zpravodaj obcí Prosečska						

Chodník v ulici Podměstská

V ulici Podměstská byl v listopadu
dokončen nový chodník vedoucí souběžně po druhé straně s již existujícím chodníkem. Věříme, že chodník
usnadní cestu pěšky nejen rodičům do
školky, ale i občanům z Podměstí.

Nový měřič rychlosti

Nejeden řidič si jistě všiml, že na
vjezdu do města od benzinové pumpy
byl instalován nový měřič rychlosti.
Nový měřič je se záznamem a měl by
přispět ke zvýšení bezpečnosti. Odměnou pro slušné řidiče, v případě dodržení povolené rychlosti, bude informace o venkovní teplotě.
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Vážení spoluobčané,
A já jsem jako občan, ale i jako starosta
také
spokojený, vidím Váš zájem, probudil
Vánoce a konec roku jsou vždy čas, kdy
se
u
vás
zdravý patriotismus a jste hrdí na
každý bilancuje a hodnotí, jak se mu rok
město,
kde
žijete a odkud pocházíte.
vydařil a zda práce, kterou dělal měla nějaký smysl. Nechci hodnotit svou práci, to
Příjemné Vánoce a úspěšný nový rok přeje
ponechám na Vás. Nechci ani hodnotit, nebo
Jan Macháček, starosta města Proseč
zmiňovat všech více než 40 rozpracovaných
projektů, které město realizuje a postupně
dokončuje.
Rád bych využil této příležitosti a zhodnotil a vyzdvihl roli Vás občanů našeho
města. Za posledních 9 let vnímám obrovský
posun v zájmu občanů o věci veřejné, vysokou participaci na společných projektech, ale
také občanskou iniciativu a ochotu udělat
něco pro druhé a ve svém volném čase. Velmi
si toho cením a děkuji za to.
Výbornou ukázkou této spolupráce je třeba
akce Hvězdný advent v Proseči, kdy se dva
spolky Klub hnízdo Proseč a spolek Paseky
rozhodly udělat něco hezkého a výjimečného
pro Vás, své spoluobčany, a město jim v tom
trochu pomohlo. Všechny to stálo obrovskou
přípravu, volný čas a kus práce a odměnou
jim bylo, že jste na akci přišli. Je to stejné
Prosečský vánoční strom 2019
jako když maminka napeče nebo uvaří a pak
je nesmírně spokojená, že všem chutná.
Foto: Marek Odvárka

Fantastická žena již brzy v Sokolovně

Nová vánoční výzdoba

Město Proseč svépomocí vyrobilo 26
ks nových vánočních ozdob na stožáry
veřejného osvětlení. Důvodem bylo
ušetřit, protože nové ozdoby vyšly asi
na pětinovou cenu, a hlavně vyzdobit
náměstí a příjezdové cesty do náměstí.
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Již 8. ledna 2020 se uskuteční v Městském společenském centru Sokolovna v
Proseči další zábavné divadelní představení s názvem Fantastická žena. Tentokrát půjde o komedii úspěšného kanadského autora Norma Fostera. Zápletka
se točí kolem seznamu vlastností, které
by měla mít ideální partnerka. Jedná se o
příběh dvou kamarádů ve středním věku,
jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná
seznamka a doslova fantastická žena,
která se jim zčistajasna objeví v bytě.
Divadelní hra měla premiéru 12. dubna
2019 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. V hlavních rolích se u nás před-
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staví herci ze seriálové Ulice a dalších
televizních seriálů - Patricie Solaříková,
Jarmil Škvrna a Václav Krátký nebo Ondřej Volejník.
Poslední lístky v ceně 150 nebo 200 Kč
jsou v předprodeji v Městské knihovně
Proseč. Lístek do divadla může dobře
posloužit i jako pěkný dárek pro přátele
nebo rodinu pod vánoční stromeček.
Jan Macháček, starosta města Proseč

www.prosec.cz

Krajské setkání zasloužilých hasičů v Proseči
V sobotu 9. listopadu se uskutečnilo
v Proseči v našem Městském společenském centru Sokolovna krajské setkání
zasloužilých hasičů a držitelů Řádu sv.
Floriana. Byla to pro nás čest nabídnout
naše skromné zázemí pro tuto příležitost
a přivítat v našem městě lidi, kteří většinu
svého života obětovali pomoci druhým,
ochraně životů a jejich majetku. Setkání
se zúčastnil také hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický, náměstek hejt-

mana Roman Línek, radní Václav Kroutil a Hana Štěpánová, starosta Krajského
sdružení hasičů Pardubického kraje Josef
Bidmon nebo ředitel HZS Pardubického
kraje Mgr. Aleš Černohorský. Obrovské
díky za pomoc s pořádáním této akce
patří členům Sboru dobrovolných hasičů
Proseč, kteří se o všechny hosty pečlivě
starali a pochlubili se i naší technikou.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Vedení a zastupitelé města Proseč
a také zaměstnanci Městského úřadu
Proseč, Pečovatelské služby Proseč a Prosečských služeb přejí všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a především hodně štěstí, zdraví, síly a úspěchů
do nadcházejícího roku 2020.

Omezení provozu MěÚ

Oznamujeme občanům, že v době
vánočních svátků od 20. 12. 2019 do
2. 1. 2020 bude omezen provoz MěÚ
Proseč z důvodu čerpání dovolených.
Příjem plateb na pokladně bude
možný pouze do 20. 12. 2019.

Sběrný dvůr a výkupna
o vánočních svátcích

Recycling-kovové odpady a.s., provozovna Borská ul. 75, Proseč, oznamuje, že Sběrný dvůr Města Proseč a
Výkupna druhotných surovin bude v
době od soboty 21. 12. 2019 do neděle
5. 1. 2020 uzavřena.
Přejeme všem svým zákazníkům i
občanům města Proseč příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší do
Nového roku. Opět se na Vás těšíme
od pondělí 6. 1. 2020.

Město vydává znovu dlouhodbě vyprodanou knihu o II. odboji
Město Proseč právě vydává již 3. vydání dlouhodobě vyprodané knihy „II.
odboj 1939-1945 Prosečsko a Svratecko“, jejímž autorem je spisovatel a
historik Josef Němeček. Nové vydání
knihy je opět rozšířené o nové informace

a také oblast Hlinecka, to je i důvod
proč má kniha mírně upravený název.
Kniha je ke koupi v Mětské knihovně
Proseč a na pokladně Mětkého úřadu
Proseč za cenu 250 Kč.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Gratulace k životnímu jubileu

Dne 11. listopadu 2019 oslavila
čestná občanka našeho města Lady
Milena Grenfell-Baines své 90. narozeniny. Oslava narozenin proběhla
v Anglii a v Praze. Chtěli bychom jí
touto cestou všichni poděkovat za vše
dobré, co ve svém životě vykonala,
a popřát jí do dalších let stálé zdraví,
spokojenost, chuť a elán k další práci
a ještě hodně návštěv u nás v Proseči.
Stáňa Češková a Jan Macháček
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FK Proseč jako nováček v 1.A třídě boduje

Jelikož podzimní sezóna skončila a konec roku se nezadržitelně blíží, nadešel čas
na rekapitulaci a hodnocení. Naše áčko
jako nováček v soutěži 1.A třídě se rozjelo
nad naše nejsmělejší očekávání a přezimujeme „jen o skóre“ na fantastickém 2.
místě tabulky (s bilancí 13 11 1 1 40:14
34 bodů). I přesto, že jsme se na začátku
chtěli vyhnout bojům o záchranu, tak nyní
máme opačné starosti coby kdyby ...? Samozřejmě jsme pevně nohami na zemi a
očekáváme ještě mnoho těžkých utkání,
které mohou tabulkou pořádně zamíchat.
Našim fanouškům ale mohu slíbit, že přes
zimu kvalitně potrénujeme a budeme na
jarní boje připravení, těšte se!
Kromě mužstva dospělých nás velmi bychom se rádi obrátili i na naši širokou šance třeba právě pro vás! Pokud máš čas,
zájem a chuť nám pomoci s trénováním,
dobře reprezentují i naše mládežnické vý- veřejnost
tak
nás kontaktuj. Trenérské vzdělání či
běry:
Problém č. 1 – Počty dětí v některých
jinou
pomoc zajistíme.
kategoriích nejsou ideální a do budoucna
Dorost - 1.třída skupina B
hrozí zánik některých mládežnických
Závěrem bych chtěl všem našim fotbabilance 11 5 3 3 37:24 18 bodů - 6. místo
týmů. Tak bych touto cestou chtěl vyzvat listům i těm nejmenším, jejich rodičům,
Starší žáci - okresní přebor
všechny děti ve věku od 6 -17let, jestli trenérům či funkcionářům prosečské kobilance 9 4 1 4 30:17 13 bodů - 4. místo máte chuť sportovat a již nejste našimi pané poděkovat a popřát pevné zdraví, velA nakonec naši nejmenší - mladší a starší členy, nebojte se přijít mezi nás! Budeme kou píli a chuť sportovat i nadále. Městu
Proseč, Pardubickému kraji a všem našim
přípravka hrající zápasy v okresním pře- rádi, když se připojíte.
boru.
Problém č. 2 - V létě 2020 nám s před- sponzorům poděkovat za podporu, vážíme
si ji. A závěrem nesmím opomenout ani
Aby nebylo vše jen růžové, tak řešíme stihem oznámili, že nebudou nadále pona
naše fanoušky, díky.
několik závažných problémů, s kterými kračovat 3 zkušení trenéři naší mládeže,
což je nepříjemná komplikace, ale nyní je
Petr Macháček, předseda FK Proseč
TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

22l3–17l5l2020
22.3.
MFO & JIŘÍ VODIČKA

Vstupenky na Hudební Skuteč už v prosinci

25.3.
VÝLET DO ŠPANĚL

V pondělí 2. prosince 2019 bude zahájen předprodej vstupenek na
XVII. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Ten
proběhne v termínu od 22. března do 17. května 2020.
Během těchto dvou měsíců můžete ve Skutči a okolí navštívit
celkem 15 koncertů/představení. Mezi lákadla patří samotný úvod,
který nabídne vynikajícího houslistu Jiřího Vodičku s Moravskou
filharmonií Olomouc. Velké oblibě se vždy také těší koncerty na
zimním stadionu. Tam zavítá nejprve zpěvačka Dasha s Filharmonií
Hradec Králové a poté Marta Jandová s Václavem Noidem Bártou v
projektu RockSymphony.
V programu dále figuruje opera Prodaná nevěsta, balet Louskáček,
opereta Na tý louce zelený nebo muzikál Starci na chmelu. Na koncertech v okolí vystoupí například zpěvačka Irena Budweiserová, hobojista Vilém Veverka či slovenská herečka Božidara Turzonovová.
Závěr festivalu bude neméně slavnostní. Skutečské publikum potěší vokální kvarteto 4TET v čele s Jiřím Kornem.
Více informací získáte na stránkách hudebni.skutec.cz.
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29.3.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
31.3.
POCTA
EMĚ DESTINNOVÉ
5.4.
LOUSKÁČEK
16.4.
VILÉM VEVERKA
A ULTIMATE W BAND
19.4.
STARCI NA CHMELU

23.4.
IRENA BUDWEISEROVÁ
26.4.
DUCHOVNÍ HUDBA
V ČASE
3.5.
PRODANÁ NEVĚSTA
6.5.
BAROKO? BAROKO!
7.5.
DASHA SYMPHONY
10.5.
ROCKSYMPHONY
17.5.
4TET

hudebni.skutec.cz

POŘADATEL

Změna programu vyhrazena

HLAVNÍ SPONZOR
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PARTNEŘI

G
PARDUBICKÝ KRAJ

GRANITA
s.r.o.
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Modelářský den v Proseči

Dne 16. 11. jsme uspořádali první Modelářský den v Proseči. Mile mě překvapila návštěvnost naší akce, sešlo se pro
mě neuvěřitelných 259 návštěvníku, za
což všem děkuji. Za náš klub bych chtěl
poděkovat vedení města Proseč za umožnění uskutečnit poježdění v sokolovně a
pomoc při propagaci. Zde naplno vyniklo osvětlení kamionů a čerpací stanice.
K vidění byla silnice o rozměru 8x10m,
funkční modely trucku s návěsy či vleky,
osobní auta, bagry, buldozer, stavby a
drobné doplňky vše v měřítku 1:14.
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Příští rok budu pořádat druhý ročník,
ten letošní vzbudil zájem u modelářů z jiných klubů, se kterými domlouvám možnost účasti. Máme připravené překvapení
pro malé návštěvníky.
Druhou novinkou bude RC školka,
ve které si budou malí nadšenci moci
vyzkoušet řízení RC trucku s návěsem,
který zapůjčí RC Trucbanda.
Děkuji všem za podporu a pomoc při
pořádání akce a těším se s Vámi na shledanou příští rok.
Martin Ondráček
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Třetí rekord pro spolek Paseky

Vánoční Pasecký strom

V sobotu 30. listopadu předvedl spolek
v rámci akce „Hvězdný advent v Proseči“
svůj pletený a háčkovaný vánoční strom.
Komisař z agentury Dobrý den strom
oficiálně přeměřil a stanovil „Vánoční
Pasecký strom“ se svojí celkovou výškou
4,33 m (bez kmene 3,64 m) novým českým rekordem. Spolek se tak opět zapsal
do knihy českých rekordů a drží tak již
třetí rekordní počin.
Strom je sešitý celkem z 258 čtverců
o velikosti 20 x 20 cm, které háčkovalo
nebo pletlo devět žen. Kdo umí háčkovat, háčkoval, kdo plést, pletl. Vzory jsou
na stromě různé, ale okraje vždy zelené.
Uprostřed čtverců naleznete např. srdce,
svíčku, vločku, stromek, zvonek nebo
třeba sněhuláka.
Mužská část spolku vyrobila konstrukci,
která je svařena z roxoru do tvaru kuželu
a pokrytá je pletivem, aby háčkovaný a
pletený „svetr“ na kovové konstrukci držel. Všechny práce trvaly asi tři měsíce a
podílelo se na nich 15 lidí.
Celková plocha stromu je 10,3 m2,
rameno pomyslného trojúhelníku měří
3,17 m, průměr je 2 m a obvod 6,33 m.
V parku na prosečském náměstí bude
umístěný přes celé vánoční svátky až do
Tří králů.
P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s.
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Hvězdný advent v Proseči

V sobotu 30. listopadu se prosečské náměstí, jako již tradičně, zaplnilo velkým
množstvím lidí, kteří si přišli zpříjemnit
den na akci pod názvem Hvězdný advent v Proseči. Klub Hnízdo Proseč z.s.,
spolek Paseky – 2017 z. s. a město Proseč opět spojili své síly a připravili pro
návštěvníky bohatý kulturní program.
Nechybělo taneční vystoupení skupiny
MitriX, pěvecké vystoupení Náhodného
seskupení Naživo a pěveckého sboru prosečské základní školy Červánek.
Návštěvníci si mohli prohlédnout a
zakoupit tradiční vánoční produkty, vyzkoušet vánoční zvyky, jako tolik oblíbené pouštění lodiček, krájení jablíček,
zdobení stromečku pro ptáčky či hledání
zlatého prasátka. Společně jsme také sestavili Prosečský betlém od paní Jany
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Moštkové, který nyní můžete vidět na
náměstí za výlohou Dětského Bazárku
SP. Děti i rodiče již tradičně potěšily
členkami Klubu Hnízdo vlastnoručně vyrobené lampičky a nechyběla ani vánoční
tombola, v níž byl hlavní cenou kapr.
V pozdních odpoledních hodinách
jsme v online přenosu z rozhledny Terezky společně rozsvítili paseckou hvězdu
a následně za hlasitého odpočítávání přítomných byl rozsvícen i krásně ozdobený
prosečský vánoční strom.
Spolek Paseky - 2017 z. s. opět mile
překvapil, tentokrát netradičním vánočním stromem. Tento strom je celý vyroben z háčkovaných či pletených čtverců
(tzv. patchwork technikou). Při adventním odpoledni byl strom přeměřen a zapsán do Knihy českých rekordů. Po celou
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dobu adventu i vánočních svátků tak prosečské náměstí bude spolu s tradičním vánočním stromem zdobit i tento speciální
rekordní strom...
Přejeme všem krásné a pohodové
svátky, do nového roku především pevné
zdraví a těšíme se na viděnou při dalších
akcích.
Za pořadatelský tým Eliška Macháčková

www.prosec.cz
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Josef Žabka o sportu hendikepovaných: Je důležité, aby se boccia dostala veřejnosti pod kůži

Boccia je od roku 1984 paralympijským
sportem. Původně byla zamýšlena jako hra
pro lidi postižené dětskou obrnou, v dnešní
době ji však provozují i sportovci s jinými
vážnými poruchami hybnosti. Jaké podmínky mají čeští sportovci? Jaká úroveň je v
zahraničí?
Josefe, hraješ bocciu, můžeš čtenářům
popsat tento sport?
Boccia je sport pro hendikepované
sportovce. Přirovnal bych ji k petanque,
jen pro představu. Zásadními rozdíly jsou
hrací míče, které nejsou kovové, nýbrž
kožené. Není jich devět, ale třináct. Nehraje se na písku, ale na parketách v tělocvičně, respektive v uzavřeném prostoru.
Tento sport je populární po celém světě.
Ti nejlepší se mohou dostat na olympiádu. V našem případě mám samozřejmě umožnilo využívat pro trénování tělona mysli paralympiádu.
cvičnu na základní škole. Aktuálně trénuji dvakrát týdně. Je fajn mít zázemí, ale
není to jednoduché. Místní tělocvična je
bariérová, proto potřebuji asistenci, abych
se do samotné budovy vůbec dostal. Mám
také problém s asistencí, potřebuji k sobě
parťáka, abych mohl lépe trénovat. Tréninky jsou pro mě aktuálně komplikované, ale pevně věřím, že se do budoucna
vše zlepší.
Házíš si jen pro radost, nebo má boccia i
Jak ses dostal právě k boccie?
své soutěže, jak už jsi zmínil.
Vše začalo během studia na střední
Závodně se boccie věnuji již sedm
škole. Od malička jsem sport miloval, let, od roku 2012. Po celou dobu jezdím
rád jsem s tátou sledoval v televizi ho- pravidelně na závody. Existuje mnoho
kej, fotbal, vlastně také sportovní atle- turnajů, od ligových až po největší sportiku. Obecně mě sport zajímal. Na dru- tovní událost, kterou je Mistrovství České
hou stranu mě velmi mrzelo, že nemám republiky v boccie. Boccia se hraje po cemožnost sportu, který by mi vzhledem lém světě. Nedávno se mi podařilo dostat
k mému hendikepu vyhovoval. Až na do reprezentačního týmu, po čemž jsem
střední škole jsem dostal možnost vy- vždy toužil. Snažím se na sobě pracovat a
zkoušet celou řadu sportů pro hendike- posouvat se dál.
pované, od florbalu na vozíku, přes pláJaké jsou podmínky, abys v reprezentaci
žový volejbal až po basketbal. Žádnému
mohl působit nebo se do ní dostal?
z těchto sportů jsem se nemohl věnovat
(lehký úsměv) Musíš být ten nejlepší v
závodně, až na bocciu.
České republice. To znamená, udržovat
„Snažím se žít život naplno.“
se na předních příčkách, mít dobré výK boccie je zapotřebí určitých podmí- sledky a trenéři reprezentace se rozhodnek pro trénování, jak to máš ty?
nou, komu dají v následující sezoně možNa střední škole jsem trénoval pětkrát nost. Hráči jako takoví, vlastně samotná
týdně. Měli jsme přizpůsobené zázemí, reprezentace je vyšší level. Máme pravipo škole jsem měl vždy trénink. Díky delná reprezentační soustředění, několitěmto podmínkám a možnostem jsem se kahodinové tréninky. Zkrátka, musíme
rychle vyšvihl, co se zkušeností týká. Po pravidelně trénovat na mezinárodní turmaturitě jsem se osamostatnil, začal jsem naje, kde je hráčská úroveň daleko vyšší,
žít sám a bohužel možnosti na trénink než je tomu v České republice.
pominuly. Nemám už takový komfort a Co pro tebe znamená reprezentovat
možnost trénování v zázemí, které jsem svou zemi?
měl ve škole.
Znamená to pro mě moc. Jak jsem již
Odstěhoval jsem se, žiji v Proseči. zmiňoval, sport miluju od malička. Vždy
Zdejší lidé jsou moc fajn. Město mi
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jsem se chtěl věnovat sportu na profesionální úrovni. Můj sen se tak splnil právě
díky boccie.
Když na sobě mám dres, vzbuzuje to ve
mně mnoho emocí. S celou výpravou absolvujeme slavnostní ceremoniál, celkově
je atmosféra naprosto odlišná. Představují
se jednotlivé země, je to nezapomenutelný pocit, když vyhlašují Českou republiku. Moc si to užívám.
Hodně v rámci sportu cestuješ, což jsou
nemalé náklady. Jak je to s financováním právě tohoto sportu?
Co se týká financování, loňský rok byl
velmi komplikovaný. Zúčastnil jsem se
evropského poháru v boccie, který proběhl v italské Olbii. Finance na svou účast
jsem si musel částečně sehnat sám, částečně mi pomohla reprezentace. Bohužel,
ale závody jsou vždy o financích. Z vlastní
zkušenosti vím, že není vždy jednoduché
finance získat. Sponzoři, různé nadace,
ti všichni mi pomáhají, abych mohl naši
zemi vůbec reprezentovat.
„Když nemáš peníze, tak se vlastně nikam nedostaneš.“
Tvým největším snem je dostat se na paralympiádu. Myslíš si, že by to na příští
mohlo klapnout?
Příští paralympiáda bude v Paříži, takže
určitě. (úsměv)
„Motivujeme se navzájem, se spoluhráči
i se soupeři.“
Otázka na závěr: Nedávno ses vrátil z
evropského turnaje ve Skotsku. Jaký byl
tvůj úspěch?
Krásná příroda, skvělé zázemí. Nikdy
bych nevěřil, že je boccia ve Skotsku na
tak vysoké úrovni. Celý sportovní areál
byl bezbariérový, moderně vybavený a
připravený na jakoukoliv formu hendikepu.
Co se týká samotných výkonů, v jednotlivcích se mi moc nevedlo a tak jsem
se neumístil na žádné z medailových pozic. V týmech se nám naopak dařilo. Vybojovali jsme bronzovou medaili, domů
jsme tedy nepřijeli s prázdnou.

Jan Forbelský

www.prosec.cz

Čtyři zaměstnavatelé převzali certifikát kvality – ochrannou známku „Práce postižených“
V úterý 26. 11. 2019 na půdě Poslanecké Sněmovny Parlamentu předal
certifikáty ochranné známky „Práce postižených“. Tato známka deklaruje firmy,
které zaměstnávají osoby se zdravotním
postižením (OZP) v odpovídajícím prostředí a za férových finančních podmínek.
Letos si ochrannou známku převzali
Ergotep, výrobní družstvo invalidů, Neratov, z. ú., Symetrie s. r. o. a Pro-charitu,
s. r. o., zaměstnavatelé, kteří prošli náročným auditem a prokázali, že zaměstnanci
se zdravotním handicapem mají v dané
společnosti vytvořeny výborné pracovní
podmínky, a že jejich práce je na trhu
konkurenceschopná. Ochrannou známku
Práce postižených propůjčuje auditovaným subjektům Nadační fond pro osoby
se zdravotním postižením a známka je
také součástí programu Česká kvalita.

správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.

Hosté z řad Ergotepu
Ochranná známka Práce postižených
od letošního roku vytvořila dva hodnotící
programy. Jedním je zaměstnavatel s 50
% OZP, tedy chráněná dílna a dále pak
integrační sociální podnik.

Ondřej Hušek, Nadační fond pro podporu
zaměstnávání OZP

Zpráva o činnosti
Osadního výboru v Záboří

Zbyněk Stanjura listuje v metodice Ergoprogress
Zbyněk Stanjura, Lenka Kohoutová a Petr
Herynek
Předseda poslaneckého klubu ODS
Zbyněk Stanjura, který nad slavnostním
předáním převzal záštitu řekl: „Považuji
za velmi důležité, aby poctivá práce lidí se
zdravotním handicapem byla vidět a byla
dobrým příkladem a motivací pro druhé.
Vážím si práce a úsilí, které vynaloží lidé
s handicapem proto, aby se i v pracovním
uplatnění vyrovnali druhým. Firmám,
které získaly známku Práce postižených
patří poděkování a obdiv za to, co dělají a
jak pomáhají zpět do života lidem s postižením. Věřím, že vysoký standard udrží a
budou dobrý příkladem pro další zaměstnavatele.“

„Jsme rádi, že jsme mohli ochrannou
známku převzít, projít systémem hodnocení nebylo snadné, ale jsme moc rádi,
že jsme do toho šli. Věřím, že je to dobrý
důkaz, že i zaměstnanci s handicapem
přinášejí kvalitní a absolutně konkurenceschopné výrobky a služby,“ řekl po
předání známky Petr Herynek, předseda
družstva invalidů Ergotep.

Volná diskuze při občerstvení

Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého
klubu ODS
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Petr Herynek předává nově vzniklou metodiku Ergoprogress

„Snažíme se přizpůsobit známku dnešním potřebám a ukázat nejenom, to, že je
možné férově zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, nebo že je práce lidí s
handicapem konkurenceschopná, ale také
v rámci integračních projektů lze tyto lidi
vracet do běžného života nebo je vzdělávat a pomáhat jim například na běžný
trh práce,“ okomentovala předávání certifikátů Lenka Kohoutová, předsedkyně
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Osadní výbor v Záboří se v roce
2019 zabýval návrhy na úpravu tzv.
zelené zóny okolo kontejnerů u zábořské prodejny. V minulosti výbor žádal
rekonstrukci plochy, která by měla být
realizována v roce 2020. Zde by měla
nově vzniknout plocha na umístění
kontejnerů na odpad, dále odpočinková plocha s novými informačními
panely a lavičkami k posezení a také
nová parkovací místa. Komise spolu
se zastupiteli města vybrala několik
architektonických návrhů, ze kterých
bude v novém roce vybrána konečná
verze na úpravu.
Dále se osadní výbor podílel na
přípravě voleb do Evropského parlamentu a někteří členové byli účastni ve
volebních komisích.
Členové komise se společně se Sborem dobrovolných hasičů Záboří podíleli na organizaci dětského dne k
ukončení prázdnin.
Dále osadní výbor jednal se zástupci
města Proseč o dokončení nových
chodníků v Záboří, o podobě nového
osvětlení a o rekonstrukci mostu u
prodejny v Záboří.
Osadní výbor se nyní zabývá úpravou dětského hřiště, kdy bude žádat o
nové prvky na hřiště a úpravu zázemí.
Všem spoluobčanům přejeme
krásné a pokojné prožití Vánoc a
mnoho zdraví, štěstí a splněných
přání do roku 2020.
Za osadní výbor
Věra Stodolová-Šoupalová

www.prosec.cz

Klub seniorů ve II. pololetí r. 2019
Ani o letních prázdninách klub seniorů
nezahálel. V červenci se už po šesté sešli v
Rychtářových sadech harmonikáři z Proseče a blízkého i vzdálenějšího okolí, aby
potěšili posluchače známými písničkami.
K dobré náladě přispěli kromě muzikantů
i zábořští hasiči výborným občerstvením.
K oživení programu přispěla také rodina
Kosova, kdy otec a dědeček B. Kos hrál
na harmoniku, syn Přemek na dudy a
vnučka Liduška zpívala a hrála na housle.

Počátkem října jsme tradičně vesele
oslavili Světový den seniorů na svém
území (v naší klubovně) a svými vlastními
silami – přednáškami čtyř místních „kapacit“ (Hely, Marie, Míly, Věry), které
se tak usilovně snažily předat všem své
vědomosti, že se navzájem přerušovaly,
odstrkovaly, div se nepopraly – zkrátka
legrace u toho bylo dost.
Pravidelný podzimní výlet letos vedla
osvědčená organizátorka Míla Rejentová
19. 9. do sklárny a galerie skla v Karlově,
do Modelového království ve Žďáru nad
Sázavou, Nového Města na Moravě a na
Maršovskou Rychtu v Maršovicích, kde
jsme skončili sice uondaní, ale plni zážitků a nadmíru spokojeni s krásně prožitým dnem.

Mezinárodní den učitelů jsme si připomněli besedou a Mgr. J. Roušarem, ředitelem ZŠ a MŠ v Proseči. Poutavé vyprávění o školství ve Finsku, které pan ředitel
na jaře navštívil, bylo doprovázeno řadou
fotografií. Ve druhé polovině programu
došlo i na problematiku školství v Česku
a přímo v prosečské škole.

V srpnu už se nám zase stýskalo po
setkání, proto jsme se vydali do Záboří
prohlédnout si a otestovat novou kavárnu,
kde jsme pak společně strávili příjemné
odpoledne.

Ještě v září navštívily už po třetí Věra
Stoklasová a Marie Jeništová na požádání
Renospond, aby přiblížily hostům svým
vyprávěním Proseč a její okolí. Obě „vyslankyně“ se snažily ukázat zajímavosti
zeměpisné, geologické, historické, ale
V našich programech nezapomínáme
také
současný život našeho města dvěma na procvičování mozkových závitů. NaPochvalu zaslouží naše turistická sekce,
která i přes velká vedra letošního léta ab- skupinám nevidomých a klubu diabetiků příklad jsme na motivy televizní soutěže
solvovala o prázdninách devět vycházek z Pardubicka.
absolvovali pořad Máme rádi Česko a
křížem krážem okolím Proseče – od PoProsečsko a také oblíbený trénink mozku
lanky po Borovou, od Předhradí po Bu, který připravuje osvědčená trenérka Věra
dislav a ve svých vycházkách pokračují
Stoklasová.
turisté pravidelně v podzimních měsících
i přes nepřízeň osudu, který zasáhl do
zdravotního stavu některých členů.
V září přijal naše pozvání do klubu pan
Jaroslav Pešek z České Rybné a společně
s manželkou Irinou vyprávěli o Ukrajině,
kam často jezdí (paní Irina pochází z Kyjeva).
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Stále máme rádi písničky, i když bohužel naše řady už opustili muzikanti Mirek
Kaczor a Láďa Čermák, kteří byli našimi
oporami při zpívání. Listopad jsme proto
zahájili „Zpívánkami“, ve kterých jsme
si připomněli Prosečskou besedu (zpívali
jsme si ji a tančili už před několika lety),
písničky z koncertů souboru DUHA,
„hašlerky“ Karla Hašlera, jehož 140. výročí
narození jsme si v klubu taky připomněli,
písničky z dětství a další oblíbené skladby.

Mistrovství světa
v Bench press 2019

Již tradičně jsme mezi sebou přivítali
letošní deváťáky, na jejich přání jsme
přinesli dobové fotografie svých rodičů a
prarodičů a opět jsme se při přátelské besedě snažili předat jim na cestu do života
něco z našich zkušeností.
Prosinec je stejně jako doma i v klubu
obdobím příprav a prožívání vánočních
svátků, takže nechybí návštěva koncertů,
vánoční besídka s malým dárečkem, společná vycházka s nadílkou ptáčkům. Letos
S fotografiemi a vzpomínkami manželů jsme advent obohatili výrobou a instalací
Uchytilových jsme v zasněženém listopa- Velkého českého betléma Milana Janáčka.
dovém odpoledni cestovali po slunečné
Na závěr roku přejeme pevné zdraví,
Sardinii.
elán a optimismus do roku příštího
Ke Dni mužů jsme nejen blahopřáli, seniorům i všem čtenářům Prosečského
ale pobavili se navzájem tím, zda vůbec a
zpravodaje.
jak dobře známe našich deset klubových
Za Klub seniorů Proseč Marie Jeništová
kamarádů.

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Vlastimil Vondruška – Právo první noci,
Miroslav Žamboch – Zakuti v oceli,
Jarmila Pospíšilová – Malovaná pýcha,
Jana Klimečková – Slib svatojánské
noci, Pavel Sekyrka – Nedosáhneš na
dno, Táňa Keleová – Vasilková – Sítě
z pavučin, Lék na smutek, Adriana Macháčová – Poslední polibek, Dominik
Dán – Žiješ jenom dvakrát, František
Uher – Sám ve dvoulůžkovém pokoji,
Nejlepší detektivní povídky roku, Mario Escobar – Osvětimská ukolébavka,
Eoin Dempsey – Růže bílá, černý les,
Jane Yolen – Mapa kostí, J. R. R. Tolkien – Pád Gondolinu, James Patterson
– Nerozlučný pár, Tamara McKinley –
Slibuji ti, Annabelle, Dilly Court – Služebná z hostince
Naučná literatura:
Iveta Toušlová a Josef Maršál – Toulavá kamera 28, Daniela Léharová –
Domácí lékař, Jadwiga Górnicka – Domácí přírodní lékárna, Zlaté recepty:
Vaření je hračka, Alan a Gill Bridgewater – Rychlé a snadné projekty pro
víkendové truhláře, Harish Johari – Čakry, Judith Draper – Plemena koní celého světa
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Dne 26. 10. 2019 se konalo mistrovství světa ve vzpírání v kategorii,
která se nazývá „bench press". Prosečský občan Svatopluk Vobejda po svém
úspěchu na mistrovství republiky, kde
obsadil první místo, zopakoval svůj výborný výkon na mistrovství světa v Nových Zámcích na Slovensku, kde obsadil v početné konkurenci třetí místo a
získal tak bronzovou medaili.
Svatopluk Vobejda st.

Trockadero, Sharon Siamon – Smělé
sny, Kathy Helidoniotis – Úplný blázen
do koní

Městská knihovna informuje

Knihy pro děti:
Iva Procházková – Myši patří do nebe,
Michaela Hrachovcová – Kocourek
se vrací, Lenka Rožnovská – Bílý tygr,
Adolf Dudek – Paci, paci (Říkadla
pro děti), Melita Denková – Popelka
a další pohádky bratří Grimmů, Petr
Morkes – Komisař Vrťapka: Sebrané
spisy 2, Sabine Fritz – 1000 nejzvídavějších dětských otázek, Anton Toreck
– Kouzelný fotbalový míč, Liz Pichon –
Úžasný deník - Tom Gates, Tom Gates:
Super hustý výmluvy, Tom Gates: Geniální nápady (většinou), Michael Ende
– Děvčátko Momo a ukradený čas, Jorn
Lier Horst – Záhada mořského dna,
Angela Dorsey – Léto zběsilých závodů,
Diane Karlstrom – Sbohem, milovaný
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V období vánočních svátků bude
knihovna uzavřena. Knihovnu můžete
navštívit letos naposledy ve čtvrtek 19.
prosince od 8.30 do 16 hodin a poprvé
v novém roce ve čtvrtek 2. ledna 2020.
Od 1. ledna 2020 bude mít městská
knihovna upravenou otevírací dobu
Nová otevírací doba městské
knihovny:
Úterý 7.30 - 11.00 hod
12.00 - 17.00 hod
Čtvrtek 7.30 - 11.00 hod
12.00 - 16.00 hod
Pátek 7.30 - 11.00 hod
12.00 - 16.00 hod

Přeji vám, ať vás štěstí a pohoda
Vánoc provází po celý nový rok
a těším se na setkání se čtenáři v
roce 2020.
Eva Rejentová
www.prosec.cz

Ordinační doba všeobecného praktického lékaře BAČKOVSKÝ spol. s r.o. v období svátků

Pondělí 23. 12. 2019 6 - 11 hod Proseč
		
12 - 15 hod Luže
Úterý 24. 12. 2019 - Zavřeno
Středa 25. 12. 2019 - Zavřeno
Čtvrtek 26. 12. 2019 - Zavřeno
Pátek 27.12.2019
6 - 9 hod Proseč
		
13 - 14 hod Luže
Pondělí 30. 12. 2019 6 - 9 hod Proseč
		
13 - 15 hod Luže

Betlémské světlo

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný v Betlémské jeskyni, odkud je poté
letecky dopravováno do Rakouska a následně šířeno po Evropě. V České republice roznášení Betlémského světla zajišťují
skauti. Naše středisko se do této předvánoční akce zapojuje již řadu let. Betlémské světlo vítáme v Proseči u Betléma,
kam jej slavnostně přináší družina rytířů,
která Betlémské světlo předává panu starostovi a pánům farářům.
Během celé akce, prodáváme a připravujeme pro zájemce palačinky a je k dispozici svařené víno a dětský punč.

Roznášení Betlémského světla

Poté, co Betlémské světlo přivítáme v
Proseči, jej na Štědrý den roznášíme po
obcích.
V Proseči se zájemci o donesení Betlémského světla zapisují do formulářů v
katolickém kostele a v pekárně. V dalších
obcích pak světlo roznášíme od domu k
domu. Jedná se o obce: Zderaz, Perálec,
Jarošov, Makov, Chotovice, Vidlatá Seč a
Chotěnov.
Prosíme, mějte připravenou svíčku, kterou vám budeme moci zapálit. Děkujeme.

Historie Betlémského světla

Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když
v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit
sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099)
vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny
a osvobodili od mohamedánů především
Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které
si připevňovali na oděvy, se jim proto za-
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Úterý 31. 12. 2019

7 - 9 Luže
13 - 15 Proseč
Středa 1. 1. 2020 - Zavřeno
Čtvrtek 2. 1. 2020
7 - 11 Luže
12 - 18 Proseč
Pátek 3. 1. 2020
6 - 10 Proseč
11 - 14 Luže

čalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout
i několik mládenců z Florencie. Jeden z
nich při odjezdu přísahal, že když výpravu
přežije a vrátí se, donese do rodného
města plamínek ohně z věčného světla,
které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech,
těsně před Vánocemi, se před branami
města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden
s hořící svící. Těžko v nich Florenťané
poznávali svoje syny, kteří před lety odešli
z domova do války proti mohamedánům.
Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci,
kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma.
Ochránili ho v každém počasí, vezli ho
po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.
Ve středověku to tak
bylo první a zároveň
poslední Betlémské
světlo.
A nápad byl na
světě!
Dopravit
před Vánocemi do
Rakouska světlo z
Betléma jako poděkování těm, kteří
ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým
dětem. V té době
nikdo z nich ovšem
netušil, že za pár let
se z tohoto nápadu
zrodí jeden z novodobých vánočních
zvyků.
Jak tedy Světlo
dopravit? Musela tu
ovšem být spojitost
se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo
ve tmě byla určena
především pro ně.
Z fondů sbírek se

str. 12

prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí
na leteckou společnost AUA a cestovní
kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno,
že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té
době však ještě v důsledku politických
situací bylo zapotřebí spousta povolení,
navíc pro natáčení v zemi tak dbající na
bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných
se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak
od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.
zdroj:https://www.betlemskesvetlo.cz/
Ondřej Chadima
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Historie prosečského ochotnického spolku IV.

Po úspěšném vystoupení prosečských lého festivalu ležela na bedrech divadelních přednášku doplnil světelnými obrazy.
ochotníků na divadelní přehlídce v Ronově ochotníků. Z rozhodnutí Školské a kulturní
Nedělní ráno 30. 7. 1961 zahájila dechová
nad Doubravou, byl na prosečské vytvářen komise ONV byla vyhlášena literární soutěž hudba z Hlinska a potom byla otevřena
nátlak ze strany Školské a kulturní komise ve jménu významné spisovatelky, která pro- pamětní síň v domku čp. 61 na náměstí.
ONV, aby také něco podobného uspořádali žívala poslední léta svého života v Proseči. Vlastně celý domek je památkový již proto,
v Proseči.
Výtvarného řešení se zhostil chrudimský že dnes je jediným svědkem toho, jak vypaNa schůzi Osvětové besedy prosečských lidový umělec a výtvarník B. Wolf, který daly prosečské domy v minulosti. Odpoleochotníků, zazněla z úst babičky Bártové dodal grafické návrhy na Čestná uznání a dne byla v sále sokolovny vlastní přehlídka,
historická věta: „Proč bychom měli stále Pamětní listy. Tak trochu netradiční pohled v níž byly provedeny ukázky z prací letošní
někam jezdit, když máme doma naši paní na prosečský kostel, věnoval prosečským soutěže. Na závěr byly vyhlášeny výsledky a
zdarma.
Terezu?“
ústy předsedy ŠKK ONV v Chrudimi byl
Již
vlastní
upomínkový
večer
29.
7.
1961
vyhlášen
další ročník festivalu PTN.
Dalšího setkání se účastnil Prof. V. Dvobyl
velmi
pěkný.
Proseč
byla
po
oba
dny
řák, který dodal historické podklady z kroPro úplnost ještě dodávám, že I. ročníku
niky a tak bylo rozhodnuto o uspořádání slavnostně vyzdobena a festivalu se kromě PTN se účastnilo 18 autorů z okresu Chruliterární soutěže „PROSEČ TERÉZY oficiálních hostí zúčastnili i někteří autoři. dim a celkem bylo hodnoceno 36 prací.
NOVÁKOVÉ 1961“. Festivalové dny byly P. Červinka z Hlinska poutavými slovy vySvatopluk Václav Vobejda
stanoveny na měsíc červenec a příprava ce- právěl o životě T. Novákové v našem kraji a

Koutek naší kronikářky:

670 let od první písemné zmínky o Proseči

Území dnešního Prosečska bylo do 12. odkud bylo možno ovládat majetek kláštera. nenajde. Tak první písemná zmínka o Prostoletí pokryto lesy a nebylo obydleno. Pro- Patrně zde vznikla nejprve poustka, kde se seči je až 3. 12. 1349 v listinách o oddělení
cházeli tu občas kočující lovci, dokladem spravovalo území a kde se poskytoval útu- území od arcibiskupství pražského ve protoho je např. vzácný nález měděné sekyrky lek pocestným. Mohla být na Salavě, kam spěch biskupství litomyšlského. Druhá pína pláni Jonášova kopce. Teprve ve 12. sto- místní tradice klade klášter. Sama osada pak semná zmínka je v listině ze 4. 11. 1350, v
letí začaly v procesu kolonizace postupně vznikla stranou, jak to bývalo obvyklé. Kon- níž pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
vznikat osady a vesnice. Naše oblast patřila cem 13. století zde benediktini vybudovali postupuje části olomouckého biskupství k
tehdy benediktinskému klášteru v Litomy- po Božím domu druhý kostel v této části litomyšlské diecézi. Třetí nejstarší písemná
šli, založenému kolem roku 1099 knížetem svého majetku. Jméno patrona sv. Mikuláše zmínka je ze 16. 11. 1368 a řeší vyrovnání
Břetislavem II. a od roku 1159 podlažic- (patrona obchodníků) ukazuje na tuto dobu majetku mezi litomyšlským biskupstvím a
kému klášteru, který krátce předtím, založil i existenci stezky. Z původní stavby kos- podlažickým klášterem. V listině se mluví
vladyka Vrbata pro litomyšlské benediktiny, tela v Proseči je dodnes zachována kaple sv. o oppidu Proseč, tj. o opevněném osídkteří museli ustoupit novému řádu premon- Václava, postavená v rané gotice. Je hmot- lení Proseč, jehož nezbytným prvkem byla
strátů, ale část jejich majetku – právě naše ným dokladem stáří obce.
brána. Místní název „Na braničkách“ tedy
oblast od Litomyšle nejdále, jim byla poneumožňuje
dohad, že původní Proseč ležela
Podlažičtí benediktini se také věnovali
chána. Podlažický klášter tak byl pokračová- duchovní kultuře. V jejich klášteře, majícím od kostela směrem k jihovýchodu nedaním litomyšlského benediktinského kláštera. jen 20 mnichů, vznikla velmi významná a leko rybníka a Pánova kopce. K Proseči
Kolonizační činnost benediktinů směřovala pozoruhodná památka „Kodex gigas“ (ďáb- jako k oppidu a tržnímu středisku patřila
severojižním směrem ve směru stezky, která lova bible). Kodex měl obsahovat vše nej- celá řada okolních i vzdálenějších obcí.
tam odbočovala z Trstěnické stezky na Boží důležitější z lidského vědění, měl být uni- V druhé polovině 14. století, k níž chybí
dům (Nové Hrady), proti toku říčky No- verzální encyklopedií zahrnující celý svět dostatek historických pramenů, se celý kraj
vohradky a prosečského potoka k pozdější i jeho dějiny. Na konci Kodexu je uveden těšil klidu a míru. Ani Proseč nebyla vyjímProseči a na Svratku a Žďár nad Sázavou. Nekrolog podlažický. Je v něm mimo jiné kou.
Na této stezce postupně vznikla osada pro- uvedeno asi 750 českých jmen, ovšem bez
Podle prosečské kroniky a publikace Českobsekáním lesa – odtud název osady Proseč, místa původu, takže název Proseč se zde ratrské Prosečsko připravila: Miluše Rejentová
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Milí žáci, vážení rodiče a spoluobčané,

máme za sebou více než první čtvrtletí školního roku a my
můžeme vidět první dílčí pozitivní úspěchy našeho systému
dělení některých tříd v předmětech matematika, český jazyk a
anglický jazyk na skupiny podle vzdělávacích potřeb žáků. Je
to zatím pouze subjektivní hodnocení některých učitelů, kteří
v těchto skupinách učí, ale je to o konkrétních žácích, kteří mají
výrazně lepší výsledky. A tyto lepší výsledky dosahují právě díky
tomu, že ve skupině, ve které se vzdělávají, mohou učitelé žákům mnohem lépe přizpůsobit tempo učení, formy a metody
práce. Také jsme již uskutečnili jeden přesun žáka do skupiny,
která mu bude více vyhovovat a rozvine tak lépe jeho potenciál.
Další takové děti mohou následovat, ale zatím si práci ve druhé
skupině pouze zkouší. Pozitivní ohlasy máme také od mnoha
spokojených rodičů, kteří se účastní čtvrtletních třídních konzultací. Tyto konzultace probíhají vždy v 1. a 3. čtvrtletí školního roku ve složení učitel-žák-rodič. Je to pro třídní učitele
velice náročná činnost, zejména na přípravu a na čas. Třídním
učitelům za to patří velké poděkování.
Systém dělení žáků na skupiny podle jejich vzdělávacích potřeb v některých předmětech a případné přesuny žáků mezi
těmito skupinami podle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb
během školního roku máme zkonzultovaný s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a s Českou školní inspekcí.
Téma dělení na skupiny
bylo bohatě diskutováno i s
rodiči, kteří se zúčastnili „1.
kulatého diskusního stolu“
v září. Velice jim děkuji za
účast a děkuji za účast také
panu starostovi Ing. Janu
Macháčkovi a předsedkyni
školské rady Mgr. Pavlíně
Herynkové. Kromě diskuse
na téma dělení na skupiny
jsme mluvili o budoucnosti vzdělávání, kam by se mohlo ubírat
a o tématech dalších kulatých stolů.
„2. kulatý diskusní stůl“ se uskutečnil v říjnu a jeho téma bylo
společné inkluzivní vzdělávání na naší škole. Dne 1. 9. 2019 byl
škole udělen certifikát FÉROVÁ ŠKOLA na období do 31.
8. 2022. Certifikát uděluje organizace Liga lidských práv prostřednictvím projektu Férová škola. Naše základní škola prošla
evaluací, která sleduje míru inkluzivnosti našeho vzdělávání.
Podrobně a o konkrétních výsledcích hodnocení se můžete
dočíst ve zprávě, která je zveřejněna na webu školy na adrese:
https://www.zsprosec.cz/images/
skola_aktualne/2019-2020/ferova-skola-prosec-2019.pdf.
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Certifikát nám slavnostně předaly dne 23. 10. 2019 při 2. kulatém diskusním stolu zástupkyně projektu Férová škola paní
Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D. a Mgr. Helena Pravdová. Děkuji všem rodičům a učitelům, kteří se předávání a besedy zúčastnili, zejména zástupcům zřizovatele panu radnímu Janu
Poslušnému, který reprezentoval i školskou radu, zastupitelce
města paní Mgr. Romaně Peškové, pracovnici odboru školství
Pardubického kraje paní Mgr. Lence Havelkové a hlavní manažerce projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II pro
ORP Chrudim paní Mgr. Ivě Roušarové. MAP II ORP Chrudim akci také finančně podpořil.

V tuto chvíli máme za sebou již „3. kulatý diskusní stůl“ na
téma „Jaký by měl být absolvent naší školy“.
Rád bych na tomto místě poděkoval Spolku rodičů při ZŠ a
MŠ Proseč za spolupráci při renovaci školní knihovny, která se
v tomto období realizuje. Jedná se především o nové regály na
knihy, koberec, sedací soupravu, ale i obnovu knižního fondu.
Dále děkuji firmě DIPRO Proseč, která podpořila náš dětský folklorní soubor Prosečský dřeváček a vyrobila nám na kroje
speciální ramínka. Děkuji také panu Kamilu Dostálovi, který
ramínka kvůli dobré přehlednosti krojů a organizaci práce s kroji
a dětmi označil pomocí laserového gravírování.
Nakonec bych rád poděkoval rodičům i žákům za pochopení
s komplikacemi, které nám vznikají kvůli dostavbě pavilónu odborných učeben mezi 2. stupněm a tělocvičnou. Jsme rádi, že
se stavba začala po tolika letech konečně realizovat, ale je jasné,
že nám to tento školní rok přinese jisté obtíže. Prosím proto
o zvýšenou pozornost a trpělivost, která se týká zejména vcházení všech žáků i rodičů přes vchod 1. stupně. Pro zvláštní návštěvy nebo po domluvě lze také přijít přímo na halu 2. stupně
tzv. bočním vchodem z ulice Rybenská (od jídelny). Jsou zde od
ulice umístěny navigační šipky a u vchodu zvonky.
Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč
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PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ

V úterý 26. září jeli žáci 7. třídy a vybraní žáci 8. třídy do
České Skalice a Ratibořic. Nejdříve jsme navštívili Muzeum Boženy Němcové v České Skalici a starou školu, do které chodila i
Barunka Panklová. Po této prohlídce měli žáci téměř hodinový
rozchod, který mohli využít k občerstvení a prohlídce městečka.
Poté jsme se všichni vydali pěšky do Ratibořic, kde jsme navštívili zámek. Zde kdysi bydlela kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská, tedy „paní kněžna“ z Babičky. Prošli jsme si pokoje i
sály, které byly naaranžovány podle tehdejší doby. Po prohlídce
jsme pokračovali zahradou kolem jezírka a došli jsme pěšky do
Rudrova mlýna. Zde jsme se občerstvili. Odtud jsme pokračovali na Staré bělidlo. Po prohlídce známého sousoší babičky a
vnoučat, Starého bělidla a splavu, u kterého sedávala Viktorka,
jsme zamířili k autobusu a odjeli domů.
Úžasný zážitek nám nachystal pan řidič, který během jízdy
pouštěl písničky na přání za podmínky, že budeme zpívat. Za
zvučného zpěvu a veselé nálady jsme v pořádku dorazili do Proseče. Po celou dobu exkurze žáci získávali informace o Boženě
Němcové, o jejím životě, literárních dílech, které po exkurzi
měli zpracovat do prezentací, které pak předvedli spolužákům
při hodině literární výchovy.
Mgr. Lenka Tomášková

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 16. října 2019 se uskutečnila na Městském úřadě v
Proseči slavnost žáků 2. třídy – Pasování na Rytíře řádu čtenářského.
Program dětem připravila a po celou dobu jím provázela paní
knihovnice Eva Rejentová. K malým čtenářům promluvil pan
starosta Jan Macháček a ředitel školy pan Josef Roušar. Po krátkých projevech byli žáci pasováni na Rytíře řádu čtenářského
rytířem Toulovcem, jemuž zároveň slíbili, že budou o knihy pečovat a dobře se o ně starat.
Na památku si malí rytíři odnesli knížku, pamětní list a průkazku do městské knihovny.
Úvod a závěr celé akce zpříjemnilo vystoupení členek školního
pěveckého sboru Prosečánek pod vedením paní učitelky Dagmar Smělé.
Mgr. Věra Stoklasová 2. A, Mgr. Lenka Kvapilová 2. B
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6. ROČNÍK V KNIHOVNĚ

Ve středu 16. října zavítali žáci 6. ročníku do školní knihovny,
kde je provedla paní knihovnice Marie Rejmanová. Vše jim
ukázala, vysvětlila, doporučila jim vhodnou četbu, zájemcům
knihy hned i zapůjčila.

Ve středu 23. 10. žáci 6. ročníku navštívili městskou
knihovnu, kde pro ně paní Eva Rejentová připravila besedu o
probíraném učivu - o pohádkách a pověstech. Na besedě si žáci
doplnili to, co již věděli, o nové informace a také si mohli vybrat
a vypůjčit z veliké hromady připravených knih. Beseda se dětem
moc líbila a určitě přispěla k tomu, aby si žáci chodili knihy půjčovat a aby se četba stala jejich oblíbenou zábavou.
Mgr. Jana Pavlovičová
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RINGO

ČTENÍ PRVŇÁČKŮM

Tradičního turnaje v ringu – hry se dvěma kroužky – se letos
zúčastnilo 30 družstev z 5. – 9. třídy a celkem sportovalo 70 dívek a chlapců. Turnaj byl rozložen do dvou pátečních odpolední,
11. a 18. října. Všechny zápasy proběhly ve velkém tempu a byla
znát velká snaha všech zúčastněných. Řada zápasů byla vyrovnaná až do konce a často končila tím nejtěsnějším výsledkem.
Velmi příjemným překvapením byla účast a výsledky družstev
nejmladších – žáků 5. třídy.
V kategorii dívky 5. – 7. třída hrálo celkem 10 týmů ve dvou
skupinách a celkově zvítězila trojice ze 6. B Tereza Janecká, Valerie Svobodová a Amálie Romportlová, která porazila ve finále
Nelu Prokopovou a Zuzanu Roušarovou (7. tř.) 15:12. Na třetím místě skončila dvojice ze 7. třídy Leona Křiklavová a Miloslava Janková).
V kategorii dívek 8. – 9. třídy sportovalo 5 dvoučlenných družstev. Zvítězila dvojice Natálie Fridrichová a Sabina Křiklavová
(8. tř) před Lilianou Poslušnou a Emou Klesnilovou (9. B) a Natálií Jelínkovou a Alenou Zavadilovou (8. tř.).
Mezi chlapci 5. – 7. třída (také 10 družstev ve dvou skupinách)
zvítězila dvojice Roman Forhachi a Kryštof Klíma (7. tř.) před
dvojicí Aleš Mrviš a Patrik Nešetřil (7. tř.). Finále bylo skutečným vyvrcholením turnaje – kluci předvedli skutečně vrcholové
ringo a výsledek 18:16 hovoří za vše. Na třetím místě skončili
chlapci z 5. třídy Karel Břeň, Josef Zahradník a Jiří Fridrich.
V kategorii nejstarších chlapců se o první dvě místa podělila
družstva z 9. B třídy – 1. David Sodomka a Josef Kvapil a 2.
skončila dvojice Miroslav Horníček a Filip Romportl. Na třetím
místě skončila dvojice Josef Jeništa a Tadeáš Trynkl (8. tř.).
Turnaj proběhl naprosto plynule a nejrychleji, jak jen mohl.
Poděkování patří všem zúčastněným hráčům a všem, kteří se
spolupodíleli na přípravě turnaje, a rozhodčím zápasů.
Mgr. Jan Stodola

V pátek 18. října se uskutečnilo druhé setkání prvňáčků s
pohádkou, kterou jim přišla přečíst děvčata z 9. B – Anička
Cachová a Natálka Schejbalová. Děti si poslechly pohádku od
Miloše Macourka. Jak pozorně poslouchaly se ukázalo při doplňování pracovních listů, kam musely správně vybrat a nalepit, co
všechno Ivánek snědl. Pohádka i následná činnost s pracovními
listy bavila všechny.
Mgr. Jana Pavlovičová

V pátek 15. listopadu 2019 pokračovalo pravidelné letošní
čtení dětem z první třídy. Tentokrát si čtenářka z 9. A připravila
velice známou a oblíbenou pohádku O Červené karkulce. Po
přečtení textu si ještě s dětmi o pohádce chvíli povídala.
Dětem se pohádka velice líbila.
Mgr. Zdeněk Pecina

HALLOWEENSKÁ ANGLIČTINA

Ve středu 23. 10. 2019 při angličtině s paní učitelkou Mgr.
Milenou Tobiášovou ve 3., 4., a 5. třídě proběhl „Rej mumií“.
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PRAVĚKÁ STRAVA

Chlapci a děvčata z 6. ročníku naší školy si v rámci dějepisu
vyzkoušeli, jak asi v pravěku mohli lidé připravovat svoji potravu
z obilného šrotu. Také si vyzkoušeli, jak bylo obtížné takový šrot
vyrobit jen s pomocí kamenů.
Mgr. Zdeněk Pecina
Na školním webu najdete podrobný popis této projektové hodiny a také příspěvky dětí o této akci.

KOMIKS

Žáci 7. třídy v rámci hodiny slohu vytvářeli komiksy. Inspirací
byl pro ně text Ezopovy bajky. Více ve školním čaopisu Šotek.

ADAM KAJUMI

V pátek 25. října naši školu navštívil Adam Kajumi, známý a
obdivovaný především mladou generací.
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BAREVNÝ PODZIM V DRUŽINĚ

Jitka Jeřábková a Michaela Macháčková, Dis.

DIVADLO ČERTOVA NEVĚSTA

Ve čtvrtek 10. října do školky zavítala paní Alena Kubínová
z Hradce Králové se svým divadélkem. Zahrála nám pohádku
„Čertova nevěsta“. Svým zpěvem, vyprávěním a měněním hlasu
zaujala děti a vtáhla je do děje.
Mgr. Hana Vobejdová
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PODZIMNÍ SLAVNOST VE ŠKOLCE

V úterý 22. října se na zahradě mateřské školy uskutečnila
„Podzimní slavnost“. Zahájily ji všechny děti ze školky svým
krátkým vystoupením. Potom následovaly soutěže, výstava „Dýňáků“ a podzimní pohoštění, které připravily hlavně maminky.
Počasí nám přálo a veselo bylo až skoro do tmy. Děkujeme všem
rodičům, kteří donesli výrobky na výstavu a pochoutky na občerstvení.

MOBILNÍ TECHNOHRÁTKY

V pátek 25. 10. 2019 nám studentky VŠ Chemicko-technologické nabídly „Mobilní technohrátky“. Nejdříve pro všechny
děti ze školky pokusem vykouzlily ducha. Předškoláci potom
během dopoledne zkoušeli různé pokusy – míchání barev, malování neviditelnými barvami, otisky rukou, hry s magnety aj.

Za MŠ Mgr. Hana Vobejdová
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Obec Perálec a rok 2019

Zastupitelstvo obce si na rok 2019 naplánovalo pro naší malou obec, řekla bych
dosti velké sousto, kde předpokládalo
větší akce provést s pomocí finančních
dotací.
První zdařilou akcí byla částečná, potřebná a léta odkládaná rekonstrukce v
budově obecního úřadu, která byla zahájena již v únoru, firmou Jiřího Albrechta
z Kutřína. Proběhla rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů včetně
elektrorozvodů, rekonstrukce kanceláře,
archivu, chodeb a hlavně vestavba nového
sociálního zázemí.

Akce byla financována z rozpočtu obce I tato akce byla podpořena finanční doa s dotací od Pardubického kraje ve výši tací Pardubického kraje přes Mikroregion
160 tis. Kč . Příchod do naší kanceláře Maštale, ve výši 81 820,-Kč.
si pochvalují i naši spoluobčané a další
hosté.
Druhou a malou akcí byla montáž
protisněhových háků na budově „ Společenského centra“. Tím obec částečně zajistila bezpečnost pro kolemjdoucí občany.

Jednou z větších akcí byla „Rekonstrukce vytápění v budově školy“, včetně
výměny všech otopných těles s osazením
nových plynových kotlů.

Další třetí a malou akcí v roce, byla
realizace svodu povrchových a hlavně
přívalových vod na cestě v „Lípách“,
kterou provedl místní podnikatel p. Libor Gregor z Kutřína. Akce byla podpořena finanční dotací Pardubického kraje
přes Mikroregion Litomyšlsko ve výši 45
000,-Kč.

Čtvrtou akcí byla výměna poškozeného
pletiva dolního oplocení u hřiště, za dřevěné hrazení. Akci prováděli společně –
pan Jiří Hledík ze Zderaze, pan Drahoš
z Boru a p.Tomáš Nešetřil z Předhradí.

Obec počítala s finanční dotací od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kam
byla žádost podána, ale bohužel pro velký
převis žádostí, pro naší obec bezúspěšně.
Na realizaci stavby byla vybrána firma
Ermont Hlinsko. Celá akce v částce
1,100.000,-Kč byla hrazena z rozpočtu
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obce. Současně, za další náklady z rozpočtu obce, byly provedeny úpravy kotelny – oprava omítek, vybílení a položení dlažby.
Dlouho potřebná a občany bydlící na
dolní části obce očekávaná, byla akce
„Obnova místní komunikace u rybníka“.
I na tuto akci obec podala žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ale
rovněž bezvýsledně. Na zhotovení stavby
byla vybrána firma HOLD s.r.o.Orel- realizace v červenci.

vchodu na katolický hřbitov“. Tato
oprava byla provedena při opravě kostelní
věže, kostela sv. Jana Křtitele v Perálci,
kterou zajišťovala Římskokatolická farnost Proseč s finanční dotací od Pk - na
opravu přispěla i naše obec a obce Zderaz a Hluboká.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat panu Janu Čermákovi – truhláři
z Proseče za precizní zrestaurování jak
vchodových dveří na hřbitov, tak vstupních dveří do kostela a sakristie.

Drobná akce, ale potřebná – z rozpočtu
obce a finanční dotace z Pardubického
kraje přes Mikroregion Maštale, byl instalován v parku servisní stojan na kola,
ke spokojenosti místních i projíždějících
cyklistů. O tom nás přišel přesvědčit jeden cyklista, který přes naší obec projížděl a přišel do kanceláře obecního úřadu
poděkovat jménem všech cyklistů a konstatoval, že je to na cestě velmi potřebná
pomoc, ale bohužel se zatím málo kde
vidí.

Celá akce v částce necelých 800 tis. Kč
byla hrazena z rozpočtu obce. Současně
byly provedeny potřebné opravy ostatních
místních komunikací v obci.
Rovněž v měsíci červenci byla firmou
PP-Group, c.z. s.r.o. Proseč zahájena
stavba „Kanalizační stoka Perálec - Zderaz“, k napojení dvou rodinných domků
na místní kanalizaci a čistírnu odpadních
vod. Hrazeno z rozpočtu obce více než
200 tis.Kč.
Další menší akcí obce, byla provedena firmou p. Boštíka z Poříčí „Oprava
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Poslední akcí letošního roku, bylo
provedení potřebného nátěru všech
venkovních oken na našem společenském domě. Nátěry byly provedeny firmou REPROF Horní Bradlo.

V
letošním
roce obec, jako
vlastník a provozovatel
vodovodu,
dokončila výměnu
nefunkčních
trasových
vodovodních uzávěrů,
včetně
hydrantů.
Mimo výše uvedené akce byly samozřejmě prováděny běžné údržbové a úklidové práce, které nám zajišťují naši spoluobčané.
Nedaří se nám již několik let zajistit dokončení svodu povrchových vod
v Kutříně. Dle příslibu zhotovitele, to
bude jedna z prvních akcí roku 2020.
V roce 2020 se zastupitelstvo obce zaměří hlavně na zpracování potřebných
projektových dokumentací.
Na závěr roku, jménem zastupitelstva
obce děkuji všem spoluobčanům, kteří se
jakkoliv podílejí na chodu naší obce.
Děkuji našim pedagogům a dětem, za
obohacený kulturní život v naší obci, hasičům za všestrannou pomoc, firmám za
dobrou spolupráci při realizovaných akcích v naší obci.
Všem přeji pohodové svátky vánoční a
do nastávajícího roku 2020, štěstí, zdraví,
vše dobré a k tomu dobrou náladu.
Milada Drahošová,
starostka obce Perálec
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Kam zpěváčkům na zimu připra- Následoval večer plný her. Nechyběla
ani stezka odvahy a pohádka na dobrou
víme obživu
Ve dnech 31. 10.- 1.11. proběhl v perálecké škole projekt "Pod jednou střechou,"
letos na téma "Kam zpěváčkům na zimu
připravíme obživu?" Program byl spojený s přespáváním ve škole a zaměřen na
ochranu ptactva a na budování dobrého
vztahu dětí k přírodě.
V záchranné stanici Pasíčka
Projekt jsme zahájili návštěvou Záchranné stanice Pasíčka, kde byl zajištěn
program o ptactvu. Poté jsme si s průvodcem prohlédli zvířata v expozici.

noc.

ZŠ Perálec na florbalovém turnaji

Florbal patří na naší škole mezi nejoblíbenější sportovní aktivity, proto jsme si
ani letos nenechali ujít příležitost zúčastnit se celorepublikového turnaje ČEPS
Cup, jehož okresní kolo se konalo v
úterý 26. listopadu ve sportovní hale ve
Skutči. Téměř všichni kluci z naší školy,
podpořeni dvěma děvčaty, nastupovali
do každého zápasu s odhodláním a rvali
se o každý míček. Hned první zápas se
Orientace v krajině svého domova
nám podařilo vyhrát, poté následovaly
V pátek ve škole na děti čekala stano- dvě prohry a poslední klání jsme zavrviště zaměřená na znalost přírody. Po šili vítězstvím. I když se nám nepodařilo
skupinkách jsme vyrazili i na pěší výlet postoupit do finále, užili jsme si krásné
do okolí podle azimutů. Všichni jsme se sportovní dopoledne a zpět do školy jsme
šťastně navrátili.
odjížděli s pocitem dobře odvedené práce.

Navštívil nás Mikuláš s doprovodem

Návrat zpět do teplé krajiny naší školy
Pěší cestou zpět děti zdolávaly překážky
různých druhů (úkoly a hry zaměřené na
ptactvo).
Odpoledne přišlo na řadu prozpěvování
a výroba krmítek.

Za ZŠ Perálec Mgr. Jana Vimrová a
Mgr. Marie Dvořáková
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CESTOU NECESTOU
S

RADKEM JAROŠEM

KDY

19. 1. 2020 V 16 H
KDE

SOKOLOVNA

BOROVÁ

VSTUPNÉ DOSPĚLÍ

100 KČ

VSTUPNÉ DĚTI A STUDENTI 50 KČ
POČET

MÍST JE OMEZEN

PŘEDPRODEJ :

O BECNÍ ÚŘAD BOROVÁ, KNIHOVNA BOROVÁ ,
PEKÁRNA BOROVÁ U NÁDRAŽÍ V BOROVÉ ,
M ĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČKA , PEKÁRNA
B OROVÁ NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V POLIČCE

Zveme vás na povídání s naším nejúspěšnějším himálajským horolezcem Radkem Jarošem o výstupech na nejvyšší
hory světa, o nových výzvách a o tom, co žene člověka čím dál výš. Rodák z Nového Města nás provede svým
putováním po všech svých 14 zdolaných osmitisícovkách.
Na vaši účast se těší Knihovna Borová
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Pěvecký sbor DUHA
Vás srdečně zve
na

pátek 13. 12. 2019
od 18 hodin

na hale 2. stupně ZŠ Proseč
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Město Proseč vykupuje pozemky

Firma Kadlec a spol. s r.o. v Proseči
vyprodává většinu
zboží se slevou.

na celém katastrálním území města Proseč
včetně místních částí.
Bližší informace na tel. 739 452 641 (Karel Hloušek)
nebo 777 119 957 (Jan Macháček, starosta).
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