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Sedm řešení skládky
Dne 15. května 2019 proběhlo v sídle 

České zemědělské univerzity v Praze v 
rámci realizovaného workshopu před-
stavení 7 zajímavých projektů řešení a 
nového využití skládky pod Pasekami. 
Představení studií a besedy s autory a 
vedením fakulty se zúčastnili starosta 
Jan Macháček a zastupitel Marek 
Rejent. Jednotlivé projekty chceme po-
stupně představit veřejnosti, aby nám 
pomohla vybrat ten nejlepší. 

Investice do majetku města
Po 12 letech se dočkali někteří ná-

jemníci Domu s chráněnými byty chy-
bějícího zastřešení teras. V dalším roce 
chceme pokračovat dokončením teras 
a také úpravou okolí samotného domu.

Nový chodník u Sokolovny
V průběhu měsíce května vybudo-

valo město nový přístupový chodník 
kolem Sokolovny, který jistě ocení ná-
vštěvníci zdravotního střediska. V os-
trůvku, který zde vznikl chceme zalo-
žit květinové záhony a vyzkoušet, zda 
můžeme mít Proseč také pěknou.

Proseč připravuje přírodní koupací biotop
Zastupitelé města se rozhodli zachrá-

nit chátrající a nefunkční prosečské kou-
paliště vybudované ve třicátých letech 
minulého století. Jedinou možností je 
jeho přeměna na přírodní koupací bio-
top. Přírodní biotopy vznikají postupně 
napříč celou naší republikou, první vznikl 
v roce 2007 v Kovalovicích u Brna, od 
té doby jich bylo vybudováno asi dalších 
30. Výhody přírodního biotopu jsou čistá 
voda bez chemikálií po celý rok, voda je 
vhodná především pro alergiky, přítomná 
biologická filtrační část dále snižuje ná-
roky na zdroj vody a její doplňování a dů-

ležitou roli hrají mnohem nižší provozní 
náklady, než u klasického koupaliště.

V současné době má město studii zpra-
covanou odbornou firmou BAPO z Brna, 
která navrhovala 90 procent všech bio-
topů v České republice. Město chce ještě 
letos připravit projektovou dokumentaci 
a v listopadu požádat o dotaci na realizaci 
projektu z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Odhadované náklady na realizaci koupací 
části jsou 5 mil. korun, dotaci je možné 
získat až do výše 3 mil. korun.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Hasičské auto z Proseče bude brzy sloužit v Bratislavě
Na začátku letošního roku prodalo 

město Proseč vyřazenou hasičskou cis-
ternu CAS 32 T 815 6x6 PR2 na Sloven-
sko, konkrétně městské části Bratislava - 
Staré Mesto. Náš bývalý hasičský speciál 
právě prochází generální rekonstrukcí za 
160 tisíc euro, která je plně hrazena Mi-
nisterstvem vnútra Slovenskej republiky, 
a má pomoci obnovit činnost Dobrovol-
ného hasičského zboru Bratislava - Staré 
Mesto. Sbor má sice dlouhou historii 
(1867), ale ještě před rokem měl pouze 
zastaralou nepoužitelnou techniku a jed-
noho člena. Díky podpoře státu a zájmu 
městské části je již nyní jisté, že se nako-

nec podaří jeho činnost obnovit. Připra-
veno pomáhat je 20 nových proškolených 
členů sboru a do konce srpna jim dorazí 
také plně modernizovaná cisterna, která 
bude připravena znovu zachraňovat ži-
voty a majetek.

Miloslav Hurych, místostarosta města
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Poděkování
Chtěla bych za celou rodinu 

Munkovu poděkovat touto 
cestou městu Proseč, všem sousedům 
a známým za projev účasti s naším 
smutkem.

Kateřina Klesnilová 

Jan Munk (1946 - 2019)
Dne 12. května 2019 nás postihla  

smutná zpráva, ve věku 72 let zemřel 
PhDr. Jan Munk, CSc., předseda 
Pražské židovské obce a bývalý ředitel 
Památníku Terezín.

Jan Munk byl ředitelem Památníku 
Terezín od roku 1990 dlouhých 27 let. 
Za jeho působení se mu podařilo vy-
budovat místo, které se stalo důstojnou 
připomínkou naší nezapomenutelné a 
tragické historie. V čele Pražské židov-
ské obce působil od roku 2012. V roce 
2015 pomohl odhalit nový pomník v 
Proseči věnovaný židovským rodinám, 
které se stali obětí nacistického „ko-
nečného řešení židovské otázky“.

Jan Munk měl velmi vřelý vztah k 
našemu městu, jeho maminka Věra, 
rozená Poláková, jako jediná přežila 
holocaust a vrátila se zpátky do Pro-
seče z koncentračního tábora. Byl to 
vzdělaný člověk, jehož práce a přínosu 
pro společnost si naše město velmi vá-
žilo, čest jeho památce.

s úctou Jan Macháček, starosta

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v Proseči

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

provozovna Proseč, oznamuje obča-
nům, že Sběrný dvůr města Proseč a 
Výkupna druhotných surovin bude v 
době od soboty 13. 7. 2019 do neděle 
21. 7. 2019 uzavřena z důvodu čerpání 
dovolené. Za možné komplikace se 
předem omlouváme.

Tým pracovníků provozovny a vedení 
společnosti Recycling-kovové odpady

Změny termínu svozu odpadu
V souvislosti se změnou svozové 

firmy (od 1. 7. TS Hlinsko) upozor-
ňujeme občany, že dojde ke změně 
svozového dne, pondělní svozy bu-
dou nově vyváženy v úterý, stře-
deční svozy jsou beze změny. První 
svoz s novou firmou bude proveden 
v úterý 2. 7. a ve středu 3. 7. 2019. 
Za případné komplikace se předem 
omlouváme.

Vedení města Proseč
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Výlet na „Stezku v oblacích“
Naplnit a uspokojit očekávání všech 

věkových kategorií bylo pro letošní plá-
nování výletu velkým oříškem. Přírodu, 
čerstvý vzduch, procházku s bezva partou 
okořeněnou i trochou adrenalinu snad 
může každý z nás, proto jsme se nakonec 
všichni jednoznačně shodli, že by cílem 
naší již druhé výpravy mohla být návštěva 
Stezky v oblacích v obci Dolní Morava.

A opravdu. Teď už víme, že nápad to 
byl vskutku perfektní. Na své si totiž při-
šli jak ti nejmladší, tak i my rodiče, ba do-
konce i prarodiče. Zprvu nás tížil strach 
že špatného počasí, které nás provázelo 
celý týden před plánovaným odjezdem, 
ten ale naštěstí odpadl hned brzy ráno, 
když jsme se v sobotu 18. května sešli 
jako tradičně na nástupišti před Restau-
rací u Marešů. Sluníčko bylo ještě nízko, 
ale už tehdy bylo jasné, že nám bude v pa-
tách po celý den. Autobus přijel chvilku 
před osmou hodinou. Ještě dojíst snídaní, 
dopít kávu, poslední čůrání a mohlo se 
jet. I s malým zdržením, díky rozkopané 
silnici v Poličce a jedním krátkým zasta-
vením na protáhnutí na nás čekala skoro 
tříhodinová cesta. Autobus, kterým se 
čířila pohodová nálada jsme naplnili bez-

mála celý.
Na místo jsme dorazili před jedenác-

tou hodinou a vydali se rovnou vzhůru k 
lanovce Sněžník. Odtud jsme se nechali 
vyvézt na čtyřsedačkové lanovce k obří 
vyhlídce nesoucí název Stezka v oblacích. 
Stavba byla postavena v nadmořské výšce 
1116 m n. Na vrchol stavby ve výšce 55 
metrů nad úrovní terénu vede dřevěná 
stezka o celkové délce 710 metrů. Celá 
stavba je bezbariérová. Ve směru dolů 
lze použít 100 metrů dlouhý tobogán s 
okýnky, vyrobený z nerez oceli. Ten si 
mimochodem někteří z nás, včetně i těch 
nejmenších, samozřejmě nemohli nechat 
ujit. V nejvyšší části konstrukce se na-
chází tzv. kapka, což je síť nacházející se 
ve výšce 50 metrů nad zemí. I zde jsme 
pokoušeli svou odvahu a nebáli se po síti 
projít. Věž je zapuštěna až 6,5 m do skal-
ního masivu a v případě dobrých povětr-
nostních podmínek unese až 4 000 lidí.

Když jsme byli dostatečně pokocháni 
překrásnými výhledy na krajinu posetou 
kopci a lesy, zároveň i vyfoukáni, protože 
nahoře opravdu funělo, sešli jsme se dole 
pod vyhlídkou, kde se pak už naše cesty 
rozdělily. Zpátky dolů do Dolní Moravy 

se totiž dalo dostat několika způsoby. 
Buďto pěšky 3,9 km dlouhou Pohád-
kovou cestou, dále stejně jako lanovkou 
nahoru, se mohlo jet i dolů a poslední, 
nejvíce žádanou variantou byla jízda za-
půjčenou teréní koloběžkou. Každý si 
tedy mohl vybrat cestu svou, avšak věřím, 
že všechny měly své kouzlo. Ať tak, či tak, 
dolů jsme se nakonec dostali všichni.

V restauraci chaty Marcelka pod dolní 
stanicí lanovky jsme se ještě občerstvili, 
poseděli venku na zahrádce, děti zasko-
tačily na trampolínách a nafukovacím 
hradu a bohužel i zde se náš výlet pomalu 
začínal chýlit ke konci. Kolem páté ho-
diny jsme se vydali zpátky na parkoviště 
k autobusu. Ještě poslední společné foto a 
hurá domů. Zpět do našich Martinic.

Za sebe považuji tuto akci opět za ve-
lice vydařenou. Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na organizaci zájezdu a děku-
jeme i sluníčku, že nad námi po celou 
dobu hřálo. Věřím, že si každý odnesl jen 
pěkné zážitky a že se zase za rok budeme 
společně těšit na další báječný výlet.

Za spolek Naše Martinice z. s.
Markéta Pešková
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Merida Cyklo Maštale 2019
Dne 22. června 2019 se prosečské ná-

městí stane již po devatenácté centrem 
legendárního závodu Cyklo Maštale. 

Hlavním partnerem je i letos Merida, 
Bike Sport Chrudim a společnost Dipro, 
výrobní družstvo invalidů. Na tři nejlepší 
závodníky v každé kategorii čekají zají-
mavé a originální ceny od těchto partnerů. 
Přízeň nám i v letošním roce zachovala 
společnost Mercia Chrudim, která po-
skytne super cenu jednomu náhodně vy-
losovanému rodinnému týmu a to proná-
jem vozu ŠKODA SCALA na víkend s 
plnou nádrží. Na umístění tedy nezáleží. 

Protože chceme umožnit závodit sku-
tečně každému, rozšířili jsme, letos po-
prvé oficiálně, závodní kategorie o kate-
gorii handbike. V loňském roce proběhl 
zkušební, nultý ročník, kdy se na trasu 
shodnou s trasou závodu rodinných týmů, 
postavil „náš“ Pavel Doležal a trať otesto-
val. A co na ni říká? „Závod byl náročný ze-
jména počasím, ale na trati nečekala žádná 
místa, která by byla pro handbike nesjízdná. 
Nelze však říct, že nebyla místa technicky 
obtížná s terénem, který se na tomto závodu 
dá očekávat. Pokud je závod označen závod 
horských kol, pak je vše v nejlepším pořádku. 
Nechyběla ani náročná stoupání a tak je zá-
vod výbornou zkouškou fyzičky“.

Z důvodu velmi nízké účasti v přede-
šlém ročníku byl po dohodě s pořadate-
lem, pro letošní rok, zrušen divácky velmi 
oblíbený závod Pivní triatlon.

Pro závodníky jsme připravili trička 
v černé barvě. Zájemci mohou vybírat z 

klasické bavlny za 150 Kč nebo ze 100 
% polyesteru za 250 Kč. V nabídce jsou 
střihy dámské, pánské i dětské. Trička 
pořadatelů budou oranžová.

Ani letos nebude chybět bohatý dopro-
vodný program. V horním parku bude 
pro děti připraveno nafukovací bludiště, 
soutěže a vystoupení bubenické skupiny 
Drum For Fun. Chcete-li zkusit hru na 
bonga, určitě nepromeškejte workshop 
této kapely v zóně Mercia Chrudim. Tě-
šit se můžete i na adrenalinovou show na 
kolech. V následném workshop pro děti 
i dospělé budete mít možnost vyzkoušet 
si základy biketrialu na zapůjčených ko-
lech na vlastní kůži. Již tradiční vystou-
pení taneční skupiny MitriX proběhne v 
odpoledních hodinách. Letos si pro vás 
děvčata připravila 30 minutové vystou-
pení, ve kterém se představí všechny tři 
skupiny. 
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Na rozhlednu Terezku o prázdninách výtahem.
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 

připravilo projekt s názvem „Na Te-
rezku bez bariér“, který umožní oso-
bám se sníženou schopností orientace a 
pohybu dostat se na nejvyšší vyhlídko-
vou plošinu rozhledny Terezky. Cílem 
projektu je umožnit výhled do našeho 
kraje i těm, kteří tuto krásu běžně vi-
dět nemohou. Výtah zde bude umístěn 
po dobu letních prázdnin, tedy v mě-
síci červenci a srpnu a jeho provozní 
doba bude dle otevírací doby rozhledny 
(denně od 10 do 17 hodin). 

Protože se jedná o finančně náročný 
projekt (celkové náklady činí 139 100 
Kč), požádali jsme o pomoc s financová-
ním Pardubický kraj a místní firmy. Jen 
díky nim se nám podařilo zajistit téměř 
celou částku na realizaci a projekt se tak 
může uskutečnit.  Zbývající náklady 
uhradí svazek z vlastního rozpočtu. 

Velmi děkujeme společnosti 
PP-GROUP.cz  s.r.o., která zafinancuje 
nejnákladnější část projektu – samot-
nou instalaci výtahu, jeho nákladnou 
dopravu a revizi. Dále bychom rádi po-
děkovali za finanční podporu Pardubic-
kému kraji, městu Proseč, firmě Bohe-
mia Steelmont s.r.o., soukromému dárci 
panu Františku Vágnerovi a společnosti 
Ergotep CSR Institut o.p.s. Poskytnuté 
podpory si velice vážíme.

Slavnostní otevření a zahájení pro-
vozu výtahu se bude konat v sobotu 
29. června 2019 od 10 hodin pod roz-
hlednou Terezkou, na které všechny sr-
dečně zveme.

Za SOTM Lucie Oherová, 
ředitelka svazku

SOTM nabízí brigádu
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 

hledá spolupracovníky:
Obsluha výtahu u rozhledny Terezky

Pracovník obsluhy výtahu (osoba 
starší 18 ti let) u rozhledny Terezky na 
měsíc červenec a srpen.  Provozní doba 
je denně od 10 do 17 hodin, obsluha se 
bude střídat. Finanční odměna za ho-
dinu činí 85 Kč. 
Obsluha rozhledny Borůvka

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 
nabízí brigádu pracovníka obsluhy roz-
hledny Borůvky v Hluboké na měsíc 
srpen.  Provozní doba je denně od 10 
do 17 hodin. Finanční odměna za ho-
dinu činí 85 Kč. 

V případě zájmu o pracovní pozici 
či získání více informací mne prosím 
kontaktujte na tel.: 604 34 35 36 nebo 
na reditel@mastale.cz. 

Za SOTM Lucie Oherová

Ve stánku CK Kudrna budete moci 
po celý den závodit na cyklotrenažéru a 
poměřit své síly ve sprintu na 500 metrů. 
Na nejrychlejšího muže a ženu čeká čtyř-
denní zájezd do slovinského bajkového 
ráje v hodnotě 7 000 Kč, který zahrnuje 
dopravu, ubytování, polopenzi, průvodce 
a další bonusy. Nezapomněli jsme ani na 
nejmenší závodníky. Jeden z nich si od-
veze lehoučké odrážedlo z dílny prosečské 
firmy Kolofogo.

Celou akci bude opět moderovat Jan 
Rýdlo, večer pak zakončí hudební pro-
dukce kapely QUATTRO.

Předpokládané časy startů:
10:00 Start hlavní kategorie na 100 km
10:10 Start kategorie na 50 km
10:15 Start kategorie na 25 km
10:20 Start kategorie na 300 m odrážedla 
kluci
10:25 Start kategorie na 300 m odrážedla 
holky
10:30 Start kategorie na 300 m kola kluci
10:34 Start kategorie na 300 m kola holky
10:40 Start kategorie na 1 km
10:50 Start kategorie na 5 km
10:55 Start kategorie na 10 km
14:00 Start kategorie na 20 km
14:04 Start kategorie handbike

A ještě pár shrnujících informací 
k závodu:
- Závodníci mohou vybírat ze 4 jídel. 

Na výběr je hovězí guláš s chlebem, zele-
ninové rizoto, těstovinový salát s kuřecím 
masem a ovocné knedlíky. Jídlo se vydává 
v ZŠ od 11 do 17 hodin. Cena porce je 
50 Kč.

- Závodníkům, kteří se umístili na před-
ních pozicích v loňském ročníku, bude 
umožněn start z první vlny. Závodníci se 
budou řadit na start koridorem vyznače-

ným pro VIP. Start z první vlny bude mít 
závodník vyznačen na startovním čísle. 
- V letošním roce opět odstartují ro-

dinné týmy v odpoledních hodinách. 
Bude tedy možné, aby si děti odjely svůj 
vlastní závod, případně i dospělí a pak 
společně vyrazili na trať pro rodinné týmy. 
- Kapacita závodu na 50 km je ome-

zená na 350 závodníků. Ve chvíli, kdy 
bude počet naplněn, bude přihlašování do 
této kategorie ukončeno. Doporučujeme 
včasné přihlášení do závodu.
- Všichni závodníci včetně dětí se musí 

na závod přihlásit elektronicky nejpoz-
ději do 19. 6. 2019!! Dohlášky na místě 
nebudou možné ani pro dětské kate-
gorie!! Startovné lze uhradit na místě u 
prezence. 
- Zvýhodněné startovné, možnost ob-

jednat si tričko a jídlo (pro kategorie 
25 km, 50 km a 100 km je jídlo v ceně 
startovného) platí pouze pro přihlášené 
závodníky, kteří startovné uhradili do 
2. 6. 2019!! 

Přihlášku, propozice, mapy tratí a 
další informace naleznete na webu 
www.cyklomastale.cz a na FB.

Těšíme se na Vás!
Za tým pořadatelů Lucie Oherová
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Poprask na laguně „v Proseči“
Jednu ze svých nejslavnějších komedií, 

Poprask na laguně, napsal Carlo Goldoni 
v roce 1762 a my jsme měli možnost vi-
dět ji v prosečské sokolovně v sobotu 27. 
dubna. Tuto klasickou komedii ze slunné 
Itálie sehrála v Proseči Jednota divadel-
ních ochotníků „Jaroslav“ Luže v režii 
Jany Hrubé. Divadelní představení se 
odehrávalo v rybářské vesničce Chiozzi 
a bylo plné ženských pomluv, divokých 
hádek, flirtování, žárlivosti a dokonce i 
rvačky a policejního vyšetřování. Nako-
nec vše dobře dopadlo a milenecké páry 
se udobřily. Divadelní představení mělo 

velký úspěch a návštěvníci odměnili luž-
ské divadelníky velkým potleskem.

Za kulturní komisi Eva Rejentová

Ze zákulisí příprav 
ŠUMSADU 2019 – 3. díl

V květnovém zpravodaji se představují 
další dvě kapely, které zahrají na Šum-
sadu v sobotu 17. srpna v Rychtářových 
sadech. Skupina Houpací koně je letos 
hlavním hostem festivalu. Houpací koně 
jsou z Ústí nad Labem, českou hudební 
scénu pravidelně zásobují svými nahráv-
kami a jejich hudební klipy mají velmi 
dobrou úroveň. Při nedávném předávání 
cen Magnesia Litera byli k vidění a sly-
šení v České televizi.

Zatímco Houpací koně jsou aktivní a 
dobrou kapelou již dlouhou dobu, je sku-
pina IAN na vzestupné dráze hudebně i 
co do počtu členů a velmi pravděpodobně 
o ní ještě uslyšíme. Také IAN je zásad-
ním stavebním kamenem letošní festiva-
lové dramaturgie a věříme, že naplní naše 
očekávání. 

Takhle obě kapely představují samy sebe 
pro Prosečský zpravodaj:

IAN - We're back! WE ARE IAN
Akustický energický projekt vycháze-

jící ze směsice songwriting, rock'n'rollu 
a moderního písničkářství prošel od roku 
2013 už nemalou cestu. Po vítězství v 
YOUTUBE fest v roce 2013 zvládli IAN 
vydat velmi kladně přijatou desku VOY-
AGE, tři roky po sobě hrát téměř 100 
koncertů, s Digital fever /HEY GIRL/ se 
jim podařilo nahrát jednu z nejhranějších 
písní v českém éteru za roky 2015/2016. 
Kromě cest i po zahraničí (festival RE-
NNES /FR/, SZIGET /HU/) a rotací 
(ne)přeberným množstvím medií si IAN 
dvě sezóny vyzkoušeli i baletní prkna se 
souborem Národního Baletu Brno, kdy 
doprovázeli baletní představení live a vy-
prodali dokonce dvě "derniery". Kapela se 
v roce 2017 věnovala soukromým projek-
tům a v jako první singl z nové "éry" vy-

dala téměř potichu singl /COMA/ a při-
pravuje se na vydání další desky.

Původně akustické duo se po sérii kon-
certů s doprovodnou kapelou rozrostlo o 
další členy už zřejmě na stálo.

Houpací koně
Ve srovnání s dějinami vesmíru hra-

jeme poměrně krátce, víc o tom říkat ne-
chceme, není to zas tak důležitý. Během 
těch let jsme několikrát změnili sestavu, 
od roku 2015 se mezi českými, morav-
skými, slovenskými a berlínskými benzín-
kami pohybujeme takhle: Pavel Nepivoda, 
Martin Palaščák, Honza Strnad a Jirka 
Imlauf.

Tím, co pro nás dělají, ale ke kapele pa-
tří i Petr Kuneš, Honza Brambůrek a Lu-
káš Franz, bez nich bychom to už nejspíš 
zapíchli na benzínce v Ústí u Globusu, ve 
Zdibech nebo kousek od obce Oslavička 
mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí. Pří-
padně někde u vsi Žebrák na cestě od Be-
rouna do Plzně. Beze srandy.

Všechny důvody, kvůli kterým kapely 
obvykle hrají, platí i v našem případě. 
Holky, přilepšení na kapesném, útěk od 
televize. Postupně se ale tím hlavním 
stala chuť vstávat kolem desáté dopole-
dne.

Nikdy jsme pořádně nevěděli, jak po-
jmenovat, co vlastně hrajeme, dáváme do 
tý písmenkový polívky všechno, co máme 
rádi, od Ray Charlese po Moderat. Líbí 
se nám slovo rokenrol.

Jsme z Ústí nad Labem, Monte Carla 
chudých, města, který je barevný jen pár 
týdnů na podzim, jinak je to místo jak z 
černobílý fotky, a my tyhle dvě jeho barvy 
máme rádi. Ve vzduchu je tady cítit Se-
tuza i kerouakovskej svět kopců, závod-
ních jídelen a železničních náspů. Nahráli 
jsme o tom aktuální desku, která se jme-
nuje Desolation Peak a Jacku Kerouacovi 
ji věnovali. Počmáraný zápisníky, první 
myšlenka nejlepší myšlenka, brzdařská 
lucerna a tak.

Za kulturní komisi Marek Rejent
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Pøedprodej vstupenek od 4. 6. v Mìstské knihovnì Proseè.
Vstupné v pøedprodeji (pátek + sobota) dospìlí 150 Kè, dìti od 12 do 15 let 70 Kè
Vstupné na místì pátek 50 Kè, sobota dospìlí 150 Kè, dìti od 12 do 15 let 70 Kè
dìti do 12 let zdarma
Poøádá mìsto Proseè a kulturní komise ve spolupráci s SDH Záboøí

Døevìné divadlo Honzy Hrubce v 16 hod
Matìj Forman – paella

Petra Boštíková – jazz, blues, šansony
Matìj Forman – guláš
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OČNÍ SCREENING
V pondělí 25. 3. 2019 proběhlo, tak 

jako každoročně preventivní vyšetření 
zraku v Základní a mateřské škole Proseč 
a Mateřské škole Perálec. Celkem bylo 
vyšetřeno 54 dětí. 

V Proseči prošlo zrakovou prevencí cel-
kem 41 dětí, u 3 dětí byl zjištěn záchyt a 1 
dítě nebylo možné vyšetřit. Tyto děti byly 
odeslány na další vyšetření k dětským oč-
ním lékařům. V Perálci bylo vyšetřeno 
celkem 13 dětí, všechny měly oči v po-
řádku.

Celkové náklady v hodnotě 8 640,- Kč 
uhradila obecně prospěšná společnost Er-
gotep CSR Institut.

Vyšetření bylo provedeno přístrojem 
Plusoptix S09, které je bezkontaktní, bez-
bolestné, podobné fotografování. Po vy-
šetření dostalo každé dítě do svého zdra-
votního průkazu potvrzení o stavu zraku s 
logem zrakového screeningu.

Tímto děkujeme obecně prospěšné 
společnosti PROZRAK za zprostředko-
vání.  JUDr. Pavel Nádvorník

Divadlo a koncert 15. 5. 2019

Ve středu 15. 5. 2019 se vzdělávací cen-
trum Ergoeduka v Proseči proměnilo v 
uměleckou divadelní scénu. Svou návště-
vou Ergotep poctil Divadelní spolek Jin-
dřich a hudební skupina Vyrwál, jejichž 
aktéry jsou studenti Obchodní akademie, 
odborné školy a praktické školy Olgy 
Havlové v Janských Lázních. Spolky pů-
sobí pod záštitou Střediska volného času 
při internátu školy.

Po 10 hodině ranní se prostory vzdě-
lávacího centra zaplnily žáky druhého 
stupně ZŠ Proseč. Prvním bodem pro-
gramu bylo divadelní představení „O 
perníkové bábě,“ mezi studenty zvané 

„Perníkovka.“ Mohlo by se vám zdát, že 
se jednalo o tradiční českou pohádku s 
názvem O perníkové chaloupce, ale vy-
vedeme vás z omylu. „Perníkovka“ je 
upravená pohádka, která je doplněna 

písničkami a obohacena pořádnou dáv-
kou humoru. Písně vlastní tvorby do děje 
zakomponovala hudební skupina Vyrwál, 
která se pomalu připravovala na své násle-
dující vystoupení. Společně se svými pe-
dagogy na dopolední představení dorazilo 
115 žáků. 

Po divadle následoval prostor na do-
tazy. Žáci tak měli možnost zjistit, jaké 
je složení divadelního spolku, jak se hraje 
vozíčkářům, ale také, že do divadla byla 
zakomponována nevidomá studentka. Jak 
se učí texty a připravuje se na divadlo sa-
motné? Nejen to se posluchači dozvěděli. 
Zároveň během pauzy probíhala v záku-
lisí příprava hudební aparatury pro kon-
cert.

Závěrečnou část programu převzala již 
zmiňovaná skupina Vyrwál. Celkem čtyři 
studenti spolu s vychovatelem zahráli 

písně Listopad od skupiny Jelen, Ame-
rika od Lucie, Ztrácíš od Marka Ztrace-
ného nebo Sílu starejch vín od skupiny 
Škwor a mnoho dalších.

I taková akce je svým způsobem dobrá 
integrace. Žáci tak na vlastní oči viděli, že 
i lidé s hendikepem dokáží téměř to, co 
zdraví jedinci.

Ergotep CSR Institut, obecně pro-
spěšná společnost financovala realizaci 
divadelního představení v celkové výši 
7000,- Kč. Dále věnovala darem Zá-
kladní škole Proseč účast na tomto diva-
delním představení. 

Od 17:30 proběhl večerní program pro 
veřejnost. Představení a koncert si žáci 
připravili ve stejném duchu, jako program 
dopolední. Věříme, že si všichni program 
užili a děkujeme za vaši účast.

Jan Forbelský
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DUBEN 2019 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
EKOLOGIE LETEM SVĚTEM 

 Ve středu 3. dubna se na druhém 
stupni naší školy konal projektový den 

Ekologie letem světem. Věnoval se ze-
mím EU. V 6. třídě jsme mohli navštívit 
Slovensko. Zde jsme ochutnali korbáčiky 
a škvarkové pagáčiky. Zjistili jsme tu o 
našem blízkém sousedovi vyčerpávající 
informace. 7. třída si vybrala Švédsko. 
Dozvěděli jsme se zde mimo jiné o kvalit-
ním zpracovávání odpadu, kterým je tato 
země skutečně významná. 8. A prezento-
vala Nizozemí. Zde jsme se ocitli v zemi 
tulipánů a větrných mlýnů. Jeden větrný 
mlýn zde pracoval na plný výkon a tuli-

pány jste mohli spatřit nejen v prezentaci, 
ale i všude okolo. Také v 8. B jsme ochut-
návali. Hned při vstupu jsme si mohli 
zobnout olivu, poté si dát výborný salát a 
samozřejmě pizzu! Kromě zajímavé pre-
zentace nás i zde čekaly připravené úkoly. 
9. třída nás vítala ve Španělsku - zemi to-
readorů. Zde nás čekala informace o pří-
rodě, kultuře, ale také mnoho zajímavostí, 
býčí zápasy nevyjímaje. 

Redakce 

CHRUDIM ZPÍVÁ 
 V pondělí 8. dubna se pěvecký sbor 

Červánek rozjel do Chrudimi, aby se zde 
zúčastnil přehlídky dětských pěveckých 
sborů. Přivítalo nás zde krásné slunečné 
počasí, které nás provázelo celým dnem. 
Tato přehlídka se koná každoročně po 2 
dny v chrudimském Muzeu, v pondělí vy-
stupují sbory ze základních škol, v úterý 
ze škol uměleckých a škol s rozšířenou 
výukou HV. Oba dny tu zněly písně li-
dové, klasické, ale i populární.  Úroveň 
zúčastněných sborů tu bývá velmi vysoká, 
proto jsme se pečlivě na své vystoupení 
připravovali. A kdo byli naši  soupeři? V 

mladší kategorii sbory Studánka, Myšáci, 
Jabloňka a Bonifác, ve starší kategorii 
jsme si zazpívali s našimi známými – pě-
veckým sborem Zvonky z Chrasti. A je-
likož se jedná o soupeře velice hudebně 
zdatné, rozhodně nás naše umístění ne-
urazilo - Zvonky si vybojovaly stříbrné 
pásmo, Červánek bronzové, zlaté pásmo 
v naší kategorii nebylo uděleno. Naše 
poděkování patří nejen p. uč. Janě Pav-
lovičové, ale i hudebním doprovodům 

- sl. Michaele Ondráčkové a sl. Veronice 
Lettlové, dále Tereze Váškové a Adéle 
Stodolové, nově naši „filharmonii“ posílil 

i Šimon Lustyk, který nás skvěle dopro-
vodil na violoncello.

 Za Červánek Tereza Netková, Tereza 
Volfová, Petra Kynclová

SOUTĚŽ ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2019  

V pátek 12. dubna se některé naše re-
daktorky zúčastnily slavnostního vyhlá-
šení soutěže O nejlepší školní časopis 
v Pardubicích, jednoduše by se dalo říci 

„Bylo nás 5“, když nepočítáme paní uči-
telku. Na celý den tu pro nás byly připra-
veny zajímavé aktivity. Akce se konala v 
Domě techniky v Pardubicích. 

Jako první jsme si poslechli o tom, jak 
poznat falešnou informaci, neboli fake 
news. S tím nás seznámila zástupkyně 
společnosti Fake Scape. Ze začátku nám 
řekla něco o této společnosti a pak jsme si 
zahráli hru, která spočívala v tom, že jsme 
měli najít falešného politika. Tato hra se 
nám všem moc líbila. Pak nám povídal o 
své práci pan Tomáš Zdechovský, posla-

nec Evropského parlamentu. Po besedě s 
ním jsme se dozvěděli výsledky soutěže. 
Náš časopis obdržel krásné třetí místo. 
Odpoledne jsme se zašli podívat do bu-
dovy Českého rozhlasu, kde nás provedli 
a ukázali nám, kde a jak se hlásí do rádia. 
Také jsme si to mohli vyzkoušet. Celý 
program se nám všem moc líbil a všichni 
si to užili. 

Také jsme, my redaktorky, načerpaly 
nové náměty a inspiraci pro naši další 
práci v redakci. 

Zuzana Roušarová, Kristýna Stejskalová
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SPORT
 ZÁVODY V BASKETBALOVÉ 

DOVEDNOSTI DRUŽSTEV

 V pátek 22. 3. 2019 se žáci a učitelé se-
šli v tělocvičně, aby změřili své síly v bas-
ketbalových dovednostech. Osmičlenná 
družstva (4 chlapci a 4 dívky) soutěžila v 
5 dovednostech – štafetě se střelbou, při-
hrávkách dvojic ve dvou minutách, střelbě 
na koš ve dvou minutách, štafetě se stří-
dáním pravé a levé ruky a střelbě trest-
ných hodů. Do soutěže se zapojila 4 druž-
stva v sestavě, kterou stanovují pravidla 
(4+4). V družstvu žáků 7. třídy soutěžili 
jen samí kluci, děvčata nebyla ochotna se 
soutěže zúčastnit. Při soutěži bylo možno 
vidět spoustu kvalitních sportovních vý-
konů, ale účastníci se také zasmáli. V sou-
těži družstev vyhráli žáci 8. třídy ziskem 7 
bodů. Nejlepším klukem byl Filip Rom-
portl – nastřílel 61 košů za 2 minuty, dal 
10 trestných hodů a společně s Veronikou 
Jankovou si přihráli 160krát v průběhu 
dvou minut. Na druhém místě skončilo 
družstvo žáků 9. třídy, na třetím místě 
skončilo kombinované družstvo učitelů 
a žáků, kteří se nevešli do družstva tříd. 
Čtvrtí skončili žáci šesté třídy. Družstvo 
chlapců 7. třídy bylo hodnoceno mimo 
oficiální pořadí. Dík patří také žákům, 
kteří pomohli při organizaci soutěže – za-

pisovala Denisa Šlégrová a čas měřil To-
máš Málek. Je třeba ocenit přístup všech 
účastníků, kteří byli ukáznění, a celá akce 
proběhla velmi rychle. 

OKRESNÍ KOLO OVOV 2019
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se v Hlinsku 

uskutečnilo okresní kolo 9. ročníku 
soutěže OVOV (Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů). Soutěže se zúčast-
nilo družstvo a 14 jednotlivců.

Všichni závodníci se utkali v pěti dis-
ciplínách – trojskoku snožmo, hodu me-
dicinbalem, skoku přes švihadlo, klicích 
a běhu na 1000 m (nebo v driblinku po 
dobu 2 minut).

Družstvo nejelo na soutěž s nejvyššími 
ambicemi. V průběhu soutěže jsme se po-
týkali s velmi dobrými výkony, ale i s vý-
konnostními výpadky. Celkové 3. místo 
bylo však pro nás úžasným výsledkem. Na 
tomto úspěchu se podíleli Josef Jeništa, 
Filip Romportl, Jaromír Síla, Radek Pe-
šek, Miloslava Janková, Sabina Křikla-
vová, Liliana Poslušná a Ema Klesnilová. 
Mezi jednotlivci si skvěle vedli a ve svých 
kategoriích si vybojovali medaile a ně-
kteří z nich také postup do krajského kola. 
Postupující – Andrej Češka (2.), Radek 
Pešek (1.), Štěpán Hromádka (2.), To-
máš Roušar (1.), Veronika Janková (1.), 
Miloslava Janková (1.), Julie Poslušná 
(2.). Tadeáš Trynkl a Josef Zahradník 
skončili ve svých kategoriích na 3. místě. 
Zda postoupí do krajského kola i druž-
stvo, si musíme počkat, až budou dokon-
čena kola ve všech okresech našeho kraje.

Čestným hostem (i když se ukázala 
jen  na malou chvíli) byla rychlobruslařka 
Martina Sáblíková společně s rychlobrus-
lařkou Nikolou Zdráhalovou a jejich tre-

nérem Petrem Novákem. Společně jsme 
se s nimi vyfotografovali a máme pěknou 
vzpomínku.

Všem závodníkům za předvedené vý-
kony a reprezentaci školy děkujeme.

TURNAJ TROJIC V SÁLOVÉ 
KOPANÉ

V pátek 29. 3. 2019 se sešlo osm tříčlen-
ných družstev, aby změřilo své síly v sá-
lové kopané. Družstva byla rozdělena do 
dvou skupin a zde sehrála 3 zápasy. První 
dvě družstva z každé skupiny postoupila 
do boje o celkové vítězství a ostatní hráči 
si zahráli o celkové umístění. Své kvality 
prokázalo družstvo Andrej Češka, Filip 
Romportl a David Sodomka, které zvítě-
zilo ve finále nad Radkem Peškem, Ton-
dou Odehnalem a Matyášem Novákem.

 Mgr. Jan Stodola

EXKURZE 
 ELEKTRÁRNY

 Ve středu 24. 4. 2019 navštívili žáci 9.  
a 8. B třídy Elektrárnu Opatovice a malou 
vodní elektrárnu Hučák v Hradci Krá-
lové. Seznámili se se základními principy 
kombinované výroby tepla a elektrického 
proudu. Viděli konkrétní technická opat-
ření pro dodržení velmi přísných limitů 

ochrany životního prostředí. V MVE 
Hučák viděli výrobu elektrického proudu 
pomocí alternativních zdrojů energie jako 
je voda, vítr, slunce, biomasa a geoter-
mální zdroje. Vodní turbíny, které byly 
uvedeny do provozu v MVE Hučák před 
více než sto lety, jsou důkazem kvalitní 
výroby a šikovnosti našich předků.

Mgr. Václav Mikulecký

TECHNOHRÁTKY
Ve středu 24. 4. se chlapci ze 7. a 8. A 

třídy zúčastnili Technohrátek na ISŠT 
ve Vysokém Mýtě. Byly pro ně připra-
veny praktické ukázky a soutěže v sedmi 
dílnách - automechanické, karosářské, 

CNC, zámečnické, autolakýrnické, ča-
lounické a opravy zemědělských strojů. 
Kluci si tak vyzkoušeli, co obnáší jednot-
livá řemesla. Na mnohých dílnách byli 
chváleni za svou šikovnost. Zaslouženou 
odměnou pro ně byla svačina v podobě 
kuřecího řízku. 

 Redakce
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VÝSTAVA „PLANETA LEGO 4“

 Ve dnech 12. 4. – 16. 4. proběhl již 
čtvrtý ročník výstavy Planeta Lego, tento-
krát s podtextem „Kdo si hraje, nezlobí.“ 
Výstavu uspořádal robotický kroužek 
spolu s kroužkem technických dovedností 
při ZŠ Proseč ve spolupráci a s podpo-
rou města Proseč. Letošní výstava, stejně 
jako minulá, byla zaměřena tematicky. V 
oblasti Lega jsme se zaměřili na výrobky 
Lego Technic a dálkově ovládané modely 
Lego, druhá část výstavy byla postavena 

v „retrostylu“ – zde byly vystaveny staré 
mechanické hračky, hry a modelové že-
leznice z 60. a 70. let minulého století.

Výstavy se zúčastnilo 35 vystavovatelů. 
Vystaveno bylo 185 výrobků (z toho 105 
výrobků Lego a 80 hraček a ostatních). V 
průběhu výstavy bylo vybráno dobrovolné 
vstupné ve výši 2049 Kč, které bude pou-
žito na podporu další činnosti KTD.

Letošní výstava pro nás měla velký vý-
znam v tom, že od prvotního nápadu 
přes organizaci, přípravu, vlastní realizaci, 
služby, dozory, průvodcovskou činnost a 
další s tím spojené úkoly byla výstava prací 
dětí – členů i nečlenů kroužku. Právě jim 
patří velký dík. Tato výstava však pro nás 
měla ještě jeden velký význam. Poprvé se 
nám podařilo to, že výstava nebyla jenom 
pouhou prohlídkou vystavených expo-
nátů. Vzhledem k tomu, že řada expo-
nátů  byla volně dostupná a naši průvodci 

většinu výrobků ochotně předváděli, pro-
běhla výstava opravdu hravou a zážitko-
vou formou v duchu podtextu letošního 
názvu: „Kdo si hraje, nezlobí.“

Na závěr bych rád poděkoval městu 
Proseč za celkovou podporu kroužku 
technických dovedností a za to, že odmě-
nilo všechny vystavovatele, jak jinak, než 
stavebnicemi LEGO.

 Mgr. Pavel Stodola a kolektiv ROBO-
TIC a KTD

DEN ZEMĚ

V pátek 26. dubna 2019 jsme na naší 
škole uspořádali Den Země. Počasí bylo 
přímo ukázkové, a tak jsme s chutí opus-
tili školní lavice a vydali se ven. Třída 1. 
A se vypravila ke studánce „Pod Makov-
ským kopcem“. Děti studánku pěkně vy-
čistily od napadaného listí a větviček. Po 
cestě tam i zpět sbíraly do pytle pohozené 
odpadky, které hyzdí krásnou přírodu. 
Třída 1. B uklízela příkopy podél silnice 
vedoucí z Proseče do České Rybné. Děti 
pilně pracovaly, naplnily pytle až po okraj. 
Také 2. třída poctivě vysbírala odpadky 
podél silnice na Budislav a na Borka. I 
když sběr zakončila v první zatáčce, i tak 
naplnila několik pytlů odpadu. Můžeme 
si jen domyslet, kolik nečistot se válí v 
příkopech až do Budislavi, a zamyslet 
se nad tím, kde se tam vzaly. 3. třída šla 
ke studánce „Pod Posekancem“. I tady 
děti studánku pěkně vyčistily, kolem ní  

uhrabaly listí. Jak krásně toto místo pro-
kouklo! 4. třída uklízela příkopy podél sil-
nice z Proseče do Boru. I tady našly děti 
mnoho nepěkných „úlovků“. 5. třída se 
vydala po planetární stezce, aby vysbírala 
odpadky, které této naučné stezce ubírají 
na kráse. A to je škoda, protože je toto 
místo často navštěvované turisty, kteří za-
vítají do Proseče.

A jak strávily tento den třídy na 2. 
stupni? Šestá třída a 8. B šly na exkurzi 
na čističku odpadních vod v Podměstí. 
Pan Kučera dětem vysvětlil a ukázal, jak 
čistička funguje od přívodu odpadní vody 
až po její vyčištění a vypuštění do Pro-
sečského potoka. 6. třída se poté vydala 
pěšky do Zderaze. Po cestě nasbíraly 
děti několik pytlů odpadu. Ve Zderazi 
navštívili šesťáci skalní obydlí, kde jim 
pan Raba velmi podrobně a poutavě vy-
právěl o historii jejich vzniku i o těžkém 
životě jejich obyvatel. 8. B se po exkurzi 
vypravila do geoparku na Pasíčkách, kde 
plnila zajímavé úkoly. Potom si děti 
prohlédly expozice s handicapovanými 
zvířaty. 7. třída a 8. A se vystřídaly ve 
sběrném dvoře v Proseči. Paní Mencová 
jim podala podrobné informace o třídění 
odpadu ve sběrném dvoře. Také tyto třídy 
pečlivě uklízely, 7. třída v okolí sběrného 
dvora, 8. A pracovala ve školním areálu 
na úklidu chodníků. 9. třída pilně pra-
covala ve školním areálu, odvedla zde 
opravdu velký kus práce. Dopolední pro-
gram zakončili deváťáci příjemnou pro-

cházkou v okolí Proseče.
Den Země se nám letos opět vydařil, 

domů jsme odcházeli sice unaveni, ale 
spokojeni s výsledkem svého snažení. Na-
ším největším přáním je, aby se všichni 
lidé chovali v přírodě jako na návštěvě, 
udržovali čistotu a pořádek.

Mgr. Šárka Kovářová
 
Den Země – 5. třída
Dne 26. 4. 2019 jsme celá škola osla-

vili Den Země úklidem odpadků nejen ve 
školním areálu, ale i okolí. Žáci 5. třídy 
pomohli uklidit celou trasu planetární 
stezky a jejich snaha a nadšení byla znát 
po celou cestu. Jak jim to šlo, co vše našli, 
nejen na zemi, ale i na stromech, se mů-
žete podívat v naší fotogalerii.

Cestou jsme stihli zahrát si fotbal kluci 
proti děvčatům, vylézt na posed v lese, 
dát si dobrou svačinku a zazpívat si do 
kroku. Počasí bylo příjemné a dětem patří 
velké díky za čisté okolí Proseče.

Mgr. Veronika Roušarová

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz
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DUBEN VE ŠKOLCE
 Měsíc duben byl ve všech třídách ve 

znamení příprav na Velikonoce. Barvili 
jsme vajíčka, seli obilí, vyráběli různé veli-
konoční dekorace, učili se koledy a zpívali 
v lidovém tónu. Malí „Cvrčci“ vystoupili 
v sólovém zpěvu na Prosečském dřeváčku, 
který se konal u nás ve školce. Den Země 
jsme všichni oslavili s vodníkem Fandou, 
kdy jsme plnili různé úkoly a nakonec 
jsme vyslali společná přání naší planetě 
Zemi. 

Poslední dubnový den se z nás stali ča-
rodějnice a čarodějové, kteří svými kouzly 
a čáry přivítali jaro.

 „PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Nejen děti dokážou vymyslet nějakou 

tu pecku, ale i nám dospělým se občas 
něco povede.

Pan učitel: „To je dnes den. Nemů-
žeme ani dojít z kopce nahoru...“

A jedna pecka za děti.
„Děti, co bude z těch kvítků na stromě, 

až odkvetou?“ Děti nevědí. Učitelka na-
povídá: „Ja…, ja…“

Z davu se ozve: „Játra!“
Za MŠ Ilona Šenkýřová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Škola v přírodě „Na indiánské stezce“
Již pomalu se stává tradicí, že žáci z pe-

rálecké školy jednou za dva roky vyráží do 
ještě větší divočiny. Motivací celého le-
tošního školního roku byli indiáni. Toto 
téma nás provázelo i na škole v přírodě. 
Po získání indiánských jmen jsme od 
rozhledny Terezky vyrazili pěšky do naší 
indiánské vesnice v Borové. Cestou jsme 
poznávali rozličné druhy rostlin a plnili 
Zkoušku rozkvetlého jara. Během pěti-
denního pobytu tak děti měly možnost 
splnit celkem 12 zkoušek, za které zís-
kávaly do svého kouzelného váčku svítící 
kamínky. 

Tady je ukázka některých z nich:
Zkouška malého stopaře - orientace v 
mapě

Zkouška čistého teepee

Zkouška dunícího hromu - hra na drum-
beny, přivolávače deště, zpěv a tanec

Zkouška dlouhé střely - střelba z luku 
pod vedením pana Pavlise

Zkouška zručných rukou - výroba indián-
ských ozdob a triček

Zkouška jasné mysli - tvorba lapbooku o 
životě indiánů, vymýšlení básní, AZ kvíz, 
kimovka

Zkouška rychlého oře - pohybové hry

Zkouška lesní moudrosti 

Zkouška rozbouřených vod - výroba 
loďky
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Zkouška indiánského šamana - znalost 
bylinek, příprava bylinkového čaje

Podnikli jsme také výlet do Poličky a 
Kukyho lesa. Cestou jsme odlovili i něko-
lik keší.

Nezapomenutelným zážitkem pro nás 
byl výlet na Lucký vrch, odkud jsme se 
zpět svezli na povozu taženým koňmi. 

Využili jsme i krásný vyhřívaný bazén, 
který byl součástí areálu. Zahráli jsme si 
minigolf.

Poslední večer podnikly děti cestu za 
pokladem.

Všichni jsme si školu v přírodě báječně 
užili.

Za ZŠ Mgr. Marie Dvořáková  
(Bouřlivé pírko)

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie:
Miloš Urban – Závěrka aneb ztížená 
možnost happy-endu, Václav Ha-
vel – Hry, Magda Váňová – Kukaččí 
mládě, Hana Hindráková – Nezlomný, 
Blanka Faltová – Nezvi si vraha do 
života, Katarína Gillerová – Jestli mi 
uvěříš, Božena Němcová - Babička, 
Jaroslav Boček – Den pro císaře a jiné 
lidi, Iva Karlíková – Muslimské peklo, 
Robert Bryndza – Chladnokrevně, 
Lisa Gardner – Najdi ji, Charlotte 
Link – Ctitel, Rainer M. Schröder 

– Nebe, na němž nesvítily hvězdy, Jef-
fery Deaver – Poslední hodina, Angela 
Marsons – Němý křik, James Patter-
son – Přímý zásah, Zabít Alexe Cro-
sse, Kate Morton – Tajemství letního 
odpoledne, Barbara Wood – Bílá žena, 
Sue Monk Kidd – Křídla ve větru, Liv 
Constantine – Poslední paní Parris-
hová, Dorothy Koomson – Bonbony 
k snídani, Sophie Hannah – Nevi-

děli jste Melody, Barbara Hannay – 
Utajená léta, Sameem Ali – Jizvy na 
duši, Günter Hofé – Poslední akord 

Knihy pro děti:
Markéta Pilátová – Velký úklid, Dani-
ela Fischerová – Ochechule s ukulele, 
Miroslav Šašek – To je Izrael, Renáta 
Fučíková – Moliére, Alžběta Zema-
nová – Joska jede na jih, Alena Wagne-
rová – Jak Marta zkrotila draka, Martin 
Velíšek – Můj stát: Putování za českými 
patrony, Jakub Čermák – Do vesmíru, 
Klára Zahrádková – Kůň a had, Fran-
tišek Tichý – Transport za věčnost 

Naučná literatura:
Gérard Depardieu – Prostě je to tak, 
Petra Nováková – Příběhy věcí, Jan 
Bauer – Převratné události v českých 
dějinách, Bing West – Nejmocnější 
kmen

 
 

Otevírací doba městské knihovny:
Úterý  8.30 – 17.00 hod
Čtvrtek  8.30 – 16.00 hod
Pátek  8.30 – 15.00 hod
(polední pauza 11.30 – 12.00 hod) 
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Koutek naší kronikářky:
Silnice do Proseče

V minulosti nebylo postaráno o náležité 
spojení Proseče s nejbližšími i vzdáleněj-
šími místy. Prosečtí byli v této záležitosti 
liknaví a nestarali se ani o úpravu cest, po 
nichž museli denně jezdit na svá pole. V 
městečku se odbývalo několik trhů, ale 
ani to nebylo pobídkou, aby se postarali o 
schůdné a sjízdné cesty pro trakaře.

Silnice z Nových Hradů přes Bor a Pro-
seč do Skutče začala se stavět v r. 1830, 
ale její dokončení bylo v nedohlednu. Ja-
kási náprava se stala tehdy, když se úřady 
o silnici začaly zajímat. Přicházela na 
řadu vojenská exekuce, na níž vysíláni 
byli husaři z vojenské posádky ve Vyso-
kém Mýtě. Ale ani ta při tehdejší lho-
stejnosti obyvatelstva mnohdy nepořídila.                                                                              
V Proseči však vojenská exekuce šprý-
movně a uměle vyvolaná, zapůsobila víc 
než dosavadní úřední nařízení. V Boru 
tou dobou bylo 10 husarů připravených na 
exekuci. Ubytováni byli v tamním hostinci, 
kde se s nimi seznámil prosečský měšťan 
Josef Vávra. Při jeho rozhovoru s husary, 
došlo k žertovnému nápadu a návrhu sa-
motného Vávry. Pivem a žerty rozjaření 
husaři přijali s nadšením jeho pozvání, aby 
příštího rána vyjeli do Proseče na úřední 

exekuci kvůli nedostavěné silnici. V nej-
lepší náladě vrátil se Vávra domů a poví-
davým známým pod pečetí tajemství sdě-
lil, že zítra přijedou husaři a také vysvětlil, 
proč. Tajemství se stalo brzy veřejným a 
z klidu vyburcovaný rychtář nařídil obec-
nímu policajtovi Vobejdovi veřejně bub-
nem oznámiti, aby příští ráno každý s po-
vozem nebo trakařem a náčiním, dostavil 
se na cestu k Boru. Ranním jitrem hem-
žila se cesta k Boru Prosečskými, kteří pod 
vedením rychtáře v práci na silnici se před-
háněli. Upínali své zraky k Boru, odkud 
se vojenská exekuce měla dostavit. Obá-
vaní husaři se konečně k poledni objevili. 
Strojeným přísným vzevřením tajili du-
šený smích, když viděli o překot pracovat 
Prosečské. Po předstírané kontrole dojeli 
do Proseče, kde na ně čekal bodrý Vávra. 
Společně zasedli ke korbelům pěnivého 
moku, jež ochotně dle daného slibu Vávra 
zaplatil. Teprve po delší době se sousedé 
dozvěděli, kdo na ně exekuci nastrojil a jak 
se s husary na jejich účet pobavil.

Cestu z Proseče do Poličky zazname-
nává již Josefinský katastr z roku 1785. 
Rekonstrukce proběhla  v letech 1914/15.                                                                                                                                         
Proseč – Litomyšl: v roce 1853 proběhlo 

jednání o stavbě silnice k Posekanci, 
19.7.1867 byla  dokončena silnice k Lito-
myšli.

Další  silnice: Proseč – Rychnov v letech 
1856/57,  Proseč - Perálec a Rychmburk v 
letech 1856/57, Proseč – Česká Rybná v roce 
1904, z Proseče přes Bor na Nové Hrady pře-
stavěna v roce 1911 (aby se vyhnula příkrému 

„Rasovu kopci“).                
Podle prosečské kroniky připravila  

Miluše Rejentová

Historka jak byla vystavěna silnice na 
Nové Hrady v roce 1911

Tehdy starostoval v Záboří starosta  
Josef Macháček a v té době byl i sta-
rostou skutečského okresu. Marně se u 
úředníků domáhal, aby silnice přes Ra-
sův kopec a Dudychov k Novým Hra-
dům byla převedena Všivickým údolím. 
Když nic nepomáhalo, sebral komisi, 
která rozhodovala o penězích, na svůj 
povoz a vezl ji na „projížďku“. Na Du-
dychově zapráskal bičem a komise se 
řítila dolů tryskem k Novohradce. Po-
lomrtvá komise ihned uznala nutnost 
přestavby a poskytla nutné finanční 
prostředky.
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VÝSTAVA ČESKÝ ROK

Klub seniorů v Proseči

Vás srdečně zve na retro výstavu 
Jaro-Léto-Podzim-Zima, 

kterou se připojil k projektu Základní a mateřské školy 
v Proseči „Návrat k tradicím“.

Vystaveny budou květiny, jídla a domácí náčiní 
našich babiček s tématikou čtyř ročních období.

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 
20. června 2019 v 10.00 hodin

v prostorách Klubu seniorů (bývalá Kara) a potrvá 
do neděle 23. června 2019 do 16.00 hodin. 

Ke shlédnutí bude vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

Návštěvníci si mohou v tyto dny od 14.00 do 16.00    
hodin vyzkoušet: - pletení pomlázky

- naklepávání srpu
- tření máku v pernici
- pletení vánočky
- předkreslování vzorů pro vyšívání 

Všichni spoluobčané a návštěvníci Proseče 
jsou srdečně zváni.  

 

KLUB SENIORŮ PROSEČ  
S POMOCÍ HASIČŮ a ŽEN ZÁBOŘÍ 

POŘÁDÁ  
pod záštitou Města Proseč 

 
 

V SOBOTU 27. ČERVENCE 2019 
 OD 14:00 HODIN  

V RYCHTÁŘOVÝCH SADECH 
 

ODPOLEDNE 
 S HARMONIKÁŘI 

  
PŘI  PÍSNIČKÁCH  HARMONIKÁŘŮ 

MÍSTNÍCH  I  PŘESPOLNÍCH 
SI  SPOLEČNĚ  ZAZPÍVÁME  A  ZATANČÍME. 

 
 

 
                                         OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO 

 
                                               VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

                                               (DĚKUJEME ZA KAŽDÝ HODNOTNÝ PŘÍSPĚVEK) 
 
 
 
 
 
 

                           Všichni jste srdečně zváni! 
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