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Změna č. 1 ÚP schválena
Zastupitelstvo města Proseč usnese-

ním č. 3/2019 ze dne 17. 6. 2019 vy-
dalo Změnu č. 1 územního plánu Pro-
seč. Změna řeší rozšíření průmyslové 
zóny, úpravu sklonu střech u novosta-
veb, přidává možnost výstavby nových 
bytových domů a upravuje celkový 
soulad s budoucími záměry města.

Změna územního plánu číslo 3
Rada města Proseč usnesením 

č. 16/2019 ze dne 25. 6. 2019 vyhla-
šuje výzvu pro zájemce o změnu územ-
ního plánu v rámci chystané Změny 
č. 3 a žádá je, aby své požadavky do-
nesli v písemné podobě, s přesným 
popisem změny včetně zdůvodnění a 
zákresu dotčené parcely, na podatelnu 
městského úřadu nebo zaslali písemně 
na adresu Město Proseč, náměstí 
Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, 
a to nejpozději do 31. 8. 2019. Poža-
davky budou vyhodnoceny a zastu-
pitelstvo města následně rozhodne o 
pořízení změny územního plánu. Upo-
zorňujeme žadatele, že v rámci této 
výzvy se budou podílet poměrnou částí 
na úhradě nákladů spojených se zapra-
cováním jejich požadavků.

Nová střecha Sokolovny
Jak jsme vás již informovali v břez-

novém zpravodaji, silný vítr z 9. na 10. 
března 2019 utrhl část střechy Soko-
lovny. V současné době je poškozená 
část střechy již nahrazena zcela novou, 
opravu provedl rychle a kvalitně Milan 
Halamka z Proseče. Větší část opravy 
byla hrazena z pojistky města. V letoš-
ním roce bude provedena také výměna 
dalších částí střechy Sokolovny.

Základní škola a mateřská škola Proseč má ředitele na dalších 6 let
Rada města Proseč v roce 2013 na zá-

kladě vypsaného konkurzu na místo ře-
ditele základní školy vybrala Mgr. Josefa 
Roušara. V roce 2015 došlo ke sloučení 
příspěvkových organizací základní školy a 
mateřské školy a základní škola se tehdy 
stala nástupnickou organizací.

Již před 6 lety jsem osobně uvítal 
úpravu školského zákona, která zaváděla 
6leté funkční období pro ředitele škol, 
tato úprava byla později zmírněna a bylo 
pouze v kompetenci rady města rozhod-
nout, zda svou nečinností potvrdí stáva-
jícího ředitele ve funkci nebo vypíše kon-
kurz a vybere nejvhodnějšího uchazeče na 
další období.

Rada města Proseč se rozhodla v roce 
2019 využít svého práva a vypsala výbě-
rové řízení na pozici ředitele školy, dů-
vodů bylo hned několik, jedním z nich 
byla snaha vedení města prověřit schop-
nosti a připravené koncepce rozvoje školy 
všech přihlášených kandidátů na další 
období, dalším důvodem bylo regulérně 
vybrat nejvhodnějšího kandidáta na místo 
ředitele školského zařízení zřízeného 
městem, které nyní zajišťuje společně 

předškolní a základní školní vzdělávání.
Konkurzní řízení bylo vypsáno 5. 3. 

2019 s termínem pro podání přihlášek 
do 12. 4. 2019. Ještě před ukončením 
příjmu přihlášek přišel dopis podepsaný 
téměř všemi zaměstnanci školy, že žádají 
radu města, aby potvrdila ve funkci stá-
vajícího ředitele, s odůvodněním, že mu 
věří a je nejvhodnější člověk na tuto po-
zici, rada vzala dopis pouze na vědomí a 
pokračovala v konkurzu. Do konkurzu se 
v termínu přihlásil pouze jeden uchazeč, 
stávající ředitel Mgr. Josef Roušar, který 
před konkurzní komisí velmi dobře obhá-
jil své znalosti a koncepci a byl doporučen 
radě města jako nejvhodnější uchazeč. 

Rada města Proseč jmenovala dne 
10. 6. 2019 usnesením č. 14/2019 na zá-
kladě doporučení konkurzní komise Mgr.
Josefa Roušara ředitelem příspěvkové or-
ganizace Základní škola a mateřská škola 
Proseč s účinností od 1. 8. 2019.

Tímto znovuzvolenému řediteli osobně 
gratuluji a těším se na nové projekty a 
další spolupráci. 

Jan Macháček, starosta města Proseč

Na rozhlednu Terezku se dostanou v létě všichni výtahem
V sobotu 29. června 2019 proběhlo v 

dopoledních hodinách slavnostní zahá-
jení jedinečného projektu „Na Terezku 
bez bariér“, jehož realizátorem je Sdru-
žení obcí Toulovcovy Maštale a partnery 
jsou město Proseč a Pardubický kraj. Za-
hájení se zúčastnil hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický, zastupitelé města 
Proseč, starostové okolních obcí a mnoho 
občanů. Výtah na rozhlednu Terezka na 
Pasekách vyveze návštěvníky na plošinu 
25 metrů nad zemí a umožní tak v čer-
venci a srpnu návštěvu rozhledny a po-
hled z výšky i těm, kteří tuto krásu běžně 
vidět nemohou. Velké poděkování za fi-
nanční podporu projektu patří místním 
firmám PP-GROUP.cz, Bohemia Ste-
elmont a ERGOTEP, ale také celé řadě 
dalších partnerů a podporovatelů. Roz-
hleden v ČR je asi 200, ale maximálně 15 
z nich umožňuje bezbariérový přístup a já 
jsem moc rád, že se můžeme na 2 měsíce 
zařadit mezi ně.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Rekonstrukce mostu v Záboří u COOPu - omezení a uzavírka
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 

mostu ev. č. 35723-1 v Záboří u prodejny 
COOP, o které jsme informovali již v 
minulých číslech zpravodaje, přinášíme 
konkrétní informace pro občany o ome-
zeních, která budou spojena s provádě-
ním stavebních prací.

Most ve stávajícím stavu je staticky 
narušen a jeho oprava již není možná, z 
tohoto důvodu byla také postupně snižo-
vána jeho nosnost, a nakonec i šířka.

V rámci akce bude provedena demolice 
narušeného mostu a postaven zcela nový 
most s šířkou komunikace 6,5 metrů a s 
chodníkem po jedné straně. Celou akci 
v hodnotě 10,2 mil. korun včetně DPH 
financuje Pardubický kraj. Město Pro-
seč má s krajem uzavřenou smlouvu o 
smlouvě budoucí darovací, kterou bude 
nový most a také opravená komunikace 
v ulici Na Ručičce v roce 2017 následně 
bezúplatně převedeny na město.

Dopravní uzavírka spojená s provádě-
ním stavebních prací bude trvat od 1.8. 
do 18. 12. 2019. Oficiální objízdná trasa 
je vedena přes ulice Pasecká, Terézy No-
vákové a Zábořská.

V příštím roce tak může být konečně 
upravena navazující plocha u prodejny. 
Prosíme občany o trpělivost a děkujeme 
jménem města za pochopení.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Svoz odpadů od července 2019
V souvislosti se změnou svozové 

firmy, kterou se od 1. července 2019 
stala firma Technické služby Hlin-
sko, upozorňujeme občany, že svozový 
den úterý nebo středa (dle lokality) je 
vždy od 0:01 do 23:59 hodin. Je nutné 
popelnici dávat před dům vždy před-
cházející den před svozovým dnem, ni-
koli až ráno ve svozový den (v případě 
nevyvezení z tohoto důvodu nebude 
město schopné dodatečný vývoz zajis-
tit). Hlavním důvodem změny svozové 
firmy byla snaha města udržet cenu za 
likvidaci odpadu pro všechny občany 
jako doposud, a to bez zbytečného na-
vyšování. Původní svozová firma AVE 
totiž požadovala každoroční navyšo-
vání ceny, a to až ve výši 20 procent 
ročně, toto navyšování by bylo nutné 
každý rok promítnout také do cen za 
likvidaci odpadů pro jednotlivé ob-
čany. Změna svozové firmy, i přes naše 
obavy, proběhla u 98 procent domác-
ností bez komplikací, drobné kom-
plikace se svozovou firmou postupně 
řešíme a za případné komplikace se 
jménem města omlouváme.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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DIOZ - dopravní značení
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Akce:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 35723-1
PROSEČ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Navržené opatření řeší dopravní obslužnost při uzavírce mostu ev. č. 35723-1,v obci Proseč.
Ostatní provoz bude veden po objízdné trase v obci Proseč po silnici III/3545 - II/357, 
a to obousměrně. Délka objízdné trasy je cca 1660m. Z důvodu bezpečnosti bude uzavřena
i část MK Na Skalce. Zásobování objektu prodejny bude umožněno z ulice Na Skalce.  
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Přerušení vody 15. 8. 2019 
VS Chrudim oznamuje, že 15. srpna 

2019 bude od 8:00 do cca 14:30 pře-
rušena dodávka pitné vody v Pro-
seči - Záboří v ulicích Na Ručičce, 
Na Sklárně a Na Ohradě z důvodu 
provedení přeložky vodovodu v místě 
mostního tělesa v Záboří. Cisterna s 
pitnou vodou bude umístěna v Záboří 
u prodejny COOP. Děkujeme za po-
chopení.

Vodárenská společnost Chrudim

Situace, na které je vidět starý a nový most

Plocha u prodejny v roce 2020
Nevzhledná plocha v Záboří u pro-

dejny COOP se v příštím roce ko-
nečně dočká své úpravy. Nejdříve se 
čekalo na kanalizaci, potom na novou 
silnici, a nakonec na nový most. Auto-
rem návrhu jsou Marek Rejent a Jakub 
Fafílek.
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Den řemesel letos ve znamení 670 let od první zmínky o Proseči
Letošní 12. ročník Dne řemesel se po-

nese ve znamení 670 let od první zmínky 
o našem městě. Bylo rozhodnuto, že do-
provodný program zajistíme z „místních 
zdrojů“ a oslovili jsme prosečské pěvecké 
sbory a taneční skupiny. Zazpívá pěvecký 
sbor Duha a dětské pěvecké sbory Zá-
kladní a Mateřské školy v Proseči. Vy-
stoupí žáci tanečního oboru ZUŠ Skuteč, 
nově založený dětský soubor Prosečský 
dřeváček a tradičně zatančí MitriX.

Připravuje se předvedení prosečských 
krojů, které právě vznikají ve spolupráci s 
folkloristkou Kamilou Skopovou.

Na náměstí bude probíhat jako obvykle 
jarmark, na kterém se tradičně setkáváme 
s řemeslníky a prodejci z Proseče a ši-
rokého okolí. Letošní výročí 670 let od 
vzniku Proseče nás nabádá k tomu za-
pojit do této akce co nejvíce Prosečáků. 
Proto vyzýváme všechny místní řeme-

slníky, firmy, společnosti a spolky, aby 
přišli o posvícenské neděli prezentovat 
svoji činnost a výrobky jakoukoli formou. 
V tomto případě mají možnost se přihlá-
sit na tel. 469 321 047, e-mailové adrese: 
knihovna@prosec.cz nebo osobně v měst-
ské knihovně.

Za kulturní komisi 
Marek Rejent, Eva Rejentová

Prázdniny s Mikešem
Rodinné centrum Mikeš nabízí pro-

gram pro dospěláky s dětmi i o prázd-
ninách. V červenci nám přálo počasí, a 
tak jsme oba dopolední programy strá-
vili v příjemném prostředí farní zahrady. 
Společně s dětmi a  rodiči jsme si užili 

"Indiánské dopoledne" - vyrobili jsme si 
indiánské čelenky a náramky, seznámili 
se s netradičními hudebními nástroji 
jako třeba jembé buben, samsula nebo 
didgeridoo, vyrobili si hrkací vajíčko, 
zazpívali si písničky, naučili jsme se 
indiánskou říkanku s pohybem, zatan-
covali si indiánskou písničku, stavěli 
totemy, chytali bizony, ryby a někteří 
si vyrobili svůj lapač snů. Druhý dopo-
lední program "Pojďte, budeme si hrát" 
nabídl dětem 20 stanovišť s nejrůzněj-
šími aktivitami.

V srpnu bude v Mikeši otevřeno také 
dva čtvrtky, a to 8. 8. a 22. 8. Pokud 
bude přát počasí, strávíme dopoledne 
opět venku. Co konkrétně nás čeká mů-
žete sledovat na FB profilu "Rodinné 
centrum Mikeš Proseč" nebo na webo-
vých stránkách www.rcmikes.webnode.
cz. Rodinné centrum Mikeš najdete v 
přízemí římskokatolické fary na proseč-
ském náměstí. 

Těším se na viděnou, Romana Titová, 
vedoucí RC Mikeš

Nová kniha v prodeji: Jiří Potůček podle četníka Pulpána 
a StB pracoval pro Anglii a Německo? 

V Trafice pana Mundila v Proseči je v 
prodeji nová kniha Josefa Němečka, na-
zvaná „Jiří Potůček podle četníka Pulpána 
a StB pracoval pro Anglii a Německo?“.

Ve Státním oblastním archivu v Zá-
mrsku je dost písemných materiálů o 
době Protektorátu v letech 1939 – 1945 
v regionu Pardubického kraje. Čtenáři se 
tak mohou dočíst o tragédii telegrafisty 
Potůčka z výsadku SILVER A, který byl 
dne 2. července 1942 zastřelen v prostoru 
mezi obcí Trnovou a Rosicemi nad La-
bem českým četnickým strážmistrem Pul-
pánem. 

Autorovi se podařilo zajistit zajímavé 
dokumenty o spolupráci  Věry  Krupkové 
z Pardubic s  Gestapem a po roce 1948 se 
Státní bezpečností. Zajímavá je také kon-
frontace s popisem popravy Marie Dvořá-
kové (19. 12. 1945) podle soudních spisů 
MLS Chrudim a článkem o této popravě 
doživotně odsouzeného kolaboranta Vác-
lava Bureše ze Zderaze v knize Černá 
kniha minulosti, vydané v roce 2001 v 
Německu. 

Až studiem soudního spisu kriminál-
ního asistenta Gestapa Pardubice Hein-
dricha  Aschenbrennera a jeho milenky, 
Emilie Jonášové ze Skutče, komunistické 

pracovnice z  I. republiky, se dnes již ví,  
proč byl prvorepublikový komunistický 
starosta Skutče Josef Kubát tehdy vylou-
čen z KSČ. Byl sice označen za trockistu, 
ale hlavním důvodem bylo to, že do stra-
nické pokladny neodváděl vybrané pří-
spěvky.    

Josef Němeček
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Merida Cyklo Maštale 2019 - 22. 6. 2019
Letošní 19. ročník sportovní akce Me-

rida Cyklo Maštale, který se uskutečnil v 
sobotu 22. června 2019, je za námi. Hos-
tem byl letos český motocyklový závodník 
a 5násobný Mistr světa v Rallye Dakar 
Josef Macháček. Vše proběhlo opět na 
jedničku a bez zásadnějších komplikací 
a zranění, přesto je rok od roku příprava 
této velké akce stále složitější, a proto 

bych na tomto místě rád poděkoval všem 
patriotům, pomocníkům, dobrovolníkům, 
zaměstnancům města, sponzorům a part-
nerům za pomoc s přípravou a organizací 
samotného závodu a všem občanům za 
jejich trpělivost a toleranci. Velmi si po-
moci vás všech vážíme a děkujeme za ni.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Benefiční koncert 
 Prague Cello Quartet

Kostel sv. Jakuba v Nových Hradech 
hostí pravidelně významná hudební 
uskupení. Již zde koncertoval Spirituál 
Kvintet, Hradišťan nebo Musica Bo-
hemica. Pro letošní léto jsme připravili 
vystoupení známého souboru čtyř mla-
dých hudebníků Prague Cello Quartet.

Čtveřice mladých cellistů přináší 
originální úpravy nejen nejznámějších 
klasických skladeb, ale také filmových 
melodií a jazzových, rockových nebo 
popových hitů. Jejich cílem je bavit 
diváky kreativními úpravami známých 
skladeb i inteligentním humorem a 
bourat hranice mezi zábavou a klasic-
kou hudbou. 

Přijměte naše pozvání a přijďte si 
vychutnat zajímavou hudbu v krásném 
prostředí barokního kostela sv. Jakuba 
v Nových Hradech.

Letošní koncert je pojat jako bene-
fiční, protože kamenné zdi, které ob-
klopují areál kostela, jsou v havarijním 
stavu a část zdi se již v lednu letošního 
roku zřítila do přilehlé vozovky. Ná-
klady na opravu zdí se budou pohy-
bovat řádově v milionech korun a tak 
chceme i tímto způsobem podpořit re-
alizaci nutných oprav.  

Koncert se uskuteční 25. 8. 2019 od 
17 hodin v kostele sv. Jakuba v No-
vých Hradech. Vstupné činí 250,- Kč 
a 150,- Kč pro studenty.

Předprodej vstupenek od 15. 7. 
2019: Obecní úřad Nové Hrady - tel. 
469 325 104, Muzeum dýmek Pro-
seč - tel. 468 000 265, Informační 
centrum Litomyšl - tel. 461 612 161 
a Informační centrum Luže - tel. 
463 034 720. 

Další informace jsou uveřejněny na   
www.farnispolecenstvi.cz

Pietní akce v Ležákách
V neděli 22. června 2019 jsme společně 

s radním Radkem Šenkýřem v Ležákách 
u příležitosti 77. výročí jménem všech 
občanů města Proseč, položením květi-
nového věnce, uctili památku na 51 za-
vražděných obyvatel. Před 77 lety dne 24. 
června 1942 nacisté vyhladili celou osadu 
jako odplatu za atentát na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha. Z 53 oby-
vatel osady přežily pouze dvě děti, sestry 
Šťulíkovy, všichni dospělí byli zastřeleni 
na Zámečku v Pardubicích a děti po-
stupně zplynovány v polském Chelmnu. 
Tryzny se zúčastnili  také přeživší z Le-
žáků a Lidic. Město Proseč se pietního 
aktu zúčastňuje pravidelně od roku 2011.

Jan Macháček, starosta
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KVĚTEN 2019 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
PERNŠTEJNI 

 Tento měsíc byl opět plný akcí. Jedna 
z nich se odehrála v úterý 7. 5. v Soko-
lovně, kdy k nám přijeli Pernštejni se 
svým představením Staré pověsti české. 
Pernštejny ani představovat nemusíme, 
byli u nás již mnohokrát, takže víme, že 
se jedná o skupinu historického šermu z 
Pardubic. Tentokrát nám přijeli přiblí-

žit dobu z našich českých dějin, kterou 
známe z Jiráskových Starých pověstí čes-
kých. Některá fakta jsme si připomněli, 
také jsme se dozvěděli i něco nového a sa-
mozřejmě jsme dostali příležitost si i sami 
zahrát. Jejich představení jsme si užili a 
doufáme, že k nám přijedou i příští rok. 

Filip Skalník

O PERNÍKOVÉ BÁBĚ 
 Ve středu 16. 5. se celý druhý stupeň 

zúčastnil divadelního představení „O 
perníkové bábě“. Toto představení hráli 
děti nebo dospělí s nějakým handicapem. 
Tato pohádka byla nastudována podle 
předlohy pohádky „O perníkové cha-
loupce“. Celá pohádka byla vytvořena ve 
stylu muzikálu, takže byla doprovázena 
písněmi. Po pohádce následoval koncert 
skupiny „Vyrwál,“ kde nám tato skupina 
zahrála hodně hezkých písniček. Celé 
představení se nám moc líbilo.

Karolína Kynclová, Zuzana Roušarová

JAK CESTOVAT PO EVROPĚ ZADARMO 

 Ve čtvrtek 2. května do naší školy zaví-
tal Jakub Lustyk, náš bývalý žák, s velice 

zajímavou besedou. Jejím tématem bylo, 
jak procestovat Evropu. Jistě namítnete, 
že to není v dnešní době nic těžkého, 
ale zkuste to bez peněz! A to bylo právě 
hlavní zadání soutěže, kterou Jakub s 
dvěma kamarády absolvoval. O svých zá-
žitcích nám velice poutavě vyprávěl a vše 
doprovázel fotkami z této cesty. No a co 
jsme si hlavně zapamatovali? Že pokud 
bychom chtěli někdy zažít něco podob-
ného, tak se musíme učit jazyky, a že je 

někdy dobře nebát se trochu zariskovat. 

 Tereza Volfová, Kristýna Stejskalová
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TEREZÍN, LIDICE, LÁNY

Tato tři pamětní místa jsme navštívili v 
neděli 19. 5. 2019. Této exkurze se zú-
častnili zástupci 6. - 9. třídy společně s 
p. ředitelem Roušarem a p. asistentkou 
Marinjukovou. Ráno v 5.20 jsme vyjeli 
z Proseče. Autobus jsme měli společný 
se žáky z Kameniček a cestou jsme ještě 

nabírali děti ze školy v Chrasti. Kolem 
10. hodiny jsme dojeli do Terezína. Hned 
jsme šli do muzea, kde jsme se dozvěděli 
mnoho informací, které se ve školních 
lavicích třeba nedozvíme. Prošli jsme si 
celé muzeum. Poté jsme se vrátili do au-
tobusu a jeli jsme na Terezínskou tryznu. 
Zde jsme vyslechli projevy řečníků. Také 
jsme zde potkali pana premiéra Andreje 
Babiše, někteří si s ním stihli udělat i 
fotku. Poté jsme se vydali na exkurzi do 
koncentračního tábora, kde jsme prošli s 
průvodcem všechny budovy a místnosti. 
Opět jsme nasedli do autobusu a vydali 
se do Lidic. V Lidicích jsme došli po 
cestě prohlédnout si sousoší 82 lidických 
dětí umučených ve vyhlazovacím táboře. 
Také jsme navštívili muzeum, které v 

nás dojmy z těchto míst ještě umocnilo. 
Poslední naší zastávkou byly Lány. Zde 
jsme navštívili hrob prezidenta – osvo-
boditele - T. G. Masaryka, jeho ženy a 
dětí. Velice přínosná pro nás byla i ná-
vštěva Muzea T. G. Masaryka, kde jsme 
se dozvěděli mnoho informací o našem 
prvním československém prezidentovi, 
ale zároveň viděli i mnoho autentických 
předmětů z období 1. republiky. Tečkou 
za naší celodenní cestou byla návštěva 
nádherného zámeckého parku. Celý den 
nám přálo počasí, které dojmy z těchto 
míst ještě umocnilo. Domů jsme se vrá-
tili plni dojmů a zážitků, na které budeme 
dlouho vzpomínat. 

Tereza Netková, Kristýna Čermáková
Pokračování v časopisu Šotek.

S LIDOVOU PÍSNÍ NAPŘÍČ EVROPOU 
 V pondělí 20. května jsme si mohli na 

hale 2. stupně vyslechnout koncert s ná-
zvem Lidová píseň napříč Evropou. Při-
šel nám zazpívat smíšený pěvecký sbor 
Duha – smíšený proto, že se k 15 člen-
kám dřívějšího ženského sboru přidal 
i 1 muž, pan učitel Václav Mikulecký. 
Měli jsme možnost si poslechnout li-
dové písně mnoha evropských národů. A 
abychom věděli, kam je skutečně zařadit, 
byla nám vždy daná země ukázána i na 

mapě. Některé písně jsme si i pobruko-
vali se sborem společně, protože je známe 
z Červánku. Celý program doprovodili i 
naši hudebníci - na klavír Michaela On-
dráčková, na flétnu Veronika Lettlová, na 
housle Adéla Stodolová a Tereza Váš-
ková, na violoncello Šimon Lustyk. Celý 
program se nám moc líbil a byl pro nás 
inspirací. 

Redakce

KRAJSKÉ KOLO OVOV 2019 

V pondělí 20. 5. se družstvo i jednot-
livci, kteří postoupili z okresního kola 
OVOV v Hlinsku, zúčastnili krajského 

kola této soutěže. To se  konalo již tra-
dičně v Moravské Třebové. Tentokrát 
se soutěžilo v disciplínách: běh na 60 m, 
skok daleký, hod míčkem, leh-sed, shyby 
a driblink na 2 minuty nebo běh na 1 
000 m. Počasí nám nepřálo a na všech 
venkovních disciplínách jsme závodili v 
dešti. I tak do toho ale naši závodníci dali 
všechno. Nakonec vybojovali 9. místo ze 
17 zúčastněných týmů a tři jednotlivci - 
Štěpán Hromádka, Miluška  Janková a 

Andrej Češka - obsadili krásné 3. místo 
ve svých kategoriích. Všem patří velké 
díky za reprezentaci naší školy. 

 Mgr. Romana Pešková

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – KRÁSNÁ UMÍSTĚNÍ V LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽI

I v letošním školním roce se naši žáci 
zapojili do literární a výtvarné soutěže 
Požární ochrana očima dětí. Velice nás 

potěšily výsledky, kterých účastníci z 
naší školy v této soutěži dosáhli. Ve vý-
tvarné oblasti se v kategorii ZS 1 umístil 
v okresním kole na krásném 1. místě Do-
minik Špička z 2. třídy. V literární části 
jsme měli celkem čtyři soutěžní práce a 
všechny ve svých kategoriích také velice 
dobře uspěly. V kategorii L 2 se Alena 
Zavadilová ze 7. třídy umístila na krás-
ném 3. místě a ve stejné kategorii Sabina 
Křiklavová získala dokonce 1. místo, také 
ona je žákyní 7. třídy. V kategorii L 3, 

což jsou žáci 8. – 9. tříd, naše žákyně také 
velice dobře uspěly. 3. místo získala Te-
reza Černecká a 2. místo Natálie Schejba-
lová, obě děvčata jsou z třídy 8. B. 

Všem jmenovaným úspěšným dětem 
velice blahopřejeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci naší školy. Poděkování 
patří i dalším dětem z naší školy, které se 
do soutěže ve výtvarné části také zapojily. 

Mgr. Zdeněk Pecina
Ukázky prací najdete v časopisu Šotek.
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SÍLA LIDSKOSTI 

Ve středu 29. 5. se žáci ZŠ Proseč zú-
častnili promítání filmu "Síla lidskosti 
– Nicholas Winton" v místní Sokolovně. 
Dokumentární film Síla lidskosti vypráví 

o osudech Angličana Nicholase Wintona, 
jemuž se podařilo v období od března do 
srpna roku 1939 vyjmout 669 dětí pře-
vážně židovského původu z transportů 
smrti a nalézt jim nové rodiny ve Velké 
Británii. 

Velmi zajímavá byla i následná beseda 
s dramaturgem filmu panem Zdeňkem 
Tulisem, který doplnil k snímku několik 
informací a osobních zážitků ze setkání 
s Wintonem a „jeho“ dětmi. Vyzýval 
nás, abychom se také zapojili do hledání 
dalších Wintonových dětí. Na konci be-
sedy jsme se mohli zeptat na cokoliv,  co 

nás zaujalo. Všichni jsme si jistě rozšířili 
obzory ohledně dějepisu, ale i o podstatě 
lidskosti a slušnosti. 

Miroslav Hrabovský
Celý text najdete v časopisu Šotek.

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

PŘEHAZOVANÁ 

  V pátek 3. 5. 2019 proběhl v naší tě-
locvičně turnaj v přehazované smíšených 
družstev. V družstvu mohou hrát vždy tři 
děvčata a tři chlapci. Do turnaje se při-
hlásilo 10 družstev. Ta byla rozdělena 
do dvou skupin – žáci 5.–7. třídy a 8. a 
9. třídy.

Celé odpoledne probíhaly na hřišti  
těžké boje a k vidění byly krásné spor-
tovní výkony. Ve skupině mladších zví-
tězilo družstvo Natálie Fridrichová, Na-
tálie Jelínková, Sabina Křiklavová, Marek 
Soukal, Milan Třasák a Matyáš Novák. 
Druhý skončil tým žáků 6. třídy a na tře-
tím místě se umístilo druhé družstvo slo-
žené z žáků 7. třídy. Své umění předvedli 
i žáci z 5. třídy, kteří sbírali především 
zkušenosti. Ve skupině těch starších byly 
zápasy velmi dramatické a žáci ukázali, že 
v tomto druhu sportu dosáhli značných 
dovedností.

V turnaji zvítězilo družstvo složené z 
žáků 9. třídy ve složení Alice Bukáčková, 
Šárka Hurychová, Kristýna Mrvišová, 
Andrej Češka, Jan Uličný a Jiří Janecký, 
kteří ve finále zdolali 15:13 družstvo uči-
telů. Na třetím místě skončilo družstvo 
8. ročníku, čtvrté bylo druhé družstvo 9. 
třídy a páté skončilo kombinované druž-
stvo 8. a 6. třídy. Všechna družstva strá-
vila příjemné sportovní odpoledne a vý-
kony všech zaslouží uznání.

Mgr. Jan Stodola

POSLEDNÍ MĚSÍCE ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ
 Poslední měsíce školního roku patří v 

mateřské škole bilancování, loučení, ale i 
veselým dětským aktivitám.

Poděkování patří rodičům budoucích 
„školkováčků“, kteří přišli v Den otevře-
ných dveří a samozřejmě i těm rodičům, 
kteří dávali děti do školky rádi.

 Poděkování si jistě zaslouží paní Eva 
Rejentová a její tým z knihovny, děku-
jeme i všem, kteří nás na procházkách 
prostě jen rádi viděli.

 Jako vždy s nadšením a úsměvem cvrli-
kali malí Cvrčci na svém v letošním škol-
ním roce posledním setkání se seniory a s 
rodiči na zahradě MŠ. Kdyby vám doma 
znovu cvrlikat začali, určitě je v tom ne-
nechte samotné.
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DEN RODIN
 Krásný den plný zábavy a radosti si 

užili rodiče a jejich ratolesti 21. 5. na za-
hradě MŠ. Úvodní část programu zahá-
jili nejmenší Cvrčci. Všichni posluchači 
si připomněli, že „ta naše písnička česká, 
ta je tak hezká, tak hezká!“ Po vystoupení 
zpěváčků již patřila zahrada MŠ i při-
lehlé prostory rodinám a jejich kreativitě. 
(„Rodina je tam, kde se rodí život a láska 
zůstává.“)

PLAVÁNÍ, KAMARÁDI Z PERÁLCE A VÝLET 
Nejdůležitější v MŠ jsou spokojené 

děti. Ty začátkem června vesele ukončily 
plavecký výcvik, poznaly nové kamarády 
z Perálce a vydaly se po Kukyho stezce na 
školním výletu. 

Za MŠ Libor Michálek

Hezké léto všem přeje všechen 
společenský hmyz z MŠ – Berušky, 

Motýlci a Mravenečci.
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ČERVEN 2019 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
SKUTEČSKÝ SLAVÍK 

V pondělí 10. června se naši sólisté zú-
častnili soutěže Skutečský slavík, kterou 
každoročně pořádá Základní umělecká 
škola ve Skutči. 

Letos sem přijelo 102 soutěžících, kteří 
si zazpívali v 6 kategoriích jak sólových, 
tak duo. Úroveň přihlášených bývá na 
této soutěži vždy velmi vysoká, při po-
slechu jednotlivých výkonů odhadujeme, 

kterého ze zpěváků za nějaký rok uvidíme 
třeba v Superstar nebo v podobné soutěži. 

I našim soutěžícím se dařilo, všichni 
tři - Daniel Kosáček, Zuzka Roušarová 
i Míša Hledíková si vyzpívali krásná 2. 
místa. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci a 
gratulujeme!

Redakce

NA VESELÉM KOPCI BYLO VESELO...
Ve čtvrtek 20. června sem přijeli zpě-

váčci ze sboru Prosečánek a Červánek, 
tentokrát ne zpívat, ale na výlet. Tento 
zájezd byl uspořádán v rámci projektu 
Návrat k tradicím a my jsme zde mohli 
vidět hodně věcí, o kterých jsme zpívali, 
např. Moranu, líto atd. Výlet jsme si spo-
lečně moc užili.

Šotek, Prosečánek a Červánek

ZÁVĚREČNÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ  

V pátek 14. června se uskutečnil v pro-
sečské Sokolovně závěrečný koncert. V 

letošním roce byla jeho realizace obzvláště 
náročná, protože program sestával z ně-
kolika částí. Nejdříve jsme zhlédli pre-
zentaci o obřadu otvírání studánek, kte-
rou připravili a předvedli žáci 8. A. Poté 
jsme tento lidový obřad doplněný o vy-
nášení smrti a přinášení líta mohli zhléd-
nout v provedení členů Prosečánku a Žlu-
tásků, doprovázené zpěvem všech našich 
sborů. Následovalo pásmo lidových tanců 
pod názvem Prosečský dřeváček. V druhé 
části programu jsme si poslechli pásma 
nacvičená našimi pěveckými sbory Žlu-
ťásci, Prosečánek a Červánek. Odpoledne 
byl program obohacen navíc o vystoupení 
tanečního oboru ZUŠ Skuteč. 

Všem, kteří se na zdárném provedené 
této akce podíleli, patří naše poděkování. 

Redakce  Foto z koncertu: E. Skalníková
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POHÁDKY PRO RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO  

 Je hezkou tradicí v naší škole, že dru-
háčci bývají slavnostně pasováni na rytíře 
řádu čtenářského. Další tradicí se stalo to, 
že deváťáci pro tyto naše malé čtenáře vy-
tvoří knihu pohádek, kterou jim pak slav-
nostně předají. Letos tato akce proběhla 
v úterý 18. června, kdy jsme my, žáci 9. 
třídy, přišli druháčkům předat knihu 
20 pohádek, kterou jsme pro ně napsali. 
Nejprve přečetli zástupci naší třídy 3 vy-

brané pohádky, poté zase předvedli dru-
háčci nám, jak již oni krásně čtou. Na-
konec jsme se všichni společně vyfotili. 
Druháčci pak ještě nakreslili obrázky in-
spirované našimi pohádkami. 

Naši knihu pohádek najdete na webo-
vých stránkách školy. 

Petra Kynclová, Tereza Volfová

SLÁVA VLASTI VÝLETU 
Tak jak máme rádi z vyučovacího dne 

především přestávky, tak milujeme na 
konci roku výlety. I letos jsme si je užili…

LOUČÍME SE
 Každý červen patří tato poslední 

stránka našim deváťákům, se kterými se 
musíme rozloučit. Loučíme se neradi, 
protože byli našimi aktivními redaktory, 
zpěváky, sportovci. 

Přejeme jim do dalšího studia i života 
hodně štěstí a úspěchů.

A Vám, naši milí čtenáři, přejeme 
krásné prázdniny!

Redakce

Foto z šerpování: E. Skalníková
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PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY
 Mravenečci se v úterý 18. 6. 2019 se-

šli na mravenčí pasece a užili si poslední 
školkové vystoupení, při kterém byli pa-
sováni na školáky. 

NO TAK AHOJ, ŠKOLKO NAŠE...

VÝLETY PŘEDŠKOLÁKŮ
Po pasování jsme se rozhodli, že se 

nebudeme nudit. Jak jsme si naplánovali, 
tak se také stalo. Podnikli jsme výlet do 
Borové, kde jsme navštívili lanový park u 
koupaliště.
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Další výprava byla do Boru. Super byla 
svačina v přírodě, čvachtání ve vodě, sbí-
rání borůvek, putování lesem a překoná-
vání nejrůznějších překážek. 

Dále jsme si užili „Den naruby“ a 
ochutnali jsme i točenou zmrzlinu. Konec 
roku jsme si užili. 

Přejeme hezké prázdniny plné zážitků 
a dobrodružství.

Za MŠ Mgr. Hana Vobejdová
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Z 
Perálec

Š  a M Š  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Duben – měsíc bezpečnosti … jak 
jsme se Krtečkem seznámili s prací po-
licistů, hasičů a záchranářů. Hasiči ze 
Zderaze pro nás připravili prohlídku ha-
sičského auta a terénní dráhu s úkoly jako 
na hasičské soutěži. Hasiči z Proseče nám 
své nové hasičské vozidlo předvedli přímo 
před školou v Perálci.

Krteček je kamarád dětí z celého světa 
… jak jsme oslavili svátek dětí s dětmi v 
MŠ Proseč a s dětmi ze všech světadílů.

Dětský den v indiánském stylu … byl 
společným setkáním dětí a rodičů ZŠ a 
MŠ. Zahájen byl indiánským bubnová-
ním se zpěvem a tancem, pokračoval vy-
stoupením „indiánského“ koníka Valdy a 
následně zakončen piknikem na louce V 
břízkách.

Jak Krteček a děti chránili les a pří-
rodu aneb o hajném Robátkovi a jelenu 
Větrníkovi ... bylo téma zaměřené na tří-
dění a využití odpadu, získávání poznatků 
o vodě – nejvzácnější tekutině, poznávání 
prostředí lesa a lesních zvířat, celodenní 
učení v Lesní školce, výlet do přírodního 
arboreta Luže-Košumberk, krmení jelena 
Karla a jeho laní a na závěr setkání se sku-
tečným myslivcem – hajným Robátkem. 

Více foto na: skolaperalec.cz
 Monika Klofátová
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie:
Hana Hindráková – Dobrovolnice, 
Hana Whitton – Královna Kunhuta a 
Záviš, Hana Marie Körnerová – Po-
zlacená klec, Magda Váňová – Přítulný 
zajíček, Vlasta Pittnerová – Rézinka, 
Jodi Picoult – Prostá pravda, Martin 
Greenfield – Krejčí z Osvětimi, Lou-
ise Penny – Zátiší, Vražedný chlad, 
Andy Weir – Artemis, Harlan Coben 
– Nadobro ztracený, Val McDermid – 
Mimo hranice, Nele Neuhaus – Zlý vlk, 
Tess Gerritsen – Umři znovu, Angela 
Marsons – Ďábelské hry, Karin Slau-
ghter – Smrtící polibek, James Patter-
son – Posedlost, Mary Higgins Clark 

– Celá v bílém, Wolf Dorn – Mrazivé 

ticho, Jean-Luc Bannalec – Bretaňský 
příliv, Sandra Brown – Podraz, Ge-
mma Livier – Zlomení andělé, Ro-
xanne Veletzos – Holčička, kterou tam 
nechali,  Soraya M. Lane – Sezdány vál-
kou, Jojo Moyes – Život po tobě, Sama 
sebou, Nicholas Sparks – Život ve dvou, 
Amy Harmon – Z písku a popela, Ta-
bea Bach – Ostrov kamélií, Julia Dros-
ten – Lvice z Maroka, Laura Madele-
ine – Cukrářova dcera
Naučná literatura:
Dita Krausová – Odložený život: Sku-
tečný příběh osvětimské knihovnice, 
Petr Zídek – Budovatelé státu: Příběhy 
osobností, které ovlivnily vznik Česko-
slovenska

Knihy pro děti:
Zdeněk Miler a Hana Doskočilová 

– Krtek a televize, Bernadette Cuxart 
– Nauč se modelovat, Rosa M. Curto – 
Nauč se kreslit, Nauč se tvořit koláže a 
přáníčka z papíru, Nauč se kreslit tvary 

Koutek naší kronikářky:
Obecní zřízení na Prosečsku

Hlavou obce býval v Čechách za sta-
rodávna rychtář.  Byl to občan, jenž 
byl toho času právě držitelem rychty.                                                                                                                                
Rychta byla původně dům, často s pol-
nostmi a jiným příslušenstvím (krámy, 
krčma, atd.) spojený. Jeho držiteli příslu-
šelo na základě výsady zeměpanské (ve 
městě) nebo vrchnostenské (ve vsi) vedení 
soudnictví, příjmů z pokut a další čin-
nosti. Rychtář ve vsi býval buď vrchností 
dočasně jmenován nebo koupí dědičným 
vlastníkem úřadu 
a nemovitostí, což 
vše mohl volně pro-
dati anebo byl volen.                                                                                                  
O tom, jaké bylo 
obecní zřízení v ob-
cích na panství no-
vohradském, existuje 
první zpráva z roku 
1636, která obsahuje 
seznam rychtářů a 
konšelů. Panství no-
vohradské bylo tou 
dobou rozděleno na rychty: Chotovickou, 
Prosečskou a Leštinskou. K rychtě Pro-
sečské patřilo městečko Proseč a vesnice 
Záboří, Podměstí, Zderaz a Bor. V Pro-
seči byl volen rychtář a 4 konšelé, ostatní 
vesnice měly po 2 konšelích. Vedle toho 
byli voleni 3 hajní, z nichž jeden měl ti-
tul „myslivec“ (v Proseči) a po jednom ve 
Zderazi a v Boru. Na panství byli ještě tzv. 

„trubaři“, kteří měli dozor nad hospodaře-
ním s vodou.  Na vesnici byl rychtář vrch-
nostenským úředníkem, který zajišťoval 
plnění pokynů vydávaných  vrchností. Na 
některých panstvích zastávali rychtář-
ský úřad obvykle dobří hospodáři, kteří 
bývali k přijetí funkce vyzváni vrchností. 

Při předávání úřadu se stěhovala „obecní 
almara“ s úředními spisy do usedlosti no-
vého rychtáře, který byl jejím strážcem.                                                                       
Do poloviny 18. století se rychtářský úřad 
v podstatě nezměnil. Vesnické rychty tr-
valy do doby josefinské, kdy i tu soudní 
řád vydaný v roce 1781 začal vyžado-
vati právní znalost úředníků a patent z  
11. 5. 1786 zavedl justiciáře. Tímto pa-
tentem a řadou dalších předpisů,  bylo 
vrchnostem nařízeno, že hospodářští 

úředníci mají vést 
záležitosti knihovní 
a souditi ve věcech 
nesporných a ve vě-
cech sporných pouze 
potud, pokud jde o 
dluhy a urážky na 
cti a všechno ostatní 
vykonávání soudní 
moci nad podda-
nými se má svěřit 
justiciárovi, tj. zkou-
šenému úředníkovi s 

právní znalostí. Josefinský systém přidal 
vesnickým rychtářům a konšelům řešení 
dalších povinností (kontribuční, čelední 
i policejní) a tím povznesl jejich význam.                                                                                                                                       
Po dalších proměnách bylo rychtářství 
nařízením ze 17. 3. 1849 zrušeno a na-
hrazeno zřízením obecním. Dle tohoto 
zřízení byl v Proseči volen představený 
čili starosta a 9 výborů, z těch pak další 
volbou 2 radní. Starosta a oba radní sklá-
dali u okresního hejtmanství slib. Prvním 
starostou byl zvolen Josef Fukar.     

Podle prosečské kroniky připravila  
Miluše Rejentová
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Činnost Klubu seniorů Proseč v I. pololetí roku 2019
Je tu červenec a sluší se ohlédnout za 

životem prosečského klubu seniorů v  
I. pololetí 2019. Zažili jsme opět řadu 
zajímavých, poučných i zábavných se-
tkání. Hlavní náplň klubu – povídání, 
besedování, zábavu, mlsání – jsme splnili 

na výbornou. Kromě společného besedo-
vání mezi sebou jsme hned v lednu bese-
dovali s letošními deváťáky z místní ZŠ 
a povyprávěli jim o životě v našem dět-

ství a mládí. V únoru jsme zase přivítali 
v klubovně starostu pana J. Macháčka a 
místostarostu pana M. Hurycha, kteří nás 
podrobně seznámili s Programem roz-
voje města Proseč na období 2019 – 2026. 
Snad se nám podařilo aspoň trochu při-
blížit jim problémy občanů a hlavně se-
niorů a dali jim nějaký ten návrh na zlep-
šení života ve městě.

Další dvě besedy připravili naši členové. 
J. Říha nás seznámil se zajímavým ko-
níčkem, sportem: musherstvím – závody 
psích spřežení, které kdysi provozoval. 

M. Rejentová se s námi zase podělila o 
zážitky z poznávací cesty po Zakarpatské 
Ukrajině, patřící za I. republiky k Česko-
slovensku. Dozvěděli jsme se o nádherné 
přírodě i výrazných sociálních rozdílech 
mezi městy a venkovem. Vyprávění paní 
Rejentová doprovázela spoustou promíta-
ných snímků. 

Nesmím zapomenout ještě na jednu 
zajímavou besedu 4. 4. s neuroložkou 
MUDr. Lenkou Macků. Ta nás sezná-

mila s problémy způsobenými Alzhei-
merovou chorobou a neurologickými po-
tížemi pohybového ústrojí. Hned s námi 
taky procvičila paměť, aby nám nezlenivěl 
mozek. Paměť s námi cvičila už v březnu 
také Ing. J. Menšíková, která s námi 

spolupracuje už několik let. Bez pomoci 
odborníků jsme si rozhýbávali mozky 
poměrně často pomocí různých rébusů, 
přesmyček a doplňovaček, které vyhledá-
vala a připravovala V. Stoklasová. Nové 
vědomosti, popřípadě dřívější zkušenosti 
také nenechávají mozek zlenivět. Vedoucí 
klubu, M. Jeništová, připravila projekt 

Naše univerzita, ve kterém se letos za-
měřila na léčivé byliny, jejich využití pro 
stravování, léčení, ale i pro krásu a pomoc 
v domácnosti např. při úklidu, v zahradě 
pak při ochraně před různými škůdci. 

Součástí života v klubu je i zábava a 
společné akce. Nejvíc jsme se asi pobavili 
v únoru při tradiční oslavě klubových na-
rozenin, tentokrát byly už osmé. Pokyn 
zněl: Přijít všichni v sukních! Ženy spl-
nily úkol samozřejmě na výbornou, muži 
tak na 50 procent – při módní přehlídce 

ovšem byli úchvatní! Dobrou náladu při-
nesla i dvě písničková odpoledne. Schází 
nám ale Láďa Čermák., bez jeho harmo-
niky to není ono. Se zpěvem jsme se po-
tkali také na koncertě DUHY S lidovou 
písní napříč Evropou. Na výlet v květnu 
jsme nejeli sice napříč Evropou, ale zá-
mek ve Žlebech, obora s bílými jeleny, 
muzeum Berlova vápenka u Třemošnice 
a zřícenina hradu Lichnice s vyhlídkou  
také stály za to. 

Nejbohatší na zážitky a na práci bývá 
u nás červen. Letošní nebyl výjimkou.
Kromě pravidelných čtvrtečních pro-
gramů čekala zvláštní akce: 20. – 23. 6. 
retro výstava Český rok, která pomocí 
domácího  náčiní, nádobí, jídel, receptů 
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Třetí ročník Dne (pro) pěstounství bude 
hostit město Choceň

Přijeďte v neděli 15. září od 10:00 do 16:00 hodin užít 
si rodinný den plný zábavy v malebném parku Peliny v 
Chocni. Nabitý program nejen pro pěstounské rodiny, 
ale i širokou veřejnost s dětmi připravuje Pardubický 
kraj v úzké spolupráci s neziskovými organizacemi. 
Akce se koná za každého počasí, vstup je pro všechny 
návštěvníky zdarma. 

Park Peliny, součást přírodní rezervace, je místem pro 
hru i relaxaci. Den (pro) pěstounství nabídne návštěvní-
kům bohatý celodenní program. Na děti čeká velká hra 
plná aktivit a úkolů s odměnou na konci. Brzké odpole-
dne svou show okoření mistři světa ve footbagu. Akce 
vyvrcholí v 15:00 koncertem nezapomenutelné kapely 
Mixsle v piksle, jenž rozproudí tělo a pohladí duši.

Připraveny budou tvořivé dílny, exkurze do prehisto-
rie, půjčovna koloběžek či možnost jízdy po řece. Svou 
návštěvu nemusíte omezit pouze na park. Milovníci tu-
ristiky mohou vyšplhat na místní vyhlídku nebo navští-
vit historické centrum Chocně. 

Den v  parku Peliny je vyvrcholením Týdne pro pěs-
tounství, který pořádá Pardubický kraj ve spolupráci s 
městskými úřady a neziskovými organizacemi. V pon-
dělí 09. 09.2019 zahajuje tento týden oslav pěstounství 
Krajský úřad Pardubického kraje tiskovou konferencí a 
besedou s pěstouny, následovat budou další akce v jed-
notlivých obcích kraje.  
Těšíme se na vás. 
Více informací naleznete na www.stansepestounem.cz

a pořekadel připomínala život našich ro-
dičů a prarodičů v jednotlivých ročních 
obdobích. Krásnou vzpomínku na časy už 
minulé přinesla na zahájení výstavy děv-
čátka ze souboru Prosečánek v překrás-
ných prosečských krojích. Výstava byla 
krásně doplněna květinovou výzdobou 
z šikovných rukou paní A. Ječmenové, v 
jejíž hlavě se nápad uspořádat výstavu 
pro veřejnost zrodil. Nápad rozvinula 
téměř k dokonalosti paní M. Jeništová a 
dalšími nápady hýřili a exponáty přispěli 
prakticky všichni členové klubu. Tady si 
musím postesknout. Příprava výstavy byla 
velmi časově náročná, pracná a přes upo-
zornění na pořádání výstavy v Prosečském 
zpravodaji, plakáty a hlášení v místním 
rozhlase byla účast prosečské veřejnosti 
velmi slabá. Ti, kteří se přišli podívat, ov-
šem nešetřili chválou. 

Dne 20. 6. jsme zajišťovali už po šesté 
(pravidelně od r. 2014 ) služby v úschovně 
kol při závodech Cyklo Maštale 2019 
ke spokojenosti pořadatelů i závodníků. 
Potěšilo nás, že mnozí závodníci službu 
pochválili a poděkovali nám. Však si hlí-
dači za odměnu došli na společnou ve-

čeři k Toulovci. Aby to nebylo ostatním 
seniorům líto, vypravil se celý náš spolek 
26. 6. na společnou večeři do motorestu 
v Borové, kde se nám loni zalíbilo. Tam 
jsme se před prázdninami rozloučili a slí-
bili se setkat 27. července v Rychtářových 
sadech na Odpoledni s harmonikáři, kam 
vždycky srdečně zveme všechny, kteří 
mají rádi zábavu a společnost.

Za Klub seniorů Věra Stoklasová
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DIPRO, 
výrobní družstvo invalidů, 
Borská 149, 539 44 Proseč

Přijme zaměstnance na tuto 
pracovní pozici:

Mistr výrobního střediska  
Místo výkonu práce Proseč.

Pracovní náplň:
- zajištění plynulého chodu provozu 
střediska

- řízení, plánování, organizace, vedení 
týmů zaměstnanců

- odpovědnost za dodržování termínů a 
kvality výroby

- spolupráce při zavádění nových pro-
duktů a procesů

- zodpovědnost za dodržování ZP, 
BOZP, PO

- sledování produktivity práce a dalších 
výrobních ukazatelů

Požadujeme:
- SŠ vzdělání v oboru dřevozpracují-

cím
- důslednost, časová flexibilita, ko-

munikativnost
- organizační schopnosti, pečlivost, 

samostatnost, spolehlivost, aktivita

Nabízíme: 
- práci v zavedené a stabilní společ-

nosti
- hlavní pracovní poměr
- nástup možný IHNED
 

Bližší informace budou 
podány na adrese:

DIPRO, výrobní družstvo invalidů 
tel. č. 469 321 191, 

e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
Borská 149, 539 44 Proseč   
kontakt: p. Zanina Milan, 

p. Tmejová Jana

Ergotep CSR Institut, partner akce MERIDA CYKLO MAŠTALE 2019
Stejně, jako v předchozích letech i le-

tošní 19. ročník MERIDA CYKLO 
MAŠTALE finančně podpořila obecně 
prospěšná společnost Ergotep CSR In-
stitut. Prestižní a zároveň největší závod 
horských kol se uskutečnil v sobotu 22. 
června v samotném srdci Toulovcových 
Maštalí. Akce se konala za podpory Par-
dubického kraje pod záštitou hejtmana 
Martina Netolického.

Tratě vedoucí napříč malebným regio-

nem přírodní rezervace Maštale si svým 
charakterem a oblastí závodu vytvořily 
početnou skupinu věrných účastníků, 
pro které se závod MERIDA CYKLO 
MAŠTALE stal nedílnou součástí cyk-
listické sezony. Cílem tohoto projektu je 
především podpora rozvoje cestovního 
ruchu, uchování mnohaleté tradice a zá-
roveň budování prestiže tohoto závodu.

Jan Forbelský

Ergotep CSR Institut podporuje 
projekt „Na Terezku bez bariér“ 

Umístění kabiny výtahu k rozhledně 
Terezce, která se nachází ve výšce 25 me-
trů, umožní bezbariérový přístupu a ori-
entaci na nejvyšší vyhlídkové plošině roz-
hledny osobám se sníženou schopností 
pohybu. Tento výtah zde bude umístěn 
po dobu dvou letních měsíců (červenec 
a srpen). Ergotep CSR Institut, o. p. s. 
finančně podpořil jednotlivé aktivity ce-
lého projektu „Na Terezku bez bariér.“ 
Výtah poskytne osobám možnost kochat 
se překrásným výhledem do blízkého i 
vzdáleného okolí.

Jan Forbelský

Kulturní a sportovní akce v srpnu 2019 

pátek 9. 8. 17:30 hod. 
 Noční nohejbalový turnaj 

„O pohár města Proseč“ 
víceúčelové hřiště u ZŠ v Proseči

pátek 16. 8. 21 hod. 
LETNÍ KINO: Vlasy 

hudební, české titulky 
vstupné v rámci festivalu 

Šumsadu nebo 50 Kč 
Městský park Rychtářovy sady v Proseči  

pátek 16. - sobota 17. 8.  
Hudební festival ŠUMSADU  

pořádá kulturní komise a město Proseč  
Městský park Rychtářovy sady v Proseči  
(v pátek od 18 hod, v sobotu od 16 hod) 

sobota 17. 8. 7:30 hod. 
 

sobota 17. 8. od 7:30 hod. 
Nohejbalový turnaj 

„O pohár SDH Miřetín“ 
pořádá SDH Miřetín, 

hřiště v Miřetíně

 sobota 24. 8. 10 hod. 
Dětský den  

pořádá SDH Záboří  
Městský park Rychtářovy sady v Proseči 

sobota 24. 8. 10 hod.

 
 sobota 24. 8. 20 hod. 

Taneční zábava 
pořádá SDH Záboří  

Městský park Rychtářovy sady v Proseči 

pátek 30. 8. 21 hod. 
LETNÍ KINO: Teroristka 

černá komedie, vstupné dobrovolné, 
pořádá město Proseč a SDH Česká Rybná 

 hřiště v České Rybné 

1. 7. – 31. 8. 
Výstava Jakuba Vlčka: 

Příběh jednoho ukřižování  
otevřeno každou neděli dopoledne 

nebo po předchozí domluvě  
kostel Českobratrské církve evangelické 

v Proseči
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MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ

17. 8. 2019 od 8:30 do 17:00

muzeum.skutec.cz  Změna programu vyhrazena
Prodej drátovaných šperků, výrobků z modrotisku, 
keramiky, přírodních mýdel, špachtlované zmrzliny 

a občerstvení od Královských dobrot

Řemeslná 
sobota

TVŮRČÍ DÍLNY 
PRO DĚTI

Malování zkamenělin
Škola šněrování

Origami

SLOSOVÁNÍ 
VSTUPENEK

O dárkový poukaz 
v hodnotě 1 500 Kč 
od fi rmy Botas a. s.  

LOUTKOVÉ 
DIVADLO

10:30
Zvířátka a loupežníci

Divadlo U staré herečky

EXPOZICE 
V POHYBU

Zajíčkův jeřáb, lanovka
Svážná, třídička štěrku

Stabilní motory
Buchar AJAX 3

KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY

Obuvnictví:
9:00, 12:00, 13:30, 15:00

Kamenictví:
9:45, 12:45, 14:15, 15:45

OŽIVLÁ
ŘEMESLA

Ruční a strojní šití obuvi
Kování lomařského nářadí

Lámání žuly dlabačkou
Štípání dlažebních kostek

Leštění žulové desky

Výtvarník, dětský ilustrátor hledá dlouhodobý pronájem 
v přírodě

Hledám k dlouhodobému pronájmu chalupu, chatu, na klid-
ném místě v přírodě, polosamota, samota,kde bych mohl kres-
lit. Jsem spolehlivý, tichý. Pokud svoji nemovitost nevyužíváte a 
ozvete se budu vděčný. Za případnou pomoc a nabídku předem 
děkuji. David, tel. 608 880 960, e-mail: dav1@volny.cz
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2019

Nohejbalový turnaj
-neregistrovaných- 

17.8. 2019
 

Prezence: 7:30 - 8:00
Startovné: 300,-

Přihlášky do 10.8. 2019 na 
tel: 730 930 828 

email: pecinaz@seznam.cz

O pohár SDH Miřetín

17. ročník

   SDH MIŘETÍN

Partneři akce:

Pátek 9. 8. 2019, od 17.30 hodin 
Proseč, víceúčelové hřiště u ZŠ

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR MĚSTA PROSEČ

Počet týmů omezen na prvních 16 přihlášených.
Turnaj je určený pro amatérské hráče z Proseče a okolí (max. 2 registrovaní hráči, max. OP)

Občerstvení zajištěno po celou dobu trvání akce.

Tříčlenné týmy, startovné 300 Kč/tým, platba před zahájením turnaje.
Přihlášky: Petr Macháček, tel. 604 764 495, nohejbal@prosec.cz

NOČNÍ 7.


