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Odpadové hospodářství
Město Proseč usiluje o vstup do nově 

vzniklého dobrovolného svazku obcí 
Komunální služby Hlinecko, zájem o 
vstup potvrdilo již zastupitelstvo města. 
Nový svazek obcí sdružující již 61 obcí 
a měst má v plánu řešit v následujících 
letech společně likvidaci a svoz odpadu 
a lépe tak reagovat na stále se zvyšující 
ceny a zpřísňující legislativu likvidace 
odpadů pro obce. V případě přijetí na-
šeho města tak může dojít od poloviny 
roku 2019 ke změnám, které se do-
tknou i našich občanů.

Most v havarijním stavu
Most v Záboří u prodejny COOP, 

který je v majetku Pardubického kraje 
je v havarijním stavu a jeho stav se dle 
posudku dále zhoršuje. Zhoršující se 
stav zatím znamená snížení nosnosti 
a zúžení průjezdu. Vedení města na 
základě zjištěného stavu již od konce 
roku 2017 jedná intenzivně s Pardu-
bickým krajem o rychlé rekonstrukci. 
V roce 2018 vznikla projektová doku-
mentace a nyní usilujeme o zařazení 
rekonstrukce mostu do investičního 
plánu akcí Pardubického kraje na rok 
2019. Nový most bude obousměrný, 
šíře 6,5 metru a na jedné straně bude 
chodník pro chodce.

Cena stočného v roce 2019
Na základě rozhodnutí Rady města 

Proseč č. 23/2018 ze dne 6. listo-
padu 2018 oznamujeme, že dochází k  
poskytovatelem dotace nařízenému 
zvýšení ceny pro rok 2019. 

- Proseč - 40,30 Kč / m3

- Bor u Skutče - 48,30 Kč / m3

Uvedená cena je včetně DPH 15%.

Proseč zvolila nové vedení města
V sobotu 27. října 2018 ve 13 hodin se 

v Městském společenském centru Soko-
lovna konalo veřejné ustavující zasedání 
zastupitelstva města, na kterém bylo 
zvoleno nové vedení města Proseč na ná-
sledující čtyři roky. V čele města zůstává 
nadále starosta Jan Macháček s místosta-
rostou Miloslavem Hurychem, pětičlen-
nou radu města doplní zastupitel Jan Po-
slušný, Radek Šenkýř a Tomáš Háp. 

Redakce

Ulice Bratří Mannů dokončena
V listopadu byl dokončen nový po-

vrch části ulice Bratří Mannů. Jednalo se 
o výstavbu zcela nové části ulice spojující 
starou a novou část. V roce 2016 bylo 
v tomto úseku provedeno zasíťování 8 
stavebních parcel včetně přípravy na 
nové veřejné osvětlení a městský rozhlas. 
V dalších letech plánuje město ve stejném 
úseku realizaci nového chodníku a vý-
stavbu nových parkovacích míst.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Říjen byl v Proseči ve znamení oslav republiky a sázení stromů
V měsíci říjnu si celá republika, ale také 

naše město připomnělo několika akcemi 
100. výročí vniku samostatného Česko-
slovenského státu. Symbolem většiny 
oslav se stalo vysazování Lípy, našeho ná-
rodního stromu.

První vysazování Stromu svobody pro-
běhlo ve čtvrtek 25. října 2018 v areálu 
základní školy. Pěknou akci připravil uči-
telský sbor a vedení naší školy. Zúčastnili 
se ho také zástupci místních spolků, ha-
sičů a široká veřejnost.

Druhé vysazování Lípy republiky pro-
běhlo v neděli 28. října 2018 dopoledne 
na Martinicích u pomníku obětem svě-
tové války. Akci připravil spolek Naše 
Martinice a zúčastnilo se mnoho občanů.

Třetí vysazování Lípy republiky pro-
běhlo v neděli 28. října 2018 odpole-
dne na Pasekách. Akci připravil spolek  
P.A.S.E.K.Y - 2017. Akce byla navíc 
spojena se zapojením do celorepubliko-
vého rekordu „Nejvíce vyvěšených vlajek 
České republiky“ agentury Dobrý den.

Stromy pro všechny výsadby zajistilo 
a dodalo město Proseč jako partner všech 
akcí. Cedulky sponzorsky vyrobil Laser 
Klinský. Všem pořadatelům a zúčastně-
ným jménem svým i města děkuji. Jsem 
moc rád, že duch českého národa v Proseči 
stále žije a dětem budou vysazené stromy 
připomínat velké úsilí našich předků 
o vznik samostatného českého státu.    

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Oslava 100. výročí založení Československé republiky a vysazení Lípy republiky v Martinicích
Dne 28. října 2018 se u pomníku pad-

lých martinických rodáků v 1. světové 
válce uskutečnil pietní akt při příleži-
tosti oslav 100. vzniku Československé 
republiky. Tato významná společenská 
a kulturní akce byla připravena městem 
Proseč a spolkem Naše Martinice. Úvod-
ního slova a moderování tohoto aktu se 
ujal Michal Woff. Hlavní projev před-
nesl starosta města Proseč Jan Macháček, 
který připomněl nejdůležitější události, 
které předcházely vzniku republiky a také 
osobnosti, které se zásadním způsobem 
na vzniku republiky podíleli. Předseda 

spolku Naše Martinice Miroslav Mareš 
poté krátce informoval o nejdůležitějších 
akcích z činnosti spolku Naše Martinice. 
Během slavnosti zaznělo několik písní 
v podání prosečského pěveckého sboru 
Duha. Čestnou stráž u pomníku drželi 
výsadkáři Armády České republiky a 
členové historického vojenského klubu 
v dobových rakouských uniformách. Po 
přednesených projevech byla rukou po-
sledního žijícího starosty samostatné obce 
Martinice Liboslava Krčila, dále starosty 
města Proseč Jana Macháčka a předsedy 
spolku Naše Martinice Miroslava Ma-

reše zasazena lípa Republiky u pomníku 
padlých rodáků. Nedaleko od tohoto 
nově zasazeného stromu stojí lípa Svo-
body, kterou před 50ti lety dne 28. října 
1968 zasadil právě Liboslav Krčil spolu s 
Bedřichem Klinským. Akce, které se zú-
častnilo cca 80 občanů nejen z Martinic 
a Proseče, byla ukončena státní hymnou 
a čestnou salvou, kterou vypálili členové 
historického vojenského klubu.

Text: Michal Woff, 
Foto: Richard Tichý
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28. říjen na Pasekách
V neděli 28. října jsme si na Pasekách 

připomněli pro český národ velmi vý-
znamné výročí a to 100 let od založení 
Československé republiky. 28. říjen 1918 
byl klíčový den naší národní historie. V 
parku Gen. Svatoně a kpt. Sošky jsme 
společně uctili památku paseckých vá-
lečných obětí, kterými jsou Josef Panský, 
Antonín Rejman, Antonín Kučera, Josef 
Krčil, Josef Horák a Bedřich Macháček.

V roce 2017 vytvořil spolek Paseky jako 
vzpomínku na tyto padlé pasecké občany 
pomník. V tu dobu byly dohledány a 
historicky podloženy informace ke všem 
těmto jménům. V jednom zdroji se ob-
jevilo také jméno Antonín Tefr, které v 
jiných zdrojích zcela chybělo, a proto na 
pomníku chybí. Letos se hledáním pad-
lých na našem území zabýval amatérský 
badatel pan Jaroslav Klimeš z Řepníků 
a po dlouhém hledání Antonína Tefra 
vypátral. Kámen s tímto jménem bude k 
pomníku v příštím roce naším spolkem 
doplněn.

Rudolf Antonín Tefr se narodil 10. 10. 
1890, jeho otec Antonín byl synem Antonína 
Tefra domkaře z Pasek čp. 5 a Františky ro-
zené Mlýnekové ze Záboří čp. 72. Rudolf 
Antonín Tefr si vzal za manželku Annu 
Marii Stříteskou z Pasek čp. 11 narozenou 

na Martinicích. Do války narukoval od 
svého dědečka z Pasek čp. 5. V Ruském Pol-
sku upadl do zajetí a domů se vrátil vážně 
nemocen. Umírá 2. 2. 1921 v důsledku vá-
lečných útrap a pohřben je na evangelickém 
hřbitově v Proseči.

V rámci této akce jsme také společně 
vysadili Lípu republiky. Lípy republiky 
nebo také lípy svobody, které byly a jsou 
vysazovány na počest vzniku Českoslo-
venské republiky, ale i samostatné České 
republiky. Řada zemí má své národní 
stromy. V České republice je národ-
ním stromem lípa. Oficiálním národním 
symbolem se stala už roku 1848. I my na 
Pasekách jsme se rozhodli pro výsadbu 
tohoto stromu, aby nám stále připomínal 
naši národní hrdost, svobodu a demokra-
cii.

Na závěr celé akce se spolek  
P.A.S.E.K.Y - 2017 a všichni zúčastnění 
zapojili do pokusu o rekord „Nejvíce vy-
věšených vlajek České republiky“, který k 
významnému výročí pořádala Agentura 
Dobrý den. K celkovému počtu 225 191 
vyvěšených českých vlajek po celé ČR 
jsme na Pasekách přispěli počtem 80 vla-
jek.

Za spolek P.A.S.E.K.Y - 2017 
Veronika Macháčková
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Lampičky 
pro Zdendu

Vážení příznivci "hnízdovských akcí", 
jak již víte, v letošním roce se mění koncept celé akce 
spojené s rozsvícením vánočního stromu v Proseči. 
Některé prvky z předešlých akcí zůstávají zachovány 
a my pro Vás máme opět nachystané lampičky. 

Touto cestou bychom vas rady pozadaly 
o dobrovolny prispevek na tyto lampicky. 

Celý příspěvek 
jsme se rozhodly věnovat 
malému Zdendovi. 

Zdenda 
je veselý tříletý kluk, který se narodil 
se vzácným neurosvalovým onemocněním 
zvaným spinální muskulární atrofie II. typu 
(známým také pod zkratkou SMA). My doma této nemoci ale říkáme drak. 
Tak nemoc pojmenoval Zdendy o dva roky starší bráška Ondra. Jednou přiběhl 
s imaginárním mečem s tím, že jde zapíchnout draka, který Zdendu trápí a tak 
bráchu zachránit. Přirovnání ošklivé nemoci k drakovi se nám moc zalíbilo 
a tak od té chvíle neřekneme nemoci jinak. Navíc věříme, že draka porazíme 
stejně jako tomu bývá v pohádkách. 
 

SMA je progresivní neuromuskulární onemocnění projevující se postupným 
ubýváním svalstva. Začíná ochabováním svalů dolních a horních končetin, 
pokračuje odkázáním jedince na mechanický, posléze elektrický vozík, 
umělou plicní ventilaci a trvalou 24hodinovou péči druhé osoby. 

Na toto progresivní onemocnění je od května 2017 v ČR schválený lék 
Spinraza, který bohužel stále není hrazen všem pacientům, kteří jej životně 
potřebují. Zdenda léčbu tímto lékem zahájil v březnu 2018. 

Zdenda se díky této léčbě přestal zhoršovat 
a dokonce se i pomalu zlepšuje.

dekujeme

od 10 do 16:30 hodin
Vánoèní jarmark • Pasecký strom pøání

od 13 do 16:30 hodin
Zvíøecí koutek pro dìti • Opékání èertíkù 
Lampièky pro dìti  • Prodej nového proseèského betlému

14 hodin Taneèní skupina MitriX
15 hodin Náhodné seskupení NAŽIVO
16 hodin Rozsvícení Vánoèní pasecké hvìzdy - živì z Pasek
16:15 hodin Rozsvícení Vánoèního stromu v Proseèi

Adventní obèerstvení zajištìno
Všichni jste srdeènì zváni!
Vstup zdarma

Prosečský betlém
Tento ručně malovaný 

prosečský betlém bude 
v prodeji 1. 12. 2018 od 
13 hod na akci pod názvem 
Hvězdný advent v Pro-
seči. Autorkou je paní Jana 
Moštková, která pochází z 
Proseče a toto je její druhý 
betlém našeho města. První 
vytvořila spolu s panem fa-
rářem Josefem Čechalem v 
roce 1996. 

Hvězdný advent v Proseči
V sobotu 1. prosince 2018 si nenechte ujít novou prosečskou 

akci „Hvězdný advent v Proseči”, která se bude konat na náměstí. 
Můžete se těšit na prodej tradičního vánočního zboží a dopro-
vodný kulturní program. V prodeji bude také nový prosečský bet-
lém nebo prosečské tiskoviny a knížky.

Součástí akce jsou dvě aktivity, kterými můžete pomoci po-
třebným nebo jen prostě udělat někomu Vánoce příjemnější. 
Zakoupením lampiček můžete finančně pomoci malému Zden-
dovi, který se narodil se vzácným neurosvalovým onemocněním. 
Pasecký strom přání nabídne přáníčka, jejichž splněním uděláte 
vybraným lidem radost. Zavěšená přání budou rozlišena barevně. 
Červené obsahuje přání v hodnotě do 250,-, stříbrné v hodnotě 
do 500,- a zlaté přání v hodnotě do 1.000,-. 

Přijďte zažít jedinečnou atmosféru adventu v Proseči!
Za pořadale Veronika Macháčková
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Průvod světlušek
Dne 26. 10. 2018 v podvečerních ho-

dinách proběhla tradiční oblíbená akce 
pod názvem „Průvod světlušek“. Za krás-
ného podzimního počasí jsme se vydali 
za doprovodu SDH Proseč po Pasecké 
ulici, přes Záboří k Prosečskému rybníku. 
Zde děti vypustily své osvětlené lodičky 
či lampiony. Jejich kreativita byla neu-
věřitelná. Mohli jsme zde vidět lodičky 

různé velikosti, z polystyrenu, ze dřeva, s 
plachtou a bez ní, parníky, vory aj. Děku-
jeme SDH Proseč za zajištění požárního 
dohledu a bezpečnosti celého průvodu. 
A velké díky patří také všem účastníkům, 
kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Těšíme 
se na příště. 

Klub Hnízdo Proseč
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Pasování na rytíře řádu čtenářského
V pondělí 12. listopadu proběhla na 

městském úřadě slavnost „Pasování na 
rytíře řádu čtenářského“. Dvacet tři žáků 
druhé třídy pasoval osobně toulavý rytíř 
Toulovec z Toulovcových skal. Malí čte-
náři dostali Rytířský řád čtenářský, pexeso, 
záložku do knihy, sladkou medaili a prů-

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

Eva Rejentová, vedoucí městské knihovny

Paralympijští sportovci v Olbia 2018 Boccia Regional Open
64 paralympijských sportovců z více 

než 15 evropských zemí. Množství je v 
tomto případě synonymem kvality, pro-
tože sardinská veřejnost viděla v akci nej-
lepší sportovce na evropské scéně včetně 
českých zástupců. Nyní již zlatou me-
dailistku Kateřinu Cuřínovou, Simonu 
Blažkovou a kapitána týmu Josefa Žabku, 
jehož účast finančně podpořila obecně 
prospěšná společnost Ergotep CSR In-
stitut.

BOCCIA? 
Hra, jejímž cílem je umístit co nejvíce 

míčků své barvy (červené nebo modré) 
blíže bílému míčku tzv. Jackovi, nežli je 
nejbližší míček soupeře. Je určena spor-
tovcům s nejtěžším tělesným postižením, 
především sportovcům z řad jedinců s 
dětskou mozkovou obrnou, traumatic-
kým poškozením mozku či po mozkové 
mrtvici, popřípadě i pro jiná postižení s 
těžkými pohybovými dysfunkcemi kon-
četin. Je jediným sportovním odvětvím, 
kde tito sportovci mohou změřit své síly 
na nejvyšší možné úrovni – úrovni para-
lympijské.

Čtyřdenní soutěž byla rozdělena do čtyř 
kategorií uznaných společností BISFed: 

BC1 (těžká cerebrální tetraplegie, s 
použitím elektrického invalidního vozíku 
asistovaného asistentem);

BC2 (křečovitost stupeň 3 - nebo 3+ s 
nebo bez atetózy, jsou schopni zvládnout 
sami invalidní vozík, není dovolena po-
moc asistenta, ale v případě potřeby mů-
žete požádat rozhodčího); 

BC3 (jsou charakterizovány neschop-
ností zvládnout uvolnění nebo házení 
míčkem rukama, a proto je nutné použít 
pomocné technologie. Je možná pomoc 
asistenta, který nemůže kontaktovat pole 
a nemá vliv na sportovce);  

BC4 (nařízení zahrnuje v této třídě 
hráče s jiným závažným postižením, jako 
je roztroušená skleróza nebo spina bifida.) 
Použití asistentů není povoleno.

„Jsme hrdí, že v Olbii (Sardinie, Itálie) 
byla tato událost na nejvyšší sportovní 
úrovni,“ řekl Dario Della Gatta, prezi-
dent Itálie Boccia, organizačního výboru. 

S takovými událostmi se snažíme zvý-
šit povědomí veřejnosti o zapojení a in-
tegraci osob se zdravotním postižením, 
a to i prostřednictvím sportu, s cílem 
odstranit bariéry, které jsou nejen fyzické, 
ale i intelektuální.

Josef Žabka se nám vrátil ze Sardinie ve 
své kategorii na 8. místě ze 17 závodníků. 

V týmech k postupu moc nechybělo, 
ale v neprospěch rozhodovalo vzájemné 
skóre. Josef je dnes zaměstnance IT 

útvaru družstva invalidů Ergotep, kde mu 
všichni držíme palce do jeho další spor-
tovní kariéry. K vynikajícímu výsledku 
gratulujeme.

„Vítězství není všechno, ale úsilí o něj 
je.“ (Vincent Thomas Lombardi)

Mgr. Pavlína Herynková
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Nová kniha J. Němečka 
„major Jan Moravanský“ 

 je již v prodeji
Ve kterém městě okresní vojenský 

velitel major Jan Moravanský pode-
psal v roce 1944 spolupráci s Gesta-
pem a okresní velitel četnictva poru-
čík Alois Teplý byl za Protektorátu 
dobrovolně zpravodajem SD (Bez-
pečnostní služby Pardubice)? Kdo byl 
vedoucím Vlajky v sousední vesnici 
Budislavi? Rozsáhlý materiál nejen k 
těmto kauzám najdete v nové knize 
Josefa Němečka, která je v prodeji v 
Trafice pana Mundila na prosečském 
náměstí.

Josef Němeček

Kulturní akce v prosinci
sobota 1. 12. 10 hod. 

Hvězdný advent v Proseči 
Vánoční jarmark, Zvířecí koutek pro děti, 

Taneční skupina MitriX, Náhodné se-
skupení NAŽIVO - pořádá Klub Hnízdo 
Proseč, P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. a Město 
Proseč - náměstí před Městským úřadem, 

vstup zdarma 

neděle 2. 12. 17 hod. 
KINO: Tom a Jerry - Třesky plesky 

pohádka, MSC Sokolovna,  
vstupné 40 Kč 

neděle 2. 12. 17 hod. 
KINO: Mamma Mia! 2 

romantická komedie, MSC Sokolovna,  
vstupné 70 Kč  

pátek 7. 12. 18 hod. 
Vánoční koncert 

pěveckého sboru DUHA  
hala 2. stupně ZŠ Proseč,  

vstupné dobrovolné 

neděle 9. 12. 19 hod. 
KINO: MEG: Monstrum z hlubin 

akční, thriller, MSC Sokolovna,  
vstupné 70 Kč  

neděle 9. 12. 16 hod. 
Adventní koncert 

vystoupí mužský pěvecký sbor Vocatus 
Ecumenicus z Jimramova  

Evangelický kostel v Proseči 
 vstupné dobrovolné

pátek 14. 12. 17 hod. 
Vánoční koncert 

pěveckých sborů ZŠ Proseč 
MSC Sokolovna 

 
pátek 14. 12. 17 hod. 

Cestopisná přednáška 
– 323 dní na Filipínách 

dobrodružná výprava s Víťou Mencem, 
Vzdělávací centrum Ergoeduka Proseč 

vstupné dobrovolné  
 

neděle 16. 12. 17 hod. 
KINO: Mimi a Líza 

- Záhada vánočního světla 
pohádka, MSC Sokolovna,  

vstupné dobrovoloné 
 

neděle 16. 12. 19 hod. 
KINO: Dámský klub  

komedie, MSC Sokolovna,  
vstupné 70 Kč  

 
sobota 22. 12. 17 hod. 

Vítání Betlémského světla 
náměstí u betléma v Proseči  

vstupné dobrovolné 
 

pátek 28. 12. 14 hod. 
Novoroční koncert 

Náhodného seskupení NAŽIVO 
kostel sv. Mikuláše v Proseči  

vstupné dobrovolné 

neděle 30. 12. 17 hod. 
KINO: Úžasňákovi 2 

animovaný, MSC Sokolovna,  
vstupné 70 Kč 

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé
Heather Morris – Tatér z Osvětimi, 
Lone Theils – Žena, po které se slehla 
zem, Taylor Adams – Není úniku, Tim 
Weaver – Hon na mrtvého, Dan Brown 
– Počátek, S. K. Tremayne – Ledové ses-
try, Kerry Lonsdal – Všechno, co máme, 
Kate Morton – Dům u jezera, Sandra 
Brown – Pomsta, Joy Fielding – Poví-
dej, co vidíš, Brian Freeman – Noční 
pták, Angela Marsons – Otevřený hrob, 
James Patterson – Dokonalá iluze, Ca-
therine Banner – Dům na prahu noci, 
Deborah Crombie – Zvuk rozbitého 
skla, Hana Hindráková – Smrtící byz-
nys, Ella Carey – Dům na jezeře, Da-
nielle Steel – Do skonání času, Dražba, 
Jarmila Pospíšilová – Pod hvězdou 
bláznů, Hana Whitton – Prsten prin-

cezny Judity, Petra Gabrielová – Kacíř 
a dívka, Katarína Gillerová – Cizí lož-
nice, Táňa Keleová-Vasilková – Modrý 
dům, Kouzlo všednosti, Roman Cílek 

– Smrtící okamžik pravdy, Jarmila Po-
spíšilová – Šamanský bubínek, Roman 
Cílek – Čas říci sbohem, A vesmír ti po-
může, Šíje japonských kurtizán, Vdova v 
akci
Knihy pro děti:
David Walliams – Malý miliardář, Ro-
bin Král - Co mají na práci myšky a 
myšáci, Miroslav Šašek – To je Řecko, 
Olga Černá – Ztracený deník profesora 
z Essexu, Dagmar Urbánková – Jmenuji 
se Emanuel Fajahyla, Dominik Lands-
man – Lapuťák a kapitán Adorabl, Ti-
mothée de Fombelle – Dva životy pane 
Perla, Frank Tashlin – Vačice, která se 

nesmála, Jockum Nordström – Námoř-
ník a Pekka, Vojtěch Mašek – Panáček, 
pecka, švestka, poleno a zase panáček

Městská knihovna informuje
V období vánočních svátků bude 
knihovna uzavřena. Knihovnu můžete 
navštívit v tomto roce naposledy ve čtvr-
tek 20. prosince od 8.30 do 16 hodin a 
poprvé v novém roce ve čtvrtek 3. ledna 
2019.

Eva Rejentová, vedoucí knihovny

Okresní vojenský velitel a náměstek předsedy ONV
major Jan Moravanský

přinucen v roce 1944 podepsat spolupráci s Gestapem

Josef Němeček
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Oslava 100letého výročí vzniku 
Československé republiky se v Perálci 
konala ve čtvrtek 25. října. Ve spolupráci 
s Obecním úřadem byla Prvorepubliková 
slavnost opravdu důstojná, a atmosféra, 
díky všem dobově oděným účastníkům, 
téměř prvorepubliková. Jen to naše tra-
diční trápení s počasím. To letní se ná-
hle přehouplo do ukázkově podzimního, 
což vysazené lípě ani účinkujícím dětem 
nijak nevadilo. Po projevu paní starostky, 
pohybové choreografii nejmenších před-
školáků, a důkladném zalití lípy za do-
znívajících tónů Vltavy, jsme venkovní 
ceremoniál ukončili českou státní hym-
nou. Poté jsme se přesunuli do vlídněj-
ších prostor, a sice do sálu Společenského 
a sportovního centra. Po projevu paní 
Špičákové o historii obce Perálec pokra-
čoval hudební program, při kterém si 
přišli na své pamětníci českých písniček. 
Společná fotografie se stala dokladem 
o dalším peráleckém rekordu, a to „nej-
větší počet stylově oblečených účastníků“, 
který bude zapsán do Perálecké knihy 
rekordů. Pokud je řeč o rekordech, děti 
přispěly svými vlastnoručně vyrobenými 
vlajkami, zapíchanými okolo „nové“ lípy, 
do celorepublikového rekordu „Nejvíc 
vyvěšených vlajek“. A jak jinak zakončit 
slavnost, než dobrým jídlem, a jak jinak, 
než opět v prvorepublikovém stylu. Tra-
diční české koláčky všeho druhu, jablka 
v županu, Masarykovo cukroví, chléb se 
sádlem, vánočka a mnoho dalších tradič-
ních českých dobrot mizelo z původně 
plných stolů. Rozcházeli jsme se možná 
s různými pocity. Pro někoho je doba 
před 100 lety romantická a lákavá, jiný 
je spokojený s moderními vymoženostmi 
doby dnešní. Ať tak či tak, všichni jsme 
si prvorepublikovou dobu připomněli v 
mnoha směrech, a možná jsme díky tomu 
trochu více hrdi na svoji vlast a na to, že 
jsme Češi.

Více foto na: www.skolaperalec.cz

Naše republika má narozeniny … 
tak se jmenoval program, ve kterém jsme 
se událostem 100letého výročí věnovali i v 
mateřské škole. Zdá se vám, že pro před-
školní děti jsou tato témata složitá? Nevě-
řili byste, jak děti právě tyto události zají-
mají, co toho znají, a jaké informace jsou 
schopné si v tomto věku o České repub-
lice a její historii zapamatovat. My jsme 
si narozeniny naší republiky doslova pro-
žili. Na kouzelném koberci děti skládaly 
znak, českou vlajku a vlajku prezidenta 
republiky, skládaly vlajku a trikoloru z 
PET víček a z mozaiky, hledaly v knihách 
a encyklopediích vlajky a mapy České re-
publiky, skládaly nápisy z písmen, zpívaly 
hymnu, tvořily mapu a doplňovaly vlast-
ními nápisy, poznávaly prezidenty, pekly 
Masarykovo cukroví, stavěly Českou re-
publiku z kostek, poznávaly symboly, vy-

tvářely lipový list v dílně, v dramatice se 
oblékaly jako za první republiky ... učily 
se hrou a činnostmi, a pokud něco náho-
dou ještě nevíte, zeptejte se našich dětí.

Monika Klofátová
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Ohlédnutí za projektovým týdnem v ZŠ Perálec
Ve dnech 23. – 26. 10. 2018 proběhl 

v ZŠ Perálec tradiční projektový týden 
„Pod jednou střechou“ letos s podtitulem 
„Poznáváme naše obce aneb cesta k pra-
menům“. Žáci pátrali po historii našich 
obcí i svých rodin. Prožili týden plný zá-
žitků a nabyli spoustu nových vědomostí, 
díky nimž si uvědomili, jak se nám v 
dnešní době žije dobře. Na co děti nejvíce 
vzpomínají, si můžete přečíst v úryvcích z 
jejich slohových prací.
…Celý týden se mi moc líbil. Vždy, 

když jsem přišel domů, tak jsem se těšil, 
co bude zítra. Dozvěděli jsme se mnoho 
informací o našich blízkých obcích, jako 
je Zderaz, Perálec, Hluboká a Kutřín. 
Zjistil jsem třeba, že škola v Hluboké je 
úplně zničená…

Filip Moučka, 5. ročník

Cesta k pramenům
…Do naší perálecké školy přišla paní 

starostka Milada Drahošová a vyprá-
věla nám o Perálci, jak to bylo dřív. Až 
jsme se něco dozvěděli, začali jsme psát 
knihu. Ve středu k nám přišel pan Něme-
ček a vyprávěl nám o Zderazi. Pak jsme 
začali psát knihu o Zderazi. Ve čtvrtek 
jsme psali další dvě knihy – o Hluboké a 
Kutříně…

Petr Edlman, 3. ročník

…Ve středu odpoledne jsme ve škole 
pekli jablka v županu. V pátek jsme vy-
razili na výlet. Snídaně pod rozhlednou 
Borůvkou a výhled z ní, to byl zážitek!...

Kuba Karal, 4. ročník

Prvorepubliková slavnost
…Paní starostka odhalila kámen, škol-

káčci zalili zasazenou lípu a zazpívali jsme 
hymnu. Pak jsme přešli na sál, kde jsme 
uvítali tatíčka Masaryka. Zpívali jsme 
Ty naše písničky jsou jak ty perličky. . . a 
další krásné písně. Po vystoupení jsme si 
dali v kavárně cukroví a cikorku…

Jindra Pavlis, 3. ročník

…Byl jsem Tomáš Garrigue Masaryk 
a měl jsem proslov a tancoval jsem s že-

nami valčík. Po návratu do školy jsme si 
vyčistili zuby, vlezli do pyžama a lehli si. 
Paní učitelka nám četla pověsti o Zderazi. 
S Domčou jsme si ještě dlouho povídali…

Vašík Sejkora, 4. ročník

…Nejvíc se mi líbil čtvrtek. Šli jsme na 
sál, tam jsme všechno nachystali a zkou-
šeli na vystoupení. Vystoupení začalo v 
16h venku, potom jsme přešli dovnitř. Já 
jako paní Masaryková a Vašek jako prezi-
dent Masaryk jsme nastupovali na fanfáry 
z Libuše. Skoro každý se smál…

Bea Tmějová, 5. ročník
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„Pod jednou střechou“
…Po vystoupení jsme se najedli a šli do 

školy. Vyndali jsme si spacáky a hráli hry. 
Potom šli páťáci nachystat stezku odvahy 
se svítícími kamínky. Bylo to super. Moc 
mě to bavilo…

Adéla Ječmínková, 3. ročník

…Měli jsme výbornou večeři – mačkané 
brambory s máslem a švarkama…

Adam Štrumfa, 5. ročník

Výlet
…V pátek jsme měli veliký výlet. Byli 

jsme na rozhledně Borůvce. Pod roz-
hlednou jsme měli nachystanou snídani. 
Potom jsme šli kolem křížku k pomníku 
obětí 1. světové války v Hluboké. Cestou 
jsme plnili úkoly. Pokračovali jsme kolem 
hlubocké školy ke zderazské kapličce, do 
které jsme se mohli jít podívat. Ve skal-
ním obydlí na nás čekal pan Raba a vy-
právěl nám, jak tam lidé dříve žili. A pak 
jsme šli do školy…

Jan Dvořák, 3. ročník

…Moc se mi líbilo na rozhledně Bo-
růvce a ve skalním obydlí. Pan Raba nám 
povídal, jak tam lidé dříve žili. Pověděl 
nám také, že v jedné rodině bylo třeba 8 
dětí a 1 postel...

Týna Sponnerová, 3. ročník

…V pátek jsme vstávali brzy a jeli au-
tobusem do Borku, odkud jsme šli na 
rozhlednu Borůvku. Tam jsme měli vyni-
kající snídani. Na poli jsme uviděli husy. 
Pak jsme viděli křížek a pár traktorů. Šli 
jsme kolem staré hlubocké školy s roz-
bitými okny a na ní bylo napsáno NAŠÍ 
MLÁDEŽI. Pak jsme se koukli do dálky 
a uviděli jsme za sebou rozhlednu. Jel ko-
lem nás Jeep. Ve Zderazi jsme viděli kra-
vín, pár koz a ovce…

Matyáš Albrecht, 4. ročník

ZÁKLADNÍ A MATEØSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

VÁS SVÁTEÈNÌ ZVE NA

AD NT  ONCE T

VE NÍ K
R

TISÍC ANDÌLÙ

ÈTVRTEK

6. PROSINCE 2018
v 16:30 hodin

KOSTEL SV. JANA KØTITELE 
              V PERÁLCI

ÚÈINKUJÍ:
DÌTI ZŠ A MŠ PERÁLEC 
A HOSTÉ

Perálecká vlčata na florbalovém turnaji

Florbal patří na naší škole mezi nejoblíbenější sportovní 
aktivity, proto jsme si letos nenechali ujít příležitost zúčast-
nit se celorepublikového turnaje ČEPS Cup, jehož okresní 
kolo se konalo v úterý 6. listopadu ve sportovní hale ve Sku-
tči. Sedmičlenný tým peráleckých vlčat, složený z kluků 3. - 
5. ročníku, nastupoval do každého zápasu s odhodláním a 
rval se o každý míček. Za vydatné podpory děvčat, která po-
vzbuzovala a fandila z plných plic, okusila perálecká vlčata 
během dopoledne nejen prohru, ale vychutnala si i zaslou-
žené vítězství. Nakonec obsadila krásné 5. místo a společně 
s diplomem si odvezla nezapomenutelný zážitek.  Moc by-
chom si přáli, aby si turnaj stejně užila i děvčata, která se do 
skutečské sportovní haly vrátí v roli hráček 28. listopadu, kdy 
se koná okresní kolo tohoto turnaje v kategorii dívek.

Jana Vimrová
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ŘÍJEN 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj

NÁVŠTĚVA V 1. TŘÍDĚ
 Jako každý rok, i letos se Šotek vydal 

vyzpovídat naše prvňáčky, jak se jim líbí 
ve škole. Slovo dostaly i paní učitelky.

Rozhovor si můžete přečíst v časopisu 
Šotek.

ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

 V pátek 5. 10. 2018 proběhl za chlad-
ného, ale slunečného počasí tradiční „Zá-
vod lesní krajinou na kole i během“. Na 

tradiční cyklistickou trať lom – Poseka-
nec a zpět vyjelo nejprve 18 cyklistů – 16 
kluků a dvě dívky. Až na jednoho blou-
diče se všichni dostali zdárně do cíle. 
Mezi chlapci zvítězil Andrej Češka (9. 
tř.) a mezi děvčaty Hana Vávrová (6. tř.). 
Pak se už na trať vydali běžci podle svých 
ročníků. Mezi běžci 6. ročníku zvítězili 
Radek Pešek a Zuzana Roušarová, mezi 
sedmáky Marek Soukal a Natálie Jelín-
ková, mezi osmáky David Sodomka a Ve-
ronika Janková a nejlepší mezi deváťáky 
byl Patrik Chlebný a Alice Bukáčková. 
David Sodomka a Veronika Janková 

byli také úplně nejrychlejšími běžci mezi 
chlapci a děvčaty.

Závodů se celkem zúčastnilo 84 závod-
níků. Někteří borci absolvovali oba zá-
vody – jak na kole, tak v běhu.

Uznání patří také klukům Filipu 
Romportlovi, Janu Pospíšilovi a Tomáši 
Málkovi za nezištnou pomoc na trati 
kamarádovi, kterého postihly zdravotní 
problémy. Ke klukům se připojil také Jan 
Májik, který zajistil pití a doprovodil je 
do cíle. 

Mgr. Jan Stodola

NOČNÍ POZOROVÁNÍ & ASTROFOTOGRAFIE

Ve večerních hodinách v pátek 12. října 
2018 se v areálu ZŠ Proseč uskutečnil 
zajímavý výukový program pod názvem 
Noční pozorování a astrofotografie, který 
pro nás uspořádala Hvězdárna barona 
Artura Krause v Pardubicích pod vede-
ním jejího ředitele, pana Petra Komárka. 
Akce se zúčastnilo šest žáků školy, ale 
také někteří rodiče i prarodiče.

V první části se účastníci formou besedy 
a prezentace seznámili s různými způsoby 
a metodami fotografování noční oblohy 
a možnostmi zpracování fotografií. Dále 
si mohli prohlédnout různé typy fotoa-
parátů a teleobjektivů a jejich praktické 
použití. Poté si prohlédli hvězdářské da-
lekohledy; k dispozici měli dva reflektory 
(zrcadlové dalekohledy) a jeden refraktor 
(čočkový dalekohled). Tato část pro-
gramu byla doprovázena prezentací úžas-
ných fotografií pracovníků pardubické 
hvězdárny.

Druhá část programu, která se protáhla 
téměř do půlnoci, spočívala ve vlastním 
pozorování noční oblohy. Díky krásnému 
jasnému počasí byly podmínky pro pozo-

rování vynikající. Z pozorovaných objektů 
uveďme například: planeta Mars, Velký 
a Malý vůz, souhvězdí Labutě, Herku-
les, Květináč, seskupení hvězd Plejády, 
dvojhvězda Alcor a Mizar v souhvězdí 
Velké Medvědice (na této dvojhvězdě si 
již naši starověcí předkové zkoušeli svůj 
ostrozrak) a celá řada dalších objektů. O 
všech pozorovaných objektech podali naši 
průvodci obšírný výklad s mnoha dalšími 
zajímavostmi.

Pro všechny účastníky byla tato akce 
velmi poučná a přínosná, hlavně dětem 
ukázala další cesty rozšiřování širokého 
okruhu vědomostí a dovedností. 

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

LÍPA SVOBODY
 Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se v Proseči 

uskutečnilo u příležitosti stého výročí 
naší samostatnosti vysazení památné 
lípy. Strom se nachází v areálu ZŠ před 
1. stupněm. Slavnostní akce byla zahá-
jena položením věnce k pomníku obětem 
války, který se nachází v parku u 2. stupně. 
Poté jsme se přesunuli k 1. stupni, kde 
zazněly písně a hymna v podání všech tří 
pěveckých sborů a proslov pana starosty 
a pana ředitele. Po slavnostním zasazení 
lípy jsme si ještě mohli prohlédnout tech-
niku zúčastněných hasičských sborů a vy-
bavení Airsoftu Proseč, jehož zástupci se 
této akce také zúčastnili. 

Karolína Kynclová, Josef Halda

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
 Podzim v naší škole se opět krásně vy-

barvil. Z našich zkušeností už víme, že na 
šikovnost dětí (a samozřejmě vychovate-
lek) v družině se můžeme vždy spoleh-
nout...

HALLOWEEN
 Žáci 9. třídy, kteří chodí na konver-

zaci v anglickém jazyce, si připravili ha-
lloweenské aktivity pro žáky z prvního 
stupně. V sedmi skupinách (pátou třídu 
jsme rozdělili na dvě skupiny) si děti vy-
zkoušely různé činnosti, např. zdobily 
perníčky, tančily, skládaly obrázky, luštily 
křížovky atd.

Děkuji všem žákům z deváté třídy, kteří 
program vymysleli a pečlivě připravili.  

Velkou pomocí se jim již tradičně staly 
interaktivní tabule. Je ale důležité, že 
měli připraveny i aktivity, při kterých 
děti musely „pracovat rukama“. Pochvalu 
jsem slyšel i od mých kolegyň, učitelek z 
1. stupně. Doufám, že se páteční dopole-
dne vydařilo a že si ho všichni užili. Po 
skončení deváťáci vzorně uvedli třídy do 
pořádku.

Mgr. Petr Košňar
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CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2018

 V pátek 9. listopadu jsme se jakožto 
zástupci naší redakce vydali do Brna, kde 
se konalo vyhodnocení celostátního kola 
soutěže Školní časopis roku 2018. 

Této soutěže se letos zúčastnilo 428 
časopisů, které soutěžily v 6 kategoriích. 
Setkání redakcí probíhalo na Fakultě 
sociálních studií. Náš časopis postoupil 
do celostátního kola z 2. místa v kole 
krajském. Na toto setkání jezdí většinou 
nejstarší zástupci naší redakce, jelikož ale 
měla 9. třída na tento den naplánovanou 
jinou akci, štěstí se usmálo na osmáky. 
Na fakultě se to mladými redaktory jen 
hemžilo, sešlo se jich tu okolo 600. Záro-
veň zde probíhal Multimediální den, na 
který své zástupce vyslaly jak Česká tele-
vize a Český rozhlas, tak naše nejznámější 
deníky. 

Po celý den probíhaly workshopy a be-
sedy a bylo skutečně z čeho vybírat. My 
jsme se zúčastnili dvou workshopů: Jak 
udělat své sociální sítě atraktivní a sledo-
vané pomocí telefonu. Zde nám předná-
šející vysvětlil, jak udělat svůj Instagram 
či Facebook atraktivní. Dozvěděli jsme se, 
jak to lidi dělají, že jim pořád roste sle-
dovanost a také jsme si popovídali o tom, 
jak být aktivní na soc. sítích a zároveň mít 
i svůj vlastní život. 

Jako druhý workshop jsme navštívili 
School Press Club. Obsahem tohoto 
workshopu byla práce v aplikaci School-
pressclub, což je zábavný a jednoduchý 
nástroj pro tvorbu školních časopisů, 
třídních zpravodajů nebo ročenek. Ve 
workshopu jsme si vyzkoušeli založení 
redakce i časopisu, různé role a odpověd-
nosti v redakci (editor, korektor, fotograf) 
a vytvořili jsme si článek. 

No ale samozřejmě nejvíce jsme očeká-
vali to, kvůli čemu jsme sem přijeli – tj. 
vyhodnocení soutěže a předání diplomů. 
Oceňuje se jednak částečně – za obsah, 
grafiku nebo titulku nebo celkové hodno-
cení časopisu.  

V celkovém hodnocení časopisů bylo 

v naší kategorii vyhlášeno 1. - 25. místo, 
z čehož my jsme se umístili na 9. místě. 
Při slavnostním vyhlašování jsme tedy 
převzali diplom a drobné dárky a samo-
zřejmě se vyfotili. 

Cestou na vlak jsme ještě stihli i krátký 
rozchod v galerii Vaňkovka a pak už hurá 
vláčkem do Svitav. Zde už na nás čekal 
pan Lustyk, který nás dovezl až domů, za 
což mu patří naše poděkování (stejně tak 
i p. Vanžurovi a p. Pavlovičovi, kteří nás 
k vlaku vezli ráno). 

Celkově můžeme říci, že se nám celý 
den moc líbil, užili jsme si ho a skutečně 
rádi jsme se této akce zúčastnili.

Nina Sodomková, Lada Zindulková, 
Šimon Lustyk a Filip Skalník

DEN STROMŮ
 20. října se slaví „Den stromů“. Před-

školáci se tomuto tématu věnovali po-
drobněji, mnohé se dozvěděli a seznámili 
s tím i mladší děti. V rámci tohoto pro-
jektu navštívili i DIPRO. Mnohokrát šly 
děti okolo, ale až nyní se podívaly dovnitř 
a zjistily, jak se vyrábí párátka, ramínka, 
kolíčky… Děti vše pozorovaly a komen-
tovaly slovy „JÉÉÉ, JÚÚÚ...“ 

Děkujeme všem za milé přijetí a štěd-
rost.
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„RETRO TÝDEN“ V MŠ
 100. výročí samostatnosti Českoslo-

venska bylo pro všechny z MŠ jasnou 
výzvou – připomenout dětem i veřejnosti 
význam a jedinečnost 28. října 1918. 

Dobové předměty, fotografie, denní 
tisk, pohlednice a další zajímavosti všem 
přiblížily časy dávno minulé. Součástí 

„Retro týdne“ bylo setkání s bývalými za-
městnanci a možnost zhlédnutí výstavy v 
den tak významného svátku.
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KOUZELNÍCI KELLNEROVI V MŠ
Ve čtvrtek 8. 11. 2018 naši školku na-

vštívili kouzelníci Kellnerovi. 
S pomocí kamarádů ze školky vykouz-

lili nejrůznější věci. Mimo jiné vykouzlili 
i spoustu pětikorun. A jak? No přece - 
Abrakadabra…

Za MŠ Libor Michálek
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Pečovatelka musí být k dispozici ráno, odpoledne o víkendech i svátcích…
Přináším Vám rozhovor s paní Evou, 

která pracuje v Oblastní charitě Nové Hrady 
u Skutče již jedenáct let. 

Proč jsi zvolila práci v sociálních služ-
bách?

Hledala jsem práci na částečný úvazek, 
protože jsem tenkrát byla ještě na mateř-
ské. Vzhledem k tomu, že jsem absolvo-
vala školu se sociálním zaměřením, hle-
dala jsem zaměstnání v oboru a charita 
byla jednou z možností. Vedení služby mi 
vyšlo vstříc – ze začátku jsem pracovala tři 
hodiny denně, takže jsem k tomu hravě 
zvládala péči o děti i domácnost.

Měla jsi při nástupu nějaká očekávání? 
Splnilo se to, co sis vysnila, nebo bylo 
vše jinak, než jak sis to představovala?

Nenastupovala jsem do práce s kon-
krétní představou. Předtím jsem praco-
vala jako obsluha na benzínové pumpě a 
tam člověk může zažít ledasco.. Já přišla 
do centra pro seniory v Nových Hradech 
jako asistentka a asi po roce jsem přešla do 
pečovatelské služby.

Z čeho čerpáš energii pro další dny? 
Co Tě povzbuzuje?

Jednoznačně mě povzbuzují hodní kli-
enti. Mám klienty, ke kterým se vyloženě 
těším, kteří mě při každé návštěvě nabijí 
svou upřímnou energií. Máme ale i kli-
enty, kteří mě dokážou srazit, ale naštěstí 
jich není mnoho

Jaké vlastnosti by měl mít pracovník v 
přímé obslužné péči?

Přesně takové, jak nás to učí na kurzech 
– pracovník v přímé péči by měl být em-
patický, trpělivý… A také mít schopnost 
řešit nenadálé situace, protože o ty u nás 
není nouze. Musíme být k dispozici ráno, 
odpoledne, víkendech i svátcích.

 A co si budeme povídat, finanční ohod-
nocení také není  nejlepší.  Člověk to 
zkrátka musí dělat pro potěchu a ne pro 
peníze. Všechny pečovatelky máme so-
ciální vzdělání, tudíž jsme profesionálky, 
ovšem ne každá rodina klienta k nám 
takto přistupuje a to nás mrzí, protože my 
nejsme „jen ty služky na úklid“.

Je něco zvláštního, zajímavého, na co 
vzpomínáš, nebo na co jsi pyšná?

Jsem pyšná už jen na to, že jsem to tady 
vydržela (smích). Tohle není práce, kterou 
by mohl dělat každý a navíc denně. Nás 

„držáků“ je tady čtyři, možná pět. Děláme 
tuhle službu už několik let. 

Určitě mi vyhovuje, že práce pečova-
telky není stereotyp – prostě pokaždé 

služba probíhá jinak, u klientů se střídáme, 
je to takové pestré. Navíc - našimi klienty 
nejsou jen staří lidé, jak si mnozí myslí. Já 
jsem docházela k ženě, která ve čtyřiceti 
letech dostala mrtvici, učila se spoustu 
věcí znovu a ta péče byla taky „jiná“, než 
u seniorů.  

Setkala ses při poskytování služby s 
úmrtím klienta? Jak na Tebe toto téma 
působí?

Za těch deset let v pečovatelské službě 
mi ještě žádný klient nezemřel. Tedy ne 
přímo při mé službě. Smrt… smrt je 
zvláštní, na druhou stranu s tím člověk 
počítá. Nemile mě překvapí, když je klient 
tak nějak v pořádku, cítí se celkem dobře, 
ale pak mi najednou zavolají, že zemřel.  
Je to hrozně zvláštní, náhlé. Potom jsou tu 
klienti těžce nemocní, u kterých smrt oče-
kávám a smířím se s tím lépe, než u těch, u 
kterých smrt přichází náhle. Pro nemocné 
je smrt často vysvobozením, úlevou. 

Některé holky (pečovatelky) ale byly 
přímo u skonu klienta, nebo byly zavolány 
rodinou k úmrtí a pomáhaly klienta umýt, 
převléknout a byly vlastně oporou pro tu 
truchlící rodinu. I to k naší práci patří. 

Změnil se za dobu působení v charitě 
nějak Tvůj pohled na lidi, kteří využívají 
naše služby?

Já ani nevím, myslím, že už trpím tako-
vou tou profesionální deformací.. (smích)
Pokud se vyskytne v mé blízkosti člověk, 
který evidentně potřebuje pomoci, jsem 
první v řadě na jeho „záchranu“. Nedávno 
jsem potkala staršího pána u parkovacího 
automatu - takového, jak se do něj musí 
zadat SPZ a teprve potom to vydá lístek. 
Ten pán byl velmi bezradný a já jsem bez 
rozmýšlení „přispěchala“ a jelikož jsem se 
s tímto automatem již setkala, pomohla 
jsem mu parkovací lístek obstarat. Moje 
dcera, která byla tenkrát se mnou, jen 
kroutila hlavou a podotkla něco v tom 
smyslu, že jsem těžce zdeformovaná… 
(smích).

Někdy mám dokonce pocit, že mě ti 
bezradní jedinci vyhledávají, jakoby ze 

mě to moje povolání pečovatelky vyza-
řovalo nebo co. Skutečně práci přenáším 
do běžného života i do soukromí. Často 
se přistihnu, že sleduji lidi kolem sebe a 
jakmile je někdo v nesnázích, v rozpa-
cích, neváhám mu vykročit na pomoc. 
Nezůstává jen u myšlenky a u otázky „Je 
to moje věc, není to moje věc?“, prostě 
bez váhání jdu, a pokud je to v mých si-
lách, pomůžu. Ale tohle všechno souvisí i 
s věkem. Moje snaha pomoci nebyla v 28 
letech tak intenzivní, jako teď ve čtyřiceti. 
Asi je to taky tím, že mám k těm starším 
lidem blíže (smích).Ten pohled se zkrátka 
s věkem mění. 

Jak bys shrnula těch 11 let v charitě? 
Co se změnilo?

Já jsem zaznamenala ohromný posun 
vpřed. Když jsem před těmi jedenácti lety 
nastoupila, charita už byla „rozjetá“. Ale 
teď co se děje, to je neskutečné. Třeba 
auta, kterými se tenkrát dojíždělo za kli-
enty, to se nedá s těmi dnešními srovnat. 
Přístup k nám zaměstnancům, ta péče 
o nás je opravdu bezchybná. Jediné co 
nám tady vážně chybí, je zázemí. Cha-
rita jako taková se rozrůstá rychleji, než 
její prostory. My v tuhle chvíli nemáme 
ani skříňku, kde bychom se mohli třeba 
převléci. Moc se těšíme na nový domeček 
(přístavba plánovaná na rok 2019), až bu-
deme mít to svoje.

Jak je to tedy s těmi auty, které máte k 
dispozici?

Máme dva terény a na ně určená auta. 
Naše vedoucí má pro nás dopředu naplá-
nované služby, takže si velmi přehledně 
zvládáme auta předávat a vše funguje 
tak, jak má. Potom máme ještě auto po-
užívané především pro přesuny do osobní 
asistence, jezdíme například do Čisté, do 
Chocně, do Běstovic. Pokud není volné 
ani jedno z aut, používáme k přesunu 
vlastní auto. 

Co bys vzkázala těm, kteří uvažují o 
práci v sociálních službách?

Určitě to, že to není jednoduchá práce 
a díky všem, kteří se pečovatelství věnují. 
Poznala jsem už spoustu lidí, kteří takřka 
hned utekli, protože na to neměli povahu. 
Vlastně ani já jsem si ve svých 18 letech 
nepředstavovala, že u téhle práce jednou 
skončím. Když jsem dokončila školu, tak 
jsem se dušovala, že pečovatelku, nebo 
něco podobného, nikdy dělat nebudu. Ale 
postupem času jsem k tomu dospěla a teď 
jsem spokojená, tahle práce je práce pro 
mě.

Informace z Oblastní charity Nové Hrady u Skutče
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První lednový víkend zavítají do našich domácností opět tříkráloví koledníci 
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v 

sobotu 5.1.2019. Jako každý rok i tento-
krát sháníme malé i velké koledníky pro 
tuto největší dobrovolnickou akci, proto 
prosíme zájemce, aby včas nahlásili svou 
účast. 

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 
2019

Rozšíření Domu sv. Josefa v Chotovi-
cích, který je majetkem Oblastní charity 
Nové Hrady u Skutče. V objektu vznik-

nou nové prostory pro 
zázemí ambulantních 
a terénních služeb  - 
kanceláře pro vedoucí 
služeb, sociální pra-
covníky, prostory pro 
pracovníky a uživatele 
sociálně terapeutických 

dílen a denního stacionáře a zázemí pro 
pracovníky pečovatelské služby a osobní 
asistence.

Dar na realizaci humanitárních pro-
jektů v zahraničí – Projekty v Indii: 
kvalifikační kurzy pro nevyučené a ne-
zaměstnané mladé lidi a dětské večerní 
vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora 
nemajetných školáků a vysokoškolských 
studentů v oblasti Belgaum.

Mimořádné situace – krytí nákladů 
vzniklých při odstraňování následků po-
vodní, požárů apod.

Čtvrtky patří maminkám na mateřské
Již devět let nabízí Rodinné centrum 

Mikeš v Proseči maminkám s malými 
dětmi program pro aktivní trávení času. 
Setkáváme se jednou týdně v dopoled-
ních hodinách v prostorách římskokato-
lické fary na náměstí, kde máme k dispo-
zici vybavenou hernu, výtvarnou dílničku 
a multifunkční sál. Ačkoli sídlíme na faře, 
tak centrum jako takové je naprosto ne-
utrální povahy. Dopolední program je 
sestaven ze zpívánek, říkanek, tvořivé díl-
ničky a volné herny. Rádi mezi sebe při-
vítáme další maminky, tatínky a děti, se 
kterými budeme moci sdílet vše hezké, co 

v Mikeši zažíváme. 
Jaký význam mají mateřská a rodinná 

centra, která jsou v dnešní době tak popu-
lární?

Mateřská a rodinná centra jsou založena 
na principu rodinné svépomoci a vzájemné 
službě, poskytují společenství, solidaritu a 
otevřenost všem generacím.

Nabízí pomoc svépomocí, vzájemné na-
slouchání, výměnu zkušeností a laické pora-
denství, pořádají akce pro podporu hodnot 
rodiny, rodičovství, výchovu dětí, programy 
pro matky, rodiče, děti, tvořivé, vzdělávací, 
sportovní, rekvalifikační i jednorázové akce. 

Pomáhají matkám na mateřské a rodičovské 
dovolené udržovat jejich profesní orientaci a 
posilují jejich sebevědomí.

Péče o dítě je nekonečná sekvence úkolů a 
povinností. Je to krásná, ale také náročná 
činnost, hlavně v období po narození dítěte. 
Matky na mateřské dovolené bývají ohro-
ženy pocitem izolace ze společenského pro-
středí. Jednou z možností jak se začlenit do 
společenského života a mít sebou i své dítě, 
nabízejí mateřská centra.

Ludmila Dostálová
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
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Sloupek naší kronikářky: 
Jak se proměnila česká společnost za posledních 100 let (1918 – 2018)

O dnešních Češích, si děláme obrázek 
na základě velkého množství čísel. Vý-
zkumníci dokážou zjistit, kolik ročně 
přečteme knih, kolik vypijeme piv, jak 
dlouho spíme, jíme i jezdíme do práce. 
Jak jsme spokojeni se svou vládou, profesí, 
šéfem, atd. Před sto lety byla sociologie, 
která se zabývá těmito výzkumy, teprve na 
počátku. Přesnější čísla máme k dispozici 
z let 1921 a 1930 ze sčítání lidu. Jedná 
se jen o základní údaje, vše ostatní dedu-
kují historičtí demografové nebo historici.                                                                                                                                       
Česká společnost stála v prvních měsících 
a letech samostatnosti jen krůček od hla-
domoru, čehož dokladem byly hladové 
bouře a násilné demonstrace proti speku-
lantům a lichvářům. Základní potraviny 
byly až do poloviny roku 1921v množ-
ství zajišťující přežití jen na příděl nebo 
za vysoké sumy na černém trhu. V roce 
1917 historik Čeněk Zíbrt vydal knihu 
„Česká kuchyně za dob nedostatku“, v 
níž radil, jak připravit mouku ze žaludů 
nebo lišejníků a jak nejlépe vařit žáby či 
veverky. Kupní síla tehdejšího obyva-
telstva, zejména námezdně pracujících, 
stěží dostačovala na holé přežití. Zdeněk 
Kárník ve své knize „ České země v éře 
první republiky“ uvádí tehdejší platy a 
ceny. Například horníci v ostravském re-
víru vydělávali na konci roku 1918 mezi 
37 korunami týdně (ženy a mladiství na 
haldách) a 77 korunami týdně (havíři a 
střelci). Horník pracující na haldě si za 

svou týdenní mzdu mohl koupit 1 kg 
vepřového masa nebo stejné množství 
másla či cukru. Na dětské boty musel pra-
covat dva týdny a na slušnější šaty mno-
hem déle. Tehdejší bída měla politické i 
sociální důsledky. Zločinnost stoupla na 
trojnásobek předválečné úrovně. Stránky 
novin zaplavovaly šokující případy lou-
pežných vražd a přepadení, kterých se do-
pouštěli jednotlivci i organizované bandy. 
Válka přervala i přirozený demografický 
vývoj. Za války zahynulo na frontách 300 
000 mužů z českých zemí a dalších 60 000 
lidí zemřelo pod tíhou válečných útrap. 
Snížil se počet sňatků a nerodily se děti. 
Celková ztráta se blížila milionu osob. V 
letech 1918 – 1920 zemřelo na epidemii 
španělské chřipky 80 000 lidí, mimo jiné 
malíř Bohumil Kubišta. Čech narozený 
po válce měl šanci, že se dožije 49 let, a za 
celou dobu první republiky se toto číslo 
zvýšilo na 58,5 roku. Tento stav byl způ-
soben zejména vysokou kojeneckou úmrt-
ností a na některé dnes téměř neznáme 
choroby, např. na turberkulózu  v roce 
1920 zemřelo 26480 osob. Sebevražed-
nost byla oproti současnosti dvojnásobná. 
Dnešní Češi se dožívají zhruba 79 let, ve 
srovnání s našimi předky jsme získali o 20 

– 30 let života navíc. V roce 1921 žilo 55 
procent lidí v obcích do 2000 obyvatel a 
o deset let později 51 procent lidí. Dnes 
je to jen 27 procent. Zatímco se za první 
republiky živilo prací v zemědělství a les-

nictví 30 procent české populace, dnes v 
zemědělství nepracuje ani jedno procento 
Čechů. Společnost byla za první republiky 
více rozdělená než dnes, a to nejen mezi 
města a venkov, ale především sociálně. 
Chudina a nezaměstnaní žili ve velké 
bídě. Za krize na počátku 30. let neměla 
práci asi třetina všech dělníků, což před-
stavovalo téměř milion nezaměstnaných. 
Jen části z nich se dostalo nějaké pod-
pory. Vyšší než základní vzdělání tehdy 
mělo maximálně sedm procent populace, 
ve srovnání s dneškem velmi úzká elita. 
Složit úspěšně maturitu na prvorepubli-
kovém klasickém gymnáziu bylo možná 
těžší než dnes udělat státní zkoušku na 
vysoké škole. Vzdělaní lidé měli přiroze-
nou autoritu. Pokud kněz, učitel, starosta, 
lékař nebo státní úředník něco říkali, lidé 
jim věřili a o věci dále nehloubali. Dnes 
je tomu jinak.  Kdyby chtěl někdo po-
psat, jak se za posledních sto let vyvinula 
technika a jak technické a technologické 
změny ovlivnily způsob života společnosti, 
potřeboval by na to tlustou knihu. Posun 
v této oblasti je fascinující a v dějinách 
lidské civilizace nemá obdoby. Změnilo 
se i uvažování lidí. Zatímco v roce 1918 
vyvrcholilo národní obrození, dnes již je 
národní a státní existence Čechů samo-
zřejmostí.     

Miluše Rejentová
                         

TGM:  „Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé (pokračování v prvním až třetím díle tajenky)“
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STOLNÍM TENISE
AMATÉRSKÝ TURNAJ VE

15. 12. 2018

TJ Sokol Proseč - Oddíl stolního tenisu a město Proseč pořádají

Turnaj ve dvouhře pro amatérské neregistrované hráče 18 - 99 let z obcí Prosečska
(Proseč, Česká Rybná, Miřetín, Paseky, Martinice, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Přihlášky do 12. 12. 2018 na tel. 725 855 930 nebo osobně - Adolf Zelenka,
počet přihlášených hráčů omezen na 32, startovné za 1 hráče 100 Kč.
Registrace 15. 12. 2018 do 13:00 hod., začátek turnaje ve 13:30 hod.,

S sebou přezůvky a pálku na stolní tenis (pálku je možné i zapůjčit). Hodnotné ceny, občerstvení zajištěno.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Proseči 
Vás srdečně zve na 

ADVENTNÍ KONCERT 

mužského pěveckého sboru 

VOCATUS ECUMENICUS 
pod vedením Oldřicha Růžičky 

 

 
 
 

spirituály, lidové písně, adventní a vánoční písně 
(W. A. Mozart, G. F. Händel, A. Tučapský, J. Ježek, G. Verdi, a další) 

 

NEDĚLE 9. PROSINCE 2016, 16 HODIN 

EVANGELICKÝ KOSTEL  
 

Vstupné dobrovolné  
 

Hodinu před zahájením koncertu bude na faře prodej  
fair trade potravin (káva, čaj, čokoláda, kakao...) 
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Kompletní nabídku zahradní techniky najdete na www.ceskazahrada.cz
Zavlažovací systémy, zahradní hadice GARDENA najdete na www.zijemezahradou.cz

Kamenná prodejna: Osík u Litomyšle
Tel.: 603 579 047 v pracovní dny 9.00 – 16.00 hod.

                            

                            

p r O d e j n a  z a h r a d n í  T e c h n i K y  z a  i n T e r n e T O v é  c e n y
Českázahrada.cz

                            e-shop: www.ceskazahrada.czprodejna: Osík u Litomyšle
r e g i O n á L n í  c e n T r u m  K v a L i T n í  z a h r a d n í  T e c h n i K y  z n a Č e K :

velká podzimní akce echO, kvalitní řetězové pily už od 4 995 Kč Kvalitní víceúčelové 
francouzské kultivátory 
pubert 

akční sety s vozíkem 
už od 29 990 Kč

Kvalitní pila 
s dostatečným  

výkonem ECHO CS-352ES(na prodejně) (na prodejně)

Špičková japonská  
pila ECHO CS-501 SX

akční cena

4 995
Kč

akční cena

10 490
Kč

velká akce na zahradní traktory
cubcadet enduro Series:

Vynikající obratnost v terénu a nejmenší 
poloměr otáčení ve své třídě!
•  Záběr: 95 cm
•  Motor: CubCadet 547 ccm s tlakovým 

mazáním
•  Hydostatická převodovka
•  Koš: 320 l

zahradní traktor cubcadet XT1 Or95

Cena na prodejně

64 990 Kč

Původní cena

74 990 Kč

(+ další překvapení)
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