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Nákladní doprava přes Proseč
V posledních měsících vnímají ob-

čané zvýšenou nákladní automobilo-
vou dopravu přes naše město. Důvo-
dem je výstavba dálnice D35 a to hned 
ve dvou úsecích „Opatovice - Časy“ 
a „Časy - Ostrov“. Navážení násypo-
vého materiálů je realizováno z kame-
nolomů a zemníků, které se nacházejí 
na území Pardubického kraje. Vozidla 
navážející materiál jsou snadno pozna-
telná, protože jsou označena logem 

„D35“ za oknem u spolujezdce.
K výstavbě výše uvedených úseků 

dálnice je zapotřebí 2,8 mil. m3 vhod-
ného násypového materiálů. Stave-
ništní dopravou je na území Pardubic-
kého kraje dotčeno cca 316 km silnic 
II. a III. třídy a 95 měst a obcí. Oba 
rozestavěné úseky dálnice měří 27,1 
km a bez použití krajských silnic není 
možné tuto výstavbu uskutečnit. Dle 
informace zhotovitelů stavby budou 
prováděny přepravy násypového mate-
riálu až do října 2021.

V souvislosti se zvýšenou nákladní 
dopravou se uskutečnilo 4. září 2019 
v Holicích společné jednání zástupců 
Pardubického kraje, starostů dotče-
ných měst a obcí, zástupců Policie ČR, 
Ředitelství silnic a dálnic a zástupců 
zhotovitele dálničních úseků. Jednání 
mělo dvě úrovně. V první úrovni se 
řešila bezpečnost občanů a chodců a 
v druhé otázka, kdo opraví poškozené 
silnice. Z jednání vyplynulo, že Par-
dubický kraj se snaží jednat s Mini-
sterstvem dopravy ČR o financování 
oprav poškozených silnic II. a III. třídy 
staveništní dopravou po ukončení vý-
stavby těchto dvou dálničních úseků. 
V rámci bezpečnosti přislíbila pomoc  
Policie ČR.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Město vydá pamětní minci k 670. výročí první zmínky o Proseči
V letošním roce si připomínáme 670 let 

od první písemné zmínky o Proseči. Přes-
tože je naše město mnohem starší, jedná 
se o významné výročí, které chceme vě-
novat hlavně obnově a zavádění nových 
tradic. Jednou z nich je vydávání vlastních 
pamětních mincí ve spolupráci s historic-
kou mincovnou v Jablonci. Tato tradice 
zde byla již na přelomu 19. a 20. století. 
První sběratelská mince bude věnována 
letošnímu výročí a další chceme postupně 
věnovat významným osobnostem a rodá-
kům spojeným s naším městem. Autorem 
návrhu mince je výtvarník Josef Sodomka. 
Pamětní mince o průměru 30 mm bude 

ražena přímo na místě, na akci Den ře-
mesel v neděli 22. září 2019, ve stánku 
mincovny. Zájemci si sami mohou vybrat 
materiál mince - bimetal, měď, alpaka, 
stříbro nebo zlato. Cena mincí bude dle 
materiálu a balení začínat na 150 Kč.

Radek Šenkýř, radní města Proseč

Proseč získala 20 milionů korun na dokončení přístavby školy
Proseč se nyní připravuje na jednu z 

největších investic do školních budov, 
v majetku města, v posledních letech.

V roce 2004 byla zahájena výstavba 
nové přístavby základní školy. Přístavba 
nebyla nikdy dokončena z důvodu neza-
jištěných a chybějících finančních zdrojů. 
Do roku 2010 bylo v rámci této stavby 
profinancováno již téměř 20 milionů ko-
run. Dnes zde stojí hrubá stavba, která 
postupně chátrá a svým vzhledem klame 
návštěvníky a některé občany, kteří se do-
mnívají, že se zde již normálně vyučuje.

Problém s přístavbou řešíme již 9 let a 
vnímáme ho jako závažný. K dokončení 
stavby je potřeba ještě asi 23 milionů ko-
run. Přes maximální snahu vedení města a 

školy, přepracování projektové dokumen-
tace a mnoho podaných žádostí o dotace, 
z národních i evropských zdrojů, se nám 
finanční prostředky získat nepodařilo.

Až letos v červenci jsme po dlouhém 
a složitém jednání získali dotaci z Mini-
sterstva financí ve výši 20 milionů korun 
na realizaci projektu „Dostavba pavi-
lonu odborných učeben školy Proseč“. 
V současné době probíhá výběrové ří-
zení na zhotovitele. Stavba bude pro-
bíhat za provozu a režim školy se bude 
muset plně přizpůsobit stavbě. Do-
končeno by mělo být vše do léta 2020. 
V rámci stavby bude vytvořeno také nové 
zázemí pro budoucí sportovní halu.

Jan Macháček, starosta města Proseč

rok 2019, současný stav
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Festival Šumsadu 2019 se vydařil na jedničku
Ve dnech 16. a 17. srpna 2019 se usku-

tečnil v Proseči již šestý ročník festivalu 
Šumsadu v Rychtářových sadech. Prvotní 
myšlenka vzniku zcela nové městské akce 
přišla v roce 2013 a u jejího zrodu stáli 
tehdy Marek Rejent, Kristýna Řebíčková, 
Eva Rejentová a mnoho dalších lidí z kul-
turní komise zřízené radou města. Byla 
zde poptávka po rozšíření kulturních a 
společenských akcí ve městě s možností 
vytvoření zcela nové tradice a hudební 
festival se k tomu přímo nabízel. Po ně-
kolika měsících příprav nakonec odstarto-
val v létě roku 2014 první ročník hudeb-
ního multižánrového festivalu Šumsadu. 
Název Šumsadu je zcela příznačný, pro-
tože se celá akce koná v městském parku 
Rychtářovy sady, a tak o názvu bylo hned 
jasno. Za šest let nás postupně navštívilo 
mnoha začínajících a zajímavých kapel a 
festival se rok od roku postupně vyvíjel.

Letošní ročník festivalu byl v mnohém 
opět výjimečný a konal se poprvé ve dvou 
dnech. V pátek byl obohacen o letní kino 
a promítání filmu Vlasy oscarového re-
žiséra Miloše Formana. Film uvedl sám 
syn režiséra Matěj Forman, který byl 
zároveň naším hostem a během návštěvy 
vařil a hostil další návštěvníky. Výběr 
kapel byl zase o kus lepší a kvalitní byl i 

doprovodný program. V tomto formátu 
bychom chtěli festival udržet i do dalších 
ročníků, a proto byl hned po skončení 
stanoven termín sedmého ročníku na 14. 
a 15. srpna 2020 a byly zahájeny práce na 
jeho přípravě. Již teď můžeme prozradit, 
že se nám podařilo zajistit prvního vystu-
pujícího, kterým bude herec a hudebník 
Jiří Schmitzer. Rádi bychom příští rok 
také zopakovali i formát letního kina v 
pátek jako součást festivalu.

Děkuji všem návštěvníkům festivalu za 
jejich účast a podporu. Děkuji především 
všem pořadatelům, partnerům, sponzo-
rům a pomocníkům, bez nichž by festival 
nikdy nebyl, jmenovitě děkuji Sboru dob-
rovolných hasičů Záboří a firmám Spe-
ciální kartonáž Kvapil a DIPRO Proseč. 
Speciálně děkuji všem členům kulturní 
komise za jejich práci, nadšení a celoroční 
činnost, velmi si ji vážím. Akce v tomto 
formátu znamená mnoho hodin příprav a 
téměř všichni zúčastnění to dělají zdarma, 
dobrovolně, v zájmu našeho města a jeho 
občanů. Ať nám společně sady šumí i v 
dalších letech.

Za pořadatele Jan Macháček,  
starosta města Proseč
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Foto Zuzana Řebíčková Minxová 
další foto: https://mestoprosec.rajce.idnes.cz  
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Cesta za Zábořským pokladem
Předposlední srpnovou sobotu jsme v 

Rychtářových sadech pro děti připravili  
2. ročník dětského odpoledne, které se 
tentokrát neslo v pirátském duchu. Pro 
děti bylo připraveno deset pirátských 
zkoušek. Například lovení rybiček, chůze 
odvahy na prkně, hledání obrázků, chůze 
na chůdách, malování a tetování na tělo, 
výroba vlajek, fotokoutek, hody na cíl a 
nejoblíbenější akcí bylo hledání ztrace-
ných mincí. Za tyto nalezené mince si 
děti vyzvedly sladké odměny. Program 
prokládalo společné tancování a focení. 
Po splnění všech zkoušek se dětem ote-
vřela Pirátská banka, kde byl uložen 

Rychtářův poklad. Všichni úspěšně splnili 
zkoušky a tak každému náležela část z 
pokladu. Poklad byl vydán a každý dostal 
čestný průkaz piráta.

Nejdříve chceme poděkovat městu Pro-
seč za finanční podporu. Naše poděko-
vání míří také Klubu hnízdo Proseč z.s., 
které nám zapůjčilo některé své rekvizity. 
Bratru Martinu Zaninovi, který skvěle 
ozvučil a moderoval celou akci. V nepo-
slední řadě chceme poděkovat všem, co 
se podíleli na přípravách a průběhu akce, 
návštěvníkům za velkou účast a skvělé 
ohlasy.

Za SDH Záboří Petr Kusý
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Letní kino na Pasekách 
Spolek P.A.S.E.K.Y a město Proseč 

připravilo na poslední červencovou so-
botu promítání pohádky Čertí brko pod 
rozhlednou Terezka na Pasekách. Letošní 
přípravy byly plné očekávání a napětí jaké 
bude počasí. To se nakonec umoudřilo, a 
přestože byl večer chladnější, tak se pro-
mítání vydařilo. Pohádku v přírodě si ne-
nechalo ujít přes 300 diváků. Při příchodu 
všechny návštěvníky přivítaly pasecké 
čertice, které měly pro nejmenší diváky 
připravené čertovské perníčky a malé dá-
rečky. Louka pod rozhlednou byla diváky 
krásně zaplněná. Děti netrpělivě vyčká-

valy začátek pohádky, rodiče zatím využili 
nabídky z občerstvení, které pro ně bylo 
v chýši připraveno. Vstupné, které bylo 
na tuto akci dobrovolné, se opět rozhodlo 
město Proseč a spolek P.A.S.E.K.Y vě-
novat na dobré účely. Děkujeme, že jste 
všichni přišli a společně s námi si tak vy-
chutnali filmový zážitek pod širým nebem. 

Všechny fotky si můžete prohlédnout na 
https://paseky2017zs.rajce.idnes.cz/

Za spolek P.A.S.E.K.Y 
Veronika Macháčková

Česká kniha rekordů 6
Výpravná Česká kniha rekordů 6, 

která vyšla jako příspěvek ke 100. vý-
ročí samostatné republiky a přináší 
nové rekordy, zcela nové kapitoly a 
dosud nepublikovaná česká NEJ. Je 
doplněna také o nejméně 100 důvodů 
k pozvednutí národní hrdosti. 

V tomto novém vydání knihy na-
leznete také mimIo jiné i oba rekordy, 
které vlastní spolek P.A.S.E.K.Y.
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Noční nohejbalový turnaj 
„O pohár města Proseč“

V pátek 9. 8. 2019 se na hřišti u ZŠ 
uskutečnil tradiční Noční nohejbalový 
turnaj – O pohár města Proseč. Letoš-
ního 7. ročníku se zúčastnilo celkem 15 
tříčlenných týmů, převážně z našeho 
okolí. Nejdříve se odehrály zápasy ve 
skupinách, z nichž později vzešla finální 
dvanáctka týmů pro play off. I přes velmi 
napínavé vyřazovací boje nakonec nevy-
hrál žádný prosečský tým, ale „krajánci“ 
pod dohledem zkušeného matadora pana 
Kňavy mužstvo Paseky, na 2. místě se 
umístili Marcipáni a na 3. místě Bor č. 27. 
Turnaj se vydařil a nyní se už můžeme tě-
šit na příští ročník v roce 2020. 

Závěrem bych chtěl za nohejbalový 
oddíl Sokola Proseč poděkovat za pod-
poru firmám Odehnal a syn, DIPRO, 
ERGOTEP a městu Proseč jako našemu 
hlavnímu partnerovi!

Za pořadatele Petr Macháček

Pasecké vrtulníkování
Každý rok pořádá spolek P.A.S.E.K.Y - 

2017 několik akcí pro veřejnost. Naší pra-
videlnou akcí je také alespoň jedna akce 
pro členy spolku, jejich rodiny a všechny 

„pasečáky“. Pro letošní rok jsme si na 
Paseky pozvali vrtulník Robinson R-44, 
abychom si užili také trochu té „zábavy“ a 
podívali se na ten náš krásný kraj pěkně 
z výšky.

Za spolek P.A.S.E.K.Y 
Veronika Macháčková

Další fotografie na:
https://paseky2017zs.rajce.idnes.cz
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Skautský chlapecký tábor 2019 
29. července 1958 vzniká v USA nej-

známější kosmická agentura světa NASA, 
která za svou 61 let dlouhou historii do-
kázala mnoho od přistání na měsíci, přes 
úspěšný provoz výzkumných vozítek na 
Marsu až po podíl na provozu Meziná-
rodní vesmírné stanice. A právě v tomto 
duchu se nesl náš tábor. 

Jakou budoucí astronauté jsem se mu-
seli připravit plnit náročné úkoly přesně 
podle plánu, spolupracovat a dokázat se 
překonat. V rámci přípravy jsme absolvo-
vali nácvik výstupu do volného vesmíru a 
náročný pohyb v něm při údržbě a opra-
vách vesmírné stanice, řešili jsme poruchu 
komunikace ve stísněných prostorách 

vesmírné lodi. Kde pouze správný postup 
podle krizového manuálu vedl k úspěš-
nému obnovení spojení s řídícím středis-
kem.

Snažili jsme se vykonávat jednoduché 
manuální úkoly ve stavu bez tíže. Kde i 
sešroubování dvou kusů železa bylo pod-
statně těší než za standartní gravitace. A 
poté nás již po absolvování závěrečných 
fyzických testů čekal odlet na Meziná-
rodní vesmírnou stanici. 

Po celý tábor jsem se snažili naučit se 
něco nového a opět vylepšit nové táboři-
ště na Americe. 

Za skautský chlapecký tábor 
Ondřej Chadima 
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Historie prosečského ochotnického divadla  
Vy tam divadelní družino, jste na své 

výspě, za Vámi půjdou druzí, když setr-
váte na své cestě pokroku odvážně a vy-
trvale. Nedejte se másti nikým a ničím, a 
tak dobudete mety! (Ze vzpomínek P. V. 
V. Škorpila z Vysokého Mýta na působení v 
Proseči 26. 8. 1912)

První ochotnické divadlo se hrálo v 
Proseči roku 1872. Třicet osm let na to 
byly schváleny stanovy c. k. místodržitel-
stvím a následovala první valná hromada 
23. září 1910. 

Činnost prosečských ochotníků by se 
dala shrnout do několika etap vývoje 
našeho státu. Rakousko-Uhersko, První 
republika do předválečného období, po-
válečné období a doba éry socialismu. 
Plakát z 22. ledna 1922 nás zve na před-
stavení hry Aloise Jiráska k oslavě jeho 
70. narozenin pod názvem LUCERNA. 
Na dobové fotografii, vzhledem k jejímu 
stáří, těžko poznáte své předky. Ale do-
chovala se komentovaná soupiska účinku-
jících v divadelní hře JANOŠÍK, kterou 
sehráli ochotníci v roce 1926. Možná 
jednou z posledních her sehranou Sva-
tojosefskou jednotou bylo drama z roku 
1740 podle pověsti z Novohradska, kte-
rou napsal tehdejší ředitel školy v Proseči 
Václav Tošovský pod názvem U MLÝN-
SKÉHO KAMENE, uvedenou v roce 
1934. Poslední hrou druhé republiky byly 
PAPRSKY SMRTI, kterou napsal Jan 
Duben a kterou nastudovala Svatojose-
fovská jednota. Byla uvedena 29. února 
1948. Podobnost čistě náhodná?

Z uvedených her vyplývá, že divadlo v 
Proseči nehrál jen spolek ochotníků, ale 
i v pozdějších dobách prosečští hasiči. V 
roce 1959 z popudu tehdejšího učitele 
Františka Hápa, dochází v únoru k za-
ložení prvního divadelního souboru OB 
(Osvětové besedy). Zakládajícími členy 
byl již zmíněný František Háp, učitel, 
vášnivý Sokol, malíř a muzikant. Václav 
Vobejda, učitel, který se stává správcem 
OB a dalším režisérem. Miroslav Seidl, 
také učitel místní školy, Josef Novák, děl-
ník dýmkařského závodu „Koh-i-noor“, 
Josef Háněl, cestář a zdatný hasič, Jiřina 
Seidlová účetní závodu „Koh-i-noor", 
Drahomíra Vobejdová účetní JZD Česká 
Rybná.

Soubor neměl nic, jen chuť do práce. K 
divadelním a ostatním kulturním účelům 
slouží jediný sál sokolovny, která je k di-
vadlu naprosto nedostatečně vybavena. 
Několik starých kulis, zastaralé osvětlo-
vací rampy, to je celé divadelní zařízení. 
Píše kronikář souboru Václav Vobejda. 
Dále už jen on.

První divadelní hra
Bylo rozhodnuto, že jako první diva-

delní hra bude vybrána současná česká 
veselohra, která by nečinila potíže po 
stránce scénické, vzhledem k nedosta-
tečnému vybavení jeviště. Volba padla, 
hra byla určena, a tak se začalo zkoušet. 
Zkoušky se z počátku odbývaly ve sbo-
rovně staré školy, později v malém sále 
sokolovny. I když se potom na plaká-
tech uvedlo, že hra byla výsledkem ko-
lektivního nastudování, přece jen hlavní 
tíže přípravy ležela na Františku Hápovi, 
který ještě musel připravovat nácvik spar-
takiádních prostných. Přes různé obtíže 
scházeli se herci pravidelně. Na jeviště se 
šlo teprve čtrnáct dní před premiérou. A 
tak jednou si mohli diváci přečíst plakát s 
tímto textem:

Divadelní soubor OB PROSEČ
Sehraje 9. 5. 1959 ve 20 h. Hru J. Šelle 
ADAM A EVA veselohra o 3 dějistvých

Účinkují: F. Háp, J. Seidlová, V. Vobejda, 
D. Vobejdová, J. Novák, J. Háněl, M. Seidl

Předprodej v Narpě
Vstupné 7 a 6 Kč

Premiéra se opravdu vydařila. 250 pří-
tomných diváků vyjádřilo svou spoko-
jenost potleskem. Úspěch premiéry měl 
i kladný výsledek na samostatné herce, 
kteří si slíbili na popremiérové besedě, 
že již ve své práci neustanou. „Hlavním 
naším cílem je odvádět divákovi nejen 
dobrý divadelní kus, ale i dobře zahraný.” 
Již tato premiéra ukázala, že se v souboru 
sešli nadšení divadelníci a ochotníci, kteří 
jsou plně schopni svůj slib splnit.

To jsou slova z divadelní kroniky, která 
se ztratila a byla opět nalezena. Bohužel 
není úplná. Napsána je do roku 1971. Dál 
se dochovaly už jenom plakáty. Příště Vás 
seznámím s další divadelní hrou z roku 
1960 a dozvíte se také o vzniku festivalu 
„Proseč Terézy Novákové“. 

Dle historických podkladů sepsal  
Svatopluk Václav Vobejda
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Milí žáci, vážení rodiče a spoluobčané,
je tu opět nový školní rok 2019/2020 a s ním několik novinek. 
Než se o nich rozepíši, tak bych se rád vrátil nejen k uplynulému 
školnímu roku, ale k mnohem delšímu období a tím je šest mi-
nulých školních let.
1. srpna 2013 jsem nastoupil jako nový ředitel naší prosečské 
základní školy. V minulém Prosečském zpravodaji jste se dočetli, 
že po absolvovaném konkurzu jsem byl jmenován ředitelem naší 
školy na další šestileté období.
Děkuji Radě města Proseč za udělenou důvěru, která se snad 
opírá nejen o proběhlý konkurz, ale především o poznání mé 
odvedené práce. Je to práce, která mě opravdu baví, zajímá a 
naplňuje. Můj zájem o vše kolem školství, vzdělávání a výchovy 
se tím víc zvětšuje, čím je situace našeho českého vzdělávacího 
systému neutěšenější. 
Za uplynulé šestileté období děkuji především ce-
lému týmu zaměstnanců školy, ať už jsou to pe-
dagogičtí pracovníci nebo provozní zaměstnanci.  
Všichni odvádějí skvělou práci a já vím, že se na ně 
mohu spolehnout. „Milí kolegové, děkuji Vám za Vaši podporu u 
konkurzu. Opravdu mě to potěšilo a hodně mi to pomohlo.“

Děkuji všem rodičům za 
důvěru, se kterou svěřují 
své děti do naší školy, na-
šemu vzdělávacímu a vý-

chovnému působení. „Milí rodiče, uvědomuji si, že nám svěřu-
jete to nejcennější, co máte. Věřím, že společně budeme dobrými 
průvodci Vašich dětí na cestě k jejich šťastnému životu.“
Děkuji našemu zřizovateli, městu Proseč, za velice kvalitní pod-
poru, kterou naší škole poskytuje. Není to podpora jenom fi-
nanční a materiální, ale je to mnoho drobností a detailů, ve kte-
rých nám město vychází vstříc. Děkuji za to a přesto, že jsem to 

zde na stránkách Prosečského zpravodaje již 
jednou zmiňoval, tak musím zopakovat, že 
není samozřejmostí zřizovatel, který se tak 
dobře stará o svoji příspěvkovou organizaci, 
o svoji školu.

Děkuji také všem firmám, podnikatelům a sponzorům, kteří jak-
koliv podpořili naši školu a pomohli nám tím zkvalitnit, zpří-
jemnit a celkově vylepšit vzdělávání, výchovu 
a celé prostředí naší školy. 
V neposlední řadě děkuji všem, s kým naše 
škola kdykoliv a jakkoliv spolupracovala a já 
budu rád, pokud naše spolupráce bude pokračovat dál.
Rád bych na tomto místě nastínil některé své myšlenky, vize a 
plány, které jsem prezentoval u konkurzu a které bych rád začal 
postupně realizovat.
Jedním z východisek mých plánů jsou tyto úvahy: Stále více se v 

kruzích odborné veřejnosti mluví o tom, že 
je potřeba změnit způsob vzdělávání, změ-
nit (možná zredukovat) obsah učiva, že je 
možné, že dnešní školy nepřipravují žáky na 
budoucnost, o které ani nevíme, jak bude 

vypadat, a jak se v ní vlastně ti dnešní žáci budou uplatňovat a 
realizovat. Bude to budoucnost plná robotů, cizinců nebo válek? 
Je potřeba připravovat děti na technologickou budoucnost nebo 
budoucnost plnou komunikace a vyjednávání či bojů o přežití? 
Proto je potřeba, aby se dnešní žáci připravovali na budouc-

nost „neznámou“ a to tak, že budou připraveni 
na vše, že budou připraveni a obstojí při nejrůz-
nějších změnách a situacích. Měly by to být silné 
osobnosti, které mají schopnost vysoké míry sebe-
řízení, sebevzdělávání a kreativity.

V posledních dvou letech, kdy se naplno projevila nepřiprave-
nost a problematičnost inkluzivního (společného) vzdělávání v 
prostředí nejen naší prosečské školy, se mi do cesty postavila 
výzva tomuto negativnímu trendu našeho školství 
čelit vlastním přístupem k inkluzi, a to připravit 
takový vzdělávací program, který bude podporovat 
rozvoj potenciálu, nadání, talentu každého žáka, 
neboť tvrdím, že každé dítě, každý člověk má na 
něco talent, má na něco nadání, které je potřeba 
objevit, podporovat a rozvíjet. 
Koncepce, kterou zde nastiňuji je tedy přirozeným pokračo-
váním našich vzdělávacích aktivit a školních činností posled-
ních dvou let, kdy se ve škole snažíme hledat způsob podpory 
opravdu všech žáků a v příštích letech budu chtít tyto činnosti 
ještě zintenzivnit.
Chci, aby naše prosečská škola na všech svých stupních, od 
předškolního vzdělávání až po druhý stupeň základního vzdě-
lávání uměla objevit, maximálně podporovat a rozvíjet potenciál, 
nadání a talent všech dětí. 
Podtitul našeho ŠVP „Škola mnoha možností“ chci 
rozšířit následovně:
ŠKOLA MNOHA MOŽNOSTÍ – ŠKOLA MNOHA NADÁNÍ
aneb Každý má své nadání, které pomůžeme objevit, budeme 

ho podporovat a dále ho rozvíjet.
Situace ve školách a třídách je taková, že i když učitelé mají 
například připravené obohacování nebo rozšiřování výuky pro 
nadané žáky, tak to nejsou schopni v tak komplikovaných a di-

ferencovaných třídách realizovat. Z dů-
vodu inkluze je na ně vyvíjen tlak, aby se 
věnovali a podporovali především děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami a jim 
poskytovali předepsaná podpůrná opat-

ření. Za připomenutí stojí také fakt, že v každé třídě je asi nej-
větší skupina běžných dětí, které potřebují pro své vzdělávání a 
svou práci úplně obyčejný klid, který ale v takové třídě rozhodně 
nemají, protože je zde mnohdy nejeden asistent a řeší se různé 
výchovné a rušivé situace. 
Myšlenka inkluze a společného vzdělávání je v jádru dobrá, 
ale jsou určité předměty či obory, kdy by bylo pro všechny 
žáky přínosnější, efektivnější a možná i příjemnější se roz-
dělit na homogenní skupiny, kde se jim bude lépe pracovat a 
budou moci tak maximálně rozvíjet svůj potenciál – ti žáci s 
některými vzdělávacími problémy budou moci více upevňovat 
důležité učivo a ti šikovnější budou moci postupovat rychleji 
a naučit se třeba i něco navíc. A potom, při jiném předmětu 
nebo oboru, by se zase všichni vrátili do svých společných 
kmenových tříd, kde by měli společné 
předměty, ve kterých se přirozeně využije 
rozmanitost všech dětí a bude se budovat 
jejich sociální cítění, spolupráce a pocho-
pení pro různorodost atd.
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Základní a hlavní problém tedy bude v 
organizaci výuky, v dělení tříd na vhodné 
skupiny, případně v jiném uspořádání tříd 
než podle věku. Nové možnosti pro tyto 
potřeby nabízí reforma financování regio-
nálního školství, která vejde v platnost od 
1. ledna 2020, ale již od 1. září 2019 bu-
deme muset podle ní fungovat. Díky to-
muto novému financování můžeme dělit 
více tříd na menší skupiny, čehož v tomto 
školním roce vyu-
žíváme v těch nej-
početnějších, pří-
padně paralelních 
třídách, v předmě-
tech Český jazyk a 
literatura, Matematika a Anglický jazyk. 
Změna našeho školního vzdělávacího 
programu nebude pouze kosmetická v 
avízovaném názvu, ale především obsa-
hová. MŠMT připravuje revizi rámco-
vých vzdělávacích programů, na kterou 
budou muset školy reagovat úpravami 
svých ŠVP. To bude pro nás příhodná 
doba rekonstruovat náš školní vzdělávací 
program tak, aby umožňoval širokou 
podporu potenciálu a nadání všech žáků, 
aby reagoval na nové trendy ve vzdělávání, 

aby reflektoval úvahy 
o budoucím uplatnění 
žáků zmíněné výše, pří-
padně uspokojil očeká-
vání rodičů a společnosti.

Úprava školního vzdělávacího programu 
bude hodně náročná, a proto se na ní 
budeme nejen s učiteli přibližně dva roky 
připravovat. Rád bych k těmto přípravám 
přizval i rodiče, případně zájemce z řad 
veřejnosti. O všem vás budeme informo-
vat.
Uvedu zde několik vlastností či kvalit, 
které by podle mně měly školy v 21. sto-
letí v žácích rozvíjet a tudíž by se měly v 
našem upraveném ŠVP projevit:

- Zodpovědnost za sebe: Lidé budouc-
nosti budou v životě zastávat 
různé role, budou se muset 
seberealizovat, sebevzdělá-
vat, seberegulovat. Budou si 
muset umět nastavovat cíle, 
překonávat různé překážky a 
vyrovnávat se s úspěchem i neúspěchem. 
Budou se muset naučit zacházet sami se 
sebou. 

- Zodpovědnost za svět: Je potřeba naučit 
žáky zacházet zodpovědně se světem ko-
lem sebe – ať už s tím fyzickým, planetou, 
přírodou atd., tak s tím duchovním, myš-
lenkovými odkazy lidstva, se společností a 
jejím fungováním.

- Měkké dovednosti: Komunikace, ko-
operace, řešení konfliktů a vyjednávání, 

asertivní jednání, 
osobní efektivita, 
sebereflexe, kri-
tické myšlení a 
vnímání sebe sama, 

tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení 
problémů, strategické neboli koncepční 
myšlení, budování týmu, vytváření sociál-
ních sítí, ochota riskovat, otevřenost, fle-
xibilita, schopnost se adaptovat a přijímat 
změny, samostatnost, plánování a orga-
nizování, aktivní přístup, zvládání zátěže, 
objevování a orientace v informacích.

- Techniky učení: Žáci by se ve škole měli 
především naučit „se učit“ (což i sami od 
školy očekávají) a získat kompetence k 
celoživotnímu učení. Další možností se-
berozvoje by mohly např. být paměťové 
techniky.

- Chtěl bych se zaměřit na to, aby v tomto 
upraveném ŠVP byly v žácích ve větší 
míře rozvíjeny také uznávané životní a 
mravní hodnoty, aby 
byly pozitivně formo-
vány jejich osobnostní 
rysy, aby byli žáci ve-
deni k aktivnímu ob-
čanství, apod. 
Se změnou obsahu vzdělávání od předá-
vání informací a znalostí k učení kom-
petencím, dovednostem a postojům 
bude potřeba i rozšíření portfolia forem 
výuky. Uvedu zde namátkově některé 
prvky, které by ve výuce měly být využí-
vány nově nebo ve větší míře: projektová 
výuka; výuka ve vícehodinových blocích 
a souvislostech; učitele ukazující směr, 
ale také jako průvodci; formativní hod-
nocení; koučovací metody; 
mentoring a mnoho dalších. 
Jsou to přístupy a metody, 
ve kterých jsme jako učitelé 
většinou nebyli vzděláni a 
proto to i pro nás bude zna-
menat se profesně dál rozvíjet a vzdělávat.
Pokud se má naše škola začít více profi-
lovat jako škola podporující nadání všech 
žáků, bude potřeba investovat větší mate-
riální a finanční prostředky do následují-
cích tří oblastí:

- personální oblast – úvazky na dělení tříd 
a podpora profesního rozvoje učitelů,

- pomůcky pro učitele i žáky – aby učitelé 
měli pomůcky, na které si vzpomenou, a 
žáci měli např. k dispozici různé pracovní 
sešity a jiné materiály a nemuselo se vše 
zdlouhavě kopírovat, 

- prostory a tělocvična – stěžejní je pří-
stavba školy, kterou 
budeme potřebovat 
nejen po stránce od-

borného vybavení vlastních učeben, ale i 
kapacitní; pokud se má začít tento plán 
efektivně naplňovat, bude potřeba více 
dělit některé vyučovací předměty a tím se 
zvýší potřeba učeben.
V tomto místě jsem rád, 
že mohu zmínit, že mi-
nimálně ve třetím bodě 
je vše na dobré cestě. 
Díky našemu zřizova-
teli městu Proseč a jeho 
nezměrnému úsilí nám byla přidělena 
dotace na dostavbu přístavby školy – 
pavilón odborných učeben. Pokud vše 
půjde dobře, měla by být přístavba do 
jednoho roku dokončena po stavební 
stránce a do dalšího roku vybavena k 
užívání.

Vážení, pokusil jsem se Vám zde nastí-
nit obrysy toho, kam by mohlo vzdělá-
vání v našem městečku směřovat. V ně-
kterých částech jsou to jasné konkrétní 
plány, které čekají pouze na realizaci, ale 
v mnoha oblastech to jsou vize, které po-
třebují naplnit konkrétními cíli, a jistě 
bude existovat mnoho cest, jak se k těmto 
cílům přibližovat. Zde je prostor k naší 
spolupráci. Budu rád, pokud to nebude 
spolupráce jenom celého pedagogického 
sboru, ale i dalších partnerů: rodičů, zři-
zovatele, případně firem a podnikatelů, 
prostě všech, komu záleží na tom, jaké 
vzdělávání poskytuje našim dětem naše 
prosečská škola.

Přijměte proto mé pozvání 
na pravidelné schůzky – 
diskuzní „kulaté stoly“, 
které se budou konat vždy 
poslední středu v měsíci v 
základní škole. První se-

tkání bude tedy ve středu 25. 9. 2019. 
Čas a téma, kterému se budeme věnovat, 
a případně další informace zveřejním 
včas na webových stránkách školy.
Přeji všem úspěšný školní rok 2019/2020, 
na všechno mnoho sil a energie. Těším se 
se všemi na další vzájemnou spolupráci.

Mgr. Bc. Josef Roušar, 
ředitel ZŠ a MŠ Proseč 
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie:
Alena Mornštajnová – Tiché roky, 
Kateřina Tučková – Vitka, Stanislav 
Češka – Případ holasické lásky, Magda 
Váňová – Holčičky, Mirka Skočílková – 
Violka, Tereza Semotamová – Ve skříni, 
Zuzana Dostálová – Johana, Eva Slo-
nim – Hvězdy nad námi, Vladimír Ma-
toušek – Pozdní lítost vrahů, Angela 
Marsons – Pohřbená pravda, Harlan 
Coben – Smrt v zádech, Jeffery Deaver 

– Ostrý řez, Tim Weaver - Není cesty 
zpět, Brian Freeman – Vnitřní hlas, 
Karin Slaughter – Hřbitov nadějí, Lou-
ise Penny – Krásné tajemství, Anders 
De la Motte – Podzimní případ, Eva 
Slonim – Hvězdy nad námi, Leon  Ley-

son – Chlapec na dřevěné bedně, Sarah 
McCoy – Pekařova dcera, Lisa Win-
gate – Než jsme byly tvoje, Marie Lam-
balle – Hortenziová zahrada, Danielle 
Steel – Společný byt, Johana Lindsey 

– Něžná rebelka

Knihy pro děti:
Božena Němcová – Pohádky pro ma-
ličké, Jiří Žáček – Čertovská pohádka, 
Zdeněk Miler – Krtek a zelená hvězda, 
František Nepil – Strakaté pohádky, 
Ivona Březinová – Kluk a pes, Jiří Ka-
houn – O autech: Pohádky na čtyřech 
kolech, Zuzana Pospíšilová – Velký 
případ školního detektiva, Lenka Rož-

novská – Tatínku, nezlob, Michaela 
Vetešková – Jak maminka vyprávěla o 
20. století, Jiří Černý – Obrázky z mo-
derních československých dějin, Ivanka 
Melounová – Cestování po světě, 
M.Sweeney a B. Thomas – Gumičko-
vání: Nejkrásnější postavičky z gumiček

Koutek naší kronikářky:
Proseč na krajinské výstavě v Litomyšli

Před 90 lety – v červenci 1929 byla v 
Litomyšli pořádána krajinská výstava, jíž 
se také zúčastnila Proseč svou expozicí, v 
níž byla mimo jiné vystavena ilustrovaná 
kronika Antonína Trkala, která byla panu 
prezidentu Masarykovi při jeho návštěvě 
výstavy 9. července předložena k vyžáda-
nému podpisu.                                                                                                                                        

Prosečská expozice zaujímala celou 
zvláštní místnost v budově zemské od-
borné školy a poskytovala svým uspořá-
dáním příjemný a zajímavý vzhled. Ve-
dle starých dýmek, jež se tehdy hotovily, 
a které tu pokračovací škola v Proseči 
vystavovala, byly tu ukázky starých ná-
strojů bývalých dýmkařů, které při ruční 
výrobě používali. Tovární výrobu dýmek 
s výrobním postupem obeslali továrníci 
František Jarský, Jaroslav Jehlička, Jaro-
slav Voltr a B.H. Kadlec z Proseče, Ber-
nard Kopperle syn a Jan Kučera ze Záboří. 
Řemeslně hotovené dýmky vystavoval Jan 
Halamka z Pasek, Bohumil Macháček a 
Václav Píša z Proseče. Nechybělo ani pa-
sířské zboží od Leopolda Bárty, Eduarda 
Dejmka a Bohumila Macháčka. Sou-
stružené výrobky dodali Jan a Vitězslav 
Tuťálkovi, pletenou obuv František On-
dráček a konečně  vyšívané prádlo Emil 
Kosiner, Bedřich Polák a Ludvík Ubl.  
Inženýr Kadlec doplnil výstavu názor-
nou mapou odbytišť dýmek. Obec Proseč 
tu měla místní snímky, různé statistické 
tabulky, výše zmíněnou kroniku i školní 
ilustrované kroniky, poslední práce bý-
valého řídícího učitele Antonína Trkala.         
V den návštěvy pana prezidenta byli pří-
tomni zástupci obce – starosta Antonín 
Boháč a továrník Jaroslav Jehlička. Po-

sledně jmenovaný předstoupil s němou 
úklonou, jak bylo předem výborem schvá-
leno, před prezidenta, podal mu kroniku 
otevřenou na 3. stránce k podpisu. Pre-
zident však přemítal a listoval, hledaje 
prázdný list poznamenal “A, vy to máte 
celé popsané“ a pak pevnou rukou, která již 
79 let přečkala, připojil na památku svůj 
rázovitý podpis. 

AntonínTrkal                                                                                                               
Narodil se 27. září 1861 jako syn 

mlynáře v Cerekvici, kde chodil do jed-
notřídní školy. Rodina se přestěhovala 
do Litomyšle a tam navštěvoval 5třídní 
obecnou školu a vyšší reálku, kde v roce 
1879 maturoval. Studium v Litomyšli v 
něm probudilo zájem o dějiny a přírodu. 
Jeho profesorem dějepisu byl Alois Jirá-
sek a pro profesora Kořenského, tehdy 
odborného učitele tamní dívčí měšťanské 
školy, sbíral různé přírodniny. Po matu-
ritě na reálce odešel do učitelského ústavu 

v Příbrami, kde r. 1880 složil zkoušku 
učitelské dospělosti a byl ustanoven po-
dučitelem v Pusté Rybné. Po 5 letech byl 
přemístěn na 5třídní školu v Horním Je-
lení. Po vykonání další zkoušky učitelské 
způsobilosti se stal učitelem v Zámrsku a 
poté 10 let v Domoradicích. V roce 1906 
se dostal do Proseče jako řídící učitel. 
Zde založil a na svůj účet vedl polévkový 
ústav pro mládež, byl režisérem a předse-
dou divadelního spolku. Sepisoval novou 
matriku a novou školní kroniku, zkoumal 
květenu, zvířenu a dějiny tohoto kraje. 
Za svou práci dostal od okresní školní 
rady řadu pochval a uznání. Po 13 letech 
nastoupil na poslední místo, na I. obec-
nou chlapeckou školu ve Vysokém Mýtě. 
Ani v penzi neodpočíval a v období 12 
let vznikly jeho největší práce – doplnil 
kroniku Proseče a přiškolených míst a 
věnoval je Městskému muzeu ve Vyso-
kém Mýtě. Nově napsal 6 kronik a da-
roval je obcím Proseč, Záboří, Podměstí, 
Bor, Paseky a Martinice. Tyto práce 
obsahují na 2600 stran tiskacím písmem 
kaligraficky napsaným, s více než 200 
vlastoručními kresbami perem, tuší, akva-
rely, k nerozeznání od tisku umělecky 
provedeným a s četnými fotografiemi.                                                                                                                     
Obecní zastupitelstvo v Proseči ocenilo 
jeho zásluhy za rozkvět a zvelebení škol-
ství v Proseči, za namáhavé a obětavé se-
pisování obecní kroniky a dne 2. května 
1928 ho jmenovalo čestným občanem 
Proseče.

Antonín Trkal zemřel 9. února 1949 ve 
věku 88 let.

Podle prosečských kronik připravila  
Miluše Rejentová
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AUTOŠKOLA V PROSEČI
 Autoškola ABC Hlinsko 

ve spolupráci s městem Proseč 
vyhlašuje

   
ZAHÁJENÍ KURZU  

V PROSEČI
pro tyto druhy řidičských opráv-

nění:
A - motocykl

B - osobní automobil
T - traktor

C - nákl.automobil
D - autobus 

E - přívěsy nad 750 kg

Zahájení se koná ve čtvrtek  
12. září 2019 v 15:30 hod v zasedací 
místnosti Městského úřadu Proseč.
Kontakt: p. Šlemr 606 279 141

Poděkování
Vážení spoluobčané, 

děkujeme vám, za účast na rozloučení 
s naším tatínkem, 

panem Antonínem Kučerou. 

Děkujeme za vaše projevy soustrasti, 
které jste naší rodině projevili v tento 

těžký čas a za květinové dary.

Za zarmoucené rodiny Hana Kusá

Poděkování
Děkujeme všem za projevy účasti 

k úmrtí našeho tatínka 
Josefa Kopeckého. 

Zarmoucená rodina 

Poděkování
Děkujeme všem za projevy účasti k 

úmrtí našeho syna Josefa Polánského.

 Zarmoucená rodina 

MĚSTO PROSEČ 
v souladu se zákonem č. 312/2002 

Sb., o úřednících územně samospráv-
ných celků a v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 

platném znění
V Y H L A Š U J E

VEŘEJNOU VÝZVU
na pracovní pozici:

Technik stavebního úřadu
(Referent územního plánování 

a stavebního řádu)
Termín podání přihlášky 

je do 25. 9. 2019.
Podrobnosti na úřední desce

a www.mestoprosec.cz

26. 9. 2019 od 17 hodin 
 Vzdělávací centrum Ergoeduka, Zábořská 93, Proseč

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Josef a Hana Vaňousovi

ŽIVOTNÍ STYL
Základ zdravého způsobu života a lék na civilizační choroby.

   LÉČEBNÝ POHYB 
PRO ŽENY nejen ZRALÉHO VĚKU 

 

 

 

 
CO ? dechová cvičení muzikoterapie léčebnými hudeb. nástroji 
a mantrami pomalé pohyby orientálního tance                                         
joga, twist terapie,čchi kung 

PROČ ? LP zmírňuje bolesti zad, dolních končetin, problémy s 
trávicí a vylučovací soustavou, urologické, gynekologické, 
klimakterické a psychické potíže 

KDY ? Každou středu od 18.30, začínáme 2.10. 2019 

KDE ? ve Sluníčku (nad knihovnou) 

ZA KOLIK ? 50,- na permanentku, 70,- 
jednotlivé, možno čerpat příspěvek zdravotní 
pojišťovny 

Těší se na vás Kateřina Rouse 

 

 

 

Bližší informace: 
zdravinarukou.webnode.cz na mailu zdravinarukou@seznam.cz 

nebo na tel. 604 700 512 
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Informace z Rodinného centra Mikeš
Prázdninové měsíce 
jsou za námi a s nimi i 
čtyři letní programy Ro-
dinného centra Mikeš. 
Počasí nám přálo, a tak 
jsme si společně s rodi-
či a dětmi užívali nejen 
pestrého programu, ale 
i příjemného prostředí 
farní zahrady. 

V září začíná nový 
školní rok a s ním se 
opět vrací i každotý-
denní dopolední programy Rodinného centra Mikeš. Ráda 
bych pozvala dospěláky s dětmi ve věku do 5 let, aby se ne-
ostýchali a přišli mezi nás. Scházíme se každý čtvrtek od 
8.30 do 12:30 v sále v přízemí římskokatolické fary na ná-
městí v Proseči, vedle kostela Sv. Mikuláše. Přijít můžete 
kdykoliv během dopoledne. Od 8:30 je pro děti připravena 
herna a hračky, cca v 10 hodin začíná společný program – 
zpíváme lidové písničky, hrajeme na hudební nástroje, 
učíme se říkanky a protahujeme svá těla. Poté si společně 
něco vyrobíme nebo namalujeme a svůj výtvor si odnesete 
domů. Přibližně jednou za měsíc pořádá centrum pro širo-
kou veřejnost přednášku či besedu na zajímavá témata nebo 
tvořivá odpoledne pro děti i dospělé.  

Na viděnou se těší Romana Titová, vedoucí RC Mikeš
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Poøádá mìsto Proseè a Kulturní komise mìsta Proseè  •  Akce se koná s finanèní podporou Pardubického kraje.

10.30 MitriX – taneèní skupina
11.00      Cvrèci – dìti z MŠ Proseè
13.30  Otevírání studánek – žáci ZŠ Proseè
               Proseèský døeváèek – folklórní soubor ZŠ Proseè

           Taneèní obor ZUŠ Skuteè
           Žluśásci, Proseèánek, Èervánek 
                – pìvecké sbory ZŠ Proseè
15.00     Duha – pìvecký sbor z Proseèe

Klub modeláøù RC TRUCKBANDA 
pøedstaví funkèní modely silnièní a stavební techniky 
– parkovištì u mìstské knihovny (orlovna) 

Proseètí skauti a jejich kavárna
        

Rychtáøovy sady - Záboøí
Sobota 21.9.2019 : 12 - 17  hod.
Nedìle 22.9.2019 :   9 - 15 hod.


