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Kuchyň školky brzy v novém
Město se připravuje na rekonstrukci 

kuchyně v mateřské škole v čp. 220. 
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo roz-
hodnuto o zachování kuchyně v bu-
dově školky zahájilo již město přípravu 
projektové dokumentace. Budova a 
kuchyně je z roku 1962 a tomu od-
povídá její stav, a především rozvody 
vody a elektro. Rekonstrukce by měla 
proběhnout v letních měsících a může 
být spojena s určitým omezením pro-
vozu o kterém bude vedení školy ro-
diče včas informovat.

Lokalita Čechalova v přípravě
Zastupitelé města Proseč na svém 

posledním jednání rozhodli o zahájení 
projektových prací na lokalitě „Čecha-
lova“, která bude společným projek-
tem města, místní Římskokatolické 
farnosti a soukromých vlastníků. Díky 
spolupráci, kterou plně zaštiťuje město 
zde brzy vznikne hned několik nových 
stavebních parcel pro individuální vý-
stavbu, z nichž 2 bude vlastnit město.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na návštěvě Proseče
Ve středu 23. ledna 2019 navštívil Pro-

seč hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický a zdržel se u nás skoro 3 ho-
diny. Společně s hejtmanem přijel na ná-
vštěvu také bývalý hejtman Pardubického 
kraje a ministr pro místní rozvoj Radko 
Martínek. Společná diskuze proběhla se 
členy rady města, byla věcná a hejtman 
se během ní seznámil s investičními pro-
jekty města, hovořil sám o nastavení ev-
ropských fondů v příštím programovém 
období 2021-2027.

Zájem vzbudila nová sportovní hala, na 
kterou má město připravenou projekto-
vou dokumentaci a vydané stavební povo-
lení. Bohužel národní dotační tituly jsou 
špatně nastaveny, dotační titul Minister-
stva školství a tělovýchovy například vylu-
čuje, aby nová sportovní hala byla v areálu 
školy a byla využívána i ke školní výuce a 
dotační titul Ministerstva pro místní roz-
voj je pro změnu nastaven na max. výši 
dotace 5 mil. korun, což znemožňuje vý-
stavbu, protože město k zahájení realizace 
potřebuje dotaci alespoň 10 mil. korun.

„Současné nastavení dotačního titulu je ta-
kové, že neumožňuje z dotačních prostředků 
postavit halu v areálu školy, což je z mého 
pohledu kritérium, které je naprosto ne-
smyslné. Základním cílem by mělo být, aby 
sportoviště bylo využíváno co nejvíce, tedy 
dopoledne školáky a odpoledne sportující ve-
řejností. Budeme chtít jednat se státem, aby 
vyšel nastavením více vstříc obcím podobné 
velikosti jako Proseč,“ řekl hejtman Neto-
lický, který se detailně seznámil s připra-
vovaným projektem.

Hejtman se zajímal o rozšiřování prů-
myslové zóny a spolupráci s místní firmou 
Ergotep. Tématem byla také dostavba 
odborných učeben školy a příprava nové 
lokality „Vyhlídka“ pro výstavbu RD. 
Hejtman přislíbil pomoc při jednáních 
se státem o nastavení dotací, opravách 
krajských komunikací na našem území a 
nabídl bezúplatný převod pozemků pod 
chodníky do majetku města, pokud se na-
cházejí na pozemcích v majetku kraje.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč hledá ve spolupráci s univerzitou nové využití skládky
Město stojí v současné době před 

nelehkým úkolem provést rekultivaci 
skládky zeminy pod Pasekami. V návaz-
nosti na připravovanou lokalitu Vyhlídka 
chceme, aby nové místo pro bydlení vypa-
dalo celkově dobře. Navázali jsme proto 
spolupráci s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze a oslovili přímo vedoucího 
katedry zahradní a krajinné architektury 
doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc., který 
naši lokalitu navrhl mezi studentské pro-
jekty. Ve čtvrtek 21. února 2019 přijela 
do Proseče skupina studentů s docentem 
Vaňkem, aby si místo prohlédla a zjistila 
naše představy. Na základě dohodnuté 
spolupráce vznikne do několika měsíců 

celkem 7 projektů, které budou řešit 
změnu vzhledu a také nové využití tohoto 
místa pro občany, děti a odpočinek. Ob-
čané poté sami rozhodnou o výběru nej-
lepšího projektu, ve kterém se bude dále 
pokračovat.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Pokladna 
Městského úřadu Proseč:

Pondělí:  8.00 - 11.00
    12.30 - 17.00
Úterý:   8.00 - 11.00
Středa:   8.00 - 11.00
    12.30 - 16.00
Pátek:   8.00 - 10.00 

Kontakt: Vlasta Zárubová
   pokladna@prosec.cz
   tel.: 468 005 024

Ježíškova vnoučata
V listopadu 2018 jsem opět přihlásila 

klienty Pečovatelské služby Proseč do 
charitativního projektu Ježíškova vnou-
čata, který pomáhá lidem v domovech pro 
seniory, domech s pečovatelskou službou 
a dalších podobných státních i nestátních 
zařízeních.

Cílem bylo udělat radost lidem v po-
kročilém věku, kteří nemají prostředky, 
sílu nebo jen ochotný a vhodný doprovod 
k naplnění nějakého přání. Tento pro-
jekt běží již několik let a několikačlen-
nému týmu se podařilo splnit několik tisíc 
hmotných nebo zážitkových přání.

Jde o to, že přes webová rozhraní vklá-
dají kontaktní osoby z jednotlivých za-
řízení přání seniorů nebo svých klientů. 
Tím vznikne databáze věcných darů a 

přání. Regionální stanice Českého roz-
hlasu tuto databázi ve vysílání propagují 
a snaží se najít dostatečné množství dob-
rovolníků (Ježíškových vnoučat) k tomu, 
aby byla přání splněna.

Ježíškova vnoučata podporuje DHL, 
Asociace krajů České republiky a většina 
hejtmanů.

V roce 2018 jsem přihlásila celkem 22 
našich klientů, kteří žijí osamoceně,  a 
nebo nemají prostředky na zakoupení 
dárku. U mnoha z nich je to ne o potřeb-
nosti, ale radosti, že byli obdarováni. 

Chtěli bychom jménem našich kli-
entů poděkovat všem, kteří poslali nebo 
přivezli dárky. Dárky pro naše klienty 
přivezla některá „Ježíškova vnoučata“ až 

z Brna osobně, některé byly zaslány poš-
tou nebo přes DHL. Některé Ježíškova 
vnoučata nám zůstala věrná od roku 2017 
a předem se ozvala a už měla připravený 
dárek pro všechny klienty na vánoční ve-
čírek. – mezi nimi i pan Tesař z České 
Třebové, který nám ho i sám přivezl. 
Nezapomněli na nás ani kolektiv firmy 
Saint-Gobain z Litomyšle.

Velké překvapení pro nás měli členové 
týmu Ježíškových vnoučat, kteří nám po-
slali pro všechny klienty a pečovatelky čo-
koládu a krásná přání, která malovaly děti 
z různých škol a školek.

Poděkování patří všem dárcům, kteří se 
do tohoto projektu zapojili.

Stanislava Češková

Poděkování prosečským skautům
V sobotu 22. 12. 2018 uspořádali pro-

sečští skauti při Vítání Betlémského 
světla 2018 vánoční minitrh výrobků z 
dílen jejich střediska a jejich zakoupe-
ním jste podpořili nákup toaletní židle 
pro klienty Pečovatelské služby v Proseči, 
případně pro spoluobčany k zapůjčení do 
domácnosti.

Skauti vybrali celkem 3 780,- Kč, a 
cena toaletní židle je 2 350,- Kč + 168,- 
Kč poštovné. Za zbývající částku ob-
jednáme dalšího pomocníka pro klienty 
k zapůjčení i do domácností – stolek k 
lůžku.  V současné době je již objednaná 
toaletní židle a měla by být dodána na pe-

čovatelský dům během několika dnů.
Jménem klientů pečovatelské služby 

děkuji za jejich pomoc, kterou jsme velice 
ocenili již v roce 2016 a 2017, kdy byla 
sbírka určena pro chodítko se sedátkem a 
invalidní vozík. Jsme velice rádi, že díky 
jejich pomoci můžeme zlepšovat péči o 
naše klienty a nabídnout jim i pomůcky, 
které jim usnadní život nebo zjednoduší 
jejich zdravotní problémy.

Stanislava Češková, 
vedoucí pečovatelské služby

Poděkování
Děkuji vedení města za gratulaci 

k mému životnímu jubileu. 
Josef Sláma, Záboří 

Mezi obyvateli Proseče najdeme téměř 20 Dobrých andělů

Dobrým andělem se stává každý, kdo 
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřed-
nictvím pravidelných finančních pří-
spěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, 
které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto 
darům pak mohou jejich rodiče uhradit 
výdaje spojené s léčbou - například čas-
tou dopravu do nemocnice, doplatky léků, 
speciální stravu, zdravotnické pomůcky, 
rehabilitace a další potřebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 

218 rodin, z Proseče pochází 2 z nich. 
Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme 
téměř 20. Děkujeme všem, kteří se roz-
hodli nezištně pomáhat druhým. Každý 
den vidíme, že i malý příspěvek pomůže 
a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzka-
zuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzaklada-
tel nadace Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý 

anděl odevzdává potřebným rodinám do 
posledního haléře, protože je její provoz 
hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sý-
kory a dalších filantropů. Navíc získává 
každý dárce, který se zaregistruje na www.
dobryandel.cz, i přístup do svého Anděl-
ského účtu, kde vidí konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace 
každý měsíc přijme 100 nových žádostí 
o pomoc a celkem odesílá příspěvky více 
než 3 400 rodin.

Markéta Křížová
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Šumsadu bude letos 17. srpna
Letní festival Šumsadu už má za sebou 

pět ročníků a přípravy na ten šestý jsou 
aktuálně v plném proudu. Pořádání této 
akce je tradičně docela velká výzva, mimo 
jiné proto, že se nedaří naplnit dlouho-
dobou vizi kulturní komise a přání ve-
dení města a přilákat více návštěvníků. 
Na druhou stranu je návštěvnost docela 
stabilní, nesnižuje se, a to je jeden z dů-
vodů, proč do toho jdeme znovu. Pro 
letošní rok počítáme s účastí pěti kapel 
a s divadelním představením na úvod 
sobotního programu. Sobota 17. srpna 
je dnem konání hlavní části festivalu, na 
letošek ale připravujeme program již na 
páteční večer. Celkově jdeme tedy cestou 
rozšíření programové nabídky, vypra-
covanějším výběrem kapel a přilákáním 
zajímavých osobností nad rámec hudeb-

ních těles. Další podrobnosti o letošním 
ŠUMSADU přineseme v příštím Zpra-
vodaji.  

Za kulturní komisi Marek Rejent

Proseč připravuje novou 6. etapu 
kanalizace a ruší slevy na stočném

V posledních 18 letech byla v Proseči 
vybudována rozsáhlá síť splaškové kanali-
zace včetně Čistírny odpadních vod. Pro-
vozovatelem celé kanalizační sítě je město 
Proseč, které provozuje také kanalizaci v 
Boru u Skutče. Odkanalizováno je v sou-
časné době více než 95 procent nemovi-
tostí v Proseči, Podměstí a Záboří.

Letos v lednu město Proseč podalo žá-
dost o dotaci na Ministerstvo zemědělství 
o dotaci na VI. etapu kanalizace. Nová 
etapa řeší odvádění splaškových vod z ulic 
K Návsi, Za Šumavou a část  ulice Lipová 
v Záboří. V případě, že město dotaci ob-
drží, proběhne výběrové řízení na doda-
vatele prací, které by mohly být zahájeny 
ještě v tomto roce.

Následovat by mělo v rámci 7. etapy 
odkanalizování zbývající části ulice Budi-
slavská, které je závislé na získání potřeb-
ného pozemku v majetku státu pro pře-
čerpávací stanici, protože spádově terén 
neumožňuje gravitační odkanalizování. 

Z důvodu optimálního stavu současné 
kanalizace byly zrušeny od 1. ledna 2019 
všechny dosud poskytované slevy a úlevy 
na stočném. Stočné bude vybíráno v plné 
výši podle hodnoty z vodoměru nebo 
paušálem. Vlastníci nemovitostí, kterým 
byla tato sleva poskytována, by měli své 
septiky vhodným způsobem vyřadit, aby 
odpadní vody odtékali přímo do městské 
kanalizace na ČOV.

Město Proseč bude letos také prově-
řovat, zda jsou evidované všechny zdroje 
vody, které směřují do kanalizace.

Rada města Proseč
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Pasecký „staročeský“ ples
V sobotu 19. ledna 2019 jsme se sešli 

v Sokolovně na tradičním, letos už se-
dmnáctém, paseckém plese. K tanci nám 
zahrála kapela Vepřo Knedlo Zelo, která 
byla letošní novinkou. Atmosféra byla 
úžasná, děkujeme všem, kdo jste si přišli 
zatančit, byli jste skvělí. 

Velké poděkování si zaslouží také pořa-
datelé, kteří se starají o veškeré přípravy 
a celý průběh plesu, ale především velice 
děkujeme všem sponzorům, jejichž záslu-
hou byla „tombola“ opět bohatá. Věříme, 
že se ples líbil a všichni se zase sejdeme 
příští rok v sobotu 18. ledna 2020 v So-
kolovně.

Všechny fotky si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na stránkách města Proseč: 
https://mestoprosec.rajce.idnes.cz/Pa-
secky_starocesky_ples_-_19._1._2019.

Pokud máte nějaké připomínky nebo ná-
měty k plesu, kapele, případně jiným akcím 
budeme rádi, když se nám ozvete na face-
bookové stránce Paseky - 2017 z.s. nebo za-
sláním e-mailu na paseky2017@seznam.cz.

P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s.
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Poděkování
Chtěli bychom já i moje vnou-

čata - Veronika, Šimon a Daniel, 
upřímně poděkovat paseckému 
spolku za dárky, kterými byly ob-
darované na vánoce.

Jana Holubová 
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Ohlédnutí za rokem 2018 u SDH Proseč
Rok 2018 je již sice chvíli za námi, ale 

my bychom vám rádi přiblížili, jak vypa-
dal a co se v něm událo nového. Zásahová 
jednotka v roce 2018 vyjížděla k 22 zása-
hům, z toho ke třem požárům, ke čtyřem 
dopravním nehodám a čtrnáckrát k tech-
nické pomoci, jednou šlo o planý poplach.

Na začátku roku se členové výjezdové 
jednotky zúčastnili pravidelného školení 
obsluhy motorové řetězové pily, řidiči 
periodického školení a velitel školení k 
prodloužení způsobilosti. Nosiči dýchací 
techniky absolvovali cyklickou lékařskou 
prohlídku složenou z vyšetření spirome-
trického a EKG. Během jara probíhala 
příprava techniky na STK a jednotka se 
připravovala na okrskovou soutěž. Po-
máhali jsme také při mytí koupaliště na 
Martinicích. Již tradičně jsme navštívili 
děti ze ZŠ a MŠ Proseč a poprvé také 
školku v Nových Hradech.

Okrsková soutěž se letos konala ve 
Zderazi, a přestože a nebo možná právě 
proto,  že jsme letos poprvé soutěžili s 
novým silnějším strojem, propadli jsme se 
až na 11. místo. V červnu došlo k přepro-
gramování vysílaček z důvodů změny ra-
diových frekvencí, které jsme museli uvol-
nit NATO, téměř ⅔ vysílaček bylo nutno 
z důvodu stáří vyřadit. Zúčastnili jsme se 
také oslav 130 let od založení sboru dob-
rovolných hasičů v obci Doubravice. V le-
tošním velmi horkém a suchém létě jsme 
již tradičně naváželi vodu na tábory, fun-
govali jsme jako kropicí vůz a také jsme 
pomáhali spoluobčanům od vos a sršňů.

V září se na náměstí konal již tradiční 
den řemesel, na kterém jsme při příleži-
tosti výročí 150 let od vyhoření Proseče 
předvedli dobovou ukázku s koněspře-
žnou stříkačkou firmy Stratílek. Přes-

tože Proseč opět “lehla popelem”, ukázka 
sklidila velký úspěch. Vrcholem tohoto 
dne a i celého loňského roku bylo slav-
nostní předání nové velkoobjemové cis-
terny financované z dotačního programu 
IROP, s finanční spoluúčastí města 
Proseč a sponzora firmy Bohemia Steel-
mont. Tento vůz byl vyroben dle našich 
požadavků firmou THT Polička. Od 
října nová cisterna nahradila starou CAS. 
Menší komplikací bylo náhradní gará-
žování, ale vše se vyřešilo a nový vůz má 
za sebou již několik zásahů. Naše velké 
poděkování patří Městu Proseč, za to, že 
zajistila financování nákupu a současně i 
financuje provoz.

Velkou radost nám dělaly i děti v 
kroužku mladých hasičů, když v prů-
běhu roku na soutěžích sbíraly pěkné vý-
sledky, jak za družstva, tak za jednotlivce. 
Na Okresním kole hry Plamen 26.-27. 
května v Chrudimi jsme po jednotlivých 
velmi úspěšných soutěžích, ale po ne-
šťastné penalizaci za krátké hadice, skon-
čili na celkovém šestém místě. 

První velké vítězství v kategorii mlad-
ších nás pak čekalo na poháru v Krouně  
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Kulturní akce v březnu 

pátek  1. 3. 19:30 hod. 
Taneční bál 

hraje skupina BIG BAND Chrudim, 
pořádá Evangelická církev v Proseči 

a Poličský seniorát ČCE  
MSC Sokolovna, vstupné 100 Kč

sobota 2. 3. 10 hod. 
Masopustní průvod 

pořádají SDH Záboří a Ženy ze Záboří, 
Městský park Rychtářovy sady

čtvrtek 7. 3. 17 hod. 
Beseda s Jakubem Lustykem 
Vzdělávací centrum Ergoeduka, 

vstupné dobrovolné

pátek 8. 3. 19 hod. 
KINO: Zrodila se hvězda 

hudební drama 
MSC Sokolovna, vstupné 70 Kč

 
sobota 9. 3. 19 hod. 

Divadelní improvizační show 
– 10 veseloher za jediný večer  

hraje skupina Džem theatre,  
pořádá Kulturní komise, 

MSC Sokolovna, vstupné 80 Kč 

neděle 17. 3. 17 hod. 
KINO: Leo Da Vinci: 

Mise Mona Lisa 
animovaný, dobrodružný film 

MSC Sokolovna, vstupné 50 Kč  

středa 20. 3. 18 hod. 
Prosečský dýchánek 

Zbyněk Pientka 
pořádá Kulturní komise,  
Stará evangelická škola 

vstupné dobrovolné

pátek 22. 3. 19 hod. 
KINO: Bohemian Rhapsody 

hudební životopisný film 
MSC Sokolovna, vstupné 70 Kč

 
sobota 23. 3.  20 hod. 

Taneční zábava 
hraje hudební skupina Rock Factor, 

pořádá SDH Záboří 
MSC Sokolovna

3. června, druhé družstvo současně získalo 
pěkné páté místo. Potvrzení výsledku na 
sebe nenechalo dlouho čekat a děti opět 
zvítězily na Memoriálu F. Šplíchala ve 
Zderazi. Zde také přišly pěkné výsledky 
jednotlivců, když se Deniska Šlégrová 
umístila na krásném 3. místě. Toto umís-
tění pak zopakovala ještě v Cholticích a 
Lukavicích. Celkově se pak v kategorii 
starších dívek umístila na 2. místě. Na 

Lukavickém poháru opět uspělo i naše 
první družstvo a připsalo si na konto další 
vítězství.

Ve Slatiňanech 23. září proběhlo po-
slední kolo Ligy požárních útoků, kde 

jsme bojovali o celkové vítězství v Chru-
dimském okrese. Přest ože jsme i zde zví-
tězili, celkové vítězství nám uteklo o je-
diný bod a skončili jsme tak na celkovém 
druhém místě za Hlinskem. Naše první 
družstvo zde předvedlo nejrychlejší čas 
útoku sezony. Ani na podzimním bran-
ném závodě se děti nenechaly zahanbit a 
získaly krásné 3. místo.

Fungování kroužku mladých hasičů a 
jejich rozvoj jsme podpořili školením ve-
doucích, výrobou sportovních překážek, 
nástřikových terčů, které jsme opatřili i 
časomírou. Zakoupili jsme sadu nových 
hadic, sportovní rozdělovač a další. Na 
tento rok plánujeme zakoupit vozík na 
převoz materiálu na soutěže, sadu savic 
se sportovním košem, džberovky, nové 
helmy a sadu dresů. Děkujeme všem, 
kteří nás podporují ať už finančně, svým 
volným časem, účastí a podporou na sou-
těžích, či jinak přispívají k fungování na-
šeho kroužku.

S přáním úspěšného roku 2019 
SDH Proseč
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LEDEN 2019 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
MEMENTO

Ve středu 9. ledna naši školu navštívili 
pánové Mgr. Vítek Chadima a Oto Raj-
man z agentury RAJCHA s působivou 
dramatizací románu Radka Johna ME-

MENTO. Jednalo se o pořad v rámci 
protidrogové prevence určený žákům 
8.–9. tříd. 

Prostřednictvím této dramatizace jsme 
se seznámili se skutečným příběhem mla-
dého narkomana Michala Otavy, jehož 
život fatálně poznamenala drogová závis-
lost. Záměrem autora bylo varovat před 
vážným nebezpečím toxikomanie a po-
ukázat na téměř mizivé procento úspěš-
nosti léčby. Pořad, který trval zhruba 
hodinu, nás velmi zaujal, po celou dobu 
jsme soustředěně sledovali poutavý pří-
běh. 

Pořad byl velmi zajímavý a poučný a 
snad i natolik sugestivní, aby odradil po-
sluchače od případného možného experi-
mentu s drogami. 

Petra Kynclová

BESEDA O HOLOCAUSTU

V pondělí 28. ledna se v deváté třídě 
uskutečnila beseda o holocaustu. Vedla ji 

paní Miroslava Göblová, která je lektor-
kou Mezinárodního křesťanského velvy-
slanectví Jeruzalém. Paní Göblová nám 
nejdříve vysvětlila, co si máme pod po-
jmem holocaust představit. Během před-
nášky jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vého o životě Židů. Zhlédli jsme film o 
životě českých Židů, kteří přežili hrůzné 
podmínky v koncentračních táborech.

V dnešní době se jen těžko můžeme 

vžít  do situace, která byla před tolika lety. 
Proto jsme rádi, že nám beseda tuto dobu 
přiblížila. 

Dnes je v těchto místech památník, 
který má zajistit, aby se na tyto události 
nezapomnělo a aby se podobná hrůza ne-
mohla nikdy opakovat. 

/Zkráceno – celý text najdete ve škol-
ním časopisu./

Tereza Netková

MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ 
 Ve čtvrtek, 24. 1. 2019, naši školní 

dílnu navštívilo třináct předškoláků z ma-
teřské školy. Připravovali se na dílničky, 
kterými budou v jarních měsících prochá-
zet. 

Seznámili se pod vedením pana učitele 
Mikuleckého se základním truhlářským 
nářadím a vyzkoušeli si zatloukání hře-
bíků, jejich vytahování pomocí kleští a 
řezání ruční pilou. Všichni byli pozorní a 
snažili se s nářadím co nejlépe zacházet.
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Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz

NÁVŠTĚVA U SENIORŮ 
Od roku 1990 se každoročně 1. října 

slaví Mezinárodní den seniorů. Meziná-
rodní den seniorů je věnován našim pra-
rodičům, babičkám a dědečkům, je to den, 
který ukazuje na to, že bychom si měli 
uvědomit, s čím se musí potýkat senioři. 
Jedná se o mnoho překážek a schody do 
obchodního domu jsou v některých pří-
padech tím nejmenším. V mládí si nikdo 
z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že 

jednou budeme všichni staří. A protože 
v naší škole udržujeme s Klubem seniorů 
velmi úzký a přátelský vztah, zašli jsme se 
k nim podívat ve středu 23. ledna, aby-
chom zjistili, jak se jim v novén roce daří. 
Dozvěděli jsme se od nich mnoho zají-
mavého, „vypravování“ jim jde mnohem 
lépe než nám. Beseda se nám moc líbila a 
těšíme se na další setkání. 

Jan Uličný

ZLATÝ ÁMOS
Když na vánoční besídce mé třídy za-

znělo: „Paní učitelko, máme pro Vás dá-
rek od celé školy“, trošku mě to vyděsilo. 
Když jsem pak dostala archy s podpisy na 
Zlatého Ámose, mísily se ve mě pocity 
radosti a štěstí se strachem z neznámého. 
Všechny obavy ale brzy přešly v těšení se 
na novou zkušenost.

Během vánočních prázdnin děti s po-
mocí pana ředitele dokončily přihlášku 
doplněním popisu, proč mě na tento titul 
nominují, i náš nejlepší společný zážitek. 
A hned po Vánocích začaly přípravy na 
regionální kolo. Bohužel se ho nemohla 
zúčastnit celá třída, proběhlo tedy de-
mokratické hlasování tří zástupců třídy. 
Nejvíce hlasů získali Honza Uher, Naty 
Fridrichová a Sába Křiklavová. Nečekal 
je vůbec lehký úkol - v 5 minutách pře-
svědčit porotu, proč zrovna jejich paní 
učitelka by měla postoupit do semifinále.

Po mnohých třídních debatách, ná-
padech a hodinách jejich práce jsme 12. 
2. vyrazili do Senátu ČR s odhodláním 
předvést co nejlepší obhajobu. Po slav-
nostním zahájení a proslovu zakladatele 
ankety Zlatý Ámos Ladislava Hrzala i 
zástupců Senátu Miluše Horské a Jaro-
slava Milnera, jsme byli podle vyloso-
vaných čísel rozděleni na dvě poloviny. 
My jsme se nejdříve vydali na poutavou 
hodinovou prohlídku úchvatných pro-
stor Valdštejnského paláce. Viděli jsme 
reprezentativní salónky, kde probíhají 
státnické návštěvy, dary státníků ze všech 
koutů světa, i části Valdštejnského paláce, 
kde mají kanceláře naši senátoři. Pro-
hlídku jsme zakončili v pro nás nezná-
mější části - jednacím sále. Po obědovém 
rautu na nás čekala obhajoba před po-
rotou. Důvody, proč mám postoupit do 
dalšího kola právě já, měli moji "obhájci" 
doplněné scénkou, básničkou i tajenkou 
pro porotu, kulisu jim dělal vyrobený 
poster s fotkami naší třídy, přáníčky i 
kresbou mého portréru. Poté následoval 
krátký rozhovor s porotou. Pár minut, 
které jim byly vyčleněny, zvládli výborně. 
Pak už nezbývalo nic než čekat na ver-
dikt poroty.

Po studentské hymně zaznělo to, čím 
byl naplněn celý den: „Vy všichni jste 
vítězové.“ A skutečně jsme se všichni po 
tomto dnu, který se celý nesl ve slavnostní 

přátelské atmosféře, tak cítili. Do dalšího 
kola jsme sice nepostoupili, ale i tak jsme 
odjížděli s krásným pocitem a ještě větší 
radostí, že máme jedni druhého. Chtěla 
bych tímto ještě jednou poděkovat všem 
mým žákům napříč celou školou za tuto 
nominaci, moc si toho vážím. A připojím 
vzkaz, který jsem měla na tričku při ob-
hajobě: Moji žáci jsou NEJ 

Mgr. Romana Pešková
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 „LEDEN, LEDEN, PŘIKRYL VODU LEDEM…“
 V lednu byla zima jako v pohádce, a 

tak jsme měli celý měsíc zaměřený na 
zimní tematiku. I třídy a chodby se nám 
proměnily v ledová a sněhová království. 
Venku jsme si užívali sněhu a ledu, což se 
nám všem moc líbilo a pak se nám po po-
hádce krásně spalo.

ŠKOLÁCI VE ŠKOLCE
Posledního ledna bývá zvláště pro prv-

ňáky důležitým dnem, kdy dostávají své 
vůbec první vysvědčení. A tak již tradičně 
zavítali i mezi nás „školkáčky“, kde si u 
předškoláků sdělili dojmy ze školních la-
vic a poté jsme si všichni společně pěkně 
pohráli. 

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
„Já umím postavit sněžáka.“ 
„A jak se staví?“ 
„To musíš udělat tři koule…“

Za MŠ Ilona Šenkýřová
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NÁVŠTĚVA Z PARDUBICKÉHO KRAJE A PODPORA NADÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE
22. ledna 2019 na naši školu zavítala 

delegace z Pardubického kraje: Ing. Bo-
humil Bernášek, člen Rady Pardubického 
kraje zodpovědný za školství, Mgr. Mar-
tin Kiss, vedoucí odboru školství KÚ Par-
dubického kraje a Mgr. Lenka Havelková 
z odboru školství - oddělení organizační 
a vzdělávání. 

Návštěva začala na Městském úřadu 
Proseč, kde se pan starosta Jan Macháček 
zajímal o možnosti financování dostavby 
pavilonu odborných učeben v cca 15 let 
rozestavěné přístavbě školy. Společně 
jsme navštívili firmu BPK.

Další diskuse již probíhala v ředitelně 
školy, kde se v přátelské atmosféře jed-
nalo o problematice podpory nadání 
všech dětí. Právě systém podpory nadání, 
který naše škola má vypracovaný, rea-
lizuje ho a stále ho vylepšuje, byl důvod, 
proč se tato návštěva z Pardubického 
kraje uskutečnila. Pan Kiss ocenil, že se 
prosečská škola podpoře nadání věnuje a 
doslova řekl, že by se školy v Pardubic-
kém kraji, které mají vypracovaný systém 
podpory nadání, daly spočítat na prstech 
jedné ruky.

Cílem pana radního a odboru školství 
Pardubického kraje je najít způsob pod-
pory nadání dětí na základních školách 
všech typů. V malých městech velikosti 
Proseče  nejsou možnosti pro nadané jako 
ve velkých městech, proto pan ředitel Jo-
sef Roušar zmínil, že by centrem podpory 
nadání všech dětí měla být v dané obci 
hlavně základní škola.

Účelem návštěvy bylo podívat se, jakým 
způsobem naše škola podporuje nadané 
a talentované žáky. Pan ředitel předložil 

„Plán podpory nadání na ZŠ a MŠ Pro-
seč“. Přednesl, jakými způsoby se dětem 

s nadáním věnujeme, jaké mají děti mož-
nosti rozvoje svého různorodého talentu a 
potenciálu. 

Během vyučovacích hodin mají učitelé 
připravenou práci pro rychlejší a bystřejší 
žáky, tzv. obohacování výuky. V dnešní 
době, kdy probíhá společné vzdělávání 
neboli inkluze, je toto obohacování výuky 
velmi obtížné realizovat. Proto jsme hle-
dali další možnosti, jak nadaným žákům 
poskytnout rozšíření výuky, a vymysleli 
jsme KLUB KOUMÁKŮ, jehož náplní 
je především takové učivo, se kterým se 
žáci v normálních hodinách běžně nese-
tkají. KLUB KOUMÁKŮ vede paní uči-
telka Veronika Roušarová, která je apro-
bovaná nejen pro výuku na 1. a 2. stupni 
základní školy, ale má zkušenosti s uče-
ním na gymnáziu i vysoké škole.

Víme také, že ne všichni žáci mají na-
dání v naukových předmětech (matema-
tika, český jazyk, cizí jazyky, ad.), ale mo-
hou být talentovaní hudebně, sportovně, 
technicky a v mnoha dalších oblastech. 
Nabízíme proto přímo ve škole nebo ve 
spolupráci s dalšími institucemi a spolky 
širokou nabídku volitelných a nepovin-
ných předmětů, zájmových útvarů, reali-
zujeme školní projekty cílené na jednot-
livé ročníky, celou školu nebo jednotlivé 

stupně. V projektech se mohou proje-
vit děti, které vynikají svou výřečností, 
schopností prezentovat nebo nadáním 
pro týmovost a spolupráci. Víme, že se 
člověk nejvíce naučí při tom, když nějaký 
problém musí vysvětlovat ostatním, a 
proto se mnoho akcí a projektů ve škole 
realizuje formou „DĚTI UČÍ DĚTI“. 
V neposlední řadě mají žáci možnost se 
pravidelně účastnit mnoha soutěží, které 
svou různorodostí opět reflektují širokou 

škálu podpory všech oblastí nadání v naší 
škole.

Je potřeba také zmínit, že toto všechno 
můžeme ve škole realizovat hlavně díky 
aktivitě, píli a nasazení celého učitelského 
sboru, který se věnuje vlastnímu rozvoji 
ve svých odbornostech, ale také v oblasti 
podpory nadání všech dětí. Koordinaci 
podpory nadání mají ve škole na starosti 
pan učitel Zdeněk Pecina a paní učitelka 
Veronika Roušarová. Pan ředitel Josef 
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Roušar je zapojen v rámci Pardubického 
kraje v tzv. „Krajské skupině podpory na-
dání“, díky čemuž máme ve škole vždy ty 
nejnovější a nejaktuálnější informace z 
této oblasti.

Když se s námi delegace z Pardubic-
kého kraje loučila, zajímal se ještě pan 
radní Bernášek o to, kolik dětí z 5. roč-

níku průměrně odchází na víceletá gym-
názia. Za posledních 13 let je to méně 
než jeden žák ročně (přesně 0,77 žáka). 
Pan Bernášek na to reagoval slovy, že i 
toto svědčí o tom, jak kvalitní a nadstan-
dardní vzdělávání v naší škole žákům po-
skytujeme.

Já k tomu dodávám, že se o kvalitní 

vzdělávání v naší prosečské škole budeme 
nadále snažit a usilovat o něj. Jsme rádi, 
že se zástupcům vedení Pardubického 
kraje a odboru školství Pardubického 
kraje naše škola líbila.

Mgr. Alena Zvárová, zástupkyně ředitele 
ZŠ a MŠ Proseč

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY

BLÍŽÍ SE MASOPUST
Čtvrťáci vyráběli masky.

BRUSLENÍ 7. TŘÍDA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

PLAVÁNÍ
Jako každý rok opět jezdíme na pla-

vecký výcvik do Skutče. Hurá!

BRUSLENÍ
Využili jsme mrazivého počasí a vyrazili 

na zamrzlý rybník. Všichni jsme si to ná-
ramně užili.

 
NOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA
Máme radost z nového nábytku ve 

školní družině, který jsme pořídili díky 
příspěvku OÚ Perálec a dotacím z EU. Za ZŠ Marie Dvořáková

 
HURÁ MEZI INDIÁNY! 

 
 

 

 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PERÁLEC 

 
 

se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 
od 14 do 16 hodin v prostorách 1. třídy ZŠ 

 
 
 

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. 
 

Upozorňujeme rodiče, že je jejich povinností ze zákona dostavit se 
k zápisu i v případě, že jejich dítě může mít odklad školní docházky. 

V tomto případě přineste s sebou také doporučení školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
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POPRASK
NA LAGUNE

 Jana Hrubá   

PopraskNaLagune_plakat_20180605_FINAL_A2.indd   1 05.06.2018   14:01:40

27. dubna 27. dubna 
19 hodin 19 hodin 

vstupné: 80 Kčvstupné: 80 Kč

Mesto Prosec a kulturní komise vás zvou na:ˇ ˇ

Stará Proseč
Původně tvořilo ves Proseč několik 

selských stavení, z roku 1654 jich známe 
27. Zdá se, že mezi nimi byla popisná 
čísla 64 (Soukal), 12 (Kadlecův krám), 21 
(Dr. Kubík), 15 (starý Kadlecův dům), 6 
(Rožek), 17 (Rudolf Vobejda), 70 (Jan 
Sodomka), 35 (František Hloušek), 9 
(Prokop Čupr), 17 (Josef Vobejda), 4 
(Jan Kostlán), 68 (M. Styblíková), 77 
(Ed. Havelka), 57 (Bohumil Macháček), 
10 (Marie Rejmanová),66 (Theodor Jo-
náš), 24 (Emilie Pláničková).

Tento dohad je založen na předpo-
kladu, že v prvních dobách se majitelé 
příliš neměnili, statky zůstávali pokud 
možno v témž rodu, tedy na podobnosti 
jmen hospodářů z roku 1754 se jmény 
hospodářů z roku 1654. Z toho lze usu-
zovat, že vyjmenovaná čísla, až na nepa-
trné vyjímky, tvoří základ prosečského 
náměstí. Přitom nápadná je okolnost, 
že strana východní byla vždy hustěji ob-
sazena než strana západní. Dá se to vy-
světlit jednak tím, že na východní straně 
stojí kostel a za druhé tím, že na západní 
straně v prvních dobách lidem vadil po-
tok a nemohli bez překážky chodit a jez-
dit na pole, která měli hned za humny.                                                                                                                                   

Počet stavení v Proseči od roku 1654 za 
100 let vzrostl na dvojnásobek, tj. na 54. 
Potvrzuje to i zápis z farní kroniky no-
vohradské. Vnější vzhled staré Proseče 
byl neutěšený. Popisuje ho tak vizitační 
komise z roku 1719, když označuje Pro-
seč bídnější než vesnici. Shodují se s ní i 
výpovědi starých pamětníků. Na severní 
straně náměstí před č. 28, jež náleželo 
řezníku Františku Kulhavému byla louže, 
právě tak i před stavením Jana Bartoše č. 
29. Slepice a husy měly zde své obvyklé 
shromaždiště a odbývaly zde nejen siestu, 
ale nacházely tu i dosti potravy. Otýpky 
dříví, klády a podobné, vykládaly se před 
stavení a na volná prostranství. V místě 
před č. 36 stála dřevěná studna s okovem 
na kole, druhá byla uprostřed náměstí 
proti č. 63. Zde čerpaly ženy vodu a praly 
prádlo. Nerovná hrbolatá půda náměstí s 
velkou louží a stružkami bláta se ničím 
nelišila od návsi. Hygiena a zdravotnic-
tví byly tehdy ještě v plenkách a estetický 
smysl pro čistotu a úpravu ulic byl málo 
vyvinut. 

Po celé délce náměstí, na straně vý-
chodní i západní, stály těsně vedle sebe 
dřevěné domky s podsíněmi, podepřené 

2 nebo 3 dřevěnými sloupy, zdobené 
mansardovou střechou, která poskyto-
vala vydatné skladiště. Podsíně byly po 
celém náměstí, ale poznenáhlu začaly 
mizet. Roku 1836 Vojtěch Klugar na 
místě starého dřevěného domku č. 59 
vystavěl nový zděný dům bez podloubí. 
O rok později postavil Theodor Kadlec 
č.15 dům z kamene a podloubí zrušil. 
Podobně byly přestavěny domky č. 57 a 
27. 

Součástí staré Proseče byla také stará 
radnice, postavená roku 1732 nákladem 
městečka a byla vždy pronajata jako hos-
tinec. Vedle kostela Jan Kulhavý kolem 
roku 1728  vystavěl panskou hospodu a 
roku 1804 byla postavena dřevěná bu-
dova obecné školy č. 2. Další dřevěné 
domky byly postupně přestavěny nebo 
postaveny nové, hlavně po velkém po-
žáru v roce 1868, při kterém shořelo 54 
stavení a 16 stodol. 

Upomínkou na starou Proseč zůstal 
dřevěný domek č. 61 s podsíní a mansar-
dovou střechou – dnešní muzeum.

Podle prosečské kroniky připravila: 
Miluše Rejentová
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STØEDA 20. BØEZNA V 18 h.
VE STARÉ EVANGELICKÉ ŠKOLE

Rerum naturalium doctor 

Zbynìk Pientka 
nám povypráví o makromolekulách a membránách. 
Dozvíte se šokující informace pøímo z centra výzku-
mu plastù. Chvála plastù: plasty, které èistí vodu 
anebo zachraòují lidský život.
Polymerový zážitek umocníme hudbou hranou na 
plasty a s plasty: Duo MATMOS, výbìr Pavel Klu-
sák z radia Wawe. Vstupné dobrovolné.

7. 3. 2019 od 17 hodin 
 Vzdělávací centrum Ergoeduka, Zábořská 93, Proseč

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Jakub Lustyk bude vyprávět, jak 

ZADARMO PROJEL PŮLKU EVROPY
7 denní dobrodružství, směr Stockholm cíl Amsterdam 
pouze s plechovkami Red Bull, jako jediným platidlem.

 

 

 

 

Zahradnické 
práce všeho 

druhu 

ZRUČNÁ POMOC PRO DŮM, 
BYT I ZAHRADU 

Instalatérské, 
zámečnické, 

zednické, 
malířské, 

truhlářské práce… 
 

Montáž nábytku 
a bytového 

příslušenství 
(včetně žaluzií 

a rolet) 

Kontakt: 

Tel.: 735 08 08 16 
(reaguji i na SMS – zavolám zpět) 
E-mail: zrucnymanzel@post.cz 
Web: www.zrucnymanzel-eu3.webnode.cz 
 
Své služby poskytuji soukromým osobám, ale i 
organizacím a firmám. 
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Nabídka zaměstnání 
Firma MAVI s.r.o. přijme zaměstnance na pozici:

Švadlena
- plný úvazek, práce na HPP, 
- Jednosměnný provoz, 
- nástup je možný ihned
- vhodné pro OZP, ale není podmín-

kou
Více informací:

- telefonicky na čísle 739 271 555
- osobně na adrese Nové Hrady 55
- e-mailem na info@byluci.cz

Přípravář
- plný úvazek, práce na HPP, 
- Jednosměnný provoz, 
- nástup je možný ihned
- vhodné pro OZP, ale není podmín-

kou
Více informací:

- telefonicky na čísle 739 271 555
- osobně na adrese Nové Hrady 55
- e-mailem na info@byluci.cz

Brigáda
Recycling-kovové odpady, a.s., provozovna v Proseči přijme brigád-

níka na dohodu o provedení práce (max. 300 hodin ročně). 
Pracovní dny jsou od pondělí do soboty včetně, časově dle dohody. 

Vhodné také pro invalidní důchodce, starobní důchodce nebo studenty. 
Zájemci hlaste se prosím osobně nebo na tel. 725 515 771 u p. Mencové.

Město Proseč 
vykupuje pozemky 

na celém katastrálním území města 
Proseč včetně místních částí.

Bližší informace na tel. 739 452 641 
(Karel Hloušek) nebo 777 119 957 

(Jan Macháček).


