníků je to maximum.

Všem závodníkům, kteří se podíleli na 
úspěšné reprezentaci naší školy, děku-
jeme.

Mgr. Jan Stodola
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SOUTĚŽ „O ZLATÉ RUČIČKY“
 Dne 18. 5. 2018 se žáci naší školy zú-

častnili soutěže řemeslných dovedností 
„O zlaté ručičky“ v oborech dřevo, kovo, 
stavba, kterou pořádala VOŠ a SŠ sta-
vební ve Vysokém Mýtě.

Soutěžily dva dvoučlenné týmy. Kris-
týna Stejskalová a Bára Schejbalová. se 
z dvanácti družstev umístily na 5. místě. 
Dvojice Patrik Chlebný a Štěpán Brůžek 
celou soutěž vyhrála. Děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.

Mgr. Václav Mikulecký

TEREZÍN, LÁNY, LIDICE 

Tato tři památná místa jsme navštívili 
v neděli 20. května. Po dlouhé cestě jsme 
nejdříve zajeli do centra Terezína, kde 
jsme navštívili Muzeum židovského ghe-
tta i Magdeburgská kasárna. Na Národ-
ním hřbitově v Terezíně jsme se zúčastnili 

„Terezínské tryzny“, každoroční pietní a 
vzpomínkové slavnosti konané k uctění 

památky obětí zdejší nacistické perze-
kuce během 2. světové války. Mnoho in-
formací jsme se dozvěděli při prohlídce 
Malé pevnosti. Poté jsme odjeli do Lidic, 
obce vypálené nacisty za 2. světové války. 
Položili jsme kytici k hrobu statečných 
lidických mužů a tiše zavzpomínali u 
sousoší 82 lidických dětí umučených ve 
vyhlazovacím táboře. Také jsme navštívili 
muzeum, které v nás dojmy z těchto míst 
ještě umocnilo. Poslední naší zastávkou 
byly Lány. Zde jsme navštívili hrob pre-
zidenta – osvoboditele - T. G. Masaryka, 
jeho ženy a dětí. Velice přínosná pro nás 
byla i návštěva Muzea T. G. Masaryka, 
kde jsme se dozvěděli mnoho informací 
o našem prvním československém prezi-

dentovi, ale zároveň viděli i mnoho au-
tentických předmětů z období 1. repub-
liky. Tečkou za naší celodenní cestou byla 
návštěva nádherného zámeckého parku. 
Domů jsme se vrátili plni dojmů a zá-
žitků, na které budeme dlouho vzpomínat 
a které odpovídaly symbolice a významu 
navštívených míst. 

Marie Jeništová, Soňa Kynclová

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

DEN MATEK
Moje milá maminko, 
Mám tě ráda moc a moc , 
políbím tě každou noc. 
I když trochu zazlobím, 
ráda tě překvapím, 
pusu dám ti na čelíčko, 
moje milá matičko. 

Mamince věnuje Niki Edlmanová

Moje milá maminka 
Maminko milá, maminko hodná, 
koukneš se na mě a budeš šťastná. 
Koupím ti květiny žluté a voňavé, 
a až se usměješ, tak budou rozkvetlé. 
Nesmíš se zamračit, zvadnou ti hned 
a bude rozzloben celičký svět. 

Adéla Zelinková a Nicole Sladkovská

Svátek matek 
Celý rok nám hezky utek, 
už je tady Svátek matek. 
Koupíme Ti růži, přání. 
A proto, má maminko, 
odpočiň si malinko. 
No přeci máš svátek! 

Vašek Prášek

BESEDA O NEMOCI AIDS, SEXU, LÁSCE A VĚRNOSTI 

Ve středu 23. května jsme na naší škole 
měli možnost opakovaně přivítat pana 
Tomáše Řeháka. Kazatel sboru Apoštol-
ské církve v Hlinsku a ředitel křesťan-

ské organizace ABATOP zabývající se 
péčí a vzděláváním a školením v oblasti 
AIDS, sexu, lásce a věrnosti a zdravého 
životního stylu u nás uspořádal besedu na 
téma „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věr-
nosti“ pro žáky 8. a 9. ročníku. 

S osobitým přístupem člověka, který 
rozdává kolem sebe lásku, přednášel o 
lásce, o úctě k druhým, o sebeovládání a 
především o snížení rizikového chování 
mladých lidí. Přednáška byla doplněna o 
vlastní zkušenosti z práce s nemocnými 
lidmi a obrázky lidí nemocných AIDS. 

Přednáška měla velký úspěch a určitě 
pro nás byla velice poučná, i když smutná. 

Tereza Kopecká, Nela Doležalová
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Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 4. TŘÍDA
 Žáci 4. třídy se ve čtvrtek 24. května 

zúčastnili praktického výcviku na doprav-
ním hřišti ve Vysokém Mýtě.

HROŠIÁDA
V úterý 29. 5. se 16 sportovců od 2. do 

9. třídy tradičně zúčastnilo atletických 
závodů v Hrochově Týnci - Hrošiády. 
Svoje síly poměřili se sedmi dalšími ško-
lami v okolí, a to v 5 disciplínách: běhu 
na 50/60 m, skoku dalekém, hodu, běhu 
na 200/400m a štafetě 4x100 m.

Po několikahodinovém snažení v úpor-

ném horku žáci druhého stupně vybo-
jovali krásné třetí místo, za které získali 
originální diplom i cenné medaile. Ani 
mladší družstvo se neztratilo, posbí-
ralo zkušenosti do dalších let a obsadilo  
7. místo.

Všem děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Romana Pešková

PYŽAMOVÝ DEN

Autor těchto fotografií: Eva Skalníková
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Pyžamový den pro nás vymyslel, při-
pravil a zorganizoval žákovský parlament. 
Členové žákovského parlamentu ráno 
obešli všechny třídy a popřáli svým spo-
lužákům hezký Den dětí. Od učitelů měli 
žáci připravené překvapení, a to artistické 
představení od manželů Paldusových a 
film Přání k mání v prosečském kině. Vše 
absolvovali samozřejmě v pyžamech. Py-
žama oblékli i všichni zaměstnanci školy 
(viz foto :-). 

ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ

ARTISTÉ PALDUSOVI
 Den dětí 1. 6. oslavily školkové děti v 

tělocvičně ZŠ v Proseči. Artisté Paldusovi 
z Proseče si pro děti připravili veselý pro-
gram obohacený živými zvířátky, kouzle-
ním a spoustou překvapení. Profesionální 
vystoupení děti ocenily velkým potleskem.
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PŘIJELI HASIČI
 Setkání s prosečskými hasiči 31. 5. 

bylo pro děti velkým lákadlem. Aleš, Petr 
a Zdenda dětem předvedli hasičskou 
techniku, ukázali první pomoc a zájemce 
pozvali k praktickému vyzkoušení hasič-
ského vybavení. Den s hasiči byl nevšed-
ním zážitkem pro všechny zúčastněné. 
Tolik šikovných chlapů ve školce nebývá 
každý den…

A JE TADY LÉTO
Zazvonil zvonec a pohádky je … ale 

není! To jen předškoláci půjdou do školy 
za novými kamarády a na jejich místě bu-
dou nové děti. Ve školce nic nekončí, jen 
všechno znovu začíná.

Přejeme všem kamarádům a přátelům 
školky hezké prázdniny, hodně sluníčka 
a víte co? 

Mějte se všichni rádi! 
Za MŠ Libor Michálek
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Dvě rodiny z Proseče a dalších pade-

sát pět rodin z Chrudimska již dostalo 
finanční podporu nadace Dobrý anděl, 
která pomáhá také rodinám, v nichž se 
dítě potýká s vážným onemocněním. 
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců 

– Dobrých andělů – mohou všechny těž-
kosti zvládat lépe alespoň po finanční 
stránce. Pomozte najít další rodiny, 
které tuto podporu potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž ro-

diny by potřebovaly finanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, 
aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ 

říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci přímo v nemoc-
nici, jiným pomoc doporučí pacientské orga-
nizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato 
informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc 

podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, 
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky 
se jedná o onkologické onemocnění, se-
lhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  
těžká kombinovaná postižení, svalovou 
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, 
nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmeno-
vaná onemocnění je možné také pomoci 

dětem, které se potýkají se vzácnými one-
mocněními a s těžkými kombinovanými 
poruchy (mentálními, smyslovými, těles-
nými).

Kromě dětských pacientů podporují 
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fun-
gování nadace podpořili dárci více než 
5 384 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 

Pokud máte ve svém okolí rodinu s 
takto vážně nemocným dítětem, nevá-
hejte jí pomoc nadace doporučit. Kon-
takt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí 
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, 
Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
Staňte se i vy Dobrým andělem.

Stačí krátká registrace na www.dobry-
andel.cz a můžete začít přispívat. Vaše fi-
nanční pomoc bude rodinám odeslána do 
posledního haléře. Díky svému Anděl-
skému účtu si navíc můžete přečíst kon-
krétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

Markéta Křížová, nadace Dobrý anděl

- 
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ZO SCH Hlinsko           poádá v mstském parku  Na Drahách

            ve dnech 25. a 26. srpna 2018

                                                   Okresní výstavu 

                         králík a holub   

              a místní výstavu drbeže a exotického ptactva,
                                        spojenou s expozicemi králík eských straká  

a holub hýl a norimberských skivan
                                                                       

 Vystaveno bude 1000 zvíat - Možnost nákupu chovných zvíat – Oberstvení  

Prodej krmiv - Ukázka ovcí a koz - Prodej okrasných rostlin a zahrádkáských výpstk  

Výrobky ze deva – Prodej domácích sýr a eského esneku  

  Denn od 13.00 hod. ukázka stíhání ovcí - Další atrakce

V sobotu od 11.00 do 15.00 živá hudba - country

Výstava je otevena v sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod, v nedli od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Výstava se koná za podpory msta Hlinska.

                                               Dti mají vstup zdarma                                                     

Denní stacionář Jitřenka

Kontakt pro bližší informace: 

Tel. č.:  469 622 032, 733 145 527, 
E-mail:  markova@socialni-sluzby.cz

Webové stránky: www.socialni-sluzby.cz

Pro koho tu jsme:

Pro člověka s mentálním nebo kombinovaným
postižením ve věku od 11 do 40 let, který potřebuje
pomoc, péči a podporu.

Jak vypadá den klienta v denním stacionáři Jitřenka:

Ráno pro klienta může přijet náš automobil, případně přijede do stacionáře se svými
blízkými. Celý den se o něho budou starat kvali�kovaní pracovníci, kteří mu
nabídnou mnoho aktivit podle jeho potřeb a možností. Klientovi zajistíme stravu a
pitný režim, respektovány jsou i jeho případná dietní omezení.  Pomůžeme klientovi
s péčí o vlastní osobu a s osobní hygienou. Každý den je připraven pestrý program,
jako například různé výlety, besedy, hudební, pohybové a tvořivé aktivity,  relaxační
terapie. Společně s ostatními se naučí dovednostem potřebným do života. Společný
čas lze také trávit na velké zahradě a v krásném přilehlém parku. K odpočinku slouží
relaxační místnost.

O naše klienty pečujeme ve všední dny od 6:30 – do 15:30 hodin na adrese
Městský park 828, 537 01 Chrudim. 
Po domluvě je možné poskytovat sociální službu i v delším časovém rozsahu
maximálně do 17:00 hodin.        
Péči a pomoc poskytujeme v době, kdy ji nemůže zajistit rodina.

Pokud vás tato nabídka zaujala nebo máte ještě nějaké otázky, neváhejte se na nás
obrátit.

Denní stacionář Pohoda

Kontakt pro bližší informace: 

Tel. č.:  469 622 032, 733 145 527, 
E-mail:  markova@socialni-sluzby.cz

Webové stránky: www.socialni-sluzby.cz

Pro koho tu jsme:

Pro seniory od 65 let, pro osoby se zdravotním
postižením ve věku od 40 let.

Jak vypadá den klienta v denním stacionáři Pohoda:
Ráno pro klienta může přijet náš automobil, případně může přijet do stacionáře se
svými blízkými. Celý den se o něho budou starat kvali�kovaní pracovníci, kteří mu
nabídnou mnoho aktivit podle jeho potřeb a možností. Můžeme uvařit kávu, přečíst
tisk, zajistit oběd a pitný režim, respektujeme i případná dietní omezení. Pomůžeme
s péčí o vlastní osobu a s osobní hygienou. Každý den je pro klienta připraven pestrý
program, například trénování paměti, hudební a tvořivé aktivity, relaxační terapie,
besedy, odpočinek v relaxačním pokoji. Společný čas lze také trávit na velké zahradě
a v krásném přilehlém parku.

O naše klienty pečujeme ve všední dny od 6:30 – do 15:30 hodin na adrese
Městský park 828, 537 01 Chrudim. 
Po domluvě je možné poskytovat sociální službu i v delším časovém rozsahu
maximálně do 17:00 hodin.        
Péči a pomoc poskytujeme v době, kdy ji nemůže zajistit rodina.

Pokud vás tato nabídka zaujala nebo máte ještě nějaké otázky, neváhejte se na nás
obrátit.

Recycling - kovové odpady a.s., oznamuje, že 
sběrný dvůr a výkupna v Proseči, bude v období od 

soboty 14. 7. 2018 do soboty 21. 7. 2018 (včetně) 
uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Přijmu zdravotní sestru do zubní ordinace v Pro-

seči. Podrobné informace MUDr. Tomáš Mrkvička 
na telefonním čísle +420736647679 nebo e-mail:  

Mrkvicka66@seznam.cz
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REALITNÍ KANCELÁŘ, Pardubický kraj, 
Vysočina, PROSEČ a okolí. 

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ, PRODEJ, KOUPĚ, PRONÁJEM, 
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY na bydlení …. 

VĚRA GALKOVÁ, Zderaz 121, 539 44 

mob:728 201 301, email: galkova@adreality.cz 
 

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


