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Proseč zkusí putovní letní kino
Město Proseč, které provozuje letní 

kino od minulého roku plně ve své 
režii, se rozhodlo letos vyzkoušet no-
vinku v podobě putovního letního kina 
po místních částech města Proseč. Ve 
spolupráci se spolkem P.A.S.E.K.Y 

- 2017 promítneme pod rozhlednou 
Terezka na Pasekách v sobotu 4. 8. 
českou pohádku Čertoviny a ve spo-
lupráci s SDH Česká Rybná promít-
neme na hřišti v České Rybné v pátek 
24. 8. novou českou komedii Tátova 
volha. Vstupné na obě představení 
bude dobrovolné a zváni jsou samo-
zřejmě všichni příznivci letního kina z 
Proseče a okolí.

Pavel Doležal hokejistou roku
Pavel Doležal, který pochází z Pasek, 

byl v rámci slavnostního galavečera po-
pulární ankety Zlatá hokejka 2018 dne  
19. června vyhlášen nejlepším sled-
gehokejistou roku. Pavel Doležal re-
prezentoval naše město a především 
Českou republiku na XII. zimních 
paralympijských hrách v Pchjongč-
changu a zajistil naší reprezentaci roz-
hodující gól v zápase proti Švédům. 

Pečovatelská služba Proseč převzala dvě nová auta
V pondělí 9. července si Pečovatelská 

služba Proseč, kterou provozuje Město 
Proseč pro své občany a občany okol-
ních obcí, převzala do užívání dvě nová 
vozidla. Celkové náklady na pořízení 
obou vozidel byly 195 tisíc korun, jejich 
pořízení podpořila finančním darem ve 
výši 95 tisíc korun místní stavební firma  
PP-GROUP.cz s.r.o. Firma již něko-
lik let pravidelně podporuje nejrůznější 
městské, školní a sportovní aktivity v 
rámci své společenské odpovědnosti, za 

což jí patří velké díky. Předání se zúčast-
nili pečovatelky, vedoucí pečovatelské 
služby, zástupci města a jednatel firmy 
Petr Pešek. Od července začínáme uží-
vat nové logo Pečovatelské služby Proseč 
a plánujeme dle potřeb postupně rozši-
řovat nabídku sociálních služeb pro ob-
čany. Jsme si vědomi, že populace stárne 
a město by mělo být prvním v řadě, kdo 
svým občanům nabídne pomocnou ruku.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Město provedlo nutnou opravu kulturní památky
V roce 2013 získalo město Proseč da-

rem od Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v Proseči památku 
Evangelickou školu čp. 7. Cílem města i 
farnosti bylo objekt v následujících letech 
opravit a využívat ho pro setkávání ob-
čanů. V evangelické škole se konají Pro-
sečské dýchánky a různé výstavy. Objekt 
byl postaven v roce 1816 a je zapsán na 
seznamu státem chráněných nemovitostí.

Od roku 2015 jsme se snažili získat 
dotaci na obnovu, v minulosti neod-
borně opraveného, roubení a všech nátěrů. 
V  roce 2017 akci podpořil Pardubický 
kraj dotací ve výši 100 tisíc korun z pro-

gramu na obnovu a restaurování kultur-
ních památek. V květnu a červnu byla 
opravena poškozená vymazávka roubení 
a provedeny chybějící impregnační nátěry 
roubení, podhledů, krokví a stropních 
trámů.

Miloslav Hurych, místostarosta města
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Proseč se již po osmé zúčastnila pietní akce v Ležákách
V neděli 24. června 2018 jsme si opět 

připomněli smutnou událost, která se 
kousek od nás stala před 76 lety. Tou 
událostí bylo vypálení osady Ležáky a 
vyvraždění téměř všech jejich obyvatel, 
33 dosplělých občanů bylo popraveno 
zastřelením na Zámečku v Pardubicích,  
11 dětí bylo posláno do Polska na zply-
nování. Jednalo se o nelidskou odplatu 

nacistů za spolupráci občanů osady Le-
žáky s partyzány ze skupiny Silver A, 
která měla za úkol zajistit pomocí ukryté 
vysílačky „Libuše“ spojení s Londýnem 
během atentátu na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha. 
Ve funkci starosty našeho města jsem 8 
let a 8 krát, bez ohledu na počasí nebo 
volby, jsem společně s radním Karlem 

Hlouškem pokládal jménem města a 
všech jeho občanů květinový věnec, aby-
chom uctili statečnost, odvahu a přede-
vším památku všech zavražděných a vždy 
jsem byl neskutečně hrdý na to, že se 
naše město v roce 2011 poprvé k tomuto 
pietnímu aktu oficiálně připojilo.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Znovuodhalení pamětní desky padlým spoluobčanům
V pátek 29. června 2018 proběhlo, 

přesně po 84 letech, v přízemí Městského 
úřadu v Proseči znovuodhalení pamětní 
bronzové desky věnované padlým hrdi-
nům z Proseče v první světové válce. Slav-
nostní akce se zúčastnili zastupitelé města 
a členové Sboru dobrovolných hasičů z 
Proseče a Záboří. Deska byla vytvořena z 
pěnez veřejné sbírky, která probíhala od 
roku 1921 do roku 1934. Slavnostní od-
halení desky proběhlo 29. června 1934. V 
padesátých letech byla deska odstraněna a 
na svůj návrat si musela několik desetiletí 
počkat. Návrat pamětní desky na původní 

místo je symbolickým aktem a naplněním 
hodnot občanů, kteří položili své životy 
ve světové válce a přispěli tak ke vzniku 
samostatného Československého státu v 
roce 1918. Zároveň je tento akt prokázá-
ním úcty našim předkům, jejichž jediným 
přáním bylo vytvoření trvalé vzpomínky 
na padlé hrdiny, kamarády a spoluobčany. 
Restaurování desky a návrh umístění pro-
vedl MgA. Marek Rejent ve spolupráci s 
Mgr. Andreou Sodomkovou. Na úpravu 
místa a restaurování desky přispěl částkou 
23 tisíc korun také Pardubický kraj.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Slavnostní odhalení Archy ve farním parku 
V neděli 24. června odpoledne v Pro-

seči nepršelo, což jsme velmi uvítali. Ve 
farním parku se během tohoto odpo-
ledne sešlo kolem 250 lidí, z toho velká 
část dětí. Mnohé z nich byly v kostýmech 
různých zvířat, trochu si zasoutěžily, daly 
si palačinku nebo párek v rohlíku a pak 
v jednu chvíli se nalodily na archu. Nebe 
bylo zatažené, z reproduktoru se ozvalo 
zahřmění a pak zvuk blížící se bouře. Na 
archu se vešla všechna zvířata, ale bylo 
to dost natěsno. Následné projevy pana 
starosty a stavitelů archy byly stručné a 
nesly se v duchu děkování. Archa získala 
v parku své pevné místo symbolickým 
přivázáním lodním lanem k jednomu z 
přilehlých kůlů. 

Udělat ve farním parku něco pěkného 
jsme v evangelickém sboru plánovali už 

dávno. Nejdřív byl nápad vybudovat ně-
jaké dětské hřiště. Tento nápad procházel 
mnoha rozhovory a nakonec zmodifiko-
val do podoby udělat něco pro děti, co by 
zároveň bylo uměleckým dílem a mělo 
biblickou symboliku. A protože ve sboru 
máme architektku Věru Junovou a v na-
šem městečku uměleckého řemeslníka 
Marka Rejenta, kteří byli do těchto roz-
hovorů od počátku zapojeni, vyšla z toho 
nakonec podle jejich návrhu mohutná 
dřevostavba stylizovaná jako Noemova 
archa, která je udělaná tak, že si na ní a 
v ní můžou hrát děti, zároveň dobře po-
slouží jako pódium, jako odpočinkový 
prostor na posezení, u archy se už stihla 
vyfotit jedna svatba a celkově archa velmi 
dobře doplňuje prostor farního parku. 

Tento objekt mohl vzniknout díky 
smlouvě, kterou farní sbor uzavřel s měs-
tem Proseč. Město se v ní zavázalo vznik 
archy finančně zabezpečit a sbor se zavá-
zal, že celkově upraví park, obnoví v něm 
zeleň, opraví plot a poskytne park jako 
veřejný prostor, který bude mít svůj ná-
vštěvní řád. Město i sbor smlouvu dodr-

žely a díky tomu vzniklo v Proseči velmi 
pěkné a zajímavé místo, jehož dominanta 
je zároveň starobylým symbolem Boží zá-
chrany ze všeobecné zkázy. 

Slavnostní otevření archy vyvrcholilo 
muzikálem „Kapitán Noe a jeho plující 
zoo“ od Josepha Horovitze, který v kos-
tele zahrálo a zapívalo kolem třiceti hu-
debníků pod vedením Jana Juna. Vedle 
uměleckého zážitku bylo pro mě zážit-
kem i to, že tak plný kostel jsem za těch 
deset let, co jsem v Proseči farářem, ještě 
nezažil. 

Mám radost z toho, že úsilí všech, kteří 
se podíleli na úpravách parku, na vybu-
dování archy i jejím slavnostním otevření, 
se setkalo s velkým zájmem a pozitivními 
reakcemi. Vnímám, že vytvořit a poskyt-
nout lidem pěkné a zajímavé místo, před-
stavuje hodnotu, do které stojí za to in-
vestovat. Prosečská archa a farní park tak 
můžou, mimo jiné, být kladnou dopovědí 
na otázku, kterou kdysi dávno zformulo-
vala v jedné své písni skupina Kapatult: 

„Co děti, mají si kde hrát?“ 
Mgr. Lukáš Klíma

Archa v číslech:
Rozměry 18 x 3,3 x 3,3 m
Postavení trvalo 1032 hodin
Na stavbě archy pracovalo 6 lidí
Spotřebovalo se 7 m3 dubového dřeva
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Cyklo Maštale – cesta k legendě
18. ročník již legendárního závodu se 

uskutečnil v Proseči z kraje června. Závod 
svou dlouhou cestou došel do dospělosti a 
my se teď ohlédneme do jeho minulosti.
Jak vše vlastně začalo? 

Nápad uspořádat první ročník závodu 
vznikl po vybudování cyklotras v mikrore-
gionu a důvodem k němu bylo dostat zdejší, 
pro cykloturisty tak atraktivní, oblast do 
povědomí širší veřejnosti a uskutečnit tak 
akci, která by zviditelnila mikroregion 
Toulovcovy Maštale. 
A jak se závodu dařilo na své cestě do 
dospělosti?

Úplně první ročník odstartoval v Proseči 
v roce 2001 s názvem Cyklo Maštale aneb 
za Toulovcem na kole. Tento název mu 
zůstal až do roku 2004. Termínem konání 
závodu se až na pár výjimek tradičně stala 
druhá červnová sobota. Prvního ročníku 
se tehdy zúčastnilo zhruba 150 závodníků. 
Centrem závodu se stalo prosečské náměstí, 
tedy až na jednu výjimku v roce 2004. 
Symbolickým startem byl rytíř Toulovec na 
koni.

V roce 2004 se generálním partnerem zá-
vodu stal Author a od roku 2005 byl závod 
zařazen do seriálu Author Marathon Tour. 
Vstupem tohoto partnera se další ročníky 
závodu jely pod názvem Author Cyklo 
Maštale a to až do roku 2011, kdy byla spo-
lupráce ukončena.

Závod si za roky svého konání vytvo-
řil fungující tým pořadatelů sestavený z 
místních dobrovolníků, díky kterým jsme 
bez obav pokračovali v přípravách dalšího 
ročníku. Přípravy a organizace celé akce 
se mohly opřít o jejich zkušenosti a zájem 
budovat nadále prestiž tohoto regionálního 
závodu. 

V roce 2012 vstoupil do závodu nový 
partner – Era od Poštovní spořitelny, po 
které byl i závod v roce 2012 pojmenován 

– Era Cyklo Maštale 2012. 
Ročník 2013 sice nenesl pojmenování po 

hlavním partnerovi, nicméně již v tomto 
roce vstoupil do závodu jako partner Bike 
Sport Chrudim a místní firma Dipro, vý-
robní družstvo invalidů, kteří se stali našimi 
významnými partnery pro následující roč-
níky až do současnosti. Významným part-
nerem tohoto ročníku byla také společnost 
Tescoma. 

V roce 2014 se hlavním partnerem zá-
vodu stala Merida, po které si své pojmeno-
vání odnesl až do své dospělosti. 

Závod za dobu svého konání postupně 
rostl a rozvíjel se. Z původních pěti okruhů 
z roku 2002 (300 m, 3,5 km junioři, 17 
km, 52 km a 82 km) se rozšířily dětské 
kategorie a přibyla kategorie rodinných 
týmů. V souvislosti s narůstajícím počtem 

závodníků se rozšiřovaly i věkové katego-
rie v rámci jednotlivých tratí. Vyvíjely se 
i tratě závodu, kdy z vysekaných pruhů v 
loukách se závod postupně přesunul více do 
turisticky atraktivní oblasti přírodní rezer-
vace Maštale, nejdelší trať začaly tvořit dva 
okruhy namísto dlouhé tratě sahající místy 
až za hranice mikroregionu. V roce 2015 
nahradilo stávající logo závodu z roku 2012 
logo nové.

Zejména od roku 2014 byly každým ro-
kem zaznamenány posuny nejen v kvalitě 
závodu, ale i v počtu závodníků. Závodu si 
stále více všímaly sportovní kluby, které již 
pravidelně zařazují náš závod do svého ka-
lendáře. Díky své dobré organizaci, silným 
partnerům a zkušenému pořadatelskému 
týmu se závod začal stávat ziskovým a mohl 
se tak nadále rozvíjet a zvyšovat svou kva-
litu. 

Závod neušel pozornosti ani významným 
osobnostem. Čestným hostem letošního 
ročníku byla olympijská vítězka a mistryně 
světa Jarmila Kratochvílová, v loňském roce 
to byl český sportovec a cyklista Jan Smo-
lík, vítěz Závodu míru z roku 1964, v roce 
2015 herec a režisér Petr Forman a v roce 
2012 český horolezec Radek Jaroš. Aktiv-
ními účastníky závodu byl například český 
reprezentant v běhu na lyžích Lukáš Bauer 
společně se členy reprezentačního týmu v 
roce 2003 (lyžaři pak společně sehráli vzá-
jemné přátelské utkání s prosečskými volej-
balisty) a bývalý český cyklista Jan Hruška v 
roce 2008 na trati 100 km. 

Akce je řadu let podporovaná Pardubic-
kým krajem a opakovaně jí je udělována 
záštita samotného hejtmana. Závod je vní-
mán jako významná akce nadregionálního 
charakteru.
A co nás čeká v následujícím ročníku?

Při přípravách závodu budeme vychá-
zet ze zkušeností z let minulých, zejména 
pak z připomínek a doporučení závodníků 
z letošního ročníku. S potěšením musím 
říci, že hodnocení bylo velmi pozitivní, 
závodníci byli spokojeni, o čem svědčí i 
jejich reakce, emaily a komentáře po akci. 
Při přípravách budeme opět dbát na kva-
litu závodu, jeho dobrou organizaci, silné 
a spolehlivé partnery a bohatý doprovodný 
program. Rozhodující pro stanovení ter-
mínu závodu a vedení tratí bude jednání s 
Českým svazem ochránců přírody Rybák 
SVITAVY a zástupcem orgánu ochrany 
přírody Pardubického kraje, které je naplá-
nováno na měsíc září. Zástupci ochránců 
přírody požadují odlišný termín závodu v 
roce 2019 od předchozích ročníků. Důvo-
dem jsou možná rizika vývoje fauny a po-
škození povrchu v oblastech, kudy vedou 
závodní tratě. Pevně věřím, že dospějeme 
ke společné shodě. Samozřejmě je vždy 
naším prvořadým zájmem, aby závod nijak 
nenarušoval území přírodní rezervace.

Za pořadatele Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale Lucie Oherová

Vývoj počtu závodníků od roku 2007 (bez rodinných týmů)

Vývoj počtu rodinných týmů od roku 2007
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Merida Cyklo Maštale 2018 obrazem
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Rekonstrukce mostu do Tábora Barrandov je ukázkovou spoluprací neziskového sektoru a samosprávy
V červnu 2018 dokončilo město Pro-

seč kompletní opravu mostu přes říčku 
Krounku, kudy vede cesta do Tábora Ba-
rrandov a pokračuje Kablaněmi (údolím 
Krounky) až do Otradova. Cesta k opravě 
mostu nebyla jednoduchá. Dlouhá de-
setiletí udržovali most svépomocí pouze 
barrandovští odboráři, kteří ho v sedm-
desátých letech postavili. Most je důle-
žitý nejen pro dopravní obsluhu Tábora 
Barrandov a jako přístupová cesta pro 
majitele lesních pozemků, ale především 
pro vozidla IZS při případných zásazích 
v údolí Krounky mezi Miřetínem a Otra-
dovem. Do Kablaní se dá sice dostat i z 
Otradova. Cesta ale vede brodem přes 
říčku Krounku a pro vozidla IZS je ne-
sjízdná.

„Myšlenka opravy mostu vznikla v roce 
2015,“ říká místopředseda ZO KINOS 
Barrandov Studio a předseda Duhy Mi-
řetín Radan Kukal. „Vzhledem k nedo-
statku finančních prostředků jsme původně 
zvažovali nahradit most mostním provi-
zoriem. Armáda České republiky s námi 
už dvacet let spolupracuje při přípravě tá-
borového programu, tak jsme ji požádali 
o pomoc,“ doplňuje organizátor Tábora 
Barrandov Kukal. Ředitel sekce podpory 
Ministerstva obrany ČR generálmajor 
Jaromír Zůna doporučil jako největší ka-
pacitu na stavbu provizorních přemostění 
v ČR vedoucího Katedry ženijních tech-
nologií Univerzity obrany v Brně plk. doc. 
Pavla Maňase. Docent Maňas vypracoval 
návrh na náhradu dožilého mostu most-
ním provizoriem z tzv. mostové soupravy. 
Vstříc organizátorům Tábora Barrandov 
vyšel i ředitel Správy státních hmotných 
rezerv (SSHR) Pavel Švagr, který přislí-
bil, že by SSHR v rámci obnovy materi-
álu v roce 2018 potřebná pole mostové 
soupravy pro Tábor Barrandov vyčlenila. 

Když armáda navíc přislíbila barrandov-
ským táborníkům dopravu a stavbu most-
ního provizoria zdarma v rámci svého 
výcviku, tak se zdálo, že novému mostu 
už nic nestojí v cestě. Bohužel se ukázalo, 
že na rozdíl od armády, která už, bohužel, 
mostními soupravami nedisponuje, nedo-
káže SSHR mostovou soupravu převést 
bezúplatně ani táboru, ani městu Proseč, 
ani Pardubickému kraji.

Zásadní zlom ve vývoji situace nastal 
v polovině roku 2017, kdy radní Pardu-
bického kraje René Živný přislíbil po-
skytnout na opravu mostu v roce 2018 
dotaci ve výši 200.000,- Kč. Významnou 
roli při opravě mostu začalo hrát město 
Proseč. Vzhledem k důležitosti mostu 
se město rozhodlo poskytnout na opravu 
zbytek chybějících finančních prostředků. 
Pomocnou ruku poskytl opět docent Ma-
ňas z Univerzity obrany. Ten se svým 
týmem navrhl způsob opravy původního 
mostu tak, aby ho mohla využívat i těžká 
požární vozidla. Přípravné práce začaly 
už na podzim 2017, kdy organizátoři 
Tábora Barrandov nechali zpevnit břehy 
kolem mostu kameninovou rovnaninou, 
která zabrání vymílání mostních pilířů 
při povodňových stavech na Krounce 
(naposledy v srpnu 2014). Vlastní oprava 
mostu byla realizována v květnu a červnu 
letošního roku prosečskou firmou PP-

-GROUP.cz s.r.o. a truhlářem Pavlem 
Skalou z České Rybné. Opravy řídil 
místostarosta Proseče Miloslav Hurych. 

„Jednotlivé kroky oprav jsme konzultovali s 
doc. Maňasem z Univerzity obrany, který 
Miřetín i několikrát navštívil,“ vzpomíná 
na spolupráci s Armádou ČR místosta-
rosta Hurych. „Společné dílo se podařilo. Od 
konce června most plně slouží svému účelu. 
Na podzim je v plánu ještě několik vylepšení 
mostu. Ta už si provedou barrandovští tá-

borníci brigádnicky v rámci svých dobrovol-
nických aktivit. Pokud by to bylo zapotřebí, 
tak jim budeme samozřejmě nápomocní,“ 
dodává M. Hurych.

„Spolupráce města Proseč s organizátory 
Tábora Barrandov je jedním z příkladů toho, 
jak je účelné do veřejného života zapojo-
vat neziskový sektor“, zdůrazňuje starosta 
Proseče Jan Macháček. „V roce 2016 jsme 
s organizátory Tábora Barrandov uzavřeli 
smlouvu o spolupráci. Na jejím základě jsme 
už zrealizovali několik aktivit prospěš-
ných pro všechny zúčastněné strany. Kromě 
stavby mostu do Kablaní nám Barrando-
váci pomohli například s kontakty na známé 
dýmkaře při vytváření nové expozice Mu-
zea dýmek a se slavnostním vyhodnocením 
soutěže Malá Proseč Terézy Novákové. Svůj 
areál pravidelně půjčují naší základní škole 
pro stmelovací pobyty žáků, dobrovolným 
hasičům na výcvik a organizaci soutěží a v 
neposlední řadě Barrandováci vybudovali 
až do tábora vodovod s dostatečnou kapaci-
tou a několika hydranty, které mohou využít 
naši hasiči v případě lesních požárů v Ka-
blaních,“ hodnotí spolupráci se ZO KI-
NOS Barrandov Studio a Duhou Miřetín 
starosta Macháček.
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Občané Proseče mohou pocítit vý-
hody ze spolupráce s Barrandováky na 
vlastní kůži ve čtvrtek 9. 8. 2018. V 16 
hod. se mohou před Táborem Barrandov 
zúčastnit setkání s filmovým režisérem, 
producentem a příležitostným hercem 
divadla Sklep Ondřejem Trojanem (Že-
lary, Občanský průkaz). Ten slavnostně 
odhalí turistickou informační ceduli při-
pomínající jeho filmový debut, který se z 
větší části natáčel právě v dětském táboře 
tehdejšího Filmového studia Barrandov 
v Miřetíně. Jeho filmová prvotina Pějme 
píseň dohola byla filmovým startem i 
pro Jana Hřebejka, Petra Jarchovského, 
Aňu Geislerovou a další, dnes známé a 
úspěšné, filmaře. Ti v roce 1990 v reáli-
ích Tábora Barrandov natočili svůj první 
celovečerní film z prostředí komunistic-
kého pionýrského tábora. Mimo jiné si v 
něm také zahrála řada tehdejších žáků ZŠ 
Proseč a dnešní filmový režisér Jiří Strach. 
Slavnostní odhalení turistické informační 
cedule o natáčení Pějme píseň dohola se 

zúčastní i další tvůrci tohoto oblíbeného 
snímku, např. herec Václav Chalupa, 
který v něm ztvárnil hlavní roli dospíva-

jícího praktikanta Ondry. Velmi ráda by 
do Miřetína přijela i Anička Geislerová, 
která bude zrovna točit a ještě nezná 
denní plán. Uvidíme. Součástí slavnost-
ního aktu bude i krátká beseda s tvůrci a 
autogramiáda.

Ve stejný den se mohou občané Pro-
seče přijet podívat na branný den s Ar-
mádou ČR, který pro Tábor Barrandov 
pořádá 102. průzkumný prapor generála 
Karla Palečka z Prostějova. Na louce nad 
Českou Rybnou (směr Proseč) přiletí 
9. 8. 2018 v 9:30 hod. vojenský vrtulník 
plný parašutistů. Vojáci provedou cvičné 
seskoky, ukázku pilotáže a zájemcům 
předvedou i další výzbroj, výstroj a svou 
techniku. Nad branným dnem v Tá-
boře Barrandov převzal záštitu výbor pro 
obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR a René Živný - radní Pardubického 
kraje zodpovědný za sport, volnočasové 
aktivity, cestovní ruch a informatiku. 

„Obě akce, které ve spolupráci s Táborem 
Barrandov připravujeme, budou stát určitě 
za to a já co nejsrdečněji zvu občany Proseče, 
aby se jich zúčastnili i se svými ratolestmi,“ 
uzavírá povídání o spolupráci Proseče s 
Táborem Barrandov starosta města Jan 
Macháček.

Jana Chladová, Duha Miřetín
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Kulturní a sportovní akce v srpnu 2018

sobota 28. 7. 18 hod. 
ŠUMSADU 

- letní hudení festival 
vystoupí kapely: 
 Memory band 

Do větru 
Lucky Joke 

On the Roof  
pořádá město Proseč, kulturní komise 

a SDH Záboří 
Městský park Rychtářovy sady 

vstupné 80 Kč, děti do 12 let zdarma 

sobota 4. 8. 21 hod. 
Letní kino na Pasekách: 

Čertoviny 
česká pohádka Zdeňka Trošky 

Paseky - Pod rozhlednou Terezka 
pořádá P.A.S.E.K.Y - 2017 

a město Proseč 
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno 

čtvrtek 9. 8. 9:30 hod. 
Branný den s armádou ČR 

pořádá Duha Miřetín a město Proseč 
louka za Českou Rybnou směr Proseč 

v 16 hodin slavnostní odhalení 
informačního panelu o natáčení filmu 

Pějme píseň dohola 

pátek 10. 8. 20 hod. 
Taneční zábava 

Kapela Řemen 
pořádá SDH Záboří 

Městský park Rychtářovy sady 

sobota 11. 8. 15 hod. 
Odpoledne s harmonikáři 

pořádá Klub seniorů a SDH Záboří 
Městský park Rychtářovy sady 

vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

neděle 12. 8. 17 hod. 
Fotbal: Proseč - Stolany 

Městský fotbalový areál Proseč  
I. B třída - A mužstvo

čtvrtek 16. 8. 17 hod. 
Poznej a ochutnej sílu proroka 
pořádá Ergotep CSR Institut o.p.s.,  

A. Nekvinda a Ergoeduka  

sobota 18. 8. 7:30 hod. 
Nohejbalový turnaj trojic 
„O pohár SDH Miřetín“ 

pořádá SDH Miřetín 
 hřiště v Miřetíně 

občerstvení zajištěno 

pátek 24. 8. 21 hod. 
Letní kino v České Rybné: 

Tátova volha 
nová česká komedie  

hřiště v České Rybné 
pořádá SDH Česká Rybná a město Proseč 
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno 

pátek 24. 8.17:30 hod. 
Noční nohejbalový turnaj 
„O pohár města Proseč“ 

Víceúčelové hřiště u ZŠ, Proseč 
občerstvení zajištěno 

sobota 25. 8.14 hod. 
Karnevalové zakončení léta 

s večerní taneční zábavou 
pořádá město SDH Záboří 

Městský park Rychtářovy sady 
kapela Rock faktor

neděle 26. 8. 17 hod. 
Fotbal: Proseč - Libišany 

Městský fotbalový areál Proseč  
I. B třída - A mužstvo

Johan Wolfgang Goete  (1749 - 1832)     Člověk má za to, že musí být starý, aby byl moudrý. 

V podstatě ale má s přibývajícími léty co dělat, aby se udržel tak . . . . . . (viz. první až třetí díl tajenky)

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Johan Wolfgang Goete  (1749 - 1832)     Člověk má za to, že musí být starý, aby byl moudrý. 

V podstatě ale má s přibývajícími léty co dělat, aby se udržel tak . .  viz. první až třetí díl tajenky

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 
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Sloupek naší kronikářky: Zvoničky na Martěnicích
V roce 1890 byla na Martěnicích zří-

zena první zvonička opatřená zvonkem 
vážícím 25 kg. Zasloužili se o ni hlavně 
katoličtí občané, ale pomáhali i mnozí 
evangelíci. Zvoničku tvořily dva mod-
řínové sloupy, mezi jejichž rameny byl 
vložen zvonek, krytý kulatou střechou 
pobitou plechem. Mezi dolními rameny 
byla postavena dřevěná budka pro zvo-
níka, jímž byl Vincenc Koutný čp. 40. 
Zvonek darovala Františka Hlaváčová, 
výměnkářka z čp. 18 a pozemek darovali 
Františka a František Hlaváčovi čp. 22.                                                                                            

Vedle zvoničky stál dřevěný kříž s tě-
lem Krista, oplocený kovovým plůtkem. 
Slavnost svěcení zvoničky byla velkolepá. 
Osobně ji řídil Královéhradecký biskup 
Eduard Brynych za asistence místního 
faráře Aloise Kopeckého. Početný prů-
vod, vedený hudbou a provázený střelbou 
z hmoždířů, tvořili nejen místní občané, 
ale zúčastnilo se ho i mnoho lidí ze ši-
rokého okolí. Zvonek však svému účelu 
dlouho nesloužil, za 1. světové války byl 
odebrán k válečným účelům. V roce 1924 
se opět katoličtí občané rozhodli posta-

vit na původním místě novou zvoničku 
se zvonkem a uctít tak památku občanů, 
padlých za války. Koupi zvonku za tisíc 
korun obstaral Karel Kerhart, farář. Pro-
blém nastal s pozemkem, poněvadž ten 
se zvoničkou již koupili evangelíci Vác-
lav a Anna Klinských čp.43. Aby nová 
zvonička stála na starém místě, šli Jan 
Vondra, Adolf Vodička a Václav Pešina, 
jménem katolických občanů, žádat o po-
volení. Manželé Klinští ochotně pozemek 
slíbili s poznámkou, že mají rádi zvonění 
při různých příležitostech. Když se mělo 
druhý den stavět, přišel Václav Klinský 
oznámit, že na zákrok jistého občana, 
nemůže pozemek poskytnout, jinak by 
neobstál před svými souvěrci. Nakonec 
pozemek poskytli Václav Pešina čp. 21 
s manželkou Františkou. Nová zvonička 
tak byla postavena asi o 6 m níže, než 
byla ta původní. Byla postavena „s lás-
kou“ (bezplatně) a mimo to byl darován 
také materiál. Dříví darovala paní Leo-
poldina Nádherná, majitelka velkostatku 
v Proseči, prkna darovali občané. Svěcení 
zvoničky bylo ještě slavnostnější než té 
první. Zvonek byl nesen v průvodu dru-
žiček, který vycházel z katolického kos-
tela v Proseči a byl veden kapelníkem 
Antonínem Pešinou a farářem Karlem 
Kerhartem. U zvoničky faráře uvítala dru-
žička Anežka Pešinová. Následoval slav-
nostní obřad s kázáním, zavěšení a svě-
cení zvonku. Dostal jméno „Martin“. Po 
tomto aktu byla slavnost ukončena a lidé 
se spokojeně vraceli do svých domovů.

Podle martěnické kroniky připravila 
Miluše Rejentová

„Jsem prosečák, žádný velko-
městský okurek!“

Tak odpovídal Svatopluk Vobejda, 
ročník 1985 v rozhovoru po sou-
těži Austrian Championships 2018, 
26. 5. 2018 v rakouském Eisenstadtu, 
kde mimochodem začínal i Arnold 
Schwarzenegger.

Soutěže se účastnili kulturisté ze 
šesti zemí Evropy. Česká republika 
tam měla poměrně úspěšnou repre-
zentaci a Svatopluk v kategorii „Su-
per Body“ obsadil nádherné druhé 
místo. Pozor! …naši reprezentanti, 
pánové a dámy, to jste měli vidět, 
na podiu předvedli nejen kvalitně 
připravené figury, ale především 
show, prostě pecka, celý sál ožil!                                                                                      
Tolik útržkovitě ze zprávy meziná-
rodního rozhodčího Michala Bendy.                                                                   
Svatopluk se vypracoval do podoby 
na fotografii za velmi krátkou dobu 
a musel ze Strongmana udělat kul-
turistu. Připravoval se od září 2017 
a jeho cvičení bylo plné odříkání.                                                           

„Děkuji všem prosečákům za slovní 
podporu, kterou jste mi posílali na 
facebook!“                                                       

Svatopluk Vobejda

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala městu Proseč 

za gratulaci a přání k mým narozeni-
nám.

Miloslava Melicharová
V posledních letech prošlo historické místo na Martinicích rekonstrukcí, křížek u zvoničky 

zrestauroval na vlastní náklady Zdeněk Kulhavý a zvoničku opravilo na vlastní náklady 
město Proseč, přestože jí má ve svém vlastnictví Římskokatolická farnost Proseč u Skutče.
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Ohlédnutí za jarní hasičskou sezónou ve Zderazi
Dovolte mi shrnout a zrekapitulovat 

polovinu roku 2018 zhlediska sportovní 
činnosti SDH Zderaz.

Do letošního roku vstoupil náš sbor 
se třemi družstvy mladých hasičů, druž-
stvem žen, třemi družstvy mužů a druž-
stvem veteránů. 

Mladí hasiči pod vedením Marušky 
Broulíkové v letošním roce prochází 
velkou obměnou, u starších žáků vystří-
dala partu ,,deváťáků“ skupina ,,šesťáků“, 
proto jsme již před sezónou předpoklá-
dali, že by mohl přijít drobný ústup z 
předních pozic. Nicméně obavy se nena-
plnily a starší žáci dosahují výborných vý-
sledků. Důkazem toho je čtvrté místo na 
okresní soutěži a druhé místo na poháru 
v Krouně.

Mladší žáci, také v pozměněné sestavě, 
obsadili skvělé druhé místo na okresní 
soutěži a jsou také velkým příslibem do 
budoucna. 

V letošním roce se soutěží začalo účast-
nit i družstvo našich nejmladších Bobanů. 
Jedná se o děti, které ještě navštěvují ma-
teřskou školu. Jejich, každým závodem 
zlepšující se, časy a zápal pro sport jsou 
až neuvěřitelné. Kdo neviděl Bobany na 
vlastní oči, neuvěří. Proto si vás všechny 
dovoluji pozvat na Memoriál Františka 
Šplíchala, který se bude konat 2. září na 
Sportovním areálu ve Zderazi. Velké po-
děkování patří Marušce a všem dětem za 
skvělou reprezentaci obce.

Jsme moc rádi, že dětmi výčet spor-
tovní činnosti ve Zderazi nekončí a my se 
můžeme přesunout do soutěží dospělých. 
V současné době máme tři družstva mužů, 
která pravidelně objíždí závody Svitav-
ské ligy, Vychodočeské hasičské ligy a 
spoustu pohárových soutěží. K nejlepším 
výsledkům patří pro Zderaz A 6. místo 
na Východočeské hasičské lize ve Veli-
chovkách s časem 16,93s (zderazským re-
kordem), 3. místo Zderaz C na naší sou-
těži O Zderadákův pohár a druhé místo 
a první ,,šestnáctka“ na Svitavské lize v 
Sádku a  6. místo Zderaz B na soutěži 
Svitavské ligy v Lubné. Jedná se o skvělé 
výsledky a můžeme být právem na naše 

soutěžní družstva pyšní. Družstvo Zderaz 
C je poskládáno převážně z dorostenců 
a  úspěšně reprezentovalo náš okres i na 
krajském kole Hry Plamen v Pardubicích.

Jsme hrdí na to, že se soutěží nejen 
účastníme, ale patříme i mezi pořadatele 
prestižních hasičských soutěží.

V letošním roce se konal na našem 
areálu již třetí ročník noční soutěže O 
Zderadákův pohár. Tomu předcházela 
odpolední okrsková soutěž spojená s vep-
řovými hody. To, že se celá tato velice 
náročná akce vydařila, je zásluhou všech, 
kteří se na ni a její náročné  přípravě po-
díleli. 

Nedlouho poté jsme ve Zderazi pořá-
dali velice prestižní soutěž Extraligy ČR 
v požárním útoku, které se zúčastňují nej-
lepší týmy z celé republiky a je vysílána ži-
vým přenosem na FIRE TV. Záběry z ní 
je možné shlédnout na Facebooku SDH 
Zderaz nebo na stránkách FIRE TV.  

Družstva se sjížděla již v předvečer a 
mohla si poměřit své časy v soutěži o 
nejrychlejší náběr a posléze si zatančit 
na diskotéce. V neděli soutěž vrcholila 
hlavním závodem. Moc  děkujeme městu 
Proseč za zapůjčení sedacích setů, Paint-
ball Proseč za umožnění zábavy pro sou-
těžící a v neposlední řadě všem, kteří se 
na této akci podíleli.

Abychom spojili příjemné s užitečným, 
využili jsme této celorepublikové soutěže, 
nechali vyrobit trička s logem soutěže a 
jejich výtěžek bude věnován na charita-
tivní účely. 

Vraťme se ale zpět k soutěžím. Náš vý-
čet družstvy mužů nekončí. Nesmím za-
pomenout na naše ženy a veterány, kteří 
naši obec hrdě reprezentují na okrsko-
vých a některých pohárových soutěžích. 
Na poslední soutěži v Nových Hradech 
se družstvo veteránů s věkovým průmě-
rem 53 let umístilo na krásném 5. místě  
a ženy zde zvítězily v kategorii žen. Zá-
pal pro soutěžení je ve Zderazi patrný ve 
všech věkových kategoriích.

Veškerá sportovní činnost je čím dál tím 
více závislá na finanční podpoře. Proto je 
na místě poděkovat všem sponzorům a 
podporovatelům této naší činnosti. Ob-
rovské poděkování patří Obci Zderaz za 
dlouholetou podporu, vytvoření skvělého 
zázemí a umožnění jeho využívání k tré-
ninkům a soutěžím.

Díky široké základně našeho sboru po-
řádáme i nesoutěžní akce – plesy, vepřové 
hody a tak dále. Moc děkuji všem aktiv-
ním členům a musím zde zdůraznit práci 
našich tzv. důchodců, kteří se pravidelně 
podílí na přípravách.  Bez jejich práce si 
aktivity našeho sboru v tomto rozsahu 
neumíme představit.

Pevně věříme, že podobným způsobem 
bude práce SDH ve Zderazi pokračovat i 
nadále  a příště bude zase o čem psát.

Za SDH Zderaz Petr Novák
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POLICIE RADÍ NA PRÁZDNINY
Pardubická krajská policie by ráda dala ob-

čanům několik cenných preventivních rad na 
prázdniny. 

Jako každoročně se řada z nás chystá na 
dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období 
prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové 
z důvodu vysokých denních teplot, oprav 
komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo 
teplotních změn povrchů komunikací. Sou-
časně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyk-
listů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí 
řidičům, aby:

• byli zvláště pozorní a ohleduplní,
• na cesty se vydávali odpočatí a s časovou 

rezervou,
• zajistili si během cesty dostatek tekutin,
• cestu si naplánovali, případně si aktuali-

zovali navigaci a sledovali aktuální dopravní 
značení,

• a při cestování měli řádně upevněný ná-
klad ve vozidle. 

Cyklisté by měli používat ochranné po-
můcky – helmy a chodcům i cyklistům by-
chom doporučovali vždy při snížené viditel-
nosti používat reflexní prvky.

Pokud rodiče posílají své děti na letní tá-
bory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň 
by měli vybírat tábory, které mají prověřený 
personál, tábory, které poskytují kvalitní 
služby a odpovídající hygienické zázemí. O 
dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče 
měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj 
volný čas a zde je na místě poučení dětí o ri-
zicích užívání alkoholu a jiných návykových 
látkách.

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika 
sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě 
nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na 
sociálních sítích fotografie z probíhajících 
dovolených, neboť je to jako pozvánka pro 
zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud 
odjíždíte mimo domov, je vhodné se domlu-
vit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovi-

tost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i 
různé typy technického zabezpečení objektů.

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, 
dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují 
na krádeže z otevřených stanů, chatek, kra-
dou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v 
neuzamčených objektech pod ruku. 

Pokud budete cestovat do zahraničí, 
zkontrolujte si před cestou platnost cestov-
ních dokladů všech členů posádky a zjistěte 
si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa 
v zemích kam cestujete. Důležité rady a 
upozornění na rizika spojená s cestami do 
zahraničí naleznete na stránkách Minister-
stva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt 
Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách 
do zahraničí tzv. DROZD.

Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Je přesně polovina prázdnin. Před mě-
sícem obdrželi školáci hodnocení své celo-
roční práce ve formě vysvědčení. I já jsem 
od některých z vás obdržela hodnocení mé 
práce. Ta jsou vesměs pozitivní, za což jsem 
ráda. Nicméně jsem dostala i vyčiněno za ob-
časné chyby a šotky, kteří se mně vloudí do 
textů. Upřímně musím přiznat, že většinou 
se zápalem kontroluji a hodnotím především 
obsah svého sdělení, než jazykovou stánku, 
což chápu, že některé z vás u tiskové mluvčí 
hrubě pohoršuje. Jsem však také jen člověk a 
člověk chybuje. Proto prosím mé občasné ne-
přesnosti omluvte. Dobré rady a připomínky 
uvítám na e-mailu marketa.janovska@pcr.cz 

Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým 
jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos 
tomu naštěstí zatím tak není, nicméně vloni 
jsme během měsíce srpna a září evidovali té-
měř denně jednoho ztraceného houbaře nebo 

„výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší 
občany, kteří si vyrazili do jim známých míst 
na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamo-
tali a ztratili. Scénáře byly často totožné – po-
hřešovaní u sebe neměli ve většině případů 
mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní 
telefon je často jediným záchytným bodem, 
který mohou policisté při hledání místa vý-
skytu pohřešované osoby využít. Telefon, ale 
musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u 
lesa nebo na kole v košíku. U sebe! Věřte mi, 
že vám to může opravdu zachránit život. A 
případná škoda za ztrátu mobilního telefonu 
určitě není tak velká, jako když vás policisté 
nenajdou včas. 

Pokud se pohybujete v nepřehledném te-
rénu, v lesích nebo v polích s vysokým poros-
tem, policie vám radí:

• pokud je to možné, choďte ve dvojici
• vybírejte si místa, která znáte, kde se pro-

storově orientujete

• sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
• nejdůležitější rada je – berte si s sebou na-

bitý mobilní telefon, neboť ten vám v případě 
vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“; 
policisté mohou pomocí něj najít místo va-
šeho výskytu; pro seniory jsou užitečným 
pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS 
tlačítkem  -  tyto mobilní telefony v případě 
zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky 
odešlou SMS zprávu až na pět telefonních čí-
sel; pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, 
může zavolat zpět a vysílající mobilní tele-
fon automaticky hovor přijme a přepne ho 
na hlasitý reproduktor, což je výhoda v pří-
padě, že osoba, která o pomoc žádala, již není 
schopna hovor přijmout sama

• dalším užitečným pomocníkem je i ap-
likace „Záchranka“, kterou leze stáhnout 
zdarma do chytrých mobilních telefonů, kte-
rou využití nejen senioři, ale všichni, kdo po-
třebují především zdravotnickou pomoc

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, 
jaký se u policie roztočí kolotoč, když je za-
hájena pátrací akce. Což zde nepíšu proto, 
abyste se báli zavolat na linku 158, ale pro 
představu, co taková pátrací akce obnáší. Po 
občanech proto chceme alespoň nezbytné 
minimum – již několikrát zmiňovaný plně 
nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe 
nemáte a ani rodina neví, kam jste šli nebo 
jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací 
akci není problém zorganizovat, ale musíme 
vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby 
bylo efektivní. Do pátrací akce bývají zapo-
jeni nejprve operátoři linky 158, jejichž úkol 
je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných 
důsledných, detailních a přesných informací 
se odvíjí další činnost všech zúčastněných 
složek. Pak přichází na řadu operační důstoj-
níci, velící policejní důstojníci, uniformovaní 
policisté, případně pořádková jednotka, pso-
vodi a policisté ze zvláštních útvarů například 

s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. 
Důležitou roli v tomto řetězci hrajeme i my, 
tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná infor-
movanost veřejnosti prostřednictvím soci-
álních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií 
se nám několikrát vyplatila. A můžu vám 
říct, že je to pocit k nezaplacení. Jako příklad 
můžu uvést pátrání po 11letém chlapci z Vy-
sokého Mýta, který byl s rodinou na písníku 
v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015. 
Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy 
v podvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili 
improvizovaný „štáb“ kde se velelo, a rozdě-
lovaly se úkoly. Do pátrání se automaticky 
přizvala i policejní letka. Během několika 
málo minut vzlétl v Praze do vzduchu vr-
tulník. Do něj pak na místě nastoupil poli-
cista, který má dobrou místní znalost a na-
váděl tak piloty na přesná místa k průzkumu. 
Nesmím zapomenout ani na velkou pomoc 
hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní hla-
dině na člunech. Každý přesně věděl, co má 
dělat. Všechno klapalo, jak mělo a i můj úkol 
tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nej-
rychleji dostat chlapcovu fotku na sociální 
sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což 
se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél 
hlavní silnice z Mělic, přes Valy a Pardubice 
směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři 
hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší 
zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce poli-
cisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici 
domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného, 
ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali 
rodičům a nám všem spadl kámen ze srdce…

To je krátká ukázka toho, co každé pátrání 
obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše 
uvedené zásady a neprodlužujte si sami čas, 
za který vás můžeme najít. Hezké léto, a pří-
jemné dovolenkové dny Vám přeje

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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ČERVEN 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

Již tradiční závěrečný koncert našich 
pěveckých sborů se konal v prosečské So-

kolovně v pátek 8. června. Nejdříve pro-
běhl dopoledne, kdy si vystoupení ma-
lých i větších zpěváků mohli poslechnout 
především jejich spolužáci a páni učitelé. 
Odpoledne již Sokolovnu zaplnili rodiče, 
babičky, dědečkové a další rodinní pří-
slušníci. Mohli si poslechnout repertoár 
všech tří pěveckých sborů - Žluťásků pod 
vedením p. uč. Lenky Kvapilové, Prose-
čánku pod vedením p. uč. Dagmar Smělé 
a Červánku pod vedením p. uč. Jany Pav-

lovičové. Na hudební nástroje doprová-
zely p. Kristýna Řebíčková, sl. Michaela 
Ondráčková, sl. Veronika Lettlová, Adéla 
Stodolová a Tereza Vášková. Všechny 
sbory předvedly to nejlepší, co za školní 
rok nacvičily, a byly odměněny zaslouže-
ným potleskem. Celý den proběhl v pří-
jemné atmosféře, všem se nám v krásně 
vyzdobené Sokolovně moc líbilo.

Za pěvecké sbory Lada Zindulková 

SKUTEČSKÝ SLAVÍK 
Měsíc červen je pro naše zpěváky ne-

jen znamením závěrečného koncertu, ale 
také soutěže Skutečský slavík. Tentokrát 
se soutěž konala v pondělí 11. června a 
jednalo se o její již 17. ročník. Přihlášeno 
bylo 102 soutěžících v 6 věkových kate-
goriích. I my jsme jako již tradičně vyslali 
své sólisty. Za 1. stupeň se zúčastnili Petr 
Herynek, Eliška Herynková a Zuzana 
Roušarová, za 2. stupeň Adéla Stodolová 
a Adéla Jetmarová. I přes velkou konku-
renci se nám podařilo zabodovat a umís-
tili jsme se takto: 

1. místo:  Petr Herynek
  Adéla Stodolová 
2. místo:  Eliška Herynková
       Zuzana Roušarová 
3. místo:  Adéla Jetmarová 

 Všem děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy a přejeme hodně dalších úspě-
chů.

 Redakce

PROJEKTOVÝ DEN 
 V pondělí 25. června 2018 proběhlo 

na naší škole praktické cvičení „Ochrana 
člověka za mimořádných událostí“. I 
letos si připravili vycházející žáci pro své 
mladší spolužáky z 5. až 8. třídy celou 
řadu zajímavých úkolů. Děti si mohly 
například vyzkoušet ošetření zraněného, 
volání tísňové linky, orientaci v terénu 
pomocí busoly, jak se chovat v zamo-
řeném prostoru a co si s sebou vzít při 

evakuaci. Samozřejmě plnily celou řadu 
dalších sportovně branných úkolů, které 
se jim mohou v životě hodit. Přítomni 
byli i místní hasiči z SDH Proseč, kteří 
dětem zasvěceně vyprávěli o své činnosti 
a předvedli jim své vybavení a techniku. 
Také s našimi nejmladšími hasiči před-
vedli to, co pilně nacvičili. Chceme jim 
touto cestou poděkovat za jejich ochotu 
a vstřícnost. I když nám letos počasí příliš 

nepřálo, strávili jsme společně příjemné a 
poučné dopoledne. 

 Mgr. Zdeněk Pecina
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BESEDA SE SPISOVATELKOU
Česká spisovatelka Michaela Fišarová 

se kromě psaní živí také herectvím. S vel-
kou dávkou citu a porozumění Michaela 
Fišarová v příbězích pro mladé čtenáře 
vysvětluje velmi náročné a těžké téma 
domácího násilí. Její kniha na toto téma 

"Nikolina cesta" si získala nejen mnoho 
čtenářů, ale také mnohá ocenění, napří-
klad v roce 2013 získala prestižní Zlatou 
stuhu. Nikolina cesta je popisem neleh-
kého života mladé Nikoly a jejího bratra, 
která musí čelit mnoha problémům a ná-
strahám a přitom se nikdy nevzdává. Spi-
sovatelka tak poukazuje na velmi důležité 
téma, které by nemělo zůstat zapomenuto. 

Mezi další knihy autorky patří "Náš dvůr 
má tajemství", "A-Ž půjdeš do školy: Pro 
holky co se neztratí", nebo "A-Ž půjdeš 
do školy: Pro kluky co se neztratí". 

I v naší škole jsme měli možnost pobe-
sedovat s touto sympatickou paní spiso-
vatelkou, když k nám 7. června zavítala 
i se svým hereckým kolegou. Pro mladší 
žáky proběhla beseda o knize “Náš dvůr 
má tajemství“, starší žáci se podrobněji 
seznámili s dílem “Nikolina cesta“. Obě 
besedy se velmi líbily, jak dětem, tak paní 
spisovatelce. 

/Celý text najdete v časopisu Šotek./
Redakce

SOUTĚŽ „ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU“ 
 Jak jistě víte, náš časopis Šotek se této 

soutěže účastní již několik let. I v letoš-
ním roce se nám zadařilo - získali jsme ve 
své kategorii krásné druhé místo, z kte-
rého máme velkou radost. Pro ocenění 
jsme tentokrát nemuseli nikam jezdit, vše 
proběhlo na naší domácí půdě. 

 Do naší školy zavítal pan europoslanec 
Tomáš Zdechovský, který je jedním z 
porotců a hodnotitelů v této soutěži. Při 
této příležitosti měli žáci 8. a 9. třídy 
možnost zúčastnit se besedy, na které 
nám náš host práci v europarlamentu při-
blížil velmi zajímavým způsobem, takže 
jsme mohli tak nějak nahlédnout i do 
zákulisí a dozvědět se i to, co z učebnic 
nevyčteme. 

Po zajímavé besedě následovalo pře-
dání diplomu a dárečků členům redakce a 
pak beseda s členy redakce, kde nám pan 
europoslanec zodpověděl všechny naše 
dotazy. 
1. Pracujete v evropském parlamentu. V 
Bruselu nebo ve Štrasburku? 

„Více v Bruselu. Vychází to cca tři týdny v 
Bruselu, týden ve Štrasburku.“ 
2. Trávíte více času tam nebo v ČR? 

„Více času trávím v Bruselu.“ 
3. Bydlíte tam i s rodinou nebo za nimi 
dojíždíte? 

„Dříve jsem tam bydlel i s rodinou, potom 
se rodina odstěhovala kvůli nebezpečí te-
roristických útoků, nyní dojíždím domů 
na víkendy.“ 
4. Víme, že jste studoval i v Římě, takže 
určitě umíte italsky. Jakými dalšími ja-
zyky mluvíte? 

„Kromě italštiny umím německy, anglicky, 
francouzsky.“ 
5. Také jste studoval mediální výchovu. 
Psal jste jako dítě do nějakého časopisu? 

„Ano, od první až po devátou třídu, potom 
jsem v tom pokračoval i na gymnáziu.“ 
6. Mimo jiné jste i básník. Věnoval jste 
se této zálibě už v dětství, psal básničky, 
recitoval? 

„Ano, od první třídy psal básně a recitoval, 
v pubertě jsem psal hlavně básničky pro 
holky.“ 
7. Co Vás při psaní básní inspiruje? 
Máte pro psaní nějaké oblíbené místo, 
určený čas, rituál? 

„Ano, inspirují mě především lidé, nejlépe 
se mi píše večer v hotelu, k tomu otevřené 
okno a sklenka bílého vína.“ 
8. Kdy jste si uvědomil, že chcete být 
politikem? 

 „Tak v tom jsem měl jasno už odmalinka. 
Už v první třídě jsem paní učitelce tvr-
dil, že budu prezidentem, protože jsem 
si myslel, že prezident může hodně věcí 
ovlivnit.“ 
9. Co byste rád v europarlamentu prosa-
dil? 

„Rád bych prosadil zrušení střídání let-
ního a zimního času.“ 
10. Máte mezi ostatními europoslanci  
přátele? 

„Ano, mám řadu přátel, například chor-
vatského premiéra nebo primátora Katá-
nie, což je vlastně hlavní město na Sicílii, 
a když chci v létě někde strávit dovolenou, 
tak ji většinou trávím v různých koutech 
Evropy u svých přátel.“ 
11. Zabýváte se i heraldikou. Navrhl 
jste znak (vlajku) šlechtické rodiny Zde-
chovských. Byli to vaši přímí předci? 

„Ano, byli to moji přímí předci. Já jsem 
vlastně vlajku nenavrhl, ta už existovala, 
ale upravil jsem ji do dnešní podoby.“ 
12. Co myslíte, má psaný školní časopis 
budoucnost? 

„Já si myslím, že určitě, ale myslím si, že 
třeba v budoucnosti bude více časopisů 
digitálních, protože dneska má každý 
mobil, takže se více bude sdílet např. na 
sociálních sítích.

Děkujeme za rozhovor.

Redakce
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LITERÁRNÍ STRÁNKY 
 Tentokrát Vám přinášíme literární 

práci Zuzany Roušarové z 5. třídy. S touto 
prací se Zuzka umístila v literární soutěži 
Malá Proseč Terézy Novákové a získala 
krásné 2. místo. 

Blahopřejeme a moc rádi zase nějakou 
další Zuzčinu práci uveřejníme. 

Plavba za obzor
Byl to příjemný pocit, když jsme my 

všichni - já, Vít, Martin, Kuba, Zuza, 
Jitka a další námořníci vyjeli na moře. 
Ostatní lidé z vesnice nám mávali, ženy 
plakaly, muži pokřikovali a malé děti 
nevěděly, jestli to je smutné, nebo veselé, 
že odplouváme na moře. Ale teď, když 
sedím tady v té místnosti a hledám to... 
Jmenuji se Dan, je mi dvanáct a mám 
dědu, který objevil ostrov, který nikdo 
před ním ani po něm už neobjevil. Bo-
hužel se děda z této plavby zpět nevrátil. 
Námořníci, kteří se vrátili bez něj, nám 
řekli, že bohužel zahynul ve velké bouři. 
A my se vydáváme daleký ostrov znovu 
objevit a zakreslit ho do mapy. „Dobré 
ráno, Dane,” pozdravil mě Vít. Ani jsem 
mu nestihl odpovědět a on pokračoval: 

„A já vím, že jsem určitě zase zmeškal 
snídani,” zasmál se. „Jo,” odpověděla 
Zuzka, která šla právě kolem, „za půl 
hodiny je oběd. Kdybys nebyl každý den 
tak dlouho vzhů…,” nestihla dopově-
dět, co chtěla říct, protože se najednou 
rozlehl po palubě Martinův šťastný hlas: 

„Ostróóóv na obzorůůů!”   Za chvilku 
jsme už všichni byli na palubě a dívali 
se na překrásný, ale hodně malý, avšak 
úrodný ostrov. Jitka znenadání pro-
hlásila: „Všimli jste si, jak se najednou 
zvedá vítr?” Nikdo nestihl nic říct… Vítr 
byl tak silný, že ani nebyl čas dát pokyny. 
Byl to strašný vichr. Viděl jsem, jak se 
prudce blížíme k ostrovu… a už jsme u 
ostrova... zjišťuju, že to jsou dva ostrovy 
a my proplouváme mezi nimi… a… „Co 
to je za velikou záři? Oslepuje mi to oči,” 
ptám se ostatních. „Jéé, to je ještě hezčí 
ostrov než ten, na kterém jsme měli 
přistát,” řekla Zuzka, která jediná nevě-
děla, co se na něm děje. „Ty nevidíš, co 

se na tom ostrově děje?! Vždyť ono tam 
hoří!!” křičí Kuba. „Opravdu, ono tam 
hoří! Musíme jim pomoct!” důrazně od-
pověděla Zuzka a hned jsme stáčeli loď 
k ostrovu jako o závod. Když jsme při-
pluli, byly už nachystané kyblíky a všeli-
jaké sudy na pomoc. Rychle jsme z lodě 
všichni vyskákali, nabírali vodu, hasili a 
na nic se ostrovanů neptali. Když jsme 
oheň uhasili, uslyšeli jsme, co ti podivní 
lidé říkají: „Co jste to udělali? Teď nám 
tady bude zima!” všichni tak stále brblali, 
dokud jeden z těch podivínů, nejspíš je-
jich náčelník, nezakřičel: „Ticho! Dáme 
jim trest nejvyšší!” Všem námořníkům 
se ulevilo, když ihned pokračoval: „Ne, 
musí zrušit kletbu zimy, jinak neodjedou 
a udělíme jim trest nejvyšší, tak. A jestli 
to nenajdete do večera, tak my vás ho-
díme do zmrzlé řeky a tam vás necháme. 
Ty, chlapče, půjdeš najít ten diamant. 
Ostatní svázat.” „A kam mám jít?” ze-
ptal jsem se. „Za mnou. Vše ti vysvětlím. 
Půjdeš po těchto dlouhých schodech a 
u posledních dveří se zastavíš. Nebudeš 
do nich vcházet, dokud hodiny neodbijí 
devátou.“ 
„A kam mám jít?” zeptal jsem se. „Za 

mnou. Vše ti vysvětlím. Půjdeš po 
těchto dlouhých schodech a u posled-
ních dveří se zastavíš. Nebudeš do nich 
vcházet, dokud hodiny neodbijí de-
vátou. Až ji odbijí, tak do nich rychle 
vstoupíš a budeš hledat modrý diamant. 
Máš čas jen do jedenácté. Nevím, jak to 
tam bude vypadat, ale pokud v jedenáct 
nevyjdeš zpět, budeš tam až do dalších 
devíti ráno. A tví kamarádi zmrznou v 
ledové lázni. Tak už běž.” Běžel jsem a 
nezastavoval se. Přišlo mi, že ty schody 
jsou snad nekonečné. Všechny zdi jsou 
vymalovány černě. To by mě zajímalo 
proč? Už je tu ta místnost. Zvony. Ona 
se otevírá. Co mám dělat!? Jo, mám do 
ní vběhnout a hledat modrý diamant. 
Ale vždyť to je místnost plná modrých 
diamantů. Jsem vyčerpaný. Sednu si na 
chvilku… Jééé!!! Já jsem usnul!!! Dou-
fám, že ještě není pozdě. Jdu ho hledat. 
Zkusím vzít třeba tenhle. Au!!!! Ten 
pálí!!!! Tak co třeba tenhle. Nééé!!!!! To 
lepí!!!!! Vyzkouším jiný, třeba mě od-
lepí. Jo. Tak teď vyzkouším tento. Proč 
se mi pořád přilepuje k zipu u svetru. 
To bude asi magnetový kámen. A co 
tento. Júúúú! Ten je zase studený. A 
tenhle… ten je tak příjemný. Je krásně 
teplý. To bude... Zvony! Běžím s tímhle 
kamenem. Chodba. Radši budu utíkat. 
Doufám, že to je ten správný kámen. 

„Už jsem tu!” zakřičel jsem, „přišel jsem 
pozdě?!” „Ne, akorát,” odpověděl náčel-
ník. „Tak jsi to zvládl!” zakřičel někdo 
z našich námořníků. „Pustíte nás už?” 

„Ale ano. Pomohli jste nám. Moc vám 
děkujeme. Můžete odplout,” domluvil 
kapitán. Ale já jsem věděl, že naše dob-
rodružství ještě neskončilo. Byl pátý den 
plavby od ostrova Minků, tak se ti lidé 
jmenovali, a já věděl, že se opět něco 
stane. Od ostrova Minků nám plavba 
trvala déle než na jejich ostrov. Zjistili 
jsme, že to nebyla žádná kletba, ale při-
rozená zima. Byla to jejich první zima, a 
proto jim jejich kouzelník přičaroval ne-
hasnoucí oheň. Jenže když jsme ho uha-
sili, nemohl ho už znovu zapálit, protože 
všechno dřevo bylo mokré. Teď již vše 
víte. Konečně jsme dopluli k ostrovu, ke 
kterému jsme chtěli původně doplout, a 
zastavili u něj. Byl to krásný ostrov, a 
tak jsme se rozhodli, že tam zůstaneme 
ještě dva dny. Přespali jsme na ostrově 
na pláži. Bylo tam krásně, dokud mě 
neprobudil rachot. Byl to šramot, jako 
kdyby u vás doma právě někdo začal 
hledat ztracenou gumu mezi příbory. 
Uviděl jsem, jak někdo šátrá mezi mými 
věcmi. Podíval jsem se na něj a zjistil 
jsem, že je to nějaký chlap. „Ehm, ehm,” 
řekl jsem. On se na mě podíval a hned 
zase sklonil oči, ale zase je rychle zvedl. 
Podíval se na mě a zvolal: „Dane! Já vě-
děl, že pro mě jednou připluješ. Co tady 
děláš?” nechápal jsem a zároveň jsem byl 
tak šťastný, že ho zase vidím. Byl to to-
tiž můj děda. “Posádka mě tady nechala. 
Nechtěla se mnou jet dál, ale já jim při-
kázal, že pojedou, a oni mě vysadili na 
tomhle ostrově. A tak tady žiji. Postavil 
jsem si tu příbytek. Pojď za mnou.” Tak 
jsem šel za ním. „Myslel jsem si, že je to 
velrybářská loď. Tady to je mé malé oby-
dlí,” ukazoval mi malinkou chatu posta-
venou z bambusu. „Pěkná, ale nechtěl 
bys jet raději s námi zpátky domů?” ze-
ptal jsem se. „Ano, jistě, ale nejdříve mi 
řekni, co tady děláte a jak jste se sem do-
stali?” Vypověděl jsem mu celý náš pří-
běh, a než jsem skončil, zjistili jsme, že 
je již ráno. „Pojď, vrátíme se do tábora.”  
Tam jsem všem představil svého dědu. 
Naložili jsme hodně potravin. Díky dě-
dovi jsme je měli i lepší, než jsme čekali. 
Potom jsme již všichni společně s dědou 
pluli zpět domů. Moc jsem si to dob-
rodružství užil a myslím, že si to užili i 
moji přátelé. Byla to krásná plavba.
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Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

SLÁVA VLASTI VÝLETU
 Těmito slovy začínala píseň, bez které 

dříve nebylo možné zakončit žádný 
školní výlet! Teď se samozřejmě na výle-
tech zpívají úplně jiné písně, pro nás je ale 
důležité to, že přetrvávají výlety jako ta-
kové. Vybrali jsme namátkově fotografie 
různých tříd, různých míst, ale na všech 
je společné to, že jsme si ten „svůj“ výlet 
všichni bezvadně užili. Takže výletům 
zdar!!!

Redakce

Foto z Častolovic vpravo: Eva Skalníková
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Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz
POHÁDKY V 2. TŘÍDĚ

V pondělí 19. 6. 2018, tedy přesně tý-
den po první návštěvě „deváťáků“ v 2. 
třídě, kdy jim přinesli vycházející žáci 

vlastnoručně napsané pohádky, se usku-
tečnilo ještě jedno setkání.

Tentokrát ale četly pohádky děti z 
druhé třídy. Dvě žákyně dokonce také 
napsaly velice pěkné pohádky, které ná-
vštěvě z 9. třídy přečetly, a to jsou v druhé 
třídě!

Toto velice příjemné setkání bylo ještě 
doplněno předáním „řádů Zlatého pera“ 
autorům pohádek, které se malým čtená-
řům nejvíce líbily.  Mgr. Zdeněk Pecina

TURNAJ V KOPANÉ
Ve středu 20. června se konal tradiční 

fotbalový turnaj. 

SPORTOVNÍ DEN
 Na pátek 22. června připravili deváťáci 

sportovní den pro 1. stupeň. 

UMÍŠ SI PORADIT?
Ve středu 27. 6. 2018 se konal projek-

tový den pro 1. stupeň.
Děti si zde ověřily své chování za mi-

mořádných situací; znalosti ochrany pří-
rody, první pomoci, dopravní výchovy, 
orientace v místě školy a okolí, v práci s 
mapou, spolupracovaly ve skupinách.

GEOMAG
 V pondělí 25. 6. jsme stavěli a tvořili z 

magnetické stavebnice Geomag.
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KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ
 Ve druhém pololetí se náš klub a krou-

žek v oblasti her zaměřil především na 
hry logické, vědomostní, cvičení paměti 
a postřehové. Jako příklad uvádíme: roz-
šířená verze Ekopolis, šachy, různé druhy 
skládání puzzle a pexesa (klasické, karetní, 
ale i na počítači), hry s kostkami a žetony 
(Oklahoma, Kanastový poker – není to 
hazard, ale velmi zajímavá hra s kanasto-
vými kostkami), náš oblíbený Rummikub 
a celá řada dalších. Díky počasí jsme také 
na řadu aktivit chodili ven (šipky na fo-
tografiích jsou bezpečné – jsou na suchý 
zip). V oblasti technické jsme hodně pra-
covali podle fantazie s volnými kostkami 

Lego, stavebnicemi Merkur, Geomag, 
Boffin a také jsme si vyzkoušeli práci s ná-
ročnějšími stavebnicemi Fischertechnic. 
Dne 21. března jsme se díky p. uč. Miku-
leckému zúčastnili exkurze sedmých tříd 
do Žďáru nad Sázavou, kde jsme v pro-
storách kláštera navštívili Muzeum nové 
generace a hernu, kde jsme sami tvořili 
naši vlastní svatyni. Poté jsme přešli do 
galerie, kde byla instalována výstava „Hry 
a klamy“ zábavněnaučného centra IQ 
park Liberec s více než 70 interaktivními 
exponáty, hlavolamy, kvízy a hádankami. 

Co dodat na závěr? Hodnocení ne-
cháme na jiných. My se ale držíme na-

šeho hesla: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Pře-
jeme všem klidný konec školního roku a 
krásné a pohodové prázdniny. 

Mgr. Pavel Stodola a kolektiv KZL a KTD

ROZLOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ SE ŠKOLOU A ŠERPOVÁNÍ
 Jako každý rok touto dobou se i letos 

loučíme s našimi deváťáky. 
Milí deváťáci, přejeme vám krásné 

prázdniny a šťastné vykročení do stře-
doškolského života.
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O pohár města Proseč 2018 – turnaj v malé kopané
Týden po ukončení fotbalové sezóny 

2017/2018 uspořádal fotbalový klub 
tradiční turnaj v malé kopané. V týdnu 
před tímto víkendem uspořádali fotba-
listé obdobný turnaj pro žáky prosečské a 
krounské školy – účast více než hojná.  V 
sobotu 23. června jsme se probouzeli do 
nejistého počasí, chvílemi i pršelo. Přesto 
se na hřišti sešlo mnoho hráčů k turnaji, 
který si získal oblibu zejména u bývalých 
či amatérských fotbalistů.  Mezi ně se do 
mužstev „namíchali“ aktivní fotbalisté, 
malí kluci i starší páni…. A tak se utvo-
řilo celkem osm mužstev – jejich zákla-
dem byli 4 hráči v poli a brankář. Během 
turnaje jsme u většiny mužstev zazname-
nali střídání celých čtyřek. Lze tedy uva-
žovat o účasti až 80 hráčů! To umožnilo 
pořadatelům velice komfortní systém. 
Hrálo se ve dvou skupinách systémem 
každý s každým. Podle umístění ve skupi-
nách pak byla všechna mužstva nasazena 
do vyřazovacího pavouka.  Mužstva opět 
hrála pod tradičními názvy. „Renďáci“ 
(na památku spoluhráče Rendy Přívrat-
ského) postavili dokonce dva mančafty. 
Rendovi jsme do nebe poslali jako vždy 
pozdrav…. Tradiční účastník, mužstvo 

„Knížepánova legie“, nastoupilo opět ve 
složení Markovi, Péťa Macháček a další. 
Do branky postavili žákovského gólmana 
Daniela Nekvindu.  Ambicemi na titul se 

netajilo mužstvo martinické „Rezervace“ 
s jádrem tvořeným bratrskými dvojicemi 
Lampárků a Marešů posíleno Michalem 
Plozsou a dalšími kamarády. Suverénně 
vstoupili do turnaje i obhájci titulu, kluci 
kolem Matěje Hromádky – tentokrát 
pod názvem „Buzna Boys“. Bratr Matěje 
Jakub,  Michal Vopařil, Víťa Menc, Lu-
káš Loskot, Viktor Koutný atd. – všichni 
mladíci v aktivním fotbalovém věku! Je-
diným mimoprosečským týmem byl parta 
skutečských hokejistů – slušní a dobří 
sportovci byli pro turnaj přínosem a ob-
drželi pozvání i pro další ročník.

Skupinu A vyhráli Buzna Boys, sku-
pinu B Rezervace.

Svá čtvrtfinále ve vyřazovacím 1. kole 
vyhráli favorité. Pro semifinále se tak vy-
tvořili dvojice Buzna Boys – Knížepánova 
Legie a druhá dvojice Rezervace vyzvala 
skutečský Lihový balet.

Hned první semifinále přineslo velice 
překvapivý výsledek – ale lze i říci – zku-
šení borci převálcovali nadšené mladíky 
9 : 5. Ve druhém semifinále si Rezervace 
poradila s Baletem a porazila ho 3 : 0.

Finále bylo velice dramatické a lépe 
se vyvíjelo pro zkušené Knížepány. Ale 
Rezervace zápas otočila a parádní stře-
lou rozhodl finále David Lampárek! Své 
vítězství oslavovali v restauraci U Marešů, 

v rezervaci martinické  – a byli především 
šťastni!

Vítězové byli opravdu velice šťastni 
– zkušení poražení přijali porážku spor-
tovně. Velké poděkování patří všem po-
řadatelům z FK Proseč a sponzorům: 
DIPRO, ERGOTEP, Santé, Restau-
race u Toulovce, PROSublimaci (Jarda 
Zástěra), Stavebniny TRESK, kteří po-
skytli pro všechna mužstva hodnotné 
ceny. Hlavně pak děkují fotbalisté Městu 
Proseč – nejen za pohár, ale hlavně za 
podporu fotbalu. Vždyť Proseč patří stále 
mezi málo klubů, které vychovávají mlá-
dež a hrají fotbal se svými odchovanci! 
Fotbalový klub děkuje i všem divákům, 
kteří se přišli pobavit – těšíme se – za rok 
zase!

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
zkušený kapitán Jarda Marek. Nejlepším 
brankářem byl naopak vyhlášen nejmladší 
účastník turnaje – žák Daniel Nekvinda. 
Překvapil mnohé svoji odvahou, když se 
vrhal pod nohy i do tvrdých střel zkuše-
ných „bombérů“. Oba z mužstva Kníže-
pána – a snad symbolicky příslibem pro 
další generace prosečské kopané:  Jára 
Marek je vzorem pro naši prosečskou 
mládež – a stále se většina fanoušků těší 
na jeho fotbalové umění!!

Za FK Proseč Jiří Herynek

FK PROSEČ INFORMUJE
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Vynikající výsledek mladších žáků
Mladší žáci FK Proseč se v konečné 

tabulce umístili na 2. místě za suverénní 
Chrastí, což je vynikající výsledek a ur-
čitě i dobrý počin do budoucna. Trenéři 
Jarda a Ondra Zástěrovi jsou velmi spo-
kojení a chvalí celý kolektiv za předve-
dené výkony. Dík za podporu patří i 
rodičům.

Dorostenci FK Proseč zakončili se-
zónu na 3.místě, což ze čtyř účastníků 
není samozřejmě žádná hitparáda, ale 
na druhou stranu si musíme uvědomit, 
že jsme měli jedno z nejmladších muž-
stev v soutěži. Petr Macháček trenér 
dorostu podotýká, že bodů mohlo být 

rozhodně více, protože předváděná hra, 
hlavně v jarní části sezóny, byla na velmi 
dobré úrovni a neustále měla vzestup-
nou tendenci. Bohužel se naše mladé 
mužstvo občas nevyvarovalo chyb, za 
které nás soupeři trestali. Z týmu bych 
vyzdvihnul výkony Marka Nekvindy 
(věkem starší žák) a Jakuba Hledíka. 
Zároveň bych chtěl poděkovat Ondřeji 
Zástěrovi, Tomáši Rybičkovi a Petru 
Hromádkovi za dobře odvedenou práci 
a popřát jim hodně úspěchů i v mužstvu 
dospělých. Za jarní část si samozřejmě 
zaslouží pochvalu  i ostatní kluci. 

Petr Macháček, předseda FK Proseč

Rozhovor s trénérem A-mužstva Proseče
Jak hodnotíš právě skončenou sezónu?
Jaký zápas považuješ na jaře za nejpove-
denější a naopak jaký  za nejhorší?
Jak si vysvětluješ naše mizerné domácí 
výkony, které nás nejspíše připravily o 
postup do vyšší soutěže? Kde je příčina?
Tyto tři otázky spolu velice souvisí a proto 
je rozvedu v jednu odpověď. Ne, že bych 
sezónu hodnotil špatně, ale převládá ve 
mě pocit zklamání. Tato sezóna měla být 
prostě postupová. Navíc když teď víme, 
že i druhé místo stačilo k postupu. Bo-
hužel, naše zápasy doma a venku ..., jako 
když nastoupí odlišná jedenáctka. Doma 
většinou vyplašené, ustrašené, venku se-
bevědomé a bojující mužstvo. Při domá-
cích zápasech byla v kabině vždy dobrá, 
bojovná nálada, která úvodním hvizdem 
zmizela. Brzy jsme inkasovali, přestali 
hrát kolektivně, hráči chtěli vzít odpověd-
nost na sebe, zbytečně drželi míč a tím se 
systém zhroutil. Přišli neuvěřitelné kiksy 
a sebevědomí bylo pryč. Je to prostě jen 
v hlavách hráčů. Nejvíce to bylo poznat 
při domácí porážce s Řečany nad Labem. 

Brzký inkasovaný gól, snaha o rychlé vy-
rovnání vedla jen k neuvěřitelným kiksům 
a o poločase bylo po zápase. Opačný  pří-
pad venku u vítěze skupiny Tuněchodech. 
Vedoucí gól, bojovnost, disciplína a fot-
balový um. Odměna - vítězství 3-1. A 
takhle můžu pokračovat celé jaro. 
Kdo z hráčů si udržoval nejstabilnější 
výkonnost?
To je stále stejná písnička, Jarda Marek. 
Hodně mu na paty šlape bratr Jirka. Ale 
stále se více o slovo hlásí mládí v podání 
Viktora Koutného.
Kde nás nejvíce tlačí bota? 
Mužstvu chybí útočník - "zabiják" , který 
bude v šestnácte soupeře řádit a sezónu 
ukončí minimálně 20 góly.
Jaké jsou plány pro příští sezonu?
Hrát špici soutěže. Letos to bude obzvlášť 
těžké. Naši skupinu obsadila nová muž-
stva mající zkušenosti z vyšších soutěží a 
posilující se o hráče divizních zkušeností. 
A hlavně vyhrávat domácí zápasy.
A co posily, či změny v týmu?

Po roční pauze se vracejí dva hráči. Mi-
chal Vopařil po těžké operaci kolene za-
čal již v průběhu jara pomalu trénovat  a 
sám jsem zvědav, jestli již bude schopen 
absolvovat letní přípravu v plné síle. Po 
pracovní dovolené na Filipínách se vrátil 
Vít Menc a čas ukáže, zda něco ztratil ve 
své síle útočníka. Jako novice přivítáme 
Radka Klímu, bývalého hráče Chru-
dimi, který naposled působil ve Starém 
Máteřově. Jde o komplexního fotbalistu, 
který může hrát na všech postech. Na-
opak nás na vlastní žádost opouští Matěj 
Hromádka, který jak sám uvedl potře-
buje změnu a chtěl odejít do Skutče. Po 
rozmluvě jsem mu zajistil zkoušku v Li-
tomyšli. Teď už záleží jen na něm, jak si 
povede.

Závěrem bych rád poděkoval všem věr-
ným fanouškům, kteří nás dokáží podpo-
řit i když se nedaří a poprosit je, aby tím 
zkusili nakazit i tu malinkou menšinu, 
pár jedinců, kteří si na fotbal spíše při-
jdou řešit svoji asi dlouholetou špatnou 
náladu.

Petr Macháček, předseda FK Proseč
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Richard Raba – ještě jedno blahopřání!
Fotografie nám připomínají významné 

životní jubileum našeho kamaráda Ri-
charda Raby.  Asi je zbytečné vyjmeno-
vávat jeho zásluhy – o těch všichni – a 
nejen příznivci prosečské kopané - vědí a 
nepochybují.

Rád připomínám význam ocenění, kte-
rého se Richardovi dostalo od nejvyššího 
fotbalového orgánu. A je to i ocenění 
nejvýše ceněné  - Medaile Unie sportu. 
Tu skutečně dostávají jen ti nejoddanější 
a věrní fotbaloví obětavci.  Richardovi ji 
přivezl a předal předseda okresního vý-
boru Aleš Meloun, v pověření FAČR.  
Tímto oceněním navázala Unie sportu na 
předešlé významenání – Medaily Rudolfa 
Bati. A při vzpomínání jsme potvrdili i to, 
co jsme s Richardem po dlouhá léta pro-

žívali – poctivou a obětavou práci, skrom-
nost a spolehlivost. Mohu jen potvrdit, 
že kamkoliv jsem s Richardem při mém 
předsedování prosečské kopané přijel,  
byl Richard osobností a představitelem 
rovného jednání. Nevylučuji však mnohá 

„fotbalová dobrodružství“, o kterých snad 
jednou budeme psát (zejména přestupové 
příběhy). Děkuji Richardovi za všechny 
generace, za dlouhá léta společné práce a 
jsem rád, že mu zdraví slouží a předává 
dále své zkušenosti mladým funkcioná-
řům prosečské kopané.  Přeji mu pevné 
zdraví, mnoho fotbalové radosti – a sa-
mozřejmě životní spokojenosti. A hlavně, 
za všechny: DĚKUJEME!!!

Jiří Herynek, 
bývalý předseda FK (1994-2014)   Medaile České unie sportu

Blahopřáli: Aleš Meloun, předseda okresního fotbalového svazu, Petr Macháček, předseda FK Proseč, 
Láďa Pala, trenér a Jára Marek – kapitán FK Proseč. 

Ohlédnutí zpět přináší trochu smutku….
Sezona 2017/2018 byla opravdu zvláštní. 

A zejména letošní jaro bylo ve znamení ve-
lice špatných výsledků na domácím hřišti. 
O to hůř, že to bylo se soupeři, které by 
naše mužstvo mělo bez větších problémů 
porážet. A tak jsme z venku a od silných 
soupeřů vozili body a doma se slabšími 
body ztráceli. V samotném závěru to zna-
menalo, že jsme se tím připravili o histo-
rický první postup do krajské A-třídy. Po-
stupovala totiž dvě mužstva. Logicky se po 
tomto zjištění začalo kalkulovat a na pořad 
přišlo ono pověstné „kdyby“. Co tedy mrzí 
nejvíce? Určitě domácí výkony (selhání) s 
mužstvy Řečan a Bohdanče, k tomu „jen“ 
penaltová výhra nad Prosetínem. Je také 
fakt, že naše mužstvo bylo oslabeno pře-
devším o Víťu Mence (studijní pobyt v za-
hraničí), o zraněného Michala Vopařila či 
delší dobu nepřítomného Patrika Zelenku. 
Přesto děkujeme všem hráčům a realizač-
nímu týmu za skvělé umístění v popředí 
tabulky a těšíme se na podzimní zápolení 
v krajské I.B třídě – značně posílené no-
vými mužstvy.                                     JH

# Celková tabulka Z V R P Skóre B +/- 

1. 
 

SK Tuněchody 26 15 6 5 63:37:00 53 5 

2. 
 

TJ Sokol Rosice nad Labem 26 13 8 5 64:33:00 52 -2 

3. 
 

SK Rozhovice 26 15 3 8 77:42:00 50 11 

4. 
 

SK Starý Máteřov 26 13 6 7 55:33:00 49 -5 

5. 
 

SK Stolany 26 13 5 8 92:64 47 -1 

6. 
 

FK Proseč 26 14 4 8 60:40:00 47 8 

7. 
 

SK Sokol Prosetín 26 11 4 11 64:58:00 40 -5 

8. 
 

Slavoj Choltice 26 11 4 11 40:40:00 39 -9 

9. 
 

SK Lázně Bohdaneč 26 7 8 11 50:53:00 33 -15 

10. 
 

AFK Horní Jelení 26 10 2 14 61:65 33 -9 

11. 
 

Sokol Sruby 26 8 6 12 50:66 32 -16 

12. 
 

SK Řečany n.Labem 26 9 2 15 52:58:00 30 -12 

13. 
 

FC Titanic Srch 26 7 4 15 53:58:00 26 -19 

14. 
 

TJ Sokol Staré Hradiště 26 5 0 21 28:159 15 -24 
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Nová sezona začíná neobvykle brzy!
Již v neděli 12. srpna je první výkop do 

nové sezony. A začínáme doma s Chol-
ticemi. Následuje potom velké derby 
ve Skutči, která do I.B třídy postoupila. 
Kromě Skutče se v tabulce objevují další 
zvučná jména nových týmů: Nasavrky,  
Libišany a Dobříkov…. Všechna tato 
mužstva „ochutnala“ vyšší soutěže.  Nové 
složení mužstev je označováno jako nej-
silnější v této soutěži za posledních 15 let. 
A Proseč je označována jako lepšící se a 
kandidát na postup. Celý tým je rozhod-
nut udělat pro to maximum. A jak připra-
vujeme kádr? Určitě velkou posilou je pří-

chod Radka Klímy. Houževnatý obránce, 
srdcař a kapitán našeho soupeře Starého 
Máteřova. Žije už ale se svoji rodinou v 
Proseči a poměrně logicky změnil i fotba-
lové působení. Nebylo to pro něho lehké 

– na druhé straně už delší dobu s námi 
„fotbalově“ žije i kamarádí. Přejeme mu 
hodně radosti a úspěchů i v Proseči! Vrá-
til se také Víťa Menc a věříme, že hned 
zase neodletí! Trénovat začal po opera-
cích kolene Michal Vopařil. Pokud zdraví 
dovolí (rovněž po zákroku na koleni), v 
kariéře pokračuje i Petr Macháček. V Li-
tomyšli se připravuje Matěj Hromádka.  

Vedení vyhovělo jeho přání a pokud se 
mu příprava povede, bude hostovat v Li-
tomyšli. Chce „to zkusit“ jinde – přejeme 
mu úspěch!

Do nové sezóny budeme také spoléhat 
na přízeň diváků. Děkujeme Pardubic-
kému kraji za poskytnutou dotaci na nové 
střídačky. Městu Proseč pak děkujeme 
za pokračující dobrou spolupráci a všem 
sponzorům za podporu – především mlá-
dežnické kopané. O té více příště a také 
s kompletním rozlosováním, které ještě 
nemáme k dispozici.

Jiří Herynek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

 

   
 

Hledáme nové zaměstnance na obsazení 
 pracovní pozice 

 

STAVEBNÍ DĚLNÍK 
 

Přivítáme uchazeče se znalostmi, dovednostmi a kvalifikací v oboru 
výstavby komunikací, inženýrských sítí včetně zednických profesí, 
ale i všechny, kteří mají zájem o práci v naší společnosti. 

    
Nabízíme přátelskou podnikovou kulturu, zajímavou práci a dobré 
hmotné zázemí, širokou nabídku benefitů, velmi dobré ohodnocení 
Vaší práce.  
 
Přihlášky uchazečů přijímáme nejraději e-mailem, telefonicky nebo 
osobně, ale i poštou, prostě o sobě dejte nějak vědět. 
 
Termín nástupu podle možností vybraných uchazečů.   
 
 Kontakt: 
    Lenka Svobodová, tel. 723 688 948 
   e-mail: lenka.svobodova@instav.cz 
    
    Ing. Vladislav Kropáček, tel.: 725 601 953 
  e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz 
 
 
INSTAV Hlinsko a.s.                          www.instav.cz 
Tyršova 833                            tel. 469 311 847  
539 01 Hlinsko v Čechách                  e-mail: info@instavh.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

 

   
 

Hledáme nové zaměstnance na obsazení 
 pracovní pozice 

 

STAVBYVEDOUCÍ 
 

Kromě tvrdé práce nabízíme spolehlivé pracovní a existenční zázemí, 
přátelskou podnikovou kulturu, dynamický a myšlenkově mladý 
pracovní kolektiv, prostor pro seberealizaci a dobré ohodnocení Vaší 
práce. 

    
Potěšíte nás vysokoškolským či středoškolským stavebním 
vzděláním, způsobilostí k týmové práci, komunikačními 
dovednostmi. Praxe v oboru vítána, ale i absolventi u nás mají dveře 
otevřené. 
 
Přihlášky uchazečů přijímáme nejraději e-mailem, telefonicky nebo 
osobně, ale i poštou, prostě o sobě dejte nějak vědět. 
 
Termín nástupu podle možností vybraných uchazečů.   
 
 Kontakt: 
    Lenka Svobodová, tel. 723 688 948 
   e-mail: lenka.svobodova@instav.cz 
    
    Ing. Vladislav Kropáček, tel.: 725 601 953 
  e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz 
 
 
INSTAV Hlinsko a.s.                          www.instav.cz 
Tyršova 833                            tel. 469 311 847  
539 01 Hlinsko v Čechách                  e-mail: info@instav.cz 
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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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OŽIVLÁ ŘEMESLA
Štípání dlažebních kostek • Lámání žuly dlabačkou
Leštění žulové desky • Kování lomařského nářadí
Ruční a strojní šití obuvi • Pletení z orobince

EXPOZICE V POHYBU
Stabilní motory • Lanovka • Zajíčkův jeřáb
Třídička štěrku • Svážná • Buchar AJAX 3

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Obuvnictví a kamenictví: 9:30, 11:00, 14:00, 15:30

LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK
13:00 O Šípkové Růžence - pohádka plná písniček

TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
Malování na kameny • Šněrování • Origami • Kování 

SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK 
O zážitkový let na motorovém kluzáku L-13 SE Vivat (15 min), 
Skutečský aeroklub s.r.o. 

Prodej keramiky, šperků, výrobků pletených z orobince, 
přírodní kosmetiky, bylinných sirupů, domácích marmelád 
a dalších dobrot
Změna programu vyhrazena
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otevřeli jsme pro Vás nový obchod se širokým výběrem zboží. 

 Sladké a kyselé želé 
 Sušenky, bonbony, lízátka 
 Dražované oříšky a ovoce 
 Natural oříšky a ovoce 
 Slané a pikantní oříšky 
 Semínka 
 Oleje, sirupy 
 Cukry, soli  
 Mouky, kaše 
 Luštěniny, obiloviny 
 Těstoviny, vločky 
 Koření  
 Bezlepkové potraviny 
 BIO, DIA 

 
 

Přijďte potěšit své chutě, nebo své nejbližší skvělým dárkem. 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

    PO 8:30 – 11:30 12:30 – 16:00 

    ÚT 8:30 – 11:30 12:30 – 16:00 

    ST 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00 

    ČT 8:30 – 11:30 12:30 – 16:00 

    PÁ 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00 

    SO 8:00 – 10:30 

Kde nás najdete? 
Náměstí Dr. Tošovského 21, Proseč 539 44 

email: euforie21@seznam.cz 

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.

NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme šikovnou a spolehlivou paní/slečnu na pravi-
delný úklid rodinného domu v Proseči u Skutče. Jedná 
se o klasický úklid 2x týdně (koupelna, wc, podlahové 

plochy, setření prachu, kuchyně, dětský pokojíček, dle 
potřeby převlékání postelí, mytí oken a jiný údržbový 

úklid). Ideálně v dopoledních hodinách.
Odměna dohodou - na hodinu  nebo za úklid. 

V případě zájmu pište nebo volejte na tel. 739 271 555


