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Letní kino bude i v roce 2019
Město Proseč připravuje letní kino 

a stejně jako minulý rok se bude 
promítat v Rychtářových sadech, 
ale také pod rozhlednou Terezka 
a na hřišti v České Rybné. Part-
nery akce budou FK Proseč, spolek 
P.A.S.E.K.Y - 2017 a Sbor dobrovol-
ných hasičů Česká Rybná. Připravu-
jeme divácky úspěšné filmy Ženy v běhu, 
Jak vycvičit draka 3, Captain Marvel, 
LOVEní, Čertí brko a Teroristka.

Oprava hřiště Za Okály
V letošním roce plánujeme opravu 

víceúčelového hřiště Za Okály. Tech-
nicky již nevyhovující kazetový povrch 
z roku 2009 je za hranou životnosti, 
proto bude nahrazen zcela novým po-
vrchem z umělé trávy. Před pokládkou 
nového povrchu budou také srovnány 
a upraveny podkladové vrstvy. Na vý-
měnu povrchu přispěl částkou 100 
tisíc korun Pardubický kraj, celkové 
náklady se odhadují na 250 tisíc ko-
run. Hřiště bude po opravě veřejně 
přístupné bez zpoplatnění, plánujeme 
obnovení elektronického rezervačního 
systému, abychom zpřehlednili využí-
vání hřiště pro zájemce a návštěvníky.

Lokalita Vyhlídka
Město Proseč společně s projektanty 

právě dokončuje studii nové lokality 
Vyhlídka, kde bude v prvních dvou 
etapách připraveno 39 nových staveb-
ních parcel pro individuální výstavbu a 
3 parcely pro výstavbu bytových domů 
s kapacitou až 22 bytů. V současné 
době jsou vyjednána souhlasná stano-
viska majitelů a provozovatelů všech 
inženýrských sítí a také projednáno 
dopravní řešení s Policií ČR. Před zve-
řejněním celého záměru chceme studii 
ještě projednat v zastupitelstvu města, 
které by mělo schválit parcelaci, regu-
lativy, a především cenové podmínky. 
Rezervace parcel bude zahájena v létě 
2019, přeložka vysokého napětí a zasí-
ťování nových parcel by mělo proběh-
nout v roce 2020.

Ve spolupráci s Pardubickým krajem město opravuje komunikace
Pardubický kraj má ve svém majetku 

a správě celkem 3 126 km silnic II. a III. 
třídy. Řada komunikací je ve velmi špat-
ném stavu, dlouhodobě byly opravy pod-
financovány, a i v dnešní době nemá kraj 
dostatek prostředků na všechny nutné 
opravy. O to více si jako starosta cením 
současné spolupráce s vedením Pardubic-
kého kraje, kdy se podařilo začít opravo-
vat komunikace i na našem území. Naše 
město nechce být pouze pasivním žada-
telem, ale aktivním partnerem, a proto 
nabídlo kraji částečně financování oprav, 
a především spolupráci při jednání s vlast-
níky pozemků v zájmu urychlení oprav.

Díky takto nastavené spolupráci byla 
v roce 2017 opravena ulice Na Ručičce, 
která je krajskou silnicí III. třídy. Po 
opravě mostu bude tato silnice navíc pře-
vedena bezúplatně do majetku města.

V roce 2018 se realizovala oprava ulice 
Podměstská a část náměstí, v tomto pří-
padě se jednalo o krajskou silnici II/359. 
Město vykoupilo pozemky pod komuni-
kací a zajišťovalo v zájmu urychlení vy-
dání stavebního povolení souhlasy vlast-
níků dotčených pozemků. Finančně jsme 
se podíleli na opravě kanalizace v silnici, 
úpravě krajnic a navazujících chodníků.

V roce 2019 se dočkala opravy krajská 
silnice III/3542 mezi Prosečí a Českou 
Rybnou v délce 2,6 km. V tomto případě 
město nabídlo kraji spolufinancování 
opravy do výše 10 procent.

Letos kraj provede ještě opravu mostu 
u COOPu v Záboří a zahájí opravy ně-
kterých mostů na našem území, rozpra-
covány jsou také projektové dokumentace 
na opravy dalších silnic.

Jan Macháček, starosta města Proseč

po opravě (2019)před opravou (2018)

Proseč - Česká Rybná III/3542Proseč - Česká Rybná III/3542

ulice Podměstská - náměstí II/359 ulice Podměstská - náměstí II/359

před opravou (2017) po opravě (2018)
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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

Ohlédnutí za jarními Prosečskými dýchánky
Ve středu 20. března 2019 proběhl ve 

Staré evangelické škole Prosečský dýchá-
nek s panem doktorem Zbyňkem Pient-
kou, vedoucím Oddělení polymerních 
membrán na Ústavu makromolekulární 
chemie Akademie věd České republiky. 
Návštěvníci se dozvěděli zajímavé infor-
mace nejen o chemii, plastech a mem-
bránách, ale poslechli si i experimentální 
hudbu dua Matmos tvořenou pomocí 
zvuků plastů.

Další jarní dýchánek se uskutečnil ve 
středu 10. dubna 2019 a hostem dý-
chánku byla spisovatelka, výtvarnice a 
folkloristka Kamila Skopová. Tento dý-
chánek proběhl ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Proseč v rámci školního projektu „Návrat 
k tradicím“. Návštěvníci dýchánku získali 
mnoho informací a zajímavostí o lido-

vém kroji nejen z Prosečska, ale ze všech 
koutů Čech, Moravy a Slezska. Během 
dýchánku představila paní Skopová i dět-
ský prosečský kroj, který vznikl dle do-
chovaných zdrojů na motivy prosečského 
kroje. Dýchánku se zúčastnila i krejčová 
paní Zdeňka Vaňkátová Chaloupková, 
která dětský kroj ušila. 

Eva Rejentová

Ze zákulisí příprav ŠUMSADU 2019 – 2. díl

   V tomto číslo Prosečského zpravodaje 
představíme další dvě hudební skupiny, 
které vystoupí na letošním festivalu Šum-
sadu v sobotu 17. srpna v Rychtářových 
sadech.

Simulantenbande je parta muzikantů 
(kořeny této kapely sahají až do roku 
1965) hrajících především staré bigbítové 
skladby 60. let minulého století. 

Skupinu tvoří: Petr Vojtíšek: zpěv, har-
monika, Jaroslav Hovorka: kytara, Pavel 
Jun: kytara, Jan Matějka: baskytara, Edu-
ard Stočes: klávesy a Antonín Jirsák: bicí.

Její repertoár sestává jednak z klasic-
kých bluesových standardů od velikánů 
jako byli Robert  Johnson, Muddy Wa-
ters a Willie Dixon. Další část reperto-

áru Simulantenbande tvoří skladby od 
Rolling  Stones, Yardbirds  a Doors, pra-
původních vzorů členů skupiny v  šedesá-
tých letech. Kapela vystupuje v rockových 
a bluesových klubech zejména v Pardubi-
cích, v Kutné Hoře a v Praze.

Rollák je hudební skupina ze Svratky a 
představila se nám takto:

„Jinak pár vět o naší kapele? Jsme kapela, 
která vyrostla u kamenný zdi plesnivýho 
sklepa sokolovny. Naštěstí z tý druhý 
strany roste tráva a stromy. Tak asi ta-
kovýhle obrázek by mohla evokovat naše 
muzika, která je kombinací Rock'n'rollu, 
Indie a Punku. Kombinace, kterou hraje 
táta, manžel a kamarád. Něco jako tousty 
se sýrem a šunkou...“

Vzpomínka
Dne 1. 5. 2019 by se dožila 75 let 

paní Anna Pešková. Vzpomeňte s 
námi.

Josef Pešek a dcera Romana s rodinou
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Velikonoční tvoření na Martinicích
Dne 20. dubna 2019 na Bílou sobotu 

jsme se sešli na Martinicích v restauraci 
u Marešů, abychom si společně s dětmi 
připomněli významné svátky jara – Veli-
konoce.  Ve 14 hod. se areál před restau-
rací proměnil v obří uměleckou dílnu, kde 
si všichni zúčastnění mohli uplést svou 
vlastní pomlázku, pomalovat perníčky, 
obarvit vajíčko pomocí kravatové tech-
niky, vystřihovat z papíru velikonoční zá-
pichy a z březového proutí vyrobit ptáčka, 
který je jistě překrásnou jarní dekorací. O 
zábavu se postaralo i vskutku nádherné 
počasí, jemuž vděčíme za velkou spoustu 

návštěvníků. 
Bílou sobotou končí i doba půstu, hojně 

jsme si tedy dopřáli také dobrého jídla. 
Ve vzduchu voněly klobásy, grilovalo se 
masíčko, na stole leželi velikonoční ma-
zance, beránci a talíře s pestrobarevnými 
jednohubkami, které pro nás všechny při-
chystali naši ochotní členové spolku Naše 
Martinice z. s. 

Díky všem tvořílkům a tvořilkám a 
krásnému počasí můžeme pokládat tuto 
akci za velmi zdařilou.  

Martéta Pešková
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Hodnocení hokejové sezóny 2018 - 2019 HC Proseč v MHL Litomyšl
Již pátým rokem reprezentujeme město 

Proseč v městské hokejové lize v Lito-
myšli. Po celkem úspěšné loňské sezóně, 
kdy jsme obsadili v MHL Litomyšl pátou 
příčku, jsme si pro letošní sezónu kladli 
vyšší cíle. Někteří naši hráči absolvovali 
před sezónou třídenní hokejový kemp ve 
Žďáru nad Sázavou. Do sestavy se nám 

vrátili po roční pauze Víťa Menc a Michal 
Vopařil. Na celou sezónu nám bohužel 
vypadl ze sestavy Venda Beránek, který 
se před sezónou zranil. V letošním roč-
níku MHL se sešlo celkem jedenáct týmů, 
kteří hráli proti sobě dvoukolově bez Play 
off. Po celou sezónu se nám dařilo hrát 
pěkný hokej a dokázali jsme potrápit i ty 

největší favority soutěže. Jak se ukázalo, 
každý mohl vyhrát s kýmkoliv. Občas zá-
pasy rozhodovaly maličkosti, někdy zase 
štěstí nebo smůla. Tabulka byla hodně 
vyrovnaná a my nakonec obsadili celkově 
sedmou příčku. Kanadské bodování na-
šeho týmu vyhrál Michal Menc, který si 
za 20 zápasů připsal 30 bodů (17+13).

HC Proseč na rozlučce v restauraci U MAREŠU Zápas proti HC Vysoké Mýto

Mistrovství ČR amatérů v ledním hokeji 2019 v Liberci
„Ostudu jsme neudělali, zklamáni ale 

jsme“
Ve dnech 12.4. – 14.4.2019 jsme se 

zúčastnili otevřeného mistrovství České 
republiky v ledním hokeji.  MČRA se 
hraje na třech zimních stadionech. Z Li-
berce, Plzně a Prahy postoupí vždy vítěz 
do závěrečného finále, které se letošní rok 
koná v Praze. V Liberci bylo přihlášeno 9 
týmů a vůbec jsme nevěděli co od turnaje 
můžeme čekat. Tým jsme doplnili o ně-
kolik posil a závěrečná sestava odjížděla v 
tomto ložení:

Pulda Václav (B), Hromádka Kryštof, 
Novotný Michal, Zeman David, Smažil 
Jiří, Menc Michal, Menc Víťa, Vopařil 
Michal, Šplíchal František, Hromádka 
Ondřej, Adam Pekař a Smažil Martin.

V základní skupině jsme měli 4 zápasy. 
Hrálo se 2 x 20 minut. Hned v pátek večer 
na úvod turnaje jsme se střetli s vicemis-
try z roku 2018 HC Olšovec. Zápas byl 
asi nejtěžší na turnaji a my z něho brali 
na úvod plný počet bodů po výhře 3:2. V 
tomto zápase dával vítěznou branku On-
dra Hromádka pouhé 2 sekundy před 
závěrečnou sirénou. Následovala porce 
tří sobotních zápasů. Zápas s týmem 
HC Troskovice, který jsme jednoznačně 
ovládli a vyhráli 7:0. Když jsme vyhráli i 
další zápas proti HC Nový Bydžov 4:2, 
našim cílem bylo vyhrát skupinu A a do 
čtvrtfinále postoupit z prvního místa. To 

se nám bohužel nepovedlo. O první místo 
ve skupině jsme hráli s HC Ostrava a ta 
nás přehrála 0:3. V neděli ráno jsme na-
stoupili proti pražskému týmu, kteří si ří-
kají HC Sněhuláci. Velká chvála od sou-
peřů a rozhodčích nás měla na čtvrtfinále 
nakopnout. Tento zápas pro nás měl ale 
bohužel hořký konec! 

V úvodu jsme obdrželi smolnou branku, 
po celou dobu utkání jsme však byli jed-
noznačně lepším týmem, vytvořili si ne-
spočet dobrých šancí, ale vytěžili jsme z 
toho pouze vyrovnávací branku. Zápas 
šel za stavu 1:1 do nájezdů, ve kterých 
jsme prohráli. Skvěle rozehraný turnaj 
pro nás tedy končil ve čtvrtfinále. Sen o 
postupu a bedně se rozplynul a nás čekalo 
poslední utkání o páté místo. Závěrečné 

utkání jsme nakonec vyhráli 3:2. Vý-
borný průměr si připsal Václav Pulda. Z 
šesti zápasů měl průměr 1.83 branky na 
zápas, což z něho dělalo čtvrtého nejlep-
šího brankáře turnaje. Do All star týmu 
byl za naše mužstvo nominován Ondra 
Hromádka, který si připsal za 6 zápasů 6 
bodů (3+3).

Vítězem se stal tým HC Ostrava.Celý 
turnaj byl hodně náročný a velké díky pa-
tří pořadatelům, kteří ho měli perfektně 
zorganizovaný. Na MČRA se vydáme ur-
čitě i příští rok!

Závěrem bych chtěl poděkovat Všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají 
klubu HC Proseč.

Michal Menc

HC Proseč v Liberci
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Trofej za 5. místo na MČRA v Liberci

Brankař HC Proseč Václav Pulda

Hráč HC Proseč Ondřej Hromádka

Hráči HC Proseč Menc Michal a Menc Víťa

Ukliďme Paseky a Pasecký les
Dne 6. dubna 2019 uspořádal spolek 

P.A.S.E.K.Y - 2017 ve spolupráci s 
městem Proseč další ročník úklidové 
akce UKLIĎME PASEKY A PA-
SECKÝ LES. Jedna z mnoha úklido-
vých akcí pod hlavičkou Ukliďme svět, 
ukliďme Česko, do kterých se zapojili 
lidé ze všech koutů České republiky. 
Protože nám počasí velmi přálo, udělali 
jsme velký kus práce. Dobrovolníci, kte-
rých se sešlo celkem 50, z toho 27 dětí, 
uklidili Paseky a Pasecký les. V rámci 
této akce jsme stihli uklidit i park Gen. 
Svatoně a kpt. Sošky. Veliké poděko-

vání patří pomocníkům z Pasek, Proseče 
ale také z Poličky a hlavně všem dětem z 
SDH Proseč, kteří nás v tom opět nene-
chaly a ráno byly s úsměvem a nadšením 
připraveni pustit se do práce. Podařilo 
se sesbírat 220 kilogramů odpadu o je-
hož likvidaci se postaralo Město Proseč, 
kterému taktéž děkujeme. Všichni jsme 
rádi, že jsme udělali něco pro naši krás-
nou přírodu, snad to takto uklizené vy-
drží hodně dlouho.

Za spolek P.A.S.E.K.Y - 2017
Veronika Macháčková
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BŘEZEN 2019 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

 Týden od 10. do 16. března strávili 
naši žáci na lyžařském výcviku.

OKRESNÍ KOLO V RECITACI

 V pátek 15. března se Nina Sodom-
ková zúčastnila okresního kola recitační 

soutěže Dětská scéna v Chrudimi. Zde 
vystoupila se soutěžními texty Krotitel a 
tygr a Jak namalovat ptáka. Nejen že se tu 
Nině líbilo, ale i dařilo, protože postou-
pila do krajského kola soutěže. 

Zde měla naši školu reprezentovat v 
úterý 9. dubna. Vzhledem k tomu, že v 
době konání krajského kola soutěže byla 
Nina nemocná, nemohla se zúčastnit. 

Redakce

EXKURZE KOUMÁKŮ DO PARDUBIC 

V úterý 26. 3. 2019 Klub koumáků za-
vítal na pozvání pana radního Bernáška 
na Krajský úřad Pardubice. Zde jsme nej-
prve dostali občerstvení a dáreček. 

Poté jsme zhlédli film o zajímavostech v 
Pardubicích a pak jsme se šli podívat jako 

první zástupci ze základní školy do nově 
zrekonstruovaného zasedacího sálu za-
stupitelstva Pardubického kraje, který byl 
otevřen den před naší návštěvou. Sedadla 
v nově otevřeném sále jsme si vyzkoušeli 
ještě dříve než samotní zastupitelé. Také 
nám pan radní Bernášek ukázal svou kan-
celář, kde pracuje. S panem Bernáškem 
a panem Kissem z odboru školství jsme 
diskutovali o správě města, o základních 
školách, o radních i zastupitelstvu, do-
zvěděli jsme se různé informace o správě 
kraje a pak jsme se mohli zeptat na cokoli, 
co nás ještě zajímalo. Po hodinové dis-
kuzi jsme se vydali do muzea na Zámku 

Pardubice, kde jsme se formou hry do-
zvěděli spoustu informací o osobnostech 
města Pardubice.

Výlet se nám všem líbil a pan Bernášek 
nám nabídl možnost dalšího vzdělávacího 
výletu.

Jaroslav Šlégr, Dominik Rejman
Článek, který o této návštěvě napsal a 

zveřejnil Pardubický kraj na svých webo-
vých stránkách, si můžete přečíst na 
tomto odkazu:
www.pardubickykraj.cz/aktuality/100925/
zaci-z-prosece-prijeli-na-navstevu-kraj-
skeho-uradu
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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

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY 
 Březen je měsíc knihy. V naší škole 

jsme ho oslavili přímo v praxi. Žáci z 1. 
třídy se šli podívat do městské knihovny, 
kde je přivítala paní Eva Rejentová a při-
pravila pro ně pohádku s celým progra-
mem. Dětem se tu velmi líbilo. 

Také do obou 1. tříd zavítali žáci z de-
vítky, kteří přišli prvňáčkům přečíst po-
hádky.

PROSEČSKÝ DŘEVÁČEK – ŠKOLNÍ KOLO
 Ti, co čekali v měsíci březnu na soutěž 

Prosečská hvězda, se nedočkali. Tato  
soutěž nebyla zrušena, její jubilejní 20. 

ročník se uskuteční v příštím roce. Letos 
jsme se rozhodli v souladu s celoročním 
projektem Návrat k tradicím zařadit sou-
těž ve zpěvu lidových písní.

Školní kolo této soutěže se uskuteč-
nilo v pátek 29. března. Jsme velice rádi, 
že se soutěže zúčastnilo tolik zpěváčků - 
vystoupilo jich zde celkem 27. Všichni 
zazpívali 2 lidové písně, jednu s dopro-
vodem, jednu bez doprovodu. Písně byly 
z Pardubicka, Chrudimska, ale i z okolí 
Proseče.

Vystoupení hodnotila odborná porota, 
jejímiž členy byly p. zástupkyně Alena 
Zvárová, p. učitelky hudební výchovy 

Hana Lacmanová, Dagmar Smělá, Jana 
Pavlovičová, za Spolek rodičů p. Věra  

Stodolová – Šoupalová, předsedkyní 
poroty byla p. Stanislava Sejkorová, sbor-
mistryně přípravného oddělení chlapec-
kého pěveckého sboru Bonifantes a ve-
doucí folklórního souboru Sejkorky ze 
Slatiňan. Všechny děti doprovázela na 
klavír paní Kristýna Řebíčková a jak jinak, 
než skvěle - jako vždy. 

Redakce

PODĚKOVÁNÍ A PLANETA LEGO

 V pátek 5. dubna byl pro kroužek 
technických dovedností a robotický 
kroužek slavnostní den. Firma Bohemia 
Steelmont s.r.o. v zastoupení paní Ža-
netou Poslušnou věnovala těmto dvěma 
kroužkům tři nové stavebnice LEGA. Je 
to ve školním roce 2018/2019 již druhý 
štědrý příspěvek pro naše žáky a zejména 

pro členy těchto kroužků. Pro připome-
nutí - před Vánocemi přispěla firma PP-

-GROUP.cz s.r.o. Oběma firmám velice 
děkuji.

Celou sbírku modelů LEGA, se kterou 
naše kroužky pracují, ale také další sou-
kromé práce ze stavebnice LEGA našich 
žáků jste mohli vidět na výstavě PLA-
NETA LEGO 4. Výstava byla oboha-
cena o hračky v retro stylu. Děkuji nejen 
všem vystavovatelům, ale hlavně panu 
učiteli Pavlu Stodolovi, který společně se 
členy kroužku technických dovedností a 
robotického kroužku celou výstavu zorga-
nizoval.

Mgr. Josef Roušar
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TEPLÁKOVÝ DEN – 1. DUBEN 2019 V NAŠÍ ŠKOLE

Foto: E. Skalníková

DĚTSKÝ PROSEČSKÝ KROJ A PROSEČSKÝ DÝCHÁNEK S KAMILOU SKOPOVOU

 Ve středu 10. dubna byla hostem Pro-
sečského dýchánku spisovatelka, malířka 
a folkloristka paní Kamila Skopová. Při 
této příležitosti a právě zde ve staré evan-
gelické škole jsme představili veřejnosti 
naše společné dílo - dětský kroj - vychá-
zející z kroje prosečského.

Ptáte se možná, jak takový kroj může 
vzniknout. Nejprve musí člověk potkat 
ty správné lidi. Moje nadšení oslovilo 
nejprve vedení školy, se kterým jsme ve 
spolupráci s městem Proseč připravili celý 
projekt NÁVRAT K TRADICÍM. Po-
tom se nám podařilo získat ke spolupráci 
paní Kamilu Skopovou, která nakreslila 
první návrh kroje a byla nám vždy nápo-
mocna radou a konzultací. Bylo třeba za-
jistit odpovídající látky a vše sladit. Tuto 
část měla na starosti paní Andrea Sodom-
ková - kostýmní výtvarnice. Svým dílem 
přispěly i členky místního klubu seniorů. 
Poskytly plátno, které i řádně naškrobily 
a ze kterého se ušily spodničky. Největší 
problém nás však ještě čekal, najít tu 
správnou krejčovou. Po dlouhém hledání 
a přesvědčování nám přislíbila spolupráci 
paní Zdena Vaňkátová Chalupová. Je to 
pro nás veliká výhra. Řadu let totiž šije 
pro folklórní soubory Formani, Sejkorky 
a další. Realizace kroje probíhala pod 
bedlivou kontrolou paní Skopové. Neod-
pustila nám ani sebemenší detail, což se 
určitě vyplatilo. Všem, které jsem jme-
novala, patří obrovský dík za práci i pod-
poru. V kroji se představily naše žákyně 
Lucinka Zvolánková a Míša Hledíková. 
Děvčatům to moc sluší. 

Ale zpět k dýchánku a paní Kamile 
Skopové. Je vždy výjimečné setkat se s 
člověkem, který svou prací žije a velmi ji 
miluje. Vyprávění paní Skopové, ukázky 
jejich kreseb českých krojů z různých 
oblastí a odpovědi na otázky přítom-
ných byly tak poutavé, že po skončení 

dýchánku všichni seděli a nikdo nechtěl 
jít ani domů. I paní Skopová se zde cítila 
velmi dobře. Takové hodnocení je pro or-
ganizátory akce největší odměnou.

Mgr. Dagmar Smělá
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BESEDY S PANÍ SKOPOVOU
 V pátek 5. dubna se v rámci projektu 

Návrat k tradicím konaly besedy s paní 
Skopovou také ve škole.

PROSEČSKÝ DŘEVÁČEK

 Ve čtvrtek dne 11. dubna proběhla 
přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní 
Prosečský dřeváček. Děti zpívaly písně 
z našeho regionu. Nejprve bylo ovšem 
třeba písničky vyhledat a upravit. Dalo to 
spoustu práce, ale výsledek stál za to. Po-
dařilo se objevit písně z Proseče, Boru u 
Skutče i dalších okolních vesnic. Nezapo-
mněli jsme ani na písničky z folklórního 
souboru Karmazín, který také zpívá písně 
z tzv. Horácka. 

Veřejné přehlídce předcházelo výběrové 
školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 
27 zpěváčků. Odborná porota vybrala 18 
dětí, které doplnili žáci ze ZŠ Perálec. I 
oni přijeli s velmi zajímavými a pěknými 
písničkami. 

Ve čtvrtek čekala na výkony všech dětí 
krásně vyzdobená Sokolovna (díky p. 
učitelkám Novákové a Stoklasové). Pro 
posluchače jsme měli i jedno překvapení. 
Zpěváčky totiž doprovázela kapela ve 
složení paní Kristýna Řebíčková na kla-
vír, Andrea Boháčová na housle a Lída 
Dostálová na akordeon. Odborné porotě 
předsedala stejně jako ve škole paní uči-
telka Stanislava Sejkorová, která již řadu 
let vede folklórní soubor Sejkorky ve Sla-
tiňanech. Přinesla dětem dárek v podobě 
zpěvníku souboru Sejkorky: Nejkrásnější 
písničky. Hlavní ceny tentokrát zpěvá-
kům věnovalo město Proseč.

I když porota udělila několik zvláštních 
ocenění, vyhráli všichni účastníci, protože 
zpívali moc hezky a posluchače potěšili. K 
pestrosti celé akce přispělo i představení 
našich nově ušitých dětských krojů.

Všichni zpěváci, učitelky, které žáky 
připravovaly, porota i kapela si navíc od-
nesli domů pěknou medaili. Prosečský 
dřeváček se vydařil. Možná, snad se touto 
přehlídkou zpěv lidových a zvláště regio-
nálních písniček do Proseče vrátil. Všem, 
kdo se podíleli na přípravě i zdárném prů-

běhu akce, patří velký dík.
Mgr. Dagmar Smělá

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Od 7. března jezdí předškoláci na pla-

vecký výcvik do Skutče. V bazénu jsou již 
jako doma. Všem se ve vodě líbí a těší se 
na každý čtvrtek.
 

HASIČI VE ŠKOLCE
Ve středu 10. dubna navštívili mateř-

skou školku hasiči. Naučili nás, jak i my 
můžeme pomoci druhým v nouzi, jaká 
jsou telefonní čísla na hasiče, záchranku 
či policii. Jak i malé děti mohou pomoci 
zraněnému. Ukázali nám, co všechno ha-
siči k zásahu potřebují. Děkujeme hasi-
čům za hezké prožité dopoledne.
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PONOŽKOVÝ DEN
 Na každou nožku jinou ponožku. To 

byl ponožkový den ve školce. 
Připojili jsme se 21. března k ponožko-

vému dni - Světový den Downova syn-
dromu. V celé MŠ se nám sešlo přesně 
100 ponožek.

NÁVŠTĚVA FIRMY ODEHNAL A SYN
 V úterý 2. dubna navštívili předškoláci 

firmu Odehnal a syn. Děti se dozvěděly, 
jak se vyrábí šindele na střechy kostelů 
nebo dřevěných domků. Překvapilo je, 
jaké dřevo je k výrobě zapotřebí, jak se 
řeže na délky a štípe na čtvrtiny. Mohly si 
vyzkoušet štípání dřeva nebo upravování 
šindele - strhávání pořízem. Exkurze se 
nám moc líbila a děkujeme firmě Ode-
hnal a syn za poučné a příjemně strávené 
dopoledne.

 Za MŠ Mgr. Hana Vobejdová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
„Mezi námi kuřaty“ … byl hlavní námět 

letošní velikonoční výstavy, která byla na 
poslední chvíli, pro nepříznivou předpo-
věď počasí, přesunuta do sálu Kulturního 
domu ve Zderazi.  I když se počasí v ne-
dělních odpoledních hodinách umoud-
řilo a vysvitlo i slunce, návštěvníci se v 
sále pohodlně usadili a vychutnali si tak 

„drůbeží“ podívanou v prostředí bez všech 
rušivých venkovních vlivů. Následně po 
představení si děti vyžádaly tanec s rodiči. 
A zatímco dospělí nakupovali, děti mohly 
pokračovat v tanečním dovádění. Všem 
návštěvníkům děkujeme. Více foto nalez-
nete na: skolaperalec.cz

Monika Klofátová

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie:
Vlastimil Vondruška – Dračí náhr-
delník, Lars Kepler – Lazar, Luca Di 
Fulvio – Dítě, které v noci našlo slunce, 
Anne Jacobs – Panský dům a jeho 
dcery, Charlote Link – Rozhodnutí, 
Cilla a Rolf Börjlind – Stále vládne 
mráz, Harlan Coben – Cizinec, Malin 
Persson Giolito – Tekutý písek, María 
Duenas – Čas mezi šitím, Peter May 

– Zpětný ráz (Akta Enzo V.), Domi-
nik Dán – Cigaretka na dva tahy, An-
gela Marson – Pokrevní pouta, Maja 
Lunde – Historie včel, Guillermo 
del Toro – Tvář vody, Diana Gabal-
don – Hořící kříž, Dorothy Koomson 

– Děvčátko, Marek Halter – Královna 
ze Sáby, John Grisham – Obchodník, 
James Patterson – Nedostatek důkazů, 
Farida Khalaf – Dívka, která zvítězila 
nad IS, Michelle Knight – Najděte 

mě, Berit Kessler – Bez dětí neodejdu, 
Sarah Forsyth – Zotročená, Eliza-
beth Haran - Opálová poušť, Barbara 
Erskine – Stíny na ostrově, Danielle 
Steel – Vyznamenání, Milenka, Jana 
Trhlíková – Muž, který zprůhledněl, 
Heda Bartíková – Smaragdová čelenka, 
Ladislav Beran – Smrt fajnové holky
Naučná literatura:
Kamila Skopová – Hody půsty maso-
pusty: Slavíme, vaříme, zdobíme a hra-
jeme si celý rok podle lidových tradic, 
Slavomír Ravik – Tajemství pokladů v 
Čechách a na Moravě, Michaela Koš-
ťálová – Karel Čapek v slzách a věčnosti, 
Michaela Remešová – Neměla jsem se 
narodit, Téma na román: Causa Karel 
Vendula: neautorizovaná zpověď; Indu-
striální topografie: Pardubický kraj, De-
vět komentářů ke komunistické straně

Výstava v městské knihovně
V dubnu jste měli možnost si v 

knihovně prohlédnout dětské práce, které 
vytvořili předškoláci z MŠ Proseč v rámci 
projektu „Knížka je můj kamarád“. Tento 
projekt realizovala studentka SVOŠS Jih-
lava Michaela Macháčková.

Filmová a muzikálová hudba 
na zimním stadionu ve Skutči

Koncerty na zimním stadionu se v 
programu festivalu Tomáškova a No-
vákova hudební Skuteč objevují od 
roku 2013 a těší se obrovské popula-
ritě. Jde o koncerty spojující žánr kla-
sické hudby v provedení symfonických 
orchestrů s hudbou populární, rocko-
vou či filmovou.

A právě o filmovou hudbu půjde při 
prvním z nich. V neděli 5. května za-
vítá do Skutče pražská Filmová filhar-
monie a návštěvníky potěší hudbou z 
fantasy filmů (Harry Potter, Piráti z 
Karibiku, Pán prstenů či Star Wars). 
Na přání milovníků muzikálu uve-
deme 9. května druhý koncert. Slavné 
muzikálové melodie z Broadwaye za-
zní v provedení Filharmonie Hradec 
Králové a Yvetty Blanarovičové

Do prostoru zimního stadionu di-
váky láká především kvalitní nazvučení, 
světelná show a možnost přijít v nefor-
málním oblečení.

Vstupenky na oba koncerty jsou v 
prodeji za 450 korun na vstupenky.
skutec.cz



 Prosečský zpravodaj 4/2019  str. 12 www.prosec.cz

Koutek naší kronikářky:
Prosečský kroj

Místní národní kroj zdejšího lidu udr-
žel se u starších lidí v Proseči ještě v roce 
1825. Zpráva o tom, zachovala se v ně-
meckém podání faráře Rayma, který o 
něm píše: Kroj obyvatelstva zachoval se 
jen u starších lidí, mladý lid však již ne-
dbá kroje. Rolníci nosí většinou kabát 
světle modré barvy, který zapíná řada 
hedvábných knoflíků. Límec kabátu je 
10,5 cm široký a hedvábím vyšívaný. Ko-
ženky jsou krátké a ne příliš široké, od 
nich visí kožené střapce, vesta má kapsy s 
chlopněmi. Na nohou nosí se boty s lesk-
lými holinkami. Mužští nosí vlasy kulatě 
střižené, na hlavě čepici nebo černý kulatý 
klobouk s mašlí. V horách nosí se dlouhé 
nohavice (pantalóny), krátký žaket, klo-
bouk nebo moderní čepice. Svobodná sel-
ská děvčata nosí čelenku, potom vlasy ve 
více copů zapletené, takže na vršku hlavy 
tvoří korunku, která je mosaznou jehlicí 
propíchnutá. Ženy mají čepice z jemného 
plátna, důkladně modřidlem škrobené, 2 
mosaznými knoflíky opatřené, které če-
pec na obou skráních drží. Na krku nosí 
jednoduché červené nebo bílé, obyčejné 
šňůry korálů. Tělo obepíná soukenný 
nebo hedvábný živůtek nebo kordulka, 
která se zapíná na sukni z vlněné tkaniny 

o četných záhybech. Na přední straně ži-
vůtku pošitém prýmky (portami) jest tuhý 
laclík (podprsenka) ozdobený stužkami 
nebo řetízky. Punčochy nosí se většinou s 
klínkem nebo bez něj, ve střevících nebo 
pantoflích. Límec košile byl zdrhnutý a 
na krku nosil se plátěný nebo hedvábný 

šátek. Při práci nosil se kolem hlavy uvá-
zaný barevný, lněný šátek „na pokos“.

Pozn. Antonín Raym byl kněz, který v 
Proseči působil v letech 1804 – 1835.                                                    

Podle prosečské kroniky připravila  
Miluše Rejentová

Prosečská kronika - svazek I., autor kresby kronikář Antonín Trkal

MSC Sokolovna - divadelní představení „Když se zhasne“
Ve středu 3. dubna 2019 se uskutečnilo 

v Městském společenském centru So-
kolovna divadelní představení „Když se 
zhasne“. Sokolovna byla tentokrát zcela 
vyprodaná už několik týdnů dopředu. 
V sále se velmi dobře bavilo více než 300 
diváků a někteří náramně. Diváky nalákal 
seznam známých jmen, kterými byli Lu-
káš Langmajer, Ivo Šmoldas, Michaela 
Kuklová a Miluše Bittnerová. Tento typ 
představení byl první v nové Sokolovně 
a pro nás to byl test, jestli zvládneme za-
plnit sál a zaujmout diváky. Představení 
se podařilo a vše proběhlo na jedničku. 
Pořadatelům, městu Proseč, tentokrát 
pomohl s přípravou a organizací spo-
lek P.A.S.E.K.Y - 2017, za což jim pa-
tří velké díky. Už teď se můžete těšit na 
16. září 2019, kdy se představí s divadelní 
hrou „S Pydlou v zádech“ Josef Dvořák 
a Markéta Hrubešová. Necelý měsíc po 
zahájení předprodeje hlásíme opět vypro-
dáno. A plánujeme pokračovat, další di-
vadelní komedii se zajímavým obsazením 
připravujeme na leden 2020, více zatím 
prozrazovat nebudeme.

Jan Macháček, starosta města Proseč  
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Pozvání do Rodinného centra Mikeš v Proseči
Přijměte pozvání do Rodinného centra Mikeš v Proseči. 

Každý čtvrtek pro vás máme připravený dopolední program. 
Otevřeno je od 8:30 do 12:30, přijít však můžete kdykoliv 
během dopoledne. K dispozici je herna s hračkami. Přibližně 
od 9:30 probíhá společný program – zpíváme dětské a lidové 
písničky, protahujeme se, hrajeme pohybové hry a vyrábíme 
či malujeme. RC Mikeš je určeno pro dospělé s dětmi do 5 
let. Naleznete nás v přízemí prosečské fary (Farská 1, vedle 
kostela Sv. Mikuláše), stačí zazvonit na zvonek u hlavních 
dveří budovy. Příspěvek na pobyt činí 20 Kč za dítě, každé 
další dítě 10 Kč, děti do 1 roku zdarma.

Přibližně jednou za měsíc pořádáme odpolední program – 
besedy na zajímavá témata týkající se výchovy dětí, cestování; 
dále tvoření, nebo popovídání u kávy a čaje. 

Rodinné centrum provozuje Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče. Sledovat nás můžete na Facebooku – Rodinné 
centrum Mikeš Proseč, kde naleznete aktuální informace a 
program, nebo webových stránkách www.rcmikes.webnode.
cz. Kontaktovat nás můžete na e-mailu rcmikes@email.cz 
nebo telefonním čísle 731 598 803.

Na setkání se těší Mgr. Romana Titová, vedoucí RC Mikeš

Rodinné centrum MIKEŠ Proseč 
pořádá odpolední program na téma 

 

PODTRHNĚTE SVÉ ŽENSKÉ JÁ! 
Májové líčení – nechte vyniknout svojí přirozenou krásu! 

 
 
 
 
          

ÚTERÝ 14. 5.  
od 16 do 18 hodin 

 
 
v Rodinném centrum Mikeš 

(v přízemí římskokatolické fary) 
 

 
vstupné dobrovolné 

 
 
 
 

Milé ženy, srdečně Vás zveme  
na povídání o péči o pleť, ženské kráse a sebevědomí.  

 

Během programu se můžete nechat nalíčit. 
 
 
Svoji účast nahlaste prosím předem na e-mailu rcmikes@email.cz, 
telefonním čísle 731 598 803 nebo FB Rodinné centrum Mikeš Proseč,         
a to nejpozději do pátku 10. 5. Minimální počet je 6 účastnic. Děkujeme… 
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Kulturní akce v květnu 2019 

úterý 7. 5. 18 hod. 
Recitál Jiřího Stivína 

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, 
Evangelický kostel 

pátek 10. 5. 19 hod. 
KINO: Mary Poppins se vrací 

rodinný film, muzikál  
MSC Sokolovna, vstupné 70 Kč

 
neděle 12. 5. 10 hod. 

Fotbal dorost: 
Proseč vs. Kunčina 

pořádá FK Proseč 
fotbalové hřiště

 
neděle 12. 5. 17 hod. 

Fotbal „A“ mužstvo: 
Proseč vs. Choltice 

pořádá FK Proseč 
fotbalové hřiště 

neděle 12. 5. 17 hod. 
KINO: Asterix a tajemství 

kouzelného lektvaru 
animovaný dobrodružný film 

MSC Sokolovna, vstupné 50 Kč 

středa 15. 5. 17:30 hod. 
Divadlo: O perníkové bábě 

divadelní spolek Jindřich 
Vzdělávací centrum Ergoeduka 

vstupné dobrovolné 

pátek 17. 5. 19 hod. 
KINO: Chvilky 

nový český film, drama 
MSC Sokolovna, vstupné 70 Kč 

 
neděle 19. 5. 17 hod. 

KINO: Putování se sobíkem 
dobrodružný rodinný film, 

MSC Sokolovna, vstupné 50 Kč 

pátek 24. 5. 16 hod. 
Noc kostelů 2019 

Divadlo: Ronja, dcera loupežníka, ver-
nisáž výstavy Jakuba Vlčka, divadlo: Na 
arše v šest, Rudolf a Eva Markovi: Sto-

pem Ománem až na svatbu, koncert Karla 
Vepřeka, fairtradeová kavárna Pod lípami, 

obchůdek s fairtrade produkty, 
pořádá Farní sbor ČCE Proseč, 
Evangelický kostel a farní park  

neděle 26. 5. 17 hod. 
Fotbal „A“ mužstvo: 
Proseč vs. Rozhovice 

pořádá FK Proseč 
fotbalové hřiště 

Záchranná stanice 
a ekocentrum „Pasíčka“ 

přijme na dohodu pracovníka 
pro úklid ubytovacích prostorů 

k pořádání škol v přírodě

Práce pouze v odpoledních hodi-
nách (denně od 14 - 16 hod.,pátky 
až do 18 hodin z důvodu převlékání 

všech lůžek)

Nástup možný ihned. 

Kontakt: M. Cachová,  
ekocentrum@pasicka.cz,  

tel.č. 603 535 994
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15. 5. 2019 v 17:30 hodin  
 Vzdělávací centrum Ergoeduka, Zábořská 93, Proseč

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Divadelní spolek Jindřich bude vyprávět 

O PERNÍKOVÉ BÁBĚ
Máte rádi napětí? A humor? A rock ‚n‘ roll? Právě pro vás 

je představení na motivy pohádky O perníkové chaloupce.

Po divadle bude následovat koncert skupiny VYRWÁL.
Aneb i s hendikepem se dá dělat skvělá hudba! 

Hrají blues a rock, převážně však coververze. 

Farní sbor ČCE Proseč srdečně zve všechny obyvatele 

Proseče a blízkého i vzdálenějšího okolí k návštěvě 

Evangelického kostela a farního parku v Proseči. 

16:00, farní park - divadlo: Ronja dcera loupežníka

17:00, kostel - vernisáž výstavy Jakuba Vlčka 

 (reliéfy s námětem křížové cesty)

18:00, farní park - divadlo: Na arše v šest

19:00, farní sál - Rudolf a Eva Markovi: Stopem Ománem 

 až na svatbu

21:00, kostel - koncert Karla Vepřeka

22:00, kostel - Duchovní slovo na dobrou noc

Fairtradeová kavárna Pod lípami (palačinky, párky v rohlí-

ku, domácí limonáda, víno, domácí pečivo), obchůdek 

s fairtrade produkty.

  zve k návštěvě a indi-Římskokatolická farnost Proseč

viduálním prohlídkám kostela sv. Mikuláše (18:00-22:00) 

a těší se na vedení hlavního programu Noci kostelů v Pro-

seči příští rok.

kdy se zasvěcuje svátek
Srov. Iz 30,29

WWW.NOCKOSTELU.CZ

24.5.19 NOC KOSTELŮ

Dáte se do zpěvu, jako v tu
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DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Borská 149, 539 44 Proseč

Přijme zaměstnance na tyto pracovní pozice:

 OBSLUHA KOTLŮ NA VYTÁPĚNÍ 
- provoz na směny –  ranní směna   6.00 – 18.00 hod
                      noční směna  18.00 – 6.00 hod

- požadujeme spolehlivost, samostatnost
- pracovní místo je vhodné i pro občany se zdravotním  

     postižením

ŘIDIČ VZV
Náplň práce:  

- přeprava řeziva na pilách a ve skladech 
- nakládka/vykládka vozidel

Požadujeme:
- platné oprávnění na VZV (výhodou)
- samostatnost, spolehlivost
- pracovní místo je vhodné i pro občany se zdravotním postižením

Bližší informace budou podány na adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů 
Borská 149, 539 44 Proseč    
tel. č. 469 321 191, e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan, pí Tmejová Jana

Rozšířili jsme pro vás 
naše služby! 

 
Od 1.3.2019  

 
nově zavedená 

SBĚRNA PRÁDLA 
 

v provozovně 
ODĚVY SEKÁČ - MICHAL VOPAŘIL 

539 44 Proseč 56  
 

Zajistíme za vás praní vašeho prádla 
a oděvů v profesionální prádelně 

a odborné čištění oděvů v čistírně. 
 
 

Informace a ceníky u pracovníků na uvedené provozovně. 
 

 
 

Projekt Sběrna prádla CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009825)  
je spolufinancován Evropskou unií 

 
 

 

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, starosta).


