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V Proseči vysadíme Strom 
Olgy Havlové

V Den české státnosti 28. září 2018 
bude v Proseči v evangelickém parku 
vedle Archy slavnostně vysazen Strom 
Olgy Havlové. Přestože se jedná o 
akci města, nabídl farní sbor Česko-
bratrské církve evangelické v Proseči, 
stejně jako v případě Archy, pro vý-
sadbu stromu svoji zahradu a město s 
díky tuto nabídku přijalo. Naše město 
se tímto připojuje k projektu Výboru 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 
jehož cílem je vysadit 85 stromů k vý-
ročí nedožitých 85 let Olgy Havlové. 
V našem případě bude vysazena Lípa 
velkolistá - roub památného stromu 
Lukasovy zpívající lípy z Telecího. 
Slavnostního vysazování se zúčastní 
také vedení Výboru dobré vůle.

K této výjimečné příležitosti se nám 
do Proseče podařilo získat také jedi-
nečnou a oceňovanou výstavu fotogra-
fií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“, 
která zobrazuje ty nejzajímavější mo-
menty v jejím životě. Soubor fotografií 
již navštívil nejrůznější výstavy a země. 
V Proseči bude výstava fotografií k vi-
dění ve Staré evangelické škole vedle 
parku s lípou.

Jan Macháček, starosta města

Město opravilo další místní komunikace
V srpnu byly kompletně opraveny ulice 

Školní a V Plůtku II, jejichž oprava stála 
990 tisíc Kč s DPH. V letech 2015 až 
2018 město Proseč opravilo nebo vybu-
dovalo více než 14 000 m2 nových asfal-
tových povrchů komunikací, což je v his-
torii Proseče v takto krátkém čase rekord. 
Podařilo se nám díky současné spolupráci 
s Pardubickým krajem zahájit opravu 
ulice Podměstská, zpracovat projektové 
dokumentace včetně zahájení stavebního 

řízení na poškozené mosty, na etapovou 
rekonstrukci krajské silnice III. třídy Pro-
seč - Česká Rybná - Miřetín a nově je v 
jednání s krajem  kompletní rekonstrukce 
ulice Borská. Všechny tyto akce by měly 
být realizovány postupně od roku 2019 
dle finančních možností kraje. Oprava 
komunikací místních, ale i krajských, je 
dlouhodobou prioritou vedení města.

Miloslav Hurych, místostarosta města

Pavel Doležal novým čestným občanem Proseče
Dne 6. srpna 2018 udělilo zastupitel-

stvo města čestné občanství Proseče Pav-
lovi Doležalovi za jeho sportovní úspěchy 
a skvělou reprezentaci nejen České re-
publiky v zahraničí, ale také místa odkud 
pochází a kde vyrůstal. Čestné občanství, 
nejvyšší ocenění města, schválilo zastu-
pitelstvo na návrh Rady města Proseč a 
spolku P.A.S.E.K.Y - 2017.

Pavel Doležal se tak zařadil po bok 
čestných občanů - T. G. Masaryka, Vác-
lava Klofáče, Aloise Jiráska, Antonína 
Trkala, Edvarda Beneše, Václava Vojtě-
cha Tošovského, Rudolfa Fleischmanna, 

Evy Paddock, Mileny Grenfell-Baines 
a Jiřího Boušky. Gratulujeme a přejeme 
spoustu dalších sportovních úspěchů.

Veronika Macháčková,
předsedkyně spolku P.A.S.E.K.Y - 2017
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Město vydalo rozšířené 
Prosečské lístky

Město Proseč vydalo v minulých 
dnech 2. vydání Prosečských lístků – 
knížky pověstí, pohádek a příběhů z 
Prosečska, rozšířené o sedm nových 
příběhů a čtyři historické pohlednice 
Proseče ze vznikající sběratelské edice. 

Prosečské lístky byly poprvé vydány 
v roce 2014, kdy senioři z klubu seni-
orů po dvouletém pátrání v kronikách, 
starých knihách, časopisech a v paměti 
lidí připravili tuto knížku. Díky vstříc-
nosti města Proseč spatřila publikace 
světlo světa a zájemci si ji mohli opat-
řit. Protože první vydání bylo brzy roz-
prodáno, odhodlali jsme se k druhému 
vydání. Aby nebyli čtenáři zklamáni, 
přidali jsme sedm dalších příběhů a 
dokonce historické pohlednice.

Knížka je plná autentických foto-
grafií, kreseb a maleb a určitě se vám 
bude líbit. Může se stát i malým, mi-
lým dárkem pro blízké a přátele k na-
rozeninám a svátkům, nebo jen tak pro 
radost. A nezapomínejte, že i letos bu-
dou Vánoce!

Prosečské lístky jsou k dostání na 
Městském úřadu v Proseči, v Městské 
knihovně v Proseči, na infocentru v 
Muzeu dýmek a samozřejmě v Klubu 
seniorů Proseč (můžete se obrátit 
přímo i na Věru Stoklasovou). Cena 
nového vydání je 120,- Kč za výtisk.

Věra Stoklasová

Na městském fotbalovém hřišti jsou nové střídačky
Město Proseč s podporou Pardubic-

kého kraje provedlo v srpnu výměnu 
obou střídaček na fotbalovém hřišti. Na 
střídačky přispěl částkou 60 tisíc Kč Par-
dubický kraj, stejnou částkou přispělo 
také město Proseč. Od roku 2011 je to 
po rekonstrukci šaten a sprch, instalaci 
výsledkové tabule a automatického za-

vlažovacího systému další investice do 
tohoto městského sportoviště. Fotbalový 
klub Proseč, který hřiště využívá pro práci 
s dětmi a mládeží, jistě tento krok ocení 
a stejně tak i hráči A-mužstva, kteří za-
hájili novou sezónu v I.B třídě. Za město 
jim přejeme jen samá vítězství a úspěch.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Letošní investice do školních budov v majetku města
Letos bylo provedeno několik nutných 

oprav v objektech, které užívá příspěv-
ková organizace Základní škola a mateř-
ská škola Proseč a jsou majetkem město.

Nejzásadnější investicí byla oprava 
podlahy v havarijním stavu v jedné třídě 
v nadzemním podlaží mateřské školy 
čp. 220. Byla provedena sanace stávající 
podlahy a položena zcela nová skladba 
betonu v celé ploše pro zajištění dlouhé 
životnosti. Na závěr byla provedena vý-
malba a položeny nové povrchy. Tato 
náročná oprava stála 393 tisíc Kč s DPH.

Další investicí bylo nahrazení poškoze-
ných dělících příček na toaletách prvního 
stupně základní školy v čp. 260. Kom-
pletní výměna příček na toaletách dívek a 
chlapců stála 208 tisíc Kč s DPH.

Posledním letošním vylepšením je nový 
chodník z parkoviště ke vchodu do ma-
teřské školy čp. 220. Chodník využívají 
zaměstnanci a občas i rodiče.

Na příští rok plánuje město rekon-
strukci kuchyně mateřské školy. Kuchyně 
bude zachována, ale bude nutné provést 
z hygienických důvodů opravu nevy-
hovující podlahy a také výměnu všech 
rozvodů - voda, elektro a odpady. Letos 
chceme zpracovat ještě na tuto akci pro-
jektovou dokumentaci. V zimě by měl 
být na základě výběrového řízení vybrán 
dodavatel a v letních měsících roku 2019 
budou provedeny všechny stavební práce. 
Zastupitelé se shodli na výměně investice 
letos realizovaných nutných oprav za re-
konstrukci kuchyně v příštím roce. Nové 
zastupitelstvo města musí tedy s touto 
investicí již počítat v rámci přípravy roz-
počtu města Proseč na rok 2019. 

Miloslav Hurych, místostarosta města 

před realizacípo realizaci
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Letní kino na Pasekách 
Spolek P.A.S.E.K.Y a město Proseč 

připravilo na první srpnovou sobotu pro-
mítání pohádky Zdeňka Trošky Čerto-
viny pod rozhlednou Terezka na Pase-
kách. Účast byla naprosto nad všechna 
očekávání. Při příchodu všechny návštěv-
níky přivítaly pasecké čertice, které měly 
pro nejmenší diváky napečené čertovské 
perníčky a poctivě počítaly všechny duše, 
které na pohádku přišly. Bylo jich téměř 
neuvěřitelných 400!! Louka pod rozhled-
nou byla diváky krásně zaplněná. Děti 
netrpělivě vyčkávaly začátek pohádky, 
rodiče zatím využili nabídky občerst-
vení, které pro ně bylo v chýši připraveno. 
Vstupné, které bylo na tuto akci dobro-
volné, se rozhodlo město Proseč a spo-
lek P.A.S.E.K.Y věnovat na dobročinné 

účely. O využití těchto finančních pro-
středků budeme určitě ještě informovat. 
Děkujeme, že jste všichni přišli a společně 
s námi si tak vychutnali filmový zážitek 
pod širým nebem. 

Všechny fotky si můžete prohlédnout na 
https://paseky2017zs.rajce.idnes.cz/

Za spolek P.A.S.E.K.Y 
Veronika Macháčková

Ukliďme Paseky a Pasecký les 
letos podruhé

Spolek P.A.S.E.K.Y – 2017 ve 
spolupráci s městem Proseč pořádá 
2. ročník úklidové akce UKLIĎME 
PASEKY A PASECKÝ LES 2, která 
proběhne v sobotu 15. září 2018 jako 
jedna z mnoha úklidových akcí v rámci 
Celosvětového úklidového dne, kdy 
budou milióny lidí ve 150 zemích čis-
tit a uklízet silnice, parky, pláže, lesy, 
řeky….  I my se tím tak staneme sou-
částí největší dobrovolnické akce v 
historii. Pokud máte chuť a čas udělat 
něco pro naši krásnou přírodu, tak se 
sejdeme v 9 hodin u chýše, pod roz-
hlednou Terezka na Pasekách. Roz-
dělíme se do skupin, kterým budou 
přiděleny úklidové pomůcky a pytle. 
Budeme rádi za každého pomocníka, 
nezapomeňte si vzít pracovní rukavice 
a dobrou náladu. Po ukončení akce 
si všichni společně opečeme buřty v 
chýši. Všechny informace naleznete na 
www.uklidmecesko.cz, kde se můžete 
k vybrané akci také přihlásit. 

Zapojte se s námi a dejme tak naší 
republice dárek k jejímu stému výročí 
tím, že ji společně uklidíme!

Za spolek P.A.S.E.K.Y - 2017
Veronika Macháčková
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II. ročník projektu Webový expert je u konce
S koncem školního roku skončil i II. 

ročník projektu Webový expert, společ-
ného projektu města Proseč, Základní 
školy Proseč a společnosti Ergotep, d.i, 
za přispění neziskové organizace Ergotep 
CSR Institut o.p.s.., který byl zaměřen na 
žáky základních škol s cílem předat zá-
kladní znalosti v oblasti tvorby webových 
prezentací, problematiky technologií IT a 
kvalitně naplnit volný čas.

Součástí slavnostního ukončení pro-
jektu dne 15. června 2018 v prostorách 
základní školy, za účasti představitelů 

výše jmenovaných organizací, bylo i vy-
hodnocení čtyř nejúspěšnějších webových 
projektů, jejichž tvůrci získali věcné ceny. 

Počet účastníků na jednotlivých lekcích 
projektu se pohyboval od 6 do 15 účast-
níků, webovou prezentaci (samostatnou 
práci) odevzdalo k hodnocení 10 účast-
níků. V porovnání s prvním ročníkem i 
letošní ročník tohoto projektu se jeví jako 
úspěšný, po obsahové stránce byly kurzy 
pestřejší a z lektorského pohledu i atrak-
tivnější. Za vytvoření webové prezentace 
byli oceněni Lenka Dvořáková, Petr Kusý, 
Filip Skalník a Šimon Lustyk. Nejlepší 
prezentace byly oceněny věcnými cenami, 
které věnovalo město Proseč.

Pavel Nádvorník, ředitel Ergotep CSR

ERGOTEP slaví 15 let od založení - jasné výsledky, žádná magie
Prosečský Ergotep v letošním roce slaví 

15 let od svého založení. O to více nás 
těší výroční cena MOSTY 2018, kterou 
jsme obdrželi v kategorii nestátní subjekt 
za inovativní, udržitelný rozvoj zaměst-
návání a integraci osob se zdravotním po-
stižením a prestižní ocenění ZAMĚST-
NAVATEL BEZ BARIÉR 2018.

Vyhlašovatelem ceny MOSTY 2018 je 
Národní rada zdravotně postižených ČR, 
která cenu uděluje za mimořádnou akti-
vitu nebo čin ve prospěch občanů se zdra-
votním postižením. Autorem pamětních 
diplomů je malíř Otakar Tragan.

Výroční cenu převzali Ing. J. Černý 
a Mgr. K. Machotka (třetí, čtvrtý zleva)

Cena ZAMĚSTNAVATEL BEZ 
BARIÉR 2018 existuje pod hlavičkou 
soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku již 
13 let. Prestižní ocenění je udělováno za-
městnavatelům, kteří se věnují handica-
povaným a zároveň jim maximálně umož-
ňují uplatnit své schopnosti bez ohledu 
na jejich omezení.

Cenu převzal Ing. S. Piskač
„Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vy-

zdvihuje společnosti, které zaměstnávají 
handicapované nikoliv za účelem splnění 

tabulkových požadavků, nýbrž kvůli je-
jich schopnostem, na které zdravotní 
handicap nemá vliv,“ říká o ocenění za-
městnávání lidí se zdravotním postižením 
Božena Jirků, odborný garant, ředitelka 
Konta Bariéry.
Výsledky jednotlivých kategorií
Zaměstnavatel bez bariér roku 2018
•	 Ergotep, družstvo invalidů
•	 Smero spol. s r.o.
•	 Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky
Zaměstnavatel roku nad 5 000 zaměst-
nanců
•	 ŠKODA AUTO, a.s.
•	 Československá obchodní banka, a.s.
•	 Continental Automotive Czech Repub-

lic, s.r.o.
Zaměstnavatel roku do 5 000 zaměst-
nanců
•	 Hyundai Motor Manufacturing Czech, 

s.r.o.
•	 Vodafone Czech Republic, a.s.
•	 Foxconn CZ, s.r.o. (Foxconn EMS, 

s.r.o.)
Zaměstnavatel roku do 500 zaměstnanců
•	 SAZKA, a.s.
•	 Aperam Stainless Services & Solutions 

Tubes CZ, s.r.o.
•	 Shape Corp. Czech Republic, s.r.o.
Nejžádanější zaměstnavatel mezi stu-
denty 2018
•	 ČEZ, a. s.
•	 ŠKODA AUTO, a.s.
•	 Google Czech Republic, s.r.o.
•	 MICROSOFT, s.r.o.
•	 Amazon Czech Republic Services, s.r.o.

 
Mgr. Pavlína Herynková



 Prosečský zpravodaj 8/2018  str. 5 www.prosec.cz

Sociální bydlení BOSNA 
V rámci podpory integrace osob se 

zdravotním postižením do pracovního i 
společenského života realizuje v letošním 
roce Ergotep CSR Institut, o. p. s. pro-
jekt “Sociální bydlení BOSNA”. Cílem 
je postavit a následně provozovat bezba-
riérové bydlení pro cílovou skupinu osob 
mimo jiné i se zdravotním postižením. 

Po úspěšném vyřízení všech formalit 
začala v letošním roce samotná stavba, 
respektive přestavba bývalého objektu 
hostince na nové sociální bydlení. Během 
letních prázdnin se podařilo dát stavbu 
pod střechu, do konce září by měla být 
stavba dokončena a následně budeme žá-
dat o kolaudaci. S počátkem nového roku 
budou byty obsazovány nájemníky.

Ergotep CSR Institut, o. p. s. těší zá-
jem o nové bydlení z řad zaměstnanců 
družstva Ergotep, pro které bude bezba-
riérovost bytů jistě výhodou. Snahou ne-
ziskové organizace je tak v rámci regionu 
začlenit zdravotně postižené spoluobčany 
do běžného života.

Aktuálně nabízíme jeden volný byt, 
který se nachází v druhém nadzemním 
podlaží, dispozice bytu je 1+kk, pyšní se 
rozlohou příjemných 40m2 a čeká jenom 

na vás. Pro více informací kontaktujte 
JUDr. Pavla Nádvorníka na telefonním 
čísle 606 097 201.

Za Ergotep CSR Institut, o.p.s.                                                        
JUDr. Pavel Nádvorník
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Skautský dívčí tábor na Pánově kopci
Když se začnou blížit prázdniny, blíží se 

společně s nimi i skautský tábor, vyvrcho-
lení celoroční činnosti spojené s novými 
zážitky, kamarády, dobrodružstvím, spa-
ním ve stanu, nočními hlídkami, pozná-
váním přírody, hrami a mnohým dalším. 
Letos tábořili skautky, světlušky a benja-
mínci na našem tábořišti na Pánově kopci. 
Celým táborem děti provázela celotá-
borová hra, jejímž tématem byli Indiáni. 
Jako rudé tváře děti poznávaly přírodu, 
učily se indiánským zvykům a schopnos-
tem a společnými silami se indiánskému 
kmeni podařilo uzavřít mírovou smlouvu 
s bílými tvářemi, které chtěli indiánské 
území zpustošit těžením vzácného kovu. 
Počasí nám během celého táboření přálo, 
díky tomu skautky a světlušky vyrazily 
na výlety po dalekém i blízkém okolí, a 
to pěšky, na kolech i hromadnou dopra-

vou. Skautky poznaly krásy velkoměsta, 
když navštívily Pardubice, světlušky zase 
místní skvost, Toulovcovy maštale. Dění 
na táboře nám také zpestřili i ti nejmenší, 
benjamínci, kteří s námi na táboře strá-
vili 5 dní, vždy od 9.00 do 16.00. Pestrost, 
hry, dobrá nálada, čerstvý vzduch a krásy 
přírody všude kolem, nás provázely po ce-
lých 14 dní, které jsme na táboře prožili.  
Poděkování patří všem vedoucím, kteří se 
na přípravě tábora podíleli, dětem, které s 
nadšením na tábor přijely a samozřejmě i 
rodičům, kteří nás a své děti ve skautské 
činnosti podporují. Snad i Vy jste prožili 
o prázdninách krásné chvíle. Už se moc 
těšíme na začátek dalšího skautského 
roku a příští skautský letní tábor.

Za skautské středisko Toulovec Proseč
Nikola Šlechtová
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Skautský chlapecký tábor 2018 
Letošní tábor byl v něčem jiný než tá-

bory minulé. Jako kluci jsme vyrazili sami 
na vlastní tábořiště, kde jsme si společně 
užili čtrnáct dní v přírodě. 

Na tábor jsme vyrazili ihned se za-
čátkem prázdnin. V sobotu nás čekal 
náročný úkol dopravit na naši louku na 
Americe veškeré vybavení a vybudovat si 
zde vše potřebné včetně střechy nad hla-
vou. To se nám společnými silami poda-
řilo. Všechna tři týpí, podsadové stany a 
další hangáry brzy stály a mi se mohli vě-
novat dalším činnostem.

Celý tábor se nesl v Indiánském duchu 
a jako indiáni jsme se museli potýkat z řa-
dou nástrah a problémů. Museli jsem se 
postarat o vlastní obživu, připravit si jídlo 
na ohni a v Seatnově hrnci. Vyhnat cizí 
indiánský kmen, který chtěl obsadit naše 
loviště, anebo zvítězit v Lakrosovém tur-
naji. 

Po celý tábor jsme si hráli, sportovali, 
učili se novým věcem a vyráželi na vý-
lety po okolí. Nechyběli ani rukodělné 
aktivity a tak si každý z nás odvezl domů 
hned několik vlastnoručně vyrobených 
výrobků. Tábor jsme si všichni užili a již 
se těšíme zase za rok. 

Za skautský chlapecký tábor 
Ondřej Chadima 
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Den v režii Tábora Barrandov
Miřetín u Proseče má novou turistic-

kou atrakci – informační ceduli připomí-
nající natáčení filmu Pějme píseň dohola, 
který je generační výpovědí našich tehdy 
nejmladších filmařů Ondřeje Trojana, 
Jana Hřebejka, Petra Jarchovského, Aňi 
Geislerové a dalších. Před areálem Tá-
bora Barrandov (Miřetín 68), kde se sní-
mek v roce 1990 natáčel, ji odhalili režisér 
filmu Ondřej Trojan (Želary, Občanský 
průkaz), představitel hlavní role prakti-
kanta Ondry Václav Chalupa (Zdivočelá 
země) a pomocný režisér filmu Stanislav 
Rovný. Spolu s nimi ceduli 9. srpna po-
křtili René Živný - radní Pardubického 
kraje zodpovědný za sport, volnočasové 
aktivity, cestovní ruch a informatiku a Jan 
Macháček – starosta Proseče.

„Těší mě, že Miřetín rozšiřuje místa, 
která zapadají do našeho projektu Po 
stopách filmařů v Pardubickém kraji,“ 
pozdravil přítomné diváky krajský radní 
Živný. „Aktivity Tábora Barrandov 
sledujeme už několik let a líbí se nám. 
Dobře propagují náš kraj. V roce 2016 

jsme dokonce s organizátory Tábora Ba-
rrandov uzavřeli smlouvu o spolupráci a 
tábor jsme podpořili dotacemi na stavbu 
vodovodu a na opravu mostu do tábora.“ 
Starosta Proseče Jan Macháček se poch-
lubil, že Pějme píseň dohola není jediným 
filmem, který na Prosečsku vznikl: „Před 
dvěma lety u nás natáčela film „Alice“ stu-
dentka režie FAMU Klára Jůzová, která z 
Proseče pochází. Uvítali bychom, kdyby k 
nám zavítali i další filmaři. Určitě by to 
město pozvedlo hospodářsky i turisticky.“ 

Mezi diváky slavnostního odhalení 
cedule objevil Ondřej Trojan i několik 
místních obyvatel, kteří se natáčení v roce 
1990 osobně účastnili jako dětští herci, 
nebo asistenti. Velice ho to potěšilo. Při-
zval je mezi sebe na besedu, večer v tá-
boře společně shlédli celý film a na natá-
čení v Miřetíně mezi tvůrci vzpomínali za 
doprovodu kytar až do pozdních nočních 
hodin. Václav Chalupa Pějme píseň od 
premiéry neviděl a velice se při promítání 
bavil.

Většina účastníků slavnostního odha-

lení se před Tábor Barrandov přesunula 
na poslední chvíli z louky nad Českou 
Rybnou, na které od rána probíhal branný 
den, který připravili organizátoři Tábora 
Barrandov společně se 102. průzkumným 
praporem generála Karla Palečka z Pros-
tějova a za spolupráce města Proseč. To 
na něj pozvalo i místní občany. Jejich zá-
jem předčil všechna očekávání pořadatelů. 
Sešlo se jich několik stovek. Průzkumci 
z Prostějova předvedli parašutistické vý-
sadky z vrtulníku W3A Sokol, seznámili 
návštěvníky se svou výstrojí a výzbrojí, 
provedli ukázku boje zblízka, zájemce po-
vozili vozidly Land Rover Defender 130 
Kajman, Tatra 810 a lehkým obrněným 
vozidlem Iveco LMV.

Branný den na Táboře Barrandov pro-
bíhal pod záštitou výboru pro obranu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Za výbor se ho zúčastnil poslanec Radek 
Zlesák, kterého v České Rybné přivítali 
starosta Proseče Jan Macháček s mís-
tostarostou Miloslavem Hurychem.

Radan Kukal, Duha Miřetín
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Honoré De Balzac (1799 - 1850) „Manžel by měl stále sledovat, co právě chybí jeho ženě, protože  . . . . 

(viz první až čtvrtý díl tajenky“)

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Honoré De Balzac (1799 - 1850) „Manžel by měl stále sledovat, co právě chybí jeho ženě, protože  . . . . 

(viz první až čtvrtý díl tajenky“)

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé Marie a René Čáslavských 

Sloupek naší kronikářky: Dějiny chleba
Ne vždy vypadal chléb tak, jak ho 

známe a jíme dnes. Dnešní chléb je vý-
sledkem dlouhého, mnoha tisíciletého 
zkoumání a zkušeností, jako veškeré ku-
chařské umění. 

Začátky dějin chleba spadají do před-
historických časů, když se člověk nau-
čil pěstovat obilí. Původně jedl zrní tak, 
jak je dává příroda, bez úpravy, asi jako 
jíme dnes zrnka mladého hrášku. Poz-
ději se přikročilo k odstranění nestravi-
telné slupky od zrna. Zrno se začalo mlíti 
mezi kameny a odfukováním se zbavilo 
slupek. Takto vyrobenou hrubou mouku 
začal člověk míchat na kaši. Zapomnět-
livost nebo náhoda vedla tenkrát k tomu, 
že zbytek moučné kaše v kamenné ná-
době nebo v kokosové či dýňové skoře-
pině, byl vysušen a stmelen na pevnou 
hmotu, která měla dobrou chuť. Tím byl 
dán podnět k postupu při dělání chleba. 
Moučná kaše se nechala vysušit sluneč-
ními paprsky nebo na horkých kamenech, 
a tak výrobek našemu chlebu podobný, 
byl hotov. Takto vyrobený chléb podržel 
tuto podobu po několik tisíciletí, a ačkoli 
byl nevykvašený a tuhý, chutnal dle všeho 
dobře. 

V hrobech pocházejících z kamenné 
doby, byly nalezeny mlecí kameny, které 
sloužily k přípravě mouky. V mohylách 
nalezené zbytky chleba vyrobeného z 
velmi hrubě mleté pšeničné, jáhlové a 
výjimečně ječné nebo ovesné, obsahovaly 
ještě celá nebo půlená zrna. Připálené 

kůrky tohoto chleba prozrazují jeho pe-
čení na horkých kamenech nebo v hor-
kém popeli. Tehdy měl chléb podobu 
malých placek asi 3cm silných, co stačilo 
k ukojení denního hladu. 

Lepší způsob výroby chleba vymys-
leli staří Egypťané. Zkonstruovali ruční 
mlýnky pro mletí zrna a přičítá se jim i 
vynález kvásku do chleba. Z Egypta pře-
šlo umění pečení chleba do Řecka. Ře-
kové užívali k výrobě pšeničné mouky 
a dovedli různými přísadami do těsta 
(olej, sýr, mléko, víno, mák) jeho vzhled 
a chuť různě upravit.  Od Řeků převzali 
jejich umění Římané, kteří mletí mouky 
i pečení chleba ještě zdokonalili. Římský 
chléb, pečený nejvíce z pšeničné mouky, 
měl podobu 4-hranného, asi 3 cm silného 
koláče, který byl několikrát naříznut, aby 
se lépe lámal. Pečením chleba se kromě 
jednotlivců zabývaly veřejné pekárny.

Teprve mnohem později poznaly pe-
čení chleba jiné národy v Evropě. Až do 
počátku středověku jim sloužila za chléb 
ona moučná kaše rozdělaná vodou, ně-
kdy s přísadou mléka nebo omastku. Po 
stěhování národů byla pšeničná mouka 
nahrazena žitnou. Vznikly větrné a vodní 
mlýny a kvalita chleba rostla.  Je zajímavé, 
kolik století a různých činitelů bylo třeba, 
aby vznikla nezbytná a nejrozšířenější 
naše potravina. 

Podle pasecké kroniky připravila  
Miluše Rejentová

Ohlédnutí za červnovým 
divadlem v Sokolovně

 V sobotu 16. června jsme poprvé vy-
zkoušeli prostory nově zrekonstruované 
Sokolovny včetně moderních LED re-
flektorů při divadelním představení.

Budislavský spolek ochotníků Bu-
dislávek sehrál na prosečském jevišti 
komedii Podhorský penzion aneb z 
malé hádky velká sázka. Návštěvníkům 
se představení líbilo a odměnili divadel-
níky velkým potleskem.

Eva Rejentová
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Hola hola, škola volá!
Není to tak dlouho, co začaly krásné 

dva měsíce prázdnin pro školáky, a už 
píšu článek o tom, že se přiblížil začátek 
nového školního roku. Současně s tím, 
jak usednou děti do lavic, začnou starosti 
i rodičům. Dnes bychom rádi apelovali 
na rodiče menších dětí, především těch, 
kteří udělají významný životní krok a na-
stoupí do první třídy. Napíšu vám rady, 
jak naučit děti, aby došly bezpečně do 
školy, a jak máte reagovat v případě, že se 
vaše dítě setká se šikanou. 

Začněme bezpečnou cestou do školy. 
Rodiče by měli dětem připomenout zá-
kladní pravidla chování při pohybu po 
chodnících, při přechází silnice a při jízdě 
na jízdním kole. Rodičům prvňáčků vřele 
doporučujeme projít si se svými rato-
lestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě 
před prvním školním dnem. Upozorněte 
své děti nejen na možná úskalí a nebez-
pečné úseky, ale ukažte jim kde a jak 
bezpečně přejít silnici. Pokud je cesta do 
školy složitější, určitě pomůžou různé ori-
entační body, jako je obchod, kašna, so-
cha, barevný dům apod. Pokud vaše děti 
dojíždějí do školy hromadnou dopravou, 
určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co 
mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co 
naopak udělat nesmějí. Děti potom zby-
tečně zmatkují a dostávají se do pro ně 
poměrně složitých stresových situací, ve 
kterých si nevědí rady. Pokud hovoříme 
o cestě do školy, řada studentů jezdí na 
kole. Poučte je proto o bezpečném po-
hybu v silničním provozu a o nutnosti mít 
na hlavě řádně připevněnou cyklistickou 
helmu. V neposlední řadě je na místě 
připomenout, že nezbytným prvkem pro 
bezpečnost nejen dětí je viditelnost. Po-
licie obecně doporučuje, aby používali 
svrchní oblečení, tašky nebo doplňky z 
fluorescenčních nebo retroreflexních ma-
teriálů. 

Máme zde i několik rad pro osobní 
bezpečí školáků. Školáci, pokud vám 
již rodiče svěřili klíče od domu, mějte 
je uložené na bezpečném místě. Během 
dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste 
v případě ztráty věděli kde hledat (třída, 
jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). 
Při odchodu z domů zkontrolujte, zda 
jste dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a 
řádně uzamkli. Do školy ani ze školy ne-
choďte s cizími lidmi, nesedejte s nimi 

do auta, ani pokud vám říkají, že je pro 
vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte 
přehled o pohybu vašich dětí, pokud si 
je sami nevyzvedáváte ve školní družině. 
Děti, nejezděte výtahem s podezřelými 
osobami. Nikdy nejezděte autostopem. 
S cizími lidmi se nebavte a neberte si od 
nich žádné věci. O soukromých věcech, o 
rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte 
nikomu cizímu. Nevkládejte fotografie 
nebo videa s obsahem, který se dá zneužít 
na sociální sítě. Stejně tak nepište na soci-
ální sítě, kdy kam odjíždíte, že jste doma 
sami apod., jsou to informace, které jsou 
veřejné a velice jednoduše zneužitelné. O 
tom, že by rodiče měli kontrolovat, co je-
jich děti dělají a jak se chovají v kyberpro-
storu zde snad ani nemusím mluvit. 

A závěrem nesmíme zapomenout ani 
na několik rad v oblasti šikany, se kterou 
se mohou bohužel děti ve škole setkat.

• Při nástupu do školy informujte své 
dítě o možném nebezpečí a jednotlivých 
projevech šikany, např. formou pohádky 
či příběhu.

• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně 
otevřeně mluvit.

• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte 
mu, všímejte si detailů vyprávění o dění 
ve škole i mimo ni.

• Seznamte se dítě s širším okruhem 
osob, na které se může v případě potřeby 
obrátit.

• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo 
ubližovat druhým. Vhodné je použít ně-
jaké ukázky z pohádky, např. nad nikoho 
se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.

• Upozorněte dítě na kriminální pozadí 
těchto skutků mezi dospělými a možnost 
stíhání případných aktérů.

• Informujte dítě o tom, že vhodnou 
obranou proti šikaně je dobrá parta a ka-
marádi, kteří se nebojí pomoci jeden dru-
hému a projevy šikany oznámit.

• Při pravidelných návštěvách rodičov-
ských schůzek se informujte nejen na 
prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení 
dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování 
o vyučování i mimo něj.

• Promluvte o svých obavách s učitelem, 
ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a 
nebojte se s ním spolupracovat. Je to váš 
spojenec.

• Ptejte se učitelů, zda se problémem 
šikany zabývají, jak šikanu zjišťují, jak 
následně postupují a zda sledují projevy 
chování i mimo vyučování.

Jak mají rodiče postupovat a co mohou 
při podezření na šikanu dělat?

• Především ujistěte své dítě, že jste zcela 
na jeho straně, má vaši plnou podporu a 
může se spolehnout na vaši ochranu.

• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce 
informací.

• V případě vážného fyzického napadení 
nechte své dítě odborně ošetřit a neposí-
lejte ho následující dny do přímého kon-
taktu s předpokládanými útočníky.

• Obraťte se na školu, nebojte se o ši-
kaně promluvit otevřeně, např. na třídní 
schůzce, možná nebudete sami.

• Máte-li na ni podezření, spojte se s 
ředitelem školy nebo s třídním učitelem. 
Pokud podáváte písemnou žádost nebo 
stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.

• Trvejte na osobní schůzce a neřešte ce-
lou záležitost pouze telefonicky.

• Nebojte se požádat ředitele o přelo-
žení dítěte do jiné třídy, případně školy. 
Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na 
jiné škole.

• Pokud s vedením školy nenajdete spo-
lečné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na 
příslušný školský úřad nebo na školní in-
spekci.

• Nechtějte po svých dětech, aby byly 
statečné a vrátily to, co se jim stalo. Ne-
mají na to sílu a řešení to není. 

• Pomozte svému dítěti zvládnout psy-
chickou zátěž a informujte ho, jak se vy-
hnout nebezpečným situacím (např. co 
odpovědět, jak reagovat na provokace a 
jak zvládnout situaci v případě ohrožení).

• V případě důvodného podezření na 
páchání trestné činnosti na vašem dítěti 
informujte neprodleně kteroukoliv slu-
žebnu policie nebo přímo linku 158.

Školákům a jejich rodičům přeji co 
nejpohodovější přechod zpět do pevného 
školního režimu a ostatním příjemné babí 
léto!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Prázdninový speciál pro Prosečský zpravodaj 
CELOROČNÍ PROJEKT ŽÁKŮ, DĚTÍ A UČITELŮ ZŠ A MŠ PROSEČ KE 100. VÝROČÍ VZNI-

KU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA 

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Proseč se na 
konci roku 2017 rozhodli, že 100. výročí 
vzniku naší republiky si budou připomí-
nat po celý rok 2018 vlastním projektem 

„100 let samostatnosti 1918 - 2018“, a to 
nejrůznějšími formami. Doposud to byly 
besedy, přednášky, samostatné prezen-
tace prací žáků, výtvarné činnosti, zhléd-
nutí hraných i dokumentárních filmů, vy-
hledávání dobových pohlednic, tiskovin a 
jiných materiálů, vytváření nástěnek, se-
stavování příspěvků do školního časopisu 
Šotek či do Zpravodaje města Proseče.

Hned v lednu se uskutečnily dvě před-
nášky určené nejstarším žákům.

22. ledna 2018 se k nám do školy do-
stavil pan Petr Tolar, pracovník Česko-
slovenské obce legionářské v Praze, a vy-
právěl žákům 8. a 9. ročníku o příčinách a 
průběhu 1. světové války. 

 Přítomným žákům také vysvětlil, jaký 
vliv měl vznik československých legií na 
utvoření samostatného Československa. 

26. 1. 2018 proběhla v 9. třídě beseda 
s paní Miroslavou Göblovou, která je 
lektorkou Mezinárodního křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém. Paní Miroslava 
přítomným vysvětlila význam pojmů spo-
jených s tematikou holocaustu, propo-
jila historii se současnou situací ve světě 
a také se zaměřila na osudy Židů zde v 
Proseči. Celou dobu žákům poutavě vy-
právěla, odpovídala na dotazy. Všichni 
také zhlédli bohatý obrazový materiál a 
poslechli si dobová svědectví.

Během února se žáci vyšších ročníků 
seznámili s literaturou o 1. světové válce, 
např. „1. světová válka 1914 - 1918“ od 
Josefa Němečka. Tato kniha obsahuje 
množství dobových fotografií, osobní 
svědectví či dobovou korespondenci vzta-
hující se také k našemu regionu. Někteří 
žáci přinesli i materiály z rodinných ar-
chivů.

 V březnu žáci 4. třídy využili ke škol-
nímu projektu „100 let samostatnosti 

1918 – 2018“ ZOH 2018. Při hodině 
čtení se seznámili se symbolem OH – 
olympijskou vlajkou. Zjistili, že ji v roce 
1914 navrhl a představil olympijskému 
výboru baron Pierre de Coubertin. První 
využití na Olympijských hrách 1916 však 
překazila první světová válka. V hodině 
výtvarné výchovy ztvárnili olympijskou 
vlajku kresbou.

 Dva žáci 4. třídy se zájmem o histo-
rii vytvořili pro spolužáky prezentaci o 1. 
světové válce. Přípravě prezentace se vě-
novali o jarních prázdninách téměř každý 
den. Výsledkem jejich práce bylo per-
fektně připravené a poutavé povídání se 
spoustou fotografií a kvízů. Téma 1. svě-
tové války chlapci postupně přiblíží všem 
třídám 1. stupně a žákům 6. třídy.
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 Ve dnech 6. 3. a 7. 3. si žáci 6. a 7. roč-
níku připomenuli v rámci hodin výchovy 
k občanství výročí narození T. G. Ma-
saryka a následně zhlédli dokumentární 
film z cyklu „10 největších Čechů“ o jeho 
životě a významu pro vznik a existenci sa-
mostatného Československa.

Některé třídy druhého stupně naší 
školy si připomenuly v týdnu od 19. 3. 
do 23. 3. 2018 smutné výročí připadající 
na 15. března. V průběhu hodin výchovy 
k občanství mimo jiné zhlédli dokument 

„Tak začal protektorát“.
V pondělí 26. března pokračoval pro-

gram celoročního školního projektu 
promítáním celovečerního filmu „Na 
západní frontě klid“. Tento zfilmovaný 
román zhlédli žáci 8. a 9. ročníku, kteří 
se předem seznámili s úryvky z tohoto 
díla, které popisuje krutou realitu války 
a hluboké odtržení od civilního života 
mladých německých vojáků na frontě i po 
návratu domů.

 Téma 100. výročí bylo využito napří-
klad i v hodinách angličtiny. Ve 3. třídě 
formou tvůrčí práce - kreslením, vybarvo-
váním, popisem obrázků vztahujících se 
k České republice a hledáním anglických 
slovíček ve slovníku, ve 4. a 7. třídě v ho-
dině angličtiny formou pětilístku vyjádřili 
svoje názory na téma: Co pro mě zna-
mená Česká republika.

 Ve středu 19. 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.

V květnu si děti ve všech třídách školy 
nejrůznějším způsobem připomenuly ko-
nec 2. světové války.

 V rámci hodin zeměpisu vytvářeli v 
květnu a červnu žáci 9. třídy výukové pla-
káty na nejrůznější témata spjatá s naší 
vlastí, například památné stromy Pardu-
bicka, prezidenti v naší zemi, přírodní pa-
mátky apod.

Dne 1. 6. 2018 byla vyučovací hodina 
fyziky v 8. třídě věnována prvnímu čes-
kému nositeli Nobelovy ceny, kterým byl 
prof. Jaroslav Heyrovský.

 Vyučující seznámil žáky s dobovým 

filmovým dokumentem o prof. Heyrov-
ském. Objevem prof. Heyrovského byla 
analytická metoda rozboru chemických 
látek, kterou nazval polarografie a která 
se postupně začala používat na celém 
světě.

V hodinách výtvarné výchovy na 2. 
stupni se všichni žáci zapojili do výtvarné 
soutěže „100 let československé měny“. 
Nejzdařilejší práce byly odeslány porotě k 
posouzení.

V červnu si také žáci v hodinách děje-
pisu a výchovy k občanství připomněli li-
dickou a ležáckou tragédii. Při této příle-
žitosti zhlédli žáci 7. až 9. ročníku hraný 
filmový dokument „Ležáky 42“.

Toto je jen část aktivit žáků a pracov-
níků školy, kterými si připomínají letošní 
významné výročí.

Celoškolní projekt „100 let samostat-
nosti“ bude pokračovat i ve zbývajících 
měsících už nového školního roku, tedy 
v září až prosinci. V projektu se mimo 
jiné počítá s přednáškou pro veřejnost, 
besedami s kronikářkou města a dalšími 
aktivitami, ale zejména vysazení památné 
lípy žáky školy na území města Proseče v 
areálu školy, a to 25. 10. 2018.

Mgr. Zdeněk Pecina



 Prosečský zpravodaj 8/2018  str. 14 www.prosec.cz

VZPOMÍNKA NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Berušky, Motýlci i Čmeláčci se rozle-

těli za sluníčkem. Letní dobrodružství 
jim začalo tak trochu už v červnu. Z po-
sledního měsíce školního roku si s sebou 
odnesli spoustu zážitků. Prožili veselý 
den se zvířátky na farmě Jiřího Herynka 
(kterému tímto moc děkujeme), odjeli 
na báječný výlet do obory Žleby, hráli si 
společně v přírodě. Čmeláčci si naposledy 
poslechli pohádku od paní Rejentové, se-
tkali se s prvňáčky a rozloučili se pasová-
ním nejen se svými učiteli.
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Za MŠ Libor Michálek 

Dýmkaøi, øezbáøi, betlémáøi, soustružené 
hraèky, døevìné perníkáøské formy, ruènì 
vyøezávané vaøeèky, odlévání svíèek 
z vèelího vosku, cínové figurky, zdobení 
perníkù, keramika, patchwork, døevìné 
a textilní hraèky, šperky všeho druhu, 
med, medovina a medová vína, trdelník, 
klobásy, èabajky, kozí sýry, sušené plody, 
palaèinky, fair trade zboží...

Klub modeláøù 
RC TRUCKBANDA

pøedstaví funkèní modely silnièní a stavební techniky 
– parkovištì u mìstské knihovny (Orlovna) 10-16

  Dílnièky pro malé i velké         

       Proseèští skauti a jejich kavárna 
     

        Program:
11.00 Taneèní skupina MitriX
13.30 Dìtský folklórní soubor 
            Vysoèánek Hlinsko
14.30 Folklórní soubor 
             Vysoèan Hlinsko 

Poøádá mìsto Proseè a Kulturní komise mìsta Proseè                     Mediální partner: Chrudimský deník                                                Vstupné dobrovolné.  Akce se koná s finanèní podporou Pardubického kraje.
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OD VÝSTAVY K VÝSTAVĚ
Další chovatelská sezona vrcholí – na-

stává čas výstav. Letošní dlouhotrvající 
mrazivé počasí způsobilo především pro-
blémy chovatelům drůbeže. Zvířata se 
později pářila, snešená vajíčka rychle pro-
chládala a líhnutí bylo nekvalitní.  A tak 
je mnoho zvířat doposud ve stádiu „neho-
tová“….  Je to škoda, protože již nyní se 
musí chovatelé rozhodnout, zdali přihlásí 
svá zvířata na vrcholovou akci – tou je po 
dvou letech celoevropská výstava – letos 
v Dánsku.  Z prosečských chovatelů se 
k této výstavě chystají Dušan Barcuch s 

plemenem holubů rakovnický kotrlák a 
kachny smaragdové dále pak Jiří Herynek 
mladší se slepičkami bantamky černé a 

Jiří Herynek st. vystaví husy labutí šedé. 
Před touto výstavou nás však čekají regio-
nální, okresní, krajské i celostátní výstavy.  
Rádi bychom svá zvířata vystavili i na ce-
lostátní výstavě Slovenska v Nitře.

Svaz chovatelů Proseč informuje

VÝSTAVA  2018  V PROSEČI 
Tradičně na prosečské posvícení uspo-

řádá prosečský spolek chovatelů místní 
výstavu. Věříme, že počasí bude přívěti-
vější než v loňském roce. Hlavním poslá-
ním výstavy – představit králíky, holuby 
a drůbež mnoha plemen a od chovatelů 
ze širokého okolí. Zajímavá bude určitě 
i ukázková expozice slepiček bantamek. 
Běžní chovatelé určitě rádi zakoupí do 
svých chovů samečky králíků či mladé 
kohouty – proto je mnoho zvířat prodej-
ných nebo nabízených přímo v tzv. burze 
.   Připravujeme však i něco navíc pro ná-

vštěvníky zabořských Rychtářových sadů.  
Doprovodnou akcí bude výstava řezbář-
ských prací pana Jiřího Brunclíka – před-
staví několik objektů starých venkovských 
tradic. Přitom budou návštěvníci svědky 
i jeho řezbářské práce. V loňském roce 
bylo mnoho návštěvníků spokojeno s 
nákupem kvalitních květin – proto jsme 
paní květinářku pozvali i letos. V neděli 
mohou návštěvníci, především děti, vyu-
žít možnost svézt se vyhlídkově v kočáru 
taženém koníky.  Připraveno bude i bo-
haté občerstvení a nezbytné lákadlo pro 

děti – tombola. V neděli v 15 hodin bude 
slavnostní předávání čestných cen pro 
nejlepší zvířata. Nejlépe oceněný kohout 
pak získá Pohár starosty Města Proseč.  
Celou akci pořádají prosečští chovatelé ve 
spolupráci a s podporu  Města Proseč a 
prosečskými hasiči, kteří zapůjčují a po-
staví velký stan. Městu Proseč zároveň 
děkujeme za podporu činnosti spolku. 
Pro veřejnost bude výstava otevřena v so-
botu 22.září od 12 do 17 hodin, v neděli 
23. září od 9 do 16 hodin.  

V chovatelské tradici rodu Kusých pokračuje Adélka, 
mladá chovatelka

CÍLEM PRÁCE CHOVATELŮ NENÍ JEN ZÁBAVA
Dnes moderní a často slýchané rčení 

„OBNOVA TRADIC“ platí v chovatel-
ství už mnoho let. Mizí zejména chovy 
králíků, na střechách nejsou vidět ho-
lubi…… Kohouti kokrhají moc nahlas, 
často se v moderních domech a zahra-
dách nenajde místo ani pro morče či an-
dulky…… A mnohým dětem vztah se 
zvířaty chybí. Proto se prosečští chovatelé 
dětem a mládeži věnují. Práce chovatel-
ského kroužku byla sice přerušena, ale 
děti mohou pracovat přímo ve spolku. 

Jsou přijímáni jako mladí chovatelé. A nás 
těší, že máme adepty i mladé chovatele. 
Velice úspěšná je spolupráce s mateřskou 
školou v Proseči. Děti několikrát za rok 
navštíví chovatelskou farmičku a věnují se 
zvířatům.  Většinou pak mohou zvířata i 
nakreslit. Před zakončení školního roku 
tomu nebylo jinak. Do Podměstí přišla 
celá mateřská školka a bylo to radostné 
setkání se zvířaty. Chovatelé zajistili pro 
děti výtvarné pomůcky, občerstvení a do 
školky si děti odnesly knihy o zvířatech. 

Podobnou spolupráci mají chovatelé i s 
MŠ v Chrasti, tam ale chystají malou vý-
stavu přímo na zahradě školky.  
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KLUBOVNA MNOHÉ VYŘEŠÍ
Pokud se podaří získat pro přípravu 

mladých chovatelů klubovnu, bude 
mnohé vyřešeno. V zamýšlené rekon-
strukci bývalé Kary by se tak mohly děti 
scházet v místnosti, kde bude akvárium, 
klec s ptáčky, terárium i líheň na kuřata 
a další specifické exponáty drobného 
typu. A protože je školka nedaleko, bu-
dou moci za zvířátky docházet i malé 
děti a třeba v menších skupinkách se i 
zvířátkům více věnovat. Pan učitel Mi-
chálek už se těší. Klubovna bude sloužit 
zároveň i jako spolková místnost pro-
sečského svazu chovatelů.

PROSEČSKÝ SPOLEK CHOVATELŮ MÁ NOVÝ VÝBOR
Spolek prosečských chovatelů má pěta-

dvacet aktivních členů, z toho pět mladých 
chovatelů. Potěšující je, že se hlásí další 
zájemci o členství. Vzhledem ke vzdále-
nému místu bydliště ukončil svoji práci 
v pozici jednatele přítel Dušan Barcuch. 
Spolu s Jiřím Herynkem před lety obno-
vili aktivní činnost chovatelů, která měla 
v Proseči vždy velkou tradici. Ve spolku 
však zůstává a předává své dlouholeté a 
bohaté zkušenosti novému jednateli. Práci 
jednatele přijala paní Lenka Rejmanová. 
Ve výboru dále pracují Jiří Jiruše, Vlastimil 
Šenkýř, Jiří Herynek mladší a Jiří Herynek 

st., který je předsedou spolku. Hlavím cí-
lem je udržení organizace v plné aktivitě,  
zajistit úspěšnou účast na výstavách a to i 
v zahraničí, získávání nových členů – cho-
vatelů a hlavně práce s mládeží. Pro děti 
je velice důležité odborné poradenství, 
pomoc při vedení chovů a případně i zís-
kání kvalitních chovných zvířat od přátel 

– často i ze zahraničí. Pokud by měl někdo 
ze čtenářů Prosečského zpravodaje zá-
jem o práci ve spolku chovatelů, může se 
obrátit přímo na jednatelku, paní Lenku 
Rejmanovou, tel. 602464963.

DO ZAHRANIČÍ ZA POZNÁNÍM I PRO NOVÁ ZVÍŘATA
Stále více a častěji vyjíždějí chovatelé 

do zahraničí. Zejména k účasti či návštěvě 
výstav. Dalším důvodem je potřeba zís-
kání nových druhů zvířat nebo doplnění 
chovů kvalitními jedinci „nové krve“. Jen 
to zaručuje úspěšný rozvoj chovaných 
zvířat a také zpětně možnost prodeje od-
chovů a tím návratnost vložených financí. 
Pokud naše chovy zdobí tituly republiko-
vých šampiónů či vítězů výstav, je to ne-
jen dobrá pozice pro prodej odchovů ale i 
skvělá reprezentace města Proseč. Věříme 
proto, že holubi Dušana Barcucha obhájí 
titul evropských šampiónů. Velkou šanci 
v Dánsku mají i Husy labutí, jejichž otec 

je dvojnásobným šampiónem České re-
publiky.  V loňském roce jsme uskutečnili 
tradiční zájezd do německého městečka 
Schonebach, nedaleko Liberce. Tam jez-
díme pravidelně. Ve stejné oblasti je po-
řádána i speciální výstava vodní drůbeže. 
Velice zajímavé jsou místní výstavy v ma-
lých městech. Několikrát se nám podařilo 
navštívit až 4 výstavy za jedno dopole-
dne. Takové skromné výstavy se pořádají 
v hostincích, ve stanech, sokolovnách či 
kulturních místnostech. Vystavují chova-
telé města či městečka – pro radost a pro 
ukázku spoluobyvatelům. Skromné je i 
nabízené pohoštění – oblíben a často na-

bízen je chléb se sádlem a cibulkou nebo 
s pažitkou. Většinou nechybí tradiční 
bílá grilovací klobása. Ale žádné velké 
grilování kýt. Z takovýchto výstav se vět-
šinou odchází nakupovat zvířata přímo 
do dvorů německých chovatelů. Bývají to 
většinou velké statky, vždy v dokonalé čis-
totě, velkých prostorů pro samotná zvířata, 
skladů pro krmiva. Velcí chovatelé mají 
většinou u zvířat i zaměstnanou obsluhu.                                                                                                                                         
Velice zdařilý byl zájezd na Slovensko, do 
Nitry. Ve známem výstavišti Agrokom-
plexu tam je každoročně pořádána národní 
výstava Slovenska – i za účasti polských, 
maďarských a českých vystavovatelů.  

PRO HEMPŠÍRY DO FRANKENAU
Téměř 700 km z Proseče do západní 

oblasti Německa – to byla cesta na celoně-
meckou speciální výstavu Hempšír.  Malé 
městečko Frankenau – to je chovatelský 
ráj. Tak jako ve Zderazi je každý druhý 
občan u hasičů, ve Frankenau jsou téměř 
všichni chovateli! A jejich organizace není 
jen tak nějaká. U téměř každého domku 
zahrada a v ní voliéry. Uprostřed měs-
tečka velký rybník a na něm spousty hus 
a kachen. Velký spolkový sál – asi jako 
prosečská sokolovna, sklad pro chovatel-
ská zařízení. A velká hala pro výstavy. Ve 
spolkovém sále se konají schůze a besedy, 
je zdoben trofejemi a historickými foto-
grafiemi. Tím nejvíce NEJ je však chova-
telská kolonie. Tak jako u nás zahrádkář-
ská….  Podél ulice jsou velké zahrady cca 

40 x 40 m. V každé zahradě je úhledný 
domek a z něho výběhy do čtyř stran – do 
4 sektorů pro drůbež.  Každý chovatel má 
domek ozdoben svoji vizitkou a označe-
ním, co chová. Zařízení má v pronájmu a 
dochází tam pečovat o zvířata. Ten, kdo 
z vesnice odjíždí za prací, může si takový 
domek pronajmout i s obsluhou, kterou za 
úplatu provádějí ostatní chovatelé. Při naší 
dvoudenní návštěvě se navíc uskutečnila 
celoněmecká schůze chovatelů Hempšír – 
naše delegace na ni byla pozvána a velice 
mile přijata. Schůzi předcházelo večerní 
slavnostní posezení. Občerstvení formou 
švédského stolu nabízelo zabijačkové po-
chutiny, sýry a další dobroty. Celý večer 
měl velmi vysokou společenskou úroveň. 
U stolů seděly většinou celé rodiny, hodně 

mládeže a dětí. Při předávání  ocenění a 
pohárů neskrývali chovatelé hrdost a ra-
dost. Každý přednesený výsledek byl od-
měněn i velkým potleskem a focením. 
Naše výprava získávala cenné zkušenosti 
pro Český klub chovatelů Hempšír – a 
také  jsme dovezli několik vybraných je-
dinců pro naše chovy. Velký úspěch zazna-
menala naše slivovička – němečtí přátelé 
pak s námi radostněji uzavírali „kšefty“…
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Pardubický kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi  
a Zámeckým návrším vás zve na

Den (pro)
pěstounství
jako poděkování pěstounům
v Pardubickém kraji za jejich práci .

Přijďte s námi strávit příjemný čas na krásném místě 
a přitom se dozvědět něco nového! 
Čeká vás den plný zábavy a aktivit pro děti i dospělé. 
Vstup je pro všechny zdarma!

Akce se koná pod záštitou radního Pardubického 
kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly 
a starosty města Litomyšl Radomila Kašpara.

Program:

Po celý den  velká hra v zámecké zahradě 
skákací hrad 
zábavný dětský labyrint v zámecké konírně 
interaktivní expozice Vzhůru k andělům v piaristickém chrámu

13.00 Zámecký pivovar 
 diskusní setkání se zástupci Pardubického kraje 
 „Novinky v péči o ohrožené děti“ 

14.00 vystoupení agility v zámecké zahradě

15.00 ukázka parkour show v podání skupiny Flow vision

15.30 slavnostní ukončení a hudební dezert na závěr

16.září 2018 od 10 do 16 hodin
Zámecké návrší Litomyšl

Kdy:
Kde:

 

 

Farní 
charita

Litomyšl

Občerstvení je možné zakoupit v areálu Zámeckého návrší na několika místech. 
Pro odpočinek, hru a relaxaci lze využít také přilehlé Klášterní zahrady.

Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje

Den pěstounství je svátkem rodiny, užít si ho můžete 
společně v Litomyšli

Na neděli 16. září zveme od 10 do 16 hodin nejen pěstounské 
rodiny, ale i širokou veřejnost s dětmi do východočeské Litomyšle.  
Na zámeckém návrší připravují Pardubický kraj s neziskovými or-
ganizacemi a ve spolupráci s městskými úřady již druhý ročník 
Dne pěstounství. 

Rodina jako důležitá životní hodnota a pěstounství k sobě ne-
rozlučně patří; připomenout si to a zároveň strávit nabitý program 
společně v krásném okolí litomyšlského zámku za to určitě stojí. 

Přijďte si s dětmi projít stezku aktivit a úkolů, vyzkoušejte 
dětské zážitkové bludiště v zámecké konírně nebo navštivte in-
teraktivní expozici v piaristickém chrámu. Skvěle vás pobaví psí 
agility show nebo ukázky parkouru v podání skupiny Flow vision. 
Pokud chcete získat více informací o pěstounské péči, jedná se 
o výjimečnou příležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti 
přijaly, nebo organizacemi, které s pěstouny pracují. Těšíme se na 
vás. Více informací naleznete na www.pardubickykraj.cz

Dechovky ve Skutči už pojedenácté
Jedna podzimní neděle ve Skutči vždy patří dechové hudbě. 

Letos tato neděle připadá na 21. října. V Kulturním klubu Skuteč 
se uskuteční již XI. Den s dechovkou. Kromě domácí Šeucouské 
Muziky se můžete těšit na oblíbenou Dolnovanku a ani letos ne-
budete ochuzeni o krojovanou hudbu. Tou bude Moravská ve-
selka ze Sušic u Přerova.

Vstupenky v ceně 150 Kč můžete zakoupit na http://vstupenky.
skutec.cz, na odboru kultura a školství Městského úřadu Skuteč 
a v Turistickém informačním centru nebo i v den konání akce 
na pokladně v Kulturním klubu Skuteč. Akci probíhá za podpory 
Pardubického kraje.
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Macešky k podzimní výsadbě
Nabízím macešky k podzimní výsadbě

Marie Sodomková, Podměstská 108, pod Mateřskou školou
  Cena 10,- Kč

Kulturní a sportovní akce v září 2018
středa 12. 9. 18 hod. 
Prosečský dýchánek 
– host Bob Fliedr 

pořádá město Proseč a KK 
Stará evangelická škola v Proseči 

vstupné dobrovolné

neděle 9. 9. 17 hod. 
Fotbal: 

Proseč - Starý Mateřov 
Městský fotbalový areál Proseč  

I. B třída - A mužstvo 

22. 9. 12-17 hod 
a 23. 9. 9-16 hod. 

Výstava králíků, holubů a 
drůbeže 

pořádá ČSCH Proseč 
Městský park Rychtářovy sady

neděle 23. 9. 10 hod. 
Den řemesel - 11. ročník 

pořádá město Proseč a KK 
Muzeum dýmek a náměstí 

od 10 do 17 hod, 
vstupné dobrovolné

neděle 23. 9. 16 hod. 
Fotbal: Proseč - Prosetín 

Městský fotbalový areál Proseč  
I. B třída - A mužstvo

pátek 28. 9. 14 hod 
Strom Olgy Havlové 

pořádá město Proseč 
Evangelický park vedle Archy

pátek 28. 9. 19 hod 
KINO: Jan Palach 

 nový český film / drama 
pořádá město Proseč 

MSC Sokolovna 
vstupné 70 Kč

neděle 30. 9. 16 hod 
KINO: Hledá se princezna 
 animovaná pohádka pro děti 

pořádá město Proseč 
MSC Sokolovna 
vstupné 40 Kč

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI
50 % sleva pro firmy z Proseče, prezentujte své 
výrobky a služby, zveřejnění nabídky volného 

pracovního místa zdarma. 
Uzávěrka vždy 10. v měsíci.

Náklad PZ 1000 ks.  
Více info: www.mestoprosec.cz/obcan/zpravo-

daj nebo na telefonu  
468 005 030.  

Objednávky: zpravodaj@prosec.cz 

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO 
HLINSKO

hledá
VEDOUCÍ PRODEJNY

Plný pracovní úvazek
1-směnný provoz

doba neurčitá
hrubá mzda od 21 tisíc Kč

Kontaktní osoba:
Iveta Lněničková

lnenickova.iveta@seznam.cz
tel. 739 593 060


