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zpravodaj obcí Prosečska                         12/2018

Proseč je v projektu WiFi4EU
Město Proseč uspělo se svou žá-

dostí v rámci celoevropského projektu 
WiFi4EU, který má za cíl vybudování 
bezplatného WiFi internetového při-
pojení na veřejných místech (náměstí, 
knihovny, parky) pro své občany. Naše 
město získalo na realizaci poukázku ve 
výši 15 000 EUR. Výzva byla určena 
pro všechny členské obce a města EU 
a v rámci první výzvy uspělo celkem 
2800 evropských obcí a měst a z toho 
jich bylo pouze 170 z České republiky. 
Společně s námi uspěly např. města 
Kolín, Heřmanův Městec nebo Chru-
dim.

Omezení provozu MěÚ Proseč
Oznamujeme občanům omezení 

provozu Městského úřadu Proseč 
v době svátků od 22. prosince 2018 do 
2. ledna 2019 z důvodu čerpání 
dovolených. Příjem plateb na pokladně 
bude možný pouze do 20. prosince 
2018.

Vedení a zastupitelé města Proseč 
a také zaměstnanci Městského úřadu 
Proseč přejí všem občanům příjemné 
prožití vánočních svátků a především 
hodně štěstí, zdraví, síly a úspěchů 
do nadcházejícího roku 2019.

Omezení sběrného dvora
Recycling-kovové odpady a.s., pro-

vozovna Borská 75, Proseč ozna-
muje, že v letošním roce 2018 budou 
Výkupna a Sběrný dvůr otevřeny pouze 
do pátku 21. prosince 2018. Od soboty 
22. prosince 2018 do neděle 6. ledna 
2019 bude zavřeno.  

Přejeme všem svým zákazníkům 
i občanům města Proseč příjemné 
prožití vánočních svátků a vše nejlepší 
do nového roku 2019. Opět se na Vás 
těšíme od pondělí 7. ledna 2019.

Prosečský strom 2018

Foto: Marek Odvárka
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Pečovatelská služba Proseč
V tento předvánoční čas i Pečovatelská 

služba Proseč dělá bilanci celého roku 
péče o své klienty. 

V naší péči bylo tento rok 67 klientů, 
kteří žijí nejen v pečovatelském domě 
nebo v domě s chráněnými byty, ale 
hlavně v terénu. Snažíme se zajistit pl-
nou péči v jejich domácím prostředí, aby 
v případě onemocnění nemuseli opouštět 
své domovy a mohli ve svém domově zů-
stat co nejdéle. Součástí této péče je i po-
moc pečujícím osobám. Můžeme pomoci 
nejen dopoledne, ale i v odpoledních ho-
dinách a o víkendech, kdy si potřebují pe-
čující zajistit i své vlastní potřeby – lékaře, 
nákup, nebo jenom odpočinek. 

Od nového roku budeme v odpo-
ledních hodinách zajišťovat služby v 
podobě pasivní a aktivní regenerace 
organismu tzn. nabídka rekondičních 
a léčebných klasických masáží a to i v 
případě poúrazových a pooperačních 
stavů, polohování a pasivní cvičení s 
dopomocí, různé druhy kompenzačních  
cvičení a poradenství v oblasti zdravého 
životního stylu.

V tomto roce uskutečnily pečovatelky 
celkem 12 500 setkání se svými klienty, 
kdy jim pomohly při zajištění základních 
životních potřeb – oblékání, hygieně, pří-
pravě a podání jídla a pití, doprovodu k 
lékaři, úklidu, nákupech a pochůzkách. 
Dále bylo pro klienty vypráno a vyžeh-
leno 1 600 kg prádla a do tohoto měsíce 
jsme jim rozvezly 9 100 obědů.

Díky štědrému daru firmy PP GROUP 
s.r.o. Proseč a městu Proseč máme nyní 
dva automobily, které nám pomohou za-
jistit daleko více služeb pro klienty a šetří 
čas, který pečovatelky strávily přebíháním 
při předávání vozu. Od Pardubického 
kraje jsme na provoz pečovatelské služby 
získaly dotaci 812 000,- Kč a od města 
Proseč přes 300 000,- Kč. 

Poděkování náleží také prosečským ju-
nákům, za jejichž finanční pomoci jsme 
získali pro potřebu klientů invalidní vozík 
již v lednu letošního roku. Město nám za-
koupilo stolek k posteli, aby mohli klienti 
v případě nemoci zůstat při jídle na lůžku, 
a židli do sprchy, pro větší jistotu při hy-
gieně pro starší klienty. Všechny naše 
kompenzační pomůcky máme neustále v 
provozu.

Město již nyní připravuje projekt na vy-
lepšení domu s chráněnými byty o terasy, 
které pomohou zastínit byty situované na 
jihovýchod. Pokusí se připravit projekt 

pro vnitřní atrium domu s chráněnými 
byty, kde by následně bylo využití pro 
různá setkání, malé koncerty a třeba je-
nom sousedská posezení.

V příštím roce bychom chtěly naše 
služby nabídnout i do dalších obcí. 
V letošním roce jsme zajišťovaly služby 
v Proseči, Boru u Skutče a Zderazi. Při-
pravujeme střednědobý plán na příští 
3 roky, kde bude zahrnuta představa 
o dalším rozvoji naší služby.

Na závěr bychom chtěly popřát sobě 
navzájem, všem našim klientům, spolu-
občanům a vedení města Proseč krásné 
prožití svátků vánočních, pevné zdraví a 
jen to dobré v dalším roce. 

Pracovnice Pečovatelské služby Proseč

Poděkování
Aby se vám v životě dařilo, potřebujete 

kruh lidí okolo sebe, kteří vám pomohou 
a zajistí správnou cestu k vysněnému cíli. 
Mám takové štěstí, že se v tomto pro-
středí nacházím.  

Tímto článkem bych chtěl vyjádřit sr-
dečné poděkování všem, kteří se organi-
začně a finančně podíleli na uskutečnění 
mého prvního evropského reprezen-
tačního turnaje BOCCI, který se konal 
poslední týden v říjnu letošního roku na 
Sardinii v Olbii.

Moje poděkování za finanční podporu 
tedy patří firmě PP-GROUP.cz s.r.o., 
zastoupené panem Petrem Peškem a 
panem Janem Tomáškem, firmě ER-
GOTEP, družstvo invalidů zastoupené 
generálním ředitelem Ing. Jiřím Černým 
a několika anonymním dárcům, kteří pře-
dali finanční dar paní Ivaně Šafránkové.

 Dále chci poděkovat řediteli ZŠ Proseč 
Mgr. Josefu Roušarovi, který mi umožnil 
tréninky v tělocvičně.

Bez tréninkové přípravy by byl můj vý-
kon takřka nulový. Takže můj dík patří 

asistentkám, které mi již od června až do 
teď věnují svůj volný čas - Ivě Šafránkové, 
Terezce Volfové a Marušce Doležalové.

Za tím vším, co jsem již napsal, stojí 
člověk s velkým srdcem, bez kterého by 
se věci nedaly do pohybu. Je to moje ka-
marádka Stáňa Češková, člověk, kterého 
si moc vážím a děkuji mu za vše, co pro 
mne udělala.

Vzhledem k tomu, že se blíží vánoce, 
chtěl bych všem popřát krásné svátky, 
plné pohody a strávené mezi svými blíz-
kými. Ať se všem splní alespoň jedno 
přání, jako splnilo i mně.

Pepa Žabka
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Sociální bydlení BOSNA otevírá své brány 
V rámci podpory integrace osob se 

zdravotním postižením do pracovního 
i společenského života, realizoval v le-
tošním roce Ergotep CSR Institut, o. p. 
s. projekt „Sociální bydlení BOSNA“ ve 
městě Proseč. Cílem projektu bylo zvý-
šení dostupnosti a kvality sociálního by-
dlení pro potřebné a vytvoření podmínek 
pro snížení počtu osob sociálně vylouče-
ných, osob ohrožených sociálním vylou-
čením a chudobou. 

Zda se cíle naplnily, hosté zjistili v 
rámci slavnostního otevření, které se ko-
nalo 7. 12.  2018. Mohli být svědky, jak 
vznikla myšlenka ze starého hostince vy-
budovat sociální bydlení 21. století. Pů-
vodně tento objekt zakoupilo družstvo 
Ergotep. Daroval jej obecně prospěšné 
společnosti Ergotep CSR Institut v rámci 
společenské odpovědnosti a dále se na 
jeho výstavbě finančně podílel. Jedná se o 
dva rodinné domy, kde se v každém ob-
jektu nachází 3 byty. Stavba byla úspěšně 
zkolaudována v polovině listopadu, avšak 
první nájemníky BOSNA uvítá až v za-
čátku nového roku 2019. Celkové inves-
tiční náklady se blíží hranici 15 milionů 
korun.

Program zahájili zástupci zainteresova-
ných stran, nechyběl ani projev starosty 
města Proseč, díky kterému došlo k upra-
vení okolních komunikací a přilehlého 
chodníku. V první polovině programu 
se hosté seznámili s podrobnými infor-
macemi o projektu a myšlenkou novo-
dobého sociálního bydlení. Samozřejmě 
stěžejní částí dne byla prohlídka nově vy-
budovaných prostor, která byla zahájena 
slavnostním přestřižením pásky generál-
ním ředitelem Ergotepu Ing. Jiřím Čer-
ným, ředitelem provozu Josefem Vaňou-
sem a ředitelem Ergotep CSR Institutu 
JUDr. Pavlem Nádvorníkem.

Pro všechny přítomné bylo velmi dů-
ležité vidět výsledek společné práce ta-
kového rozměru. To však neznamená, 
že jsou stavební práce u konce. Během 
jarních měsíců bude dokončena úprava 
terénu a výsadba zeleně v jejím blízkém 
okolí, což bydlení jistě přivede k celkové 
dokonalosti. V odpoledních hodinách se 
dveře BOSNY otevřely veřejnosti a tak 
nejen místní obyvatelé měli  možnost  na-
hlédnout pod pokličku projektu.

Všichni zainteresovaní jsou přesvědčeni, 

že sociální bydlení BOSNA řeší problém 
spočívající v nedostatečné nabídce bytů 
tohoto rázu v místě realizace projektu. 
Osoby v bytové nouzi mají možnost vy-
užít sociálního bydlení a mají větší šanci 
se komplexně sociálně integrovat do spo-
lečnosti. 

Bc. Martin Alt
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Realizované projekty SOTM v roce 2018
V letošním roce předložil svazek žádost 

o dotaci do programu Podpora budování 
infrastruktury cestovního ruchu v Pardu-
bickém kraji projekt s názvem „Budování 
a obnova infrastruktury cestovního ruchu 
v mikroregionu Toulovcovy Maštale“.

Projekt tvořilo několik dílčích aktivit 
v této turistické lokalitě. Konkrétně se 
jednalo o opravu podlážek na rozhledně 
Terezce, opravu WC u rozhledny Te-
rezky, opravu lávky na cyklotrase č. 2 v 
lokalitě Podchlum, opravu rámu na turi-
stickou mapu v Nových Hradech u chaty 
Polanky, umístění turistické mapy k Tou-
lovcově rozhledně a do informačního 
centra Maštale a umístění venkovní turi-
stické mapy včetně rámu na parkoviště v 
Budislavi. Ukončení realizace projektu je 
plánováno do konce roku, z jednotlivých 
aktivit zbývá opravit podlážky na roz-
hledně Terezce. Předpokládané celkové 
náklady akce jsou 140 000 Kč, dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje činila 100 000 Kč. Rozdíl mezi sku-
tečnými náklady a dotací uhradí svazek 
obcí z vlastních zdrojů.

Dalším společným projektem svazku 
byl projekt s názvem „Úprava veřejných 
prostranství v členských obcích mikrore-
gionu Toulovcovy Maštale“, jehož zámě-
rem byla úprava veřejných prostranství a 
údržba obecního majetku v jednotlivých 
členských obcích. Realizace projektu 
přispěla ke zkulturnění prostředí a zkva-
litnění občanské vybavenosti pro místní 
občany, návštěvníky a turisty dané oblasti. 
Celkové náklady projektu činily 724 415 
Kč, dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje činila 500 000 Kč. 
Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací 
si uhradily členské obce z vlastních zdrojů.

za SOTM Lucie Oherová

Kalendář mikroregionu Tou-
lovcovy Maštale 2019 v prodeji

Udělejte radost svým blízkým a na-
dělte jim kalendář našeho mikroregi-
onu na rok 2019. Kalendář obsahuje 
nádherné fotografie mikroregionu, 
turisticky zajímavých míst i objektů, 
možnost psaní poznámek po jednotli-
vých hodinách, astronomický kalendář 
(východ - západ slunce, fáze měsíce) a 
jmenný kalendář. Zakoupit si ho mů-
žete v Turistickém informačním cen-
tru v Proseči, v prodejně u Mundilů a 
u Kadleců na náměstí. Cena kalendáře 
je 69 Kč. 

za SOTM Lucie Oherová

Cyklo Maštale 2019
Legendární závod naší krajinou bude 

pokračovat. Podařilo se vyřešit připo-
mínky a vyjednat pokračování závodu. 
19. ročník odstartuje z prosečského ná-
městí v sobotu 22. června 2019.

Již nyní je spuštěno elektronické při-
hlašování do závodu. Nezapomeňte, že 
všichni závodníci, včetně dětských, se 
musí do závodu přihlásit elektronicky.  

Potěšte své blízké dárkovým poukazem 
na startovné v 19. ročníku závodu Cyklo 

Maštale 2019. Cena poukazu se odvíjí od 
zvolené délky tratě (100, 50, 25 km cena 
499 Kč, 25 km junioři cena 449 Kč) a vo-
litelných položek (pamětní triko bavlna 
150 Kč, funkční triko 250 Kč). Jídlo je v 
ceně startovného. Objednávku odešlete 
na reditel@mastale.cz. Více informací na 
uvedeném mailu nebo na mob.: 604 34 
35 36. Poukaz s unikátním kódem vám 
zašleme na email.

Za pořadatele Lucie Oherová
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Zpráva o činnosti Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2018
- Podání žádosti o záštitu hejtmana Par-

dubického kraje a podporu Pardubického 
kraje na akci Cyklo Maštale 2018 a ná-
sledné obdržení dotace ve výši 30 000 Kč 
na realizaci této akce z rozpočtu Pardu-
bického kraje.
- Účast svazku obcí na veletrhu 

REGIONTUR 2018 v Brně ve dnech 18. 
– 21. 1. 2018 a Region Propag v Pardubi-
cích ve dnech 23. – 24. 3. 2018.
- Podání žádosti o dotaci a následné při-

jetí dotace na realizaci akce „Budování a 
obnova infrastruktury cestovního ruchu 
v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve 
výši 100 000 Kč z programu Podpora bu-
dování infrastruktury cestovního ruchu v 
Pardubickém kraji.

- Přípravy a realizace akce Merida 
Cyklo Maštale 2018. Již 18. ročník to-
hoto závodu se konal 9. 6. 2018. Akce se 
konala pod záštitou hejtmana Pardubic-
kého kraje Martina Netolického, čestným 
hostem akce byla  olympijská vítězka a 
mistryně světa, bývalá československá at-
letka, Jarmila Kratochvílová. 
- Přípravy a realizace 7. ročníku akce 

Novohradský sraz veteránů, který se ko-
nal 14. 7. 2018.
- Podání žádosti o vydání nové turis-

tické známky k Planetární stezce. Žádosti 
nebylo vyhověno z důvodu nedostatečné 
podpory registrovaných hlasujících.
- Realizace projektu „Budování a ob-

nova infrastruktury cestovního ruchu v 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“. 
- Podání žádosti o dotaci do programu 

„Podpora činnosti a provozu turistických 
informačních center v Pardubickém kraji“ 
pro rok 2018 a následné přijetí dotace ve 
výši 50 487 Kč na podporu a činnost turi-
stického informačního centra.
- Přípravy podkladů a vydání stolního 

kalendáře na rok 2019 v nákladu 1 900 ks.

- Realizaci projektu „Úprava veřejných 
prostranství v členských obcích mikrore-
gionu Toulovcovy Maštale“ z Programu 
obnovy venkova. 
- Vydání nových turistických vizitek 

(Pivnice, Planetární stezka, město Proseč, 
Muzeum dýmek), vydání 3 druhů puzzle 
rozhleden. 
- Podání žádosti o dotaci do Programu 

obnovy venkova na rok 2019 na akci 
„Úprava veřejných prostranství a budov v 
členských obcích mikroregionu Toulov-
covy Maštale“.
- Podání žádostí o dotaci do výzvy MAS 

Litomyšlsko pro obce mikroregionu s 
počtem obyvatel do 300 zaměřené na 
obnovu a údržbu občanské vybavenosti 

veřejného prostoru, sportovních zařízení, 
sakrálních staveb či péči o krajinu.
- Vytvoření produktu pro turisty Maš-

talský quest v rámci spolupráce s geopar-
kem Železné hory. Na pěti stanovištích v 
mikroregionu Toulovcovy Maštale nalez-
nou návštěvníci odpovědi na otázky, které 
pak pomocí číselného kódu zadají v Mu-
zeu dýmek, kde získají indícii do křížovky. 
Do projektu jsme zapojili Toulovcovu 
rozhlednu, Planetární stezku, Muzeum 
dýmek, myslivnu s pamětní deskou T. 
Novákové a Toulovcovy Maštale. 

- Vydání aktualizované cykloturistické 
mapy mikroregionu Toulovcovy Maštale 
v nákladu 3000 ks.
- Výroba nových razítek k turistickým 

cílům (Maštale, Planetární stezka, město 
Proseč, Muzeum dýmek).

- Umístění opisových štítků na roz-
hledny mikroregionu a do Toulovcových 
maštalí.
- Celoroční zajištění provozu Turistic-

kého informačního centra Maštale a turi-
stické ubytovny Toulovec.
- Sezónní zajištění provozu 3 rozhleden 

a Muzea dýmek.
- Zahájení přípravných prací na 19. roč-

ník Cyklo Maštale, který se pojede 22. 6. 
2019

- Příprava podkladů pro podání žádosti 
o dotaci do programu „Podpora budo-
vání infrastruktury cestovního ruchu v PK 
na rok 2019“. Příjem žádostí probíhá v 
lednu 2019.

za SOTM Lucie Oherová

Poděkování  ZŠ  Proseč
Je to už 3,5roku kdy nám lékaři oznámili,  

že  Matoušek  onemocněl leukémií…  Po-
city strachu a beznaděje ovládly náš život 
a školní výuka a plnění povinné školní do-
cházky, bylo to poslední, co nás trápilo.

Podpora ze strany ředitele ZŠ Proseč 
Mgr. Josefa Roušara byla opravdu veliká.  
Pro Matouška bylo prioritou zůstat se svojí 
třídou, nepřerušovat studium kvůli nemoci.  

Pan ředitel navrhl zřídit Skype a spojovat 
se s  Matouškovou  třídou online.  Když to 
zdravotní stav dovoloval, kontaktovali  spo-
lužáci  Matouška a podporovali ho. Násle-
dovala výuka online, kdy žáci pracovali ve 
třídě a Matoušek s  nimi , i když pouze pro-
střednictvím počítače.  Tuto formu výuky 
jsme využívali celé tři roky.   

Spousta nemocných kamarádů, které  
jsme získali v nemocnici, tuto možnost 
neměla a ke starostem spojeným s bojem 
s  těžkou nemocí, jim přibývaly další, a to 

hlavně díky nepochopení kmenové školy. 
Proto si nesmírně vážíme přístupu naší 
školy. Je vzorový a my nedokážeme dosta-
tečně vyjádřit svou vděčnost.

Letos v  prosinci to jsou dva roky ode dne, 
kdy Matoušek podstoupil transplantaci….

V současné době už dochází do školy ka-
ždý den a i tím se vrací do běžného života.  
Individuální vzdělávací plán a doučování 
mu nesmírně pomáhá. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
za podporu celému pedagogickému sboru, 
jmenovitě Mgr. Josefu  Roušavi, Mgr. 
Aleně Zvárové, Mgr. Dagmar Smělé, Mgr. 
Karle Novákové, Mgr. Petru Košňarovi,  
Mgr. Marii Šebkové, Mgr. Lence Tomáš-
kové….

Děkujeme, že nám denně dokazujete, že 
učitelství je pro vás něco víc než jen práce.

Rodina Drahošova

Prosečský betlém v prodeji
Město Proseč vydalo v roce 2018 

ručně malovaný prosečský betlém, který 
je v prodeji v Městské knihovně nebo 
na Městském úřadě v Proseči za cenu 
120 Kč. Autorkou je paní Jana Mošt-
ková, která pochází z Proseče a toto je 
její druhý betlém našeho města. První 
vytvořila spolu s panem farářem Jose-
fem Čechalem v roce 1996. 
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LISTOPAD 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
AUTOSALON 

V pátek 9. 11. 2018 jsme se my osmáci 
jeli podívat na ISŠT do Vysokého Mýta. 
Právě tam totiž probíhal autosalon. Paní 
učitelka nás zde mile přivítala a sdělila 
nám základní věci o této škole. Poté pře-
dala slovo žákyni druhého ročníku, která 
studuje obor autolakýrnice. Ta nám pově-
děla, jak je na této škole spokojená. Jako 
první jsme si mohli prohlédnout stánky 
s produkty různých firem. Dále zde pro-
bíhala velká výstava aut, jak luxusních 
současných, tak historických. Měli jsme 
možnost vyzkoušet si simulace nárazu 
a mnoho dalšího. Venku byly zeměděl-
ské stroje, na které jsme si mohli i vylézt. 
Někteří z nás vyzkoušeli i rychlou jízdu 
autem. Mimo automobily a zemědělské 
stroje jsme si mohli vyzkoušet např. i do-
jení krávy. Vše tu bylo pro nás velmi za-
jímavé a přínosné, obzvláště pro ty, kteří 

zde chtějí v budoucnu studovat. Moc se 
nám tu líbilo. 

Jana Michálková

NAŠE ZLATÉ RUČIČKY 
 XIX. ročníku soutěže žáků ZŠ v od-

borných dovednostech, která se konala 
na ISŠT ve Vysokém Mýtě dne 7. 11. 
2018, se letos zúčastnila dvě tříčlenná 
družstva. Družstvo „A“ ve složení: Ště-
pán Brůžek, Kristýna Stejskalová a Pat-
rik Chlebný. Družstvo „B“ ve složení Jan 
Májik, Zdeněk Pešek a Filip Romportl. 
Úkolem soutěžících bylo vyrobit z ko-
vového polotovaru plošný model autíčka. 
Byly hodnoceny hlavní rozměry výrobku, 
předrýsované poloměry, rozměry vypilo-
vaných oken, povrchová úprava modelu a 
délkové rozměry. Bylo možné získat nej-
více 65 bodů. Se získanými 59 body ob-
sadil Štěpán Brůžek v soutěži jednotlivců 
třetí místo. Celkem se zúčastnilo soutěže 
25 družstev. A v soutěži družstev obsadilo 
družstvo „A“ osmé místo, družstvo „B“ 
obsadilo třinácté místo. 

Řemeslná soutěž „O zlaté kladívko“- 
VOŠ a SOŠ stavební Vysoké Mýto 23. 

11. 2018
Tradiční soutěže řemeslných doved-

ností se zúčastnily dvě soutěžní dvojice. 
První dvojice ve složení: Štěpán Brůžek 
a Patrik Chlebný obsadila druhé místo. 
Druhá dvojice ve složení: Kristýna Stej-
skalová a Kristýna Mrvišová obsadila 

ze čtrnácti družstev velmi pěkné sedmé 
místo. Družstva soutěžila  

v tradičních stavebních oborech. A to v 
truhlářské dílně, kde žáci vyráběli dřevěný 
svícen. V dílně instalatérské, kde vyráběli 
kovovou svěrku a v dílně zednické, kde 
zdili pilíř.

Mgr. Václav Mikulecký
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

V pondělí 12. listopadu 2018 byli žáci 
2. třídy slavnostně pasováni na čtenáře. 

Akce proběhla na Městském úřadě v Pro-
seči za přítomnosti pana starosty Jana 
Macháčka, pana ředitele školy Josefa 
Roušara a paní knihovnice Evy Rejentové. 
Slavnost obohatil také pěvecký sbor Pro-
sečánek několika písničkami. Malé čte-
náře pasoval do rytířského řádu čtenářů 
sám rytíř Toulovec. Děti obdržely drobné 
dárky a průkazku do městské knihovny na 
celý rok zdarma. V dobré náladě jsme se 
s pasovanými čtenáři vrátili zpět do školy.

Mgr. Hana Lacmanová

VÝLET ZA HVĚZDAMI 

Ve středu 21. listopadu 2018 jsme se 
vypravili do Planetária v Hradci Králové 

a do Archeoparku ve Všestarech.  
V planetáriu nám povídali o nebi a 

hlavně o hvězdách. Ukazovali nám sou-
hvězdí a vykládali o planetách. Také nám 
pouštěli film o vesmírných srážkách. Po-
tom jsme se přesunuli do místnosti, kde 
nám ukázali hvězdářský dalekohled. Tím 
exkurze skončila a my jsme jeli do Ar-
cheoparku. Tam jsme se rozdělili na dvě 
skupiny. Po skupinách jsme se podívali 
na to, jak se vykopávají  

předměty z pravěku a taky nám paní 
průvodkyně povídala o tom, jak se v pra-
věku žilo. Pak jsme se přesunuli do tzv. 

„kinosálu“ a tam nám paní ukázala a pro-
mítla, jak si vyráběli zbraně, domy a vše 
ostatní. Nakonec jsme šli ven, kde jsme 
viděli obydlí pravěkých lidí a zkusili jsme 
si zacházet s jejich nástroji. Celá exkurze 
se nám moc líbila.

Zuzana Roušarová 

PARDUBICKÉ STŘÍPKY 
Soutěže Pardubické střípky se účast-

níme pravidelně. 
I v letošním roce jsme tam posílali ně-

kolik prací, jak literárních, tak výtvarných. 
Umístění našich žákyň nás moc potě-

šilo, jejich povídky postupně ve školním 
časopisu zveřejníme.

 Část literární: 108 příspěvků z 28 škol II. 
kategorie  
Olivie Nevolová, Veronika Marková a 
Natalie Fridrichová získaly čestné uznání. 
Část výtvarná: 65 soutěžních prací z 8 
škol III. kategorie 
Nina Sodomková se umístila na krásném 
3. místě. 

SPORT V MĚSÍCI LISTOPADU 

Měsíc listopad byl věnován dvěma 
sportům – florbalu a ringu. Turnaj ve 
florbale je tradičně přípravou na okrsková 
kola v tomto sportu. V kategorii chlapců 
nastoupilo 5 čtyřčlenných družstev a v 
kategorii dívek čtyři čtyřčlenná družstva. 
Mezi kluky s přehledem zvítězilo druž-
stvo ve složení Andrej Češka, Daniel Ne-
kvinda (brankář, který za celý turnaj ne-
dostal gól), Jan Uličný a David Sodomka. 
Mezi děvčaty byl boj o první místo da-

leko dramatičtější a v posledním zápase o 
svém prvenství rozhodla děvčata z 8. třídy 

– Veronika Janková, Lili Poslušná, Nina 
Sodomková a Lada Zindulková. 

Družstva dívek i chlapců se také zúčast-
nila okrskových kol v tomto druhu sportu. 
Děvčata skončila na čtvrtém místě a 
chlapci v obou věkových kategoriích ob-
sadili vždy 2. místa, což je pěkný úspěch, 
který bohužel neznamená postup do dal-
šího kola. Konkurence je velká. 

Velmi populární je na naší škole hra s 
dvěma kroužky - RINGO. Svědčí o tom 
i fakt, že do letošního turnaje se přihlásilo 
celkem 25 dvoučlenných a trojčlenných 
týmů. Bylo tedy možno rozdělit přihlá-
šené do kategorií mladších a starších, a 
to u děvčat i chlapců. Velmi kvalitní 
boje přinesly řadu překvapení, radosti i 
smutku. Mezi mladšími chlapci zvítězila 
dvojice Tadeáš Trynkl a Roman Forha-

chi. Soutěže se zúčastnila také dvě druž-
stva z 5. třídy. Mezi mladšími děvčaty 
vyhrála dvojice Olivie Nevolová a Eliška 
Herynková. V kategorii starších brali 
zlaté medaile Filip Romportl a Radek 
Pešek a mezi děvčaty Veronika Janková a 
Natálie Jelínková. 

Dohrána byla také soutěž stolních te-
nistů. Mezi 4 hráči byl nejlepší David  
Sodomka. Škoda jen, že v letošním roce 
nebylo vyhlášeno okresní kolo této sou-
těže. 

Mgr. Jan Stodola 
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KRABICE OD BOT 
 Žáci 6. třídy se zapojili do projektu 

Krabice od bot, který organizuje Dia-
konie Českobratrské církve evangelické. 
Cílem projektu je potěšit děti z chudých 
rodin a nadělit jim pěkný vánoční dárek 
pod stromeček. Během třídnické hodiny 
se děti rozdělily do skupin, vybraly si vě-
kovou skupinu a pohlaví obdarovaného 
dítěte a domluvily se, co danému dítěti 
nadělí. V hodinách výtvarné výchovy si 

vytvořily balicí papír s vánočními motivy, 
dárky pečlivě zabalily a opatřily štítky s 
věkem a pohlavím dítěte. Některé sku-
piny i připojily svou fotografii či přání k 
vánočním svátkům. Protože dárky popu-
tují do sběrného místa ČCE v Krouně, 
mohou se tak na ně těšit děti z Azylového 
domu v Hamrech u Hlinska a ze sociálně 
slabých rodin z  Hlinecka, Chrudimska, 
Poličska a Havlíčkobrodska.  Mgr. Lenka Tomášková

KONCERT 

V pondělí 26. listopadu 2018 se v 
místní Sokolovně konal klavírní koncert 
Daniela Juna, kterého na violoncello do-

provázel Petr Mašlaň. Na koncert jsme 
se moc těšili, náš bývalý žák Daniel Jun 
zde vystupoval již několikrát. O druhém 
umělci - Petru Mašlaňovi - jsme se vám 
pokusili něco zjistit. 

Petr Mašlaň (1987) začal hrát na vio-
loncello v hudební škole hl. města Prahy 
u Mgr. J. Vychytila. Gymnázium Jana 
Nerudy a Akademii múzických umění v 
Praze absolvoval ve třídě prof. D. Veise, 
u kterého poté studoval na Park Univer-
sity v Parkville u Kansas City (Missouri, 
USA). Studia na AMU zakončil v roce 

2014 pod vedením odb. as. M. Ericssona. 
Dále rozšiřoval své vzdělání v oblasti staré 
hudby na prestižních školách v Paříži. 

Koncert v Sokolovně se konal jak pro 
žáky 1., tak pro žáky 2. stupně. Za ho-
dinu trvání jsme si mohli vyposlechnout 
jak skladby klasické (P. I. Čajkovského, 
M. P. Musorgského atd.), tak skladby ja-
zzové, a dokonce i filmové melodie.  

Koncert se umělcům moc povedl a bu-
deme rádi, když nám zahrají i příští rok. 

Tereza Volfová, Petra Kynclová

HODINA ČESKÉHO JAZYKA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Abychom si zopakovali a lépe zažili 
učivo českého jazyka „literární žánry“, vy-

dali jsme se 19. 10. 2018 s žáky 5. třídy 
do městské knihovny, kde jsme s paní 
knihovnicí Evou Rejentovou strávili pří-
jemnou netradiční hodinu českého jazyka.

Paní knihovnice žákům předčítala 
ukázky z různých knih a ti měli za úkol 
poznat literární žánr předčítané literatury 
a své tipy zapsat do předem přichysta-
ných pracovních listů. Během hodnocení 
svých tipů jsme společně opakovali, ja-
kými prvky se jednotlivé žánry vyznačují.

Poté měli najít a zapsat dvě knížky 
včetně jmen autorů ke každému lite-

rárnímu žánru (pohádka, bajka, dobro-
družná literatura, pověst, poezie...). Žáci 
měli po celou dobu možnost spolupraco-
vat navzájem či si úkoly plnit samostatně. 
Paní knihovnice jim ukázala, kde najdou 
doporučenou četbu pro 5. ročník či jiné 
knihy, o které se zajímali.

Paní Rejentové děkuji za spolupráci i 
realizaci této vyučovací hodiny a možnost 
ukázat dětem knihovnu jiným pohledem, 
kdy jsme všichni společně mohli knížky 
poznávat i z jiného úhlu pohledu.

Mgr. Veronika Roušarová

MIKULÁŠ VE ŠKOLE



 Prosečský zpravodaj 12/2018  str. 9 www.prosec.cz

KONEC LISTOPADU A ZAČÁTEK PROSINCE V MŠ
 „Listopad, listopad, lísteček mi na zem 

spad...“
V listopadu nám počasí opět přálo, a 

tak jsme mohli často chodit do přírody a 
přesunout aktivity a hraní navenek. Pou-
štěli jsme draky, ale také dokonce stavěli 
sněhuláka. Naše témata byla zaměřena 
hlavně na přírodu a zvířátka v ní. 

Začátek prosince byl pro nás ve zna-
mení těšení se na Vánoce. Na zahradě 
MŠ jsme si společně ozdobili stromeček, 
zazpívali koledy a ochutnali něco málo z 
cukroví. 

Ve středu 5. prosince jsme si užili čer-
tovský den, kdy se z nás stali čertíci. Na 
třídách jsme plnili různé úkoly, abychom 
si zasloužili nadílku, kterou nám donesl 
Mikuláš s andělem.

Příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně zdraví přeje 

kolektiv MŠ Proseč.
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NÁVRAT K TRADICÍM
Projekt dětí, žáků a učitelů ZŠ a MŠ Proseč k obnově prosečského kroje v roce 2019 

Podobně jako v minulých letech i v 
kalendářním roce 2019 budeme na naší 
škole ve spolupráci s městem Proseč re-
alizovat celoroční projekt, který bychom 
Vám nyní rádi představili. Projekt se bude 
zabývat obnovou folklorních tradic v 
prosečském regionu. V mnoha oblastech 
Čech a Moravy si lidé svoje tradice, zvyky 
i tradiční oblečení zachovávají a chrání. 
Jsou na ně pyšní a v tomto duchu vycho-
vávají i svoje děti. Chceme se tak chovat 
i my.

Naším hlavním cílem je obnova pů-
vodního prosečského kroje a pořízení 
krojů pro naše školní zpěváky. Vyrobený 
prosečský kroj bude uložený v městském 
muzeu, ale bude také plně funkční, tzn. 
že bude možné si ho obléknout při růz-
ných slavnostech města.

S projektem souvisí i mnoho dalších 
akcí, které připravujeme.

V rámci 20. výročí Prosečské hvězdy 
proběhne soutěž ve zpěvu lidových písní 
s názvem O prosečský dřeváček. Zpí-
vat se budou písně, které souvisí s Pro-

sečí a okolím a též s celou oblastí střed-
ního Horácka a Polabí. Písně vyhledáme, 
upravíme a naučíme naše děti. S nejlep-
šími zpěváky se potom chceme zúčastnit 
regionální soutěže  ve zpěvu lidových 
písní Zpěváček Vysočiny. Zde se zpívá v 
lidových krojích a s tím souvisí i pořízení 
krojového oblečení pro naše děti.

Odborným garantem celého projektu, 
zejména v oblasti krojů, ale i tradic a 
folkloru našeho regionu, je paní Kamila 
Skopová. Je to významná česká spisova-
telka, výtvarnice a folkloristka, která učí 
na Škole folklorních tradic obor lidový 
oděv. Paní Skopovou chceme do Proseče 
pozvat na besedu nejen do školy se žáky, 
ale plánujeme s ní uspořádat ve spolupráci 
s Kulturní komisí Prosečský dýchánek.

Na jaro plánujeme připomenutí či ob-
novení dvou zajímavých tradičních akcí, 
při kterých budeme spolupracovat s Klu-
bem seniorů Proseč. Jedná se o „stavění 
máje“ a „otvírání studánek“ - slavnost se 
zpěvy a čištěním prosečských studánek.

Ke konci školního roku v rámci exkurzí 

nebo školních výletů navštívíme Betlém 
v  Hlinsku, Veselý Kopec nebo Muzeum 
vesnice Dolní Újezd. 

Také ve školní výuce budou naše tra-
dice přítomny. Inspirací nám bude napří-
klad kniha Kamily Skopové „Hody, půsty, 
masopusty – slavíme, vaříme, zdobíme a 
hrajeme si celý rok“. Tradice si nebudeme 
připomínat jenom v hodinách hudební 
výchovy, sborového zpěvu nebo výtvarné 
výchovy, ale téměř ve všech vyučovacích 
předmětech.

Do projektu se zapojí i školní jídelna, 
která každým měsíc uvaří jídlo podle re-
ceptu z Prosečské kuchařky.

Na závěr celého projektu plánujeme vy-
dat sborník písní, textů a dalších zajíma-
vostí z regionu, které během celého roku 
shromáždíme a v projektu použijeme.

Celý projekt proběhne za finanční pod-
pory města Proseč. Dále budeme žádat o 
finanční podporu Pardubický kraj.

Mgr. Dagmar Smělá
Mgr. Josef Roušar

PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Nastává čas vánoc a blíží se nový rok 2019. Chtěl bych všem za celý pe-

dagogický sbor a všechny pracovníky Základní školy a mateřské školy Pro-
seč popřát pohodové a příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
pevné zdraví, hodně úspěchů, sil a požehnání. 

Zároveň bych využil tento čas na konci roku a rád bych poděkoval všem, 
kdo s námi za celý rok jakkoliv spolupracovali a podporovali nás, ať už fi-
nančně či materiálně, pomáhali nám anebo se zajímali o naši činnost. Pře-
dem se omlouvám těm, které zde nebudu jmenovat, ale vážím si a cením 
opravdu všech.

V první řadě děkuji městu Proseč, našemu zřizovateli, jehož péče o školu 
je nadstandardní. Uvědomuji si to, neboť se bavím s řediteli jiných škol, 
kteří nemají takovou podporu zřizovatele jako my. Děkuji městu např. za 
bezplatné poskytování Sokolovny, za pomoc, kterou nám zajišťují Pro-
sečské služby pod vedením pana Josefa Soukala, s nímž je rovněž výborná 
spolupráce. Město Proseč se letos spolupodílelo na organizaci a financo-
vání některých našich akcí. Za všechny zde budu jmenovat sázení památné 
Lípy svobody 25. října a literární soutěž Malá Proseč Terézy Novákové 
19. května.

Na financování posledně jmenované soutěže se svými finančními dary 
podílely také firmy DIPRO a Bohemia Steelmont pana Jana Poslušného. 
Mezi další sponzory školy patří firma GRANITA (finance na hračky dě-
tem do MŠ a ŠD), Stavitelství TRYNKL (hračky do MŠ), PP GROUP 
(LEGO robotickému kroužku) a dále je to mnoho Vás rodičů, kteří jste 
nakoupili či přispěli na hračky dětem do mateřské školy. Moc Vám všem 
děkuji.

V neposlední řadě je naším velkým partnerem ERGOTEP CSR Institut 
firmy ERGOTEP, se kterým jsme tento rok spolupracovali na vzdělávacím 
projektu Webový expert. Firma Ergotep zajistila financování webové pre-
zentace projektu a odměny lektorům. Za spolupráci velmi děkuji.

Mgr. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč

Vánoce plné radosti
a požehnaný rok 2019

Vánoce plné radosti
a požehnaný rok 2019

Vánoce plné radosti
a požehnaný rok 2019

Vánoce plné radosti
a požehnaný rok 2019
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Klub seniorů v II. pololetí roku 2018
Letní prázdniny bývají u nás časem po-

klidu, ale přece jen jsme i letos v srpnu 
spolu se zábořskými hasiči uspořádali v 
Rychtářových sadech už 5. ročník zábav-
ného Odpoledne s harmonikáři. Pobavit 
se přišla spousta návštěvníků převážně 
střední a starší generace, které kromě 
dvanácti harmonikářů potěšili i senioři 
hudební scénkou Velká karamelová lou-
pež se známými písničkami. Ty si mohli 
zazpívat i všichni přítomní. Bonusem od-
poledne byla možnost zakoupit si „čers-
tvé“ 2. vydání Prosečských lístků (Pověstí, 
pohádek a příběhů z Prosečska) obohace-
ných o 7 nových příběhů a historické po-
hlednice Proseče. Doporučujeme ke koupi!

Po prázdninové pauze pokračoval klub 
v zajetých kolejích: čtvrteční setkání v 
klubovně a úterní vycházky turistů. Ti, 
kromě obvyklých tras v okolí Proseče a 
přilehlých obcí navštívili velmi pěknou 
Žulovou stezku Horkami u Skutče (4.9.) 

a ještě v září se vypravili na celodenní 
výlet do Horního Bradla na exkurzi do 
sklárny. Sledovali jsme tu výrobu skleně-
ných vánočních ozdob krok za krokem a 
potěšili oči i peněženky v tamní prodejně 
spoustou nádherných hotových výrobků. 
Odtud jsme se přepravili do kraje Keltů, u  
Českých Lhotic se podívali na svět z roz-
hledny Boika a pak už se vydali z Hradi-
ště na pěší túru po Keltské naučné stezce  
do Pekla a do Nasavrk. Tam po dobrém 
obědě a krátkém odpočinku všech 16 tu-
ristů provázených znalou a nadšenou prů-
vodkyní navštívilo a prohlédlo si Keltský 
archeoskanzen se zajímavými stavbami a 
stavbičkami.

 S údivem jsme zjistili, že ani přímo 
u Proseče nemáme propátrány všechny 
trasy, kaňon pod silnicí k Polance jsme 
uviděli poprvé z druhé strany.

Aby výletů nebylo málo, ještě v září 
Miluška Rejentová připravila pro všechny 
zájemce z klubu autobusový výlet do Li-
tomyšle – do Portmonea, do zámku, do 
rodného domu Bedřicha Smetany, pak 

na Růžový palouček a do Muzea vesnice 
v Dolním Újezdě. Opět se potvrdilo, že i 
v blízkém okolí domova jsou krásná, zají-
mavá a málo známá místa. 

Na začátku října jsme nezapomněli 
oslavit v klubu Mezinárodní den seniorů, 
přišel nám blahopřát sám rytíř Toulovec 
se svými hosty. (Ještě že na seniory pama-
tují přáním aspoň naši předkové. ) V říjnu 
jsme také spolu se všemi občany vzpomí-
nali 100. výročí vzniku ČSR – v klubu i 
účastí při slavnostním sázení lípy svobody 
u ZŠ.
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A už tu byl listopad věnovaný více po-
učení, vzdělávání a zábavě. Na besedě o 
soužití generací jsme přivítali psycho-
ložku PhDr L. Lažovou, poměrně bouř-
livá diskuze nakonec skončila v smířlivěj-
ším závěru. Od naší paní Vlasty Fackové 

jsme se dozvěděli něco z moudrostí Dál-
ného východu, jindy si zase potrénovali 
mozek a pobavili se při hádankách a pří-
slovích v souboji O pohár tety Kateřiny. 
Nezapomínáme ani na muže, vážíme si 
jich, máme jich v klubu málo a proto vy-

užíváme každou příležitost, abychom jim 
to dali najevo. 22. 11. jim přišla blahopřát 
ke Dni mužů celá „rodinka“ – maminka 
Helenka s pěti dětičkami, představova-
nými seniorkami. No smíchu u toho byla 
spousta. 

Uteklo to jako voda a je tu prosinec s 
vánočními přípravami a oslavami. Přišel k 
nám Mikuláš, zazpívali nám Cvrčci z MŠ, 
poslechli jsme si koncert Duhy,doporu-
čili všem seniorům i další akce ve městě. 
Náš Štědrý den slavíme vždycky trochu v 
předstihu, s tradičními zvyky, koledami a 
malými dárečky všem v klubu.

Přejeme všem krásné Vánoce a hlavně 
zdraví, štěstí a dobrou náladu v roce 
2019!

Za Klub seniorů Proseč Věra Stoklasová

Kulturní a společenské akce v prosinci 2018 a lednu 2019 

sobota 22. 12. 17 hod. 
Vítání Betlémského světla 
náměstí u betléma v Proseči  

vstupné dobrovolné 
 

pátek 26. 12. 14 hod. 
Koncert 

Náhodného seskupení NAŽIVO 
kostel sv. Mikuláše v Proseči  

vstupné dobrovolné 

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

animovaný, MSC Sokolovna,  
vstupné 40 Kč  

neděle 6. 1. 17 hod. 
KINO: Pat a Mat - zimní radovánky 

animovaný, MSC Sokolovna,  
vstupné 80 Kč

neděle 27. 1. 19 hod. 
KINO: Po čem muži touží 
komedie ČR, MSC Sokolovna,  

vstupné 70 Kč

sobota 19. 1. 20 hod. 
Pasecký „staročeský“ ples 

pořádá spolek P.A.S.E.K.Y,  
MSC Sokolovna, 
 vstupné 80 Kč

 
čtvrtek 3. 1. 17 hod. 

Cestopisná přednáška 
Manaslu a údolí Tsum Valley 

dobrodružná výprava s Petrem Novákem, 
Vzdělávací centrum Ergoeduka Proseč 

vstupné 50 Kč 

INZERUJTE 
VE ZPRAVODAJI

50 % sleva pro firmy z Proseče, 
prezentujte své výrobky a služby, 
zveřejnění nabídky volného pra-

covního místa a inzerát na prodej 
nemovitosti nacházející se na 

území města zdarma. 

Uzávěrka vždy 10. v měsíci.
Náklad 1 000 ks.  

Více info: www.mestoprosec.cz 
nebo na telefonu  

728 366 359. 
 

Objednávky: 
zpravodaj@prosec.cz 
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé
Bernard Minier – Noc, Lisa Jackson 

– Horká krev, Barbara Wood – Země 
odpoledního slunce, Wilbur Smith – 
Zlatý lev, Tess Gerritsen – Elixír mládí, 
Karin Slaughter – Zběsilost, Mary 
Higgins Clark – V podezření, Laura 
Walden – Půlnoční rituál, Maude Ju-
lien – Pod zámkem, Petra Stehlíková 

– Faja, Petra Soukupová – Nejlepší pro 
všechny, Táňa Keleová-Vasilková – 
Dva životy, Hana Whitton – Kateřina 
Lucemburská, Jaroslava Černá – Tý-
den blázna, Monika Wurmová – Barvy 
lásky, Prokletý tanzanit
Naučná literatura:
Alžběta Langová a Renáta Růžičková – 
Stopy židů v Pardubickém kraji
Knihy pro děti:
Jiří Kahoun – O čertech, medvědech, 
myškách a všech mých přátelích, Petr 

Sís – Robinson, Jana Šrámková – Dům 
číslo 226, Petra Dvořáková – Každý 
má svou lajnu, Tereza Vostradovská, 
Šárka Svobodová a Robin Král – Řez 
kočkou, Mary Kelly – Zasněžená čer-
venka, Jill Hucklesby - Ztracený ježe-
ček, Osamělý králíček, Daniela Kro-
lupperová – Vědí draci o legraci?

Přeji vám, ať vás štěstí a pohoda vánoc 
provází po celý nový rok a těším se na 

setkání se čtenáři v roce 2019.
Eva Rejentová

Podzim v městské knihovně ve znamení besed
Podzimní besedování v městské 

knihovně zahájili předškoláci z mateřské 
školy a přišli si poslechnout pohádku o 
malém ježečkovi Dupálkovi. Pohádku 
dětem přečetla „Pohádková babička“, 
paní Božena Skalová. Dětem se pohádka 
moc líbila, takže si knihu vypůjčily do 
mateřské školy, aby jim mohly paní uči-
telky přečíst všechny příběhy o ježečkovi.

Začátkem října navštívili knihovnu žáci 
ze šesté třídy s paní učitelkou Tomáško-
vou. Většina šesťáků knihovnu již dobře 
zná, ale pro nové dojíždějící žáky to 
bylo první seznámení s chodem městské 
knihovny. Děti se mimo jiné dozvěděly, 
jaké knihy si mohou v knihovně půjčit, 
kde je mají hledat, kdy je mají vrátit, kdy 
mohou navštívit knihovnu. Na stole pro 
ně byly připraveny doporučené knihy ke 
čtení v šesté třídě a děti využily tuto mož-
nost a vypůjčily si domů knihy ke čtení. 

V pátek 19. října navštívili městskou 
knihovnu žáci z 5. třídy s paní učitelkou 
Roušarovou a besedovalo se o různých 
žánrech literatury. Děti si vyslechly vždy 
úryvek z knihy daného žánru a měly určit, 
o jaký žánr literatury se jedná. A zvládli 
to všichni na jedničku! Na konci besedy 
si mohly děti prohlédnout knihy doporu-
čené pro čtení v páté třídě a měly mož-
nost si nějakou knihu i vypůjčit.

Začátkem listopadu si deváťáci společně 
s paní učitelkou Pavlovičovou poslechli v 
knihovně besedu o německém spisova-
teli Erichu Mariu Remarqueovi. Mluvili 
jsme také o jeho nejslavnějším válečném 

románu Na západní frontě klid, který je 
známý z filmového zpracování. A bylo vi-
dět, že žáci poslouchali pozorně, protože 
závěrečný test, kdy měli za úkol poznat 
názvy románů, zvládli bez jediné chyby.

Poslední podzimní beseda proběhla 
ve středu 28. listopadu, kdy do městské 
knihovny přišla motýlková třída z ma-
teřské školy. „Pohádková babička“, paní 
Marie Řebíčková, přečetla dětem po-
hádku „Jak si zajíc, vrána a ježek rozdě-
lili jablko“ a po pohádce dětem rozdělila 
jablíčka přesně tak, jak se to povedlo v 
pohádce moudrému medvědovi z knížky 
Pohádky se zvířátky. 

Eva Rejentová, vedoucí městské knihovny

Hudební večer
V pondělí 26. listopadu po celý den 

zněly sokolovnou tóny klavíru a vio-
loncella. Daniel Jun a Petr Mašlaň si 
připravili pro prosečské posluchače 
dvě dopolední představení pro zá-
kladní školu a večerní představení pro 
prosečskou veřejnost. Hudební ve-
čer byl rozdělen na dvě části, v první 
části Daniel a Petr zahráli skladby 
Čajkovského, Mendelssohna-Barthol-
dyho, Gershwina nebo Saint-Saense. 
Po přestávce zazněly již odlehčenější 
skladby jako třeba Život je jen náhoda 
od Jiřího Ježka, What A Wonderful 
World od Louise Armstronga nebo 
píseň Tonight z muzikálu West Side 
Story v úpravě Jiřího Kabáta. Proseč-
ské obecenstvo bylo nadšené a odmě-
nilo mladé muzikanty za jejich výkon 
velkým potleskem. Byl to příjemně 
strávený večer.

Za kulturní komisi Eva Rejentová
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ÚČETNICTVÍ A DANĚ 

●  kompletní vedení účetnictví a daňové evidence                       
●  DPH, silniční daň, …  
●  zpracování daňových přiznání 
●  poradenství začínajícím podnikatelům 
●  komunikace s úřady, zastoupení klienta 

Ing. Jolana Bohatá 

mobil: 732 418 410 
jolana.bohata@hapec.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzertní prostor před promítáním filmů v kině
Město Proseč nabízí inzertní prostor na plátně 

před promítáním filmů v městském kině. 
Bližší informace Ondřej Klofát, tel. 776 708 029
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