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Bankomat zůstává v Proseči

Vedení města Proseč se podařilo vyjednat prodloužení smlouvy
o instalaci a provozu bankomatu v Proseči s Českou spořitelnou, která měla původně skončit
v březnu 2020. Již nyní je jisté, že bankomat u nás zůstane nejméně do roku
2024. Jen za loňský rok v něm bylo
uskutečněno více než 35 tisíc výběrů.
Život bez bankomatu v Proseči si většina občanů už asi nedovede představit,
přestože cesta k jeho umístění před 8
lety nebyla vůbec jednoduchá.

po opravě

Nový most v Záboří byl zprovozněn před koncem roku
Pardubický kraj provedl v minulém
roce výstavbu nového mostu v Záboří u
prodejny COOP. Most byl již v havarijním stavu a v minulosti došlo opakovaně
ke snížení jeho nosnosti a také šíře. Nový
most má již odpovídající rozměry, nosnost, a navíc chodník po jedné straně.
Celou investici v hodnotě 11 milionů
korun uhradil kraj ze svého rozpočtu.
Na základě darovací smlouvy, kterou již

schválilo zastupitelstvo města a zastupitelstvo kraje bude letos převeden nový
most včetně celé komunikace Na Ručičce bezúplatně do majetku města Proseč. Velmi si ceníme dobré spolupráce s
krajskou samosprávou, která pokračuje
přípravou oprav dalších krajských komunikací na našem území.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč má nejhezčí strom

V prosinci 2019 uskutečnil Chrudimský deník na svých webových
stránkách anketu a nejhezčí vánoční
strom. Do soutěže se přihlásilo 11 obcí
a měst z Chrudimského okresu. Vyhlášení proběhlo o půlnoci z 23. na
24. prosince. Prosečský strom potvrdil
své vítězství z minulého roku se svými
2 150 hlasy z celkových 5 234 hlasů.
Na druhém místě skončila Chrast a na
třetím místě Heřmanův Městec.

Nový velitel jednotky hasičů

S účinností od 1. ledna 2020 má
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Proseč nového velitele, stal se jím
dlouholetý člen jednotky Petr Džbánek. Vedení města Proseč ještě jednou
děkuje končícímu veliteli Robertu Nekvindovi za jeho pomoc městu a dlouholeté vedení jednotky hasičů města
Proseč a přejeme mu v osobním i pracovním životě mnoho úspěchů.
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před opravou

V únoru začíná předprodej komedie Zelňačka

Divadelní hra Zelňačka doputuje
Lístky v ceně od 190 do 320 Kč bude
6. května 2020 také do Městského spo- možné zakoupit v předprodeji od středy
lečenského centra Sokolovna v Proseči. 5. února 2020 od 15 hodin v Městské
Letní komedie, ve které excelují herci knihovně Proseč.
Oldřich Vízner a Otakar Brousek mladší,
Jan Macháček, starosta města Proseč
byla přesunuta z původního lednového
termínu na květen z důvodu nemoci Oldřicha Víznera.
Předlohou představení se stala známá
kniha Reného Falleta, která vyšla již v
roce 1979. Sami herci byli zaskočeni, jak
moc je celá hra nadčasová a skvěle zapadá
do dnešní doby. Českým divákům bude
spíše povědomý film Zelňačka se skvělým
Luisem De Funèsem v hlavní roli.
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Místní poplatky v roce 2020

Dne 10. prosince 2019 schválilo Zastupitelstvo města Proseč usnesením
č. 6/2019 celkem šest nových obecně závazných vyhlášek, které stanovují také
výši poplatků pro občany a majitele nemovitostí v roce 2020.
Poplatek za odpady
Povinnost platit poplatek má:
a)
fyzická osoba přihlášená v obci,
b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností
zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:
- 600 Kč poplatníci s trvalým pobytem
nebo rekreační objekt
- 500 Kč poplatníci do 18 let a ve věku
70 a více let
- Od poplatku jsou osvobozeny do 3 let
věku, osoby min. 6 měsíců mimo město,
nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě
nemocných nebo dětském domově.
Splatnost: do 31. března 2020
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800
Variabilní symbol pro čísla popisná:
1340XY
Variabilní symbol pro čísla evidenční:
1340X0Y
X = kód obce
Proseč		
1
Podměstí		
2
Záboří		
3
Paseky		
4
Martinice
5
Česká Rybná
6
Miřetín		
7
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor variabilního symbolu: poplatek za komunální odpad - čp. 421 Proseč 13401421
- ev.č. 17 Mířetín 13407017
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Poplatek ze psů
- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku
osoba, která je přihlášená nebo má sídlo
na území města Proseč.
- Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
Sazba poplatku:
- 200 Kč za prvního psa,
- 300 Kč za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 300 Kč,
- 100 Kč za psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let,
- 150 Kč za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let.
- Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Splatnost: do 31. března 2020
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu : 1141642319/0800
Variabilní symbol: 1341XY (postup sestavení variabilního symbolu je stejný jako u
poplatku za komunální odpady)
Plné znění obecně závazných vyhlášek
je umístěno na webových stránkách města
Proseč - www.mestoprosec.cz.

Cena za odpady se nemění

Zastupitelstvo města Proseč schválilo v prosinci nové obecně závazné vyhlášky, jedna z nich se týkala ceny za
odpady v roce 2020. Přestože náklady
na likvidaci odpadů každoročně rostou,
zastupitelstvo se rozhodlo pro letošní
rok cenu, včetně nastavených slev pro
děti a seniory, ponechat a rozdíl mezi
skutečnými náklady uhradit z rozpočtu
města. Město Proseč každoročně vynakládá na odpadové hospodářství
částku 2,5 milionu korun, od občanů
a majitelů nemovitostí však vybere
pouze necelých 1,3 milionu korun. V
následujících letech se tak dalšímu navyšování ceny bohužel nevyhneme.
Miloslav Hurych, místostarosta města
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Úhrada poplatků a stočného

Všechny místní poplatky včetně
stočného je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně kartou na
pokladně Městského úřadu v Proseči
nebo bezhotovostně převodem z účtu
podle níže uvedeného návodu.

Pokladna Městského úřadu:
Pondělí:
		
Úterý:
Středa: 		
		
Pátek: 		

8.00 - 11.00
12.30 - 17.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
12.30 - 16.00
8.00 - 10.00

Kontakt: Vlasta Zárubová
pokladna@prosec.cz
tel.: 468 005 024

Cena stočného v roce 2020

Na základě rozhodnutí Rady města
Proseč č. 25/2019 ze dne 12. listopadu
2019 vám oznamujeme, že pro rok
2020 dochází ke zvýšení ceny stočného.
Vypočítaná cena je nejnižší možná
při zohlednění sazby DPH, inflace a
podmínek přidělené dotace na rozvoj kanalizační sítě v minulých letech.
Město Proseč je rovněž provozovatelem splaškové kanalizační sítě v obci
Bor u Skutče a je povinno na základě
koncesní smlouvy a podmínek SFŽP
vybírat v této obci stočné. Vzhledem k
rozdílným dotačním podmínkám obou
obcí se cena stočného v Proseči a Boru
u Skutče odlišuje.
- Proseč - 42,32 Kč / m3
- Bor u Skutče - 50,30 Kč / m3
Uvedená cena je včetně DPH 15%.
Občanům Boru u Skutče bude obec
Bor u Skutče podobně jako v minulých
letech mimořádnou dotací kompenzovat výši ceny.
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Masopust a masopustní průvod v Záboří – 22. února 2020 / Městský park Rychtářovy sady

Názory na původ masopustu a zvyků s
ním spojenými se různí. Některé výklady
říkají, že se jedná o předkřesťanské slovanské oslavy konce zimy, jiné, že tento
zvyk pochází až z římského náboženství,
které tuto dobu spojovalo s božstvy plodnosti a vegetace. Jisté je, že nejstarší dochované písemné zmínky pocházejí z 13
století. Jedná se tedy o tradici, která má v
naší zemi hluboké kořeny.
Ačkoliv se termín masopustu odvíjí
od největšího křesťanského svátku Velikonoc, s liturgií nemá nic společného.
Protože jsou Velikonoce pohyblivým
svátkem (nemají přesné datum jako např.
Štědrý den), mění se i datum masopustu.
Pod označením masopust se v širším
slova smyslu skrývá období od Tří králů
až do počátku postní doby, která začíná
Popeleční (škaredou) středou a zahajuje
tak 40denní půst před Velikonocemi.
Přípravou na masopustní veselí byl
čtvrtek před Popeleční „škaredou“ středou nazývaný „tučný“. Aby byl člověk
po celý rok při síle, měl v tento den jíst
a pít co možná nejvíce. Samotné oslavy
masopustu vrcholily třídenním lidovým
svátkem a začínaly „masopustní nedělí“,
někdy též nazývanou „taneční“. V tento
den hudebníci hráli na veřejných mís-
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tech a zvali obyvatele do hospod, kde
pak spolu všichni tancovali, pili, jedli a
veselili se až do rána. V pondělí následoval „mužovský bál“, kam svobodní neměli
přístup. I tento den byl plný radovánek a
byl zde dostatek jídla a pití. Masopustní
oslavy však vrcholily v úterý. Jednalo se o
poslední možnost veselí, radovánek, dobrého jídla a pití před nastupujícím obdobím 40denního půstu. Po vesnici procházel průvod maškar, který neměl přesná
pravidla. Hlavní bylo, aby se všichni
veselili, jak jen to šlo. Vše mělo být naopak, muži se převlékali za ženy, dospělí
se chovali jako děti,
četníci poslouchali
ostatní členy průvodu, auta nesměla
průvod
předjet.
Masky chodily od
domu k domu a
všude byly pohoštěny. V každém
koutě naší země
se tyto masopustní
zvyklosti lišily. Lišily se i pravidla,
spojená s masopustním
průvodem. Masopustní
průvod
musel
vždy skončit před
půlnocí,
neboť
ve středu začínal
předvelikonoční
půst. Zakopala se
basa na znamení,
že na ní po dobu
půstu nebude nikdo hrát. Přežívala
dokonce
pověra,
že se při tančení v
postní době šlape
po země, která je
v očekávání nové
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úrody, čímž by byla pošlapána i tato
úroda. Lidé věřili i tomu, že budou-li
tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi
ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
V dnešní době již ke třídenním oslavám není prostor. Jsme proto velice rádi,
že se nám daří připomínat tradici našich
předků alespoň jednodenní oslavou masopustního průvodu. Ten se v části našeho města Proseč, v Záboří, každoročně
koná poslední sobotu před Popeleční
středou. Letos tedy 22. 2. 2020. Masky se
scházejí v Městském parku Rychtářovy
sady v 8:00. V 10:00 zde starosta města
(osobně či v zastoupení) oficiálně povolí
průchod městem. Až poté se roztančený
průvod může vydat na svou cestu a obchází jednotlivá obydlí. V čele průvodu
chodí Laufr, postava, která má za úkol
zjišťovat, zda je průvod v daném stavení
vítán. Následují ho postava pana starosty
s paní starostovou, kteří každému domácímu přejí úrodný rok, zatančí si s ním a
připijí na zdraví. V průvodu také nesmí
chybět medvěd s medvědářem (nejstarší
potvrzené postavy průvodu). Naleznete v
něm i kobylu, která je na konci průvodu
popravena na znamení smazání všech
prohřešků z minulého roku. V našem
průvodu nechybí ani slamák, žid, nevěsta,
výběrčí daní, kat či cikáni a samozřejmě k
tanci hrající muzikanti.
Naše setkání je určeno pro širokou veřejnost. Připojte se i Vy k této tradiční
oslavě. Rádi Vám zapůjčíme masku z
naší sbírky, nebo přijďte ve svém převleku.
Pokud se necítíte na veselení v průvodu,
zastavte se alespoň prohlédnout si jednotlivé masky na již avizované zahájení. Pro
bližší informace o účast v průvodu či jiné
dotazy se obracejte na Hanu Kusou na
tel: 737 484 772.
Těšíme se na Vás.
SDH Záboří
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Nabídka brigád

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
hledá pro letošní turistickou sezónu brigádníky na následující pracovní pozice:
I. Obsluha Toulovcovy rozhledny (Budislav), rozhledny Terezka (Paseky),
rozhledny Borůvka (Hluboká)
Pracovníci na této pozici mají na starosti provoz rozhledny, prodej vstupenek,
turistického zboží, občerstvení a poskytování informačních služeb. Vzhledem k
tomu, že jsou na rozhlednách prodávány
alkoholické nápoje, je nezbytné, aby byli
tito pracovníci plnoletí. Provoz rozhleden
je v dubnu, květnu září a říjnu o víkendech a svátcích, v červnu v út-ne a svátky,
v červenci a srpnu denně. Pracovníci se
zde střídají na základě předem domluvených směn. Poměr je sjednáván jako
dohoda o provedení práce s finančním
ohodnocením ve výši 90 Kč/hod.
II. Obsluha Turistického informačního
centra Maštale a Muzea dýmek Proseč
Hlavním úkolem pracovníků na této
pozici je poskytování informací turistům
a návštěvníkům muzea, prodávání turistického zboží a občerstvení včetně alko-

Šipky v Martinicích

Hned druhý svátek vánoční 26.12.2019
od 13:00 to praskalo v restauraci U Marešů ve švech. Konal se totiž již 2. ročník
šipkového turnaje a hráči si tak mohli poměřit své síly u terče.
Na akci se sešlo celkem 44 hráčů, kteří
byli rozděleni do dvou družstev, mužů a
žen. Každý z družstev tak bojoval o poháry a umístění na pomyslné „bedně“.
Letos se do oběhu pustily i dva putovní
poháry, které si budou jistě hledat nové
majitele i v příštích letech.
Turnaj zahájil Martin Drahoš, který se
podílel na uskutečnění turnaje po technické stránce, a tímto mu patří velké díky.
Martin všem nejdříve vysvětlil pravidla
hry a poté rozdělil hráče, kteří se střídali
na třech terčích. Tak započal souboj těch
nejlepších.
Celé odpoledne probíhalo v přátelské
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holických nápojů. Z tohoto důvodu je
nezbytné, aby i na této pozici byli plnoletí pracovníci. Jedná se o práci od května
do října o víkendech a svátcích, v letních
měsících pak i ve všední dny. I tento pracovní poměr bude sjednán jako dohoda o
provedení práce s finančním ohodnocením 100 Kč/hod.

Upřednostněni budou ti uchazeči, kteří
budou ochotni docházet v průběhu celé
turistické sezóny, v rámci výše uvedených
otevíracích dob objektů. Svoje přihlášky
zasílejte do 14. 2. 2020 na email tic@
mastale.cz a případné dotazy směřujte na
tel. 775 339 104.
Za SOTM Kateřina Zelenková

Výzva Cyklo Maštale 2020

Požadujeme perfektní komunikační
schopnosti a vědomosti o okolních atraktivitách. Vzhledem k tomu, že se snažíme
zlepšovat kvality námi poskytovaných
služeb a pracovník informačního centra
je mnohdy první osobou, se kterou se návštěvník setká, bude pro tuto pozici probíhat pohovor, na jehož základě budou
vybráni minimálně 2 nejvhodnější uchazeči.

atmosféře. Kdo zrovna nedržel v ruce
šipky, tak si dopřával pohoštění v podobě rautu nebo sledoval hru svých protihráčů. S ubývajícími hráči ale stoupalo
napětí a každý byl zvědavý na nové mistry. Soustředěnost posledních přeživších
mužů a žen jela na plné obrátky. Každý
ze zbylé šestice tak hledal nejlepší způsob,
jak soupeřovi uštědřit ránu triplem nebo
doublem a hru tím zavřít. To se nakonec
podařilo a gratulace mířily do kategorie
mužů za 1. místo Josefu Fridrichovi, za 2.
místo Janu Novákovi a za 3. místo Františku Truncovi. Do kategorie žen pak za
1. místo Lucii Drahošové, za 2. místo
Ivaně Dvořákové a za 3. místo Andree
Stodolové. S nejvyšším náhozem 156
bodů se může pyšnit Petr Stodola.
Děkujeme všem zúčastněným a v příštím roce se budeme opět těšit.
Za restauraci U Marešů Petra Smolová
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V letošním roce se na území našeho
města uskuteční 20. ročník prestižního závodu Cyklo Maštale. Pro tento
jubilejní ročník připravujeme bohatý
program a také výroční časopis, ve
kterém se ohlédneme po předešlých
ročnících tohoto závodu. Žádáme tedy
všechny občany a fanoušky našeho závodu, kteří mají k dispozici fotografie
zejména z let 2001 – 2010 a měli by
zájem je poskytnout do připravovaného časopisu, aby se na nás obrátili buď na tel 775 339 104 nebo na
tic@mastale.cz
Za SOTM Kateřina Zelenková

Poděkování

Klub seniorů v Proseči oslaví v únoru
již desetileté výročí. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří nám ve
svém volném čase připravují zajímavé
programy: besedy, přednášky, tréninky
mozku i těla, soutěže, zajímavé čtení,
krásné výlety, ale i těm co připravují
občerstvení.
Za předvánoční posezení s překvapením děkujeme Danielce Váňové,
která nám zahrála na harmoniku.
Za vše děkují senioři

Koncert Marien v Proseči

Známá folková skupina Marien
a Víťa Troníček vystoupí 19. března
2020 v Městském společenském centru Sokolovna v Proseči. Vstupenky
budou v předprodeji od 11. února
2020 v Městské knihovně Proseč za
170 Kč, na místě budou stát 220 Kč.

www.prosec.cz

Florbal v Proseči

Už několik let ve spolupráci ZŠ a MŠ
Proseč a Florbalového klubu FbC Skuteč, pořádáme florbalový kroužek pro
všechny děti od 1. třídy po 9. třídu. Děti
z kroužku poté jezdí nejenom po školních
turnajích, kde jsou poslední dobu velmi
úspěšné a ne nadarmo si celý okres o dětech z Proseče povídá. Kroužek probíhá
každé pondělí v Prosečské tělocvičně, kde
moc rádi mezi námi uvítáme další potencionální florbalisty.
V letošním roce mají děti z prvního
stupně za sebou první zkoušku a to
okresní kolo ČEPS CUP, kde se děti z
Proseče znovu neztratili. Věkově nejmadší tým z celého turnaje jasně ukázal,
že věk nic neznamená a vyhrál bez jediné
prohry celou skupinu. Postupně porazili základní školu Smetanovu ze Skutče,
poté základní školu Perálec, základní
školu Holetín a nakonec ZŠ Rosice. V semifinále se kluci utkali s Chrastí, ale ani
ta nedokázala kluky porazit a tak postoupili do finále, čímž si pojistili postup na
krajské kolo, které se uskuteční 14.1.2020

v MSH ve Skutči. Ve finále se postavili
proti loňskému vítězi ZŠ Smetanova
Hlinsko. Po velkém boji se prosečské
škole povedlo vyhrát i finále a tak i celý
okresní turnaj.
Klukům děkujeme za vzornou reprezentaci školy našeho klubu, ale i města a
základní školy Proseč.
Těšíme se na jejich další vystoupení na
krajském kole.
Sestava: Matěj Kusý (G), Karel Břeň,
Jakub Břeň, Jakub Kusý, Jakub Prášek,
Milan Šebesta, Jiří Zvolánek, Daniel Košňar.
Ondřej Laška

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Michaela Klevisová – Sněžný měsíc, Michal Sýkora – Pět mrtvých
psů, František Niedl – Skleněný vrch,
Hana Marie Körnerová – Co neodvál ani čas, Táňa Keleová - Vasilková
– Manželky, Anna Hájková – Čekám, až se vrátíš, Katarína Gillerová
– Kroky v dešti, Robert Bryndza – Do
posledního dechu, Heather Morris
– Cilčina cesta, Steve Ross – Střepy
života, Linda Castillo – Ztracené
děti, Sam Thomas – Londýnský případ, Karin Slaughter – Druhá oběť,
Donna Douglas – Sestřičky, Anne
Jacobs – Panský dům a jeho dědictví
Naučné knihy:
Monika Benešová – Moje pacifická
hřebenovka, Lenka Požárová – Jak
jsem proje(d)la svět, aneb zcestopisy s
recepty, Dřevo v zahradě
Knihy pro děti:
Tereza Říčanová – To je Istanbul,
Bára Dočkalová – Tajemství Oblázkové hory, Zdeňka Šiborová – Včelka
Meduška, Marek Toman – Cukrárna
U Šilhavého Jima, Eva Maceková –
Prázdniny s Oskarem, Miroslav Šašek
– To je Irsko, Lucie Sunková – Kdo
hledá, najde, Johana Švejdíková – Raketa: Hravá kniha pro děti, Jiří Urban
– Deník malé blondýnky, David Walliams – Táta za všechny prachy, Lauren Brooke – Jezdecká akademie: Dokonalý tým, Andrea Wandel – Farma
Sonnenhof: Nová trenérka, Lauren
Myracle – Jedenáct: Neobyčejný deník obyčejné holky, Jim Benton – Můj
milý deníčku

Otevírací doba městské knihovny od
1. 1. 2020:
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
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100 let od narození Bohumila Vávry

Je tomu již 100 let, kdy v Proseči na
Dračce 28.1.1920 přivítali na svět rodiče
Antonín a Anna Vávrovi mého tatínka
Bohumila Vávru, který byl prostřední
z jejich pěti dětí. Stavení se říkalo na
Dračce proto, že se zde vybíralo drobné
mýto, kterému odzvonily až správní reformy císaře Josefa II. Hospodářskou
usedlost nyní vlastní Výrobní družstvo
invalidů a nachází se na Borské ulici č.
149.
Dračku koupil František Vávra, dědeček Bohumila, v roce 1899. Působil předtím jako šafář v blízkém okolí Proseče,
naposledy ve dvoře v Českých Heřmanicích. Hospodářství předal v roce 1914
synovi Antonínovi. Vypukla však světová

Antonín Vávra ve světové válce

Bohumil Vávra, červen 1934
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Červen 1934, Bohumil Vávra 1.řada zprava, poslední ročník měšťanské školy
Pokud někdo pozná další lidi na fotografii prosíme, aby se ozval paní Stanislavě Češkové
(tel. 468 005 021, matrika@prosec.cz)

válka a o hospodářství se musel opět starat dědeček, protože tatínek Antonín v
roce 1916 narukoval do války.
Podle školní zprávy začal Bohumil
povinnou školní docházku 1. září 1926,
spolužáky jsou například Velimír Dvořák nebo Věra Pollaková. Po absolvování
měšťanské školy se dále vzdělával na všeobecné živnostenské škole pokračovací,
kterou ukončil v roce 1938. Poté pracuje
na různých dělnických pozicích v Hradci
Králové a Pardubicích. V červnu 1942 je
totálně nasazen a se štěstím přežije bombardování Berlína. Konce války se dočká
ve Schwerinu. Repatriován do vlasti je
až v červnu. 27.6. 1945 se jako poslední
vrací do Proseče. Všichni prosečáci jsou
již dávno doma.
Do konce roku vypomáhá otci v zemědělství. Počátkem března 1946 nastupuje
jako pomocný dělník k ČSD v České
Lípě, odkud je povolán k vojenskému výcviku v Pardubicích. Pětiměsíční výcvik
končí v listopadu 1946. Rozhoduje se, co
dál. V bývalých Sudetech je po odsunu
německého obyvatelstva spousta pracovních příležitostí. Rozhoduje se pro národní podnik Přádelny vlny v Boleticích
nad Labem (dnešní Děčín 32), kam nastupuje 14.11.1946. Začíná na dělnických
pozicích, v továrně zůstali ještě němečtí
odborníci, od těch získává zkušenosti, časem jsou i oni odsunuti. Na podzim roku
1949 je jmenován do funkce mistra na
oddělení samopředů. Doplňuje si kvalifikaci odbornými kursy a studiem. V přádelně pracuje až do svých 71 let.
Jeho velkým koníčkem byla myslivost.
Volný čas tráví převážně v lese. Ve svém
revíru buduje chatu, která slouží jako
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zásobník sena pro zvěř, ale hlavně odtud může pozorovat a fotografovat zvěř.
Chová lovecké psy. K myslivosti jej přivedli strýci a děda z matčiny strany, kteří
byli náruživými myslivci. Ve třicátých
letech prožil opakovaně prázdniny na
rodném statku své matky v Chotěšinách,
tedy v prostředí ovlivněném myslivostí.
V pohraničí založil rodinu, narodila
jsem se já a sestra Blanka.
Otec byl celý život velmi aktivní. Ve
volném čase se věnoval mimo myslivosti, rekonstrukci rodinného domu, na
zahradě vybudoval podsklepený skleník,
zhotovil zahradní traktůrek, zahradničil,
fotografoval a filmoval. Byl velmi sečtělý,
ačkoliv neměl žádné akademické vzdělání, měl velké znalosti historie, zajímalo
ho zejména období antiky, ale i moderní
dějiny.

Prarodiče, tety a otec Bohumila Vávry.
Zleva teta Anna *1883, babička Marie
*1851, otec Antonín *1889, dědeček František *1855 (koupil Dračku v roce 1899) a
teta Marie *1893 (provdaná Dvořáková,
dožila v č.128 na Borské ul.). Fotografie
byla pořízena na památku pro syna a bratra
Františka *1885, který emigroval v roce
1903 do USA
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Přestože převážnou většinu života prožil v Děčíně, na Proseč nikdy nezapomněl.
Vážil si svých kořenů, intenzivně pracoval
na rodinné genealogii. Měl svým způsobem štěstí, že pocházel z významných
selských rodů Vávrů a Šplíchalů, kde lze
pátrat až v nejzazších dobách, tj. z Berní
ruly, gruntovních knih, urbářů, obecních
kronik a v neposlední řadě z rodinné kroniky rodu Šplíchalů ze Sloupnice. Rod
Vávrů a Šplíchalů zaujal také spisovatelku
František Vávra v Cedar Rapids v USA
Terézu Novákovou, která některé skuúnor 1911
tečné osoby ztvárnila ve svých románech
Rod Vávrů také zasáhla emigrace do
nebo povídkách. Konkrétně v románu
USA. Postupně tam od roku 1867 odeDěti čistého živého je hlavní postava Jošlo velké množství rodinných příslušsef Kvapil ve skutečnosti Josef Vávra ze
níků, kteří tam zapustili kořeny. Tatínek
zderazské linie Vávrů a v povídce Babička
nejvíce vzpomínal na svého strýce Františka Vávru, který se narodil v roce 1885
a do USA odešel jako osmnáctiletý v roce
1903. Nešel do neznáma, v Cedar Rapids
tehdy žilo pomalu více příslušníků Vávrů
než v Proseči. Je dojemné číst na náhrobcích jejich česká jména.
Strýci Františkovi se stýskalo po domovu, velmi často psal rodičům, dvakrát
přijel na návštěvu do staré vlasti, poprvé
v roce 1930 a po druhé v roce 1932 se
synem Edwinem, který se v Praze dne
23.7.1932 oženil. Kromě svatby se Frank
s Edwinem zúčastnili také všesokolského
sletu, který se konal začátkem července v
Praze a byl na počet 70. let vzniku Sokola
a 100 let od narození Miroslava Tyrše.
Byli velcí příznivci Sokola, ostatně jako i
můj tatínek Bohumil. Dbal na to, abych
já i moje sestra chodily do Sokola.
Dnes z potomků Františka a Antonína
Svatba Anny Šplíchalové a Antonína Vávry
Vávry v Proseči již nikdo nežije, poslední,
v Chotěšinách, oddáni byli 28.4.1914
koho si mnozí obyvatelé Proseče mohou
ve Sloupnici
pamatovat byla sestra Antonína Vávry,
Divišová, jsou hlavní postavy Šplíchalové Marie Dvořáková z Borské ulice č. 128,
ze Sloupnice, Chotěšin a Českých Heř- která zemřela 17.9.1981.
manic.
Nechala jsem zpracovat rodinný znak,
Rod Vávrů patří mezi nejstarší a nej- který má původ v osobní pečeti Josefa
významnější rody. Prvním doložitelným Šplíchala, který byl pradědeček Bohumila
předkem je Martin Vávra Podměstský, z maminčiny strany. Hlásí se k selským
který pravděpodobně žil mezi léty 1600- kořenům, k evangelickému náboženství a
1652. Po jeho smrti se gruntu č. 5 v Pod- v neposlední řadě má ve svém vyobrazení
městí ujal Jan Vávra, zakladatel druhé li- vavřínový věnec, od kterého se odvozuje
nie podměstské a která je linií naší. Rod příjmení Vávra, tedy z latinského Lause dále větvil na linii zderazskou a posléze rentius, Vavřinec, vavřín.
prosečskou, jejíž zakladatel byl Jiřík Vávra
Životopis byl sepsán v říjnu 2007 na
a kteréžto potomky zvěčnila Teréza No- prosbu pana Velimíra Dvořáka, který byl
váková. Zakladatel první linie podměst- spolužákem mého tatínka, měl v úmyské byl Matěj Vávra a linie novohradské slu jej zaznamenat v prosečské kronice.
Havel. Tyto dvě posledně zmíněné linie Než jsem jej stačila odeslat, pan Velimír
zatím nebyly zpracovány.
Dvořák zemřel. Protože výročí 100 let je
Vávrovi hospodařili v Podměstí na významné, byl doplněn o genealogický
gruntu č. 5 cca 300 let, od dvacátých let odkaz.
dvacátého století vlastní usedlost rodina
Eva Outlá, rozená Vávrová
Klimešova.
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Koutek naší kronikářky:

Kdo byl Antonín Raym?

Byl to osvícený kněz, jemuž vděčíme za
mnohé cenné zprávy. Na jeho jméno se v
různých souvislostech odkazují také prosečské kroniky.
Narodil se v červnu 1774 v Nové Pace,
v roce 1804 se stal farářem v Proseči a působil tu 31 let. V letech 1815 – 1820 byl
tajemníkem školského okresu poličského,
v roce 1822 byl jmenován vikářem a roku
1824 děkanem. Zemřel r. 1835 v Proseči,
kde je také pochován.
Byl to kněz – buditel, na svou dobu
velmi učený, energický, jak již prozrazuje
jeho písmo. V každém konání přesný a
bystrý. Zveleboval farské pozemky dobýváním kamene a odklizením „hrobek“,
pracoval pro blaho a dobro mládeže, za
což byl císařem Františkem I. odměněn
pochvalným uznáním. Prosečský evangelický farář Antonín Kadlec o něm říkal
„Byl to učený a vzácný pán, s ním jsme se
měli rádi, chodili jsme spolu na špacír, hovořili o ledačems a bylo dobře“. Svou staročeskou srdečností a opravdovou láskou k
bližnímu si získal srdce všech, bez rozdílu
náboženství. Nahodilé spory se snažil řešit přátelsky. O tom svědčí i následující
příběh.
Jednou příliš horlivý prosečský policajt
zabavil evangelickému občanu Hlaváčovi
modlitební knížku a zanesl ji na katolickou faru. Svoji horlivost zdůvodnil tím,
že by si modlitby mohli vypůjčovati od
Hlaváče někteří katolíci a tak by se zbytečně jen kazili. Raymovi byla tato věc
velmi nemilá a byl odhodlán ji napravit.
Vzal ještě téhož dne modlitební knížku
do kapsy, vyšel si jakoby na procházku a
rovnou zamířil k Hlaváčovi. Přistoupil k
okénku, kde měl pekař Hlaváč vyložené
pečivo, zaťukal hůlkou na rám a čekal, až
se někdo objeví. Když přišel sám Hlaváč,
přívětivě se na něj usmál a pravil: „Pro
boží dárek si nejdu, ale přišel jsem proto,
abych vám vrátil váš chléb duchovní. Jsou
to pěkné modlitby, modlete se z nich jen dále
a zapomeňte, co se přihodilo“. Nato podal
Hlaváčovi modlitební knížku se slovy:
„Buďte tu s Pánem Bohem“ a odešel.
V Zemském archivu muzea země
České je uložen jeho rukopis referátu z 6.
března 1825 „O poměrech na Prosečsku“,
který měl sloužit k doplnění Sommerovy
Topografie Čech. Je v něm také obsažena
zpráva o místním národním kroji prosečském. Materiál však nebyl vydán tiskem.
Podle pasecké kroniky připravila:
Miluše Rejentová
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Milí žáci, vážení rodiče a spoluobčané,

třídíme - 12.000 Kč; Skok vysoký - 10.000 Kč; Návrat k tradipřeji Vám za celý pedagogický sbor a všechny pracovníky Zá- cím - 10.000 Kč.
Od Státního fondu životního prostředí ČR jsme dále dokladní školy a mateřské školy Proseč pevné zdraví, hodně úspěstali dotaci 45.149 Kč na projekt Školní záhonky a ekoprostor.
chů, sil a požehnání do nového roku.

Poslední školní den roku 2019 jsme zakončili společným
zpíváním koled na hale 2. stupně. Prožili jsme tak příjemnou
předvánoční chvíli díky klavírnímu doprovodu paní učitelky Tomáškové a zpěvu nejen všech žáků, ale i učitelů.
Děkuji všem sponzorům a dárcům, kteří nám ke konci roku
darovali větší či menší obnos peněz nebo věcné dary, jimiž potěšili zejména děti v mateřské škole, školní družině a v kroužku
technických dovedností.
Na podzim 11. listopadu 2019 oslavila čestná občanka našeho
města Lady Milena Granfell-Baines své devadesáté narozeniny. Žáci naší školy jí proto připravili dárek v podobě krátkých vyprávění a výtvarných prací na téma „DOBRÝ SKUTEK“
na památku sira Nicholase Wintona. Vše jsme odeslali i s blahopřáním panu Tulisovi, který dárek Lady Mileně předal při
oslavách narozenin 9. listopadu v Praze. Od Lady Mileny jsme
dostali následující odpověď, cituji:
„Vazeny pane rediteli a vsechny zaci kteri mi poslali tak krasne
dojimave dopisy a nakreslene gratulace k narozeninam.
Odpovidam a mnohokrat dekuju trochu pozde ale to proto ze
jsem cekala az ke mne prijede Barbara Wintonova, dcera Nicholase Wintona abych ji mohla vase prani ukazat a spolu se vyfotografovat. Dopisy jsem si peclive precetla a Barbore vysvetlila ze
tema byl Dobry Skutek na pamatku jejiho otce.
Vsechny vam srdecne dekuju a priste az budu v Proseci tak vas
prijdu navstivit.
Velmi srdecne vas zdravim, Pani Milena“

Pokračují práce na dostavbě pavilónu odborných učeben a já
děkuji panu Marku Rejentovi a paní Andree Sodomkové za
spolupráci na vzhledu jak exteriéru budovy, tak zejména všech
interiérů nových prostor.
Jak jsem avizoval již minule, školní knihovna se dočkala nového vybavení.

V některém s dalších čísel Prosečského zpravodaje vás také
budeme informovat o našem dalším celoročním projektu pro
rok 2020: Sport nás baví – sportujeme společně.
Nakonec bych rád pozval všechny rodiče žáků a dětí naší školy
ale i veřejnost na další pokračování diskuzí o budoucnosti
vzdělávání v Proseči. Další setkání se uskuteční 29. ledna, 26.
února, 25. března, 29. dubna a 27. května. Téma nejbližšího
setkání, lednového, je „Obsah vzdělávání“. Budeme se bavit o
tom,
co škola učí dnes, jak se obsah vzdělávání změnil za poPaní Mileně moc děkujeme za odpověď a těšíme se brzy na
slední
desítky let, co by měla škola učit, aby to mělo smysl a
setkání.
děti
to
připravilo na jejich budoucí uplatnění v pracovním ale i
Během roku 2019 jsme obdrželi dotace z Pardubického kraje
soukromém
životě.
na několik projektů. Byly to následující projekty a částky: ŘekMgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč
něme NE (jednorázovým) plastům - 11.100 Kč; Třídím, třídíš,
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ČERVÁNEK V PARDUBICÍCH

KERAMIKA 2. A

Ve dnech 8. – 9. 11. 2019 se v Pardubicích konal 27. ročník
Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických pěveckých
sborů se soutěží o cenu Miroslava Raichla. Tento festival je výběrový a je koncipován jako setkání špičkových dětských sborů,
které mohou navzájem porovnat svoji úroveň a zároveň si vyměnit zkušenosti v oblasti tohoto hudebního oboru.
V letošním roce jsme se na tento festival přihlásili i my s Červánkem. Samozřejmě bychom si nedovolili se řadit k špičkovým
pěveckým sborům, ale využili jsme možnosti se zúčastnit jako
sbor nesoutěžní, zazpívat si na závěrečném koncertě a především si poslechnout přihlášené sbory při soutěžní části.
Všichni členové Červánku pozorně sledovali soutěžní přehlídku. Sbory, které jsme poslouchali, nám toho mnoho daly a
my jsme se určitě od nich i ledacos přiučili. Tyto sbory byly špičkové a moc se nám líbily. Potom, co soutěžní sbory dozpívaly,
jsme se šli naobědvat do Pardubického Fastfoodu, kde jsme si
moc pochutnali.
Po zhruba hodinovém odpoledním rozchodu jsme se přesunuli zpět do Kulturního domu Hronovická, kde jsme měli vystupovat na večerním závěrečném koncertě.
Snažili jsme se, aby se nám vystoupení povedlo. Každopádně
jsme si ho moc užili.
Zuzana Roušarová, Karolína Kynclová
Zkráceno – celý text je na školním webu a v časopisu Šotek.

DEVÁŤÁCI U SENIORŮ

PRVNÍ SNÍH

Prvního sněhu jsme se sice letos na sv. Martina nedočkali, ale
nemuseli jsme čekat tak dlouho. Sice ho nenapadlo mnoho, ale
abychom postavili první sněhuláky, to stačilo.
Kolektiv školní družiny
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V úterý 19. listopadu jsme se my, žáci 9. ročníku, vydali na
předem domluvenou návštěvu do Klubu seniorů. S předstihem
jsme si připravili otázky, na které nás zajímaly odpovědi, např.
jak se změnila doba od vašeho mládí, co bylo lepší tehdy a co
teď, kam jste chodili do školy, ale také zda jste jezdili na motorce a pokud ano, tak jaké značky ta motorka byla.
Musíme říci, že seniory naše otázky nikterak nepřekvapily a
odpovídali na ně pohotově a s životním nadhledem. Mít tak
tuto jejich pohotovost, to by nám jedničky do „žákajdy“ jen skákaly!
Společný čas nám tu velice rychle utekl a myslíme si, že se beseda velmi vydařila. Na oplátku plánujeme zase seniory pozvat k
nám na akce, které budeme pořádat my.
Nina Sodomková, Adéla Stodolová, Lada Zindulková
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ODPADKY VE ŠKOLNÍM AREÁLU

Chtěli bychom, aby nám všem záleželo na tom, aby náš areál
školy byl čistý a bezpečný.
Několikrát jsme byli svědky, jak někdo velkou měrou znečistil
okolí školy, a to plastovými, skleněnými lahvemi a střepy z nich,
nedopalky a jiným odpadem ze zkonzumovaných potravin.
Buďme proto právě my k našemu okolí, kde trávíme svůj volný
čas, ohleduplní.
Toto srdíčko jsme také našli v areálu. To na rozdíl od ostatních obrázků prostory zdobí.
Kolektiv školní družiny

POZNÁVÁME GEOMETRICKÉ TVARY

Kolektiv školní družiny

ŠOTEK V BRNĚ

V pátek 22. listopadu jsme se jako zástupci naší redakce zúčastnili Celostátního setkání redakcí školních časopisů v Brně.
Tato akce probíhala na Fakultě mediálních studií a žurnalistiky,
takže jsme se ocitli přímo ve středu novinářského dění.
Ze zajímavých seminářů jsme si vybrali JOURNALISM
AND HUMOUR, přednášený v angličtině – ovšem francouzskou lektorkou, takže chvílemi jsme si užili i legraci, když docházelo k různým „jazykovým“ nedorozuměním. Pak jsme absolvovali seminář Kritické myšlení, který nás skutečně velice
zaujal.
No a jelikož zde probíhal zároveň multimediální den, zkusili
jsme si i zavysílat v televizi.
O zážitky po celý den nebyla nouze a jsme rádi, že jsme se
mohli zúčastnit...
Petr Herynek, Adéla Stodolová, Nina Sodomková,
Lada Zindulková

BESEDA O PROTEKTORÁTU

V pátek 22. listopadu proběhla v naší škole zajímavá beseda s
paní Štěpánkou Skálovou, která nám přiblížila a popsala všední
den člověka za protektorátu. S sebou si přivezla i kufřík plný dobových předmětů, dokumentů, fotografií a tiskovin, které nám
tehdejší dobu věrně přiblížily.
Redakce Šotka

OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se družstvo chlapců z 8. a 9. třídy
zúčastnilo okrskového kola ve florbalu. Turnaj se uskutečnil v
městské hale v Chrudimi. Pět družstev se střetlo systémem každý s každým.
K vidění byly krásné a napínavé boje. Naše družstvo se postupně střetlo se školou ze Skutče, ZŠ U Stadionu z Chrudimi
a Gymnáziem Josefa Ressela z Chrudimi, s nimiž vždy těsně
prohrálo. Naše hra nebyla špatná, ale na našich soupeřích byla
vidět zkušenost, protože v jejich řadách hrálo více „profesionálních“ florbalistů. V posledním zápase proti ZŠ Školní náměstí
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Chrudim se projevila větší vůle po vítězství a vyhráli jsme 3 :
0. Stínem utkání bylo zranění Šimona Lustyka. V turnaji nás
dále reprezentovali Daniel Nekvinda, Filip Romportl, kteří byli
skutečnými tahouny družstva. V brance družstvo podržel Josef
Halda. Dalšími hráči byli David Sodomka, Jan Fulík, David Janecký, Antonín Odehnal a Matyáš Novák.
Děkujeme za bezvadnou reprezentaci školy.
Mgr. Jan Stodola

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

PŘEDNÁŠKY EVROPSKÉHO CENTRA

Ve čtvrtek 5. prosince nás navštívil Mikuláš. Nechyběli ani
čerti a andělé. Více na školním webu a v časopisu Šotek.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil školku Mikuláš s andělem a
přinesli dětem nadílku. Děti jim zazpívaly písničky a přednesly
básničky.
Mgr. Hana Vobejdová

V pondělí 2. prosince proběhly na naší škole hned tři přednášky pracovnic Eurocentra Pardubice. Žáci 6. a 8. ročníku si
vyslechli poutavé vyprávění o zvycích a tradicích slavení vánočních svátků v nejrůznějších zemích EU.
Třetí přednáška byla určena chlapcům a děvčatům z 9. ročníku. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o vzniku i fungování
EU, ale především o čerpání peněz z EU prostřednictvím nejrůznějších projektů, a to se zaměřením na projekty města Proseče, které byly z těchto fondů spolufinancovány.
Mgr. Zdeněk Pecina

NÁVRH MĚNY

V předmětu výchova k občanství si žáci 8. ročníku v rámci
výuky finanční gramotnosti také vyzkoušeli vytvořit návrhy bankovek a mincí pro místní (prosečskou, borskou…) měnu.
Některé návrhy byly opravdu zajímavé.
Mgr. Zdeněk Pecina
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ŠKOLKA PLNÁ ANDĚLŮ

Na začátku prosince se začali objevovat ve školce andělé, které
vyrobili rodiče s dětmi doma. Na naše adventní setkání byla
školka krásně vyzdobená a přišly ještě paní učitelky jako andělé.
Děkujeme rodičům za výrobu krásných andílků.
Mgr. Hana Vobejdová

čování. Vím, že to dalo hodně práce a vzalo to hodně času. Vyplatilo se to. Myslím si, že jste potěšily nejen mě. Paní učitelko
Věro Stoklasová a Karlo Nováková, děkuji Vám za opět originální kulisy, které jste vymyslely, zrealizovaly a „našpendlily“.
Také oceňuji organizační zajištění – a že to bylo náročné!
Chtěla bych poděkovat i všem okolo, kteří nebyli vidět, ale
pomáhali, kde bylo třeba. Nevím, kdo to všechno byl. I tak jim
všem pěkně děkuji.
Prostě: „Bylo to krásné.“
Mgr. Alena Zvárová

VÁNOČNÍ KONCERT

V pátek 6. prosince nás naše školní sbory příjemně naladily
na přicházející svátky. Prosečská Sokolovna se rozezněla tóny
vánočních písní umělých i lidových. S vervou zazpívali nejmenší Žluťásci, své pečlivě nacvičené pásmo předvedl Prosečánek. Poté na pódiu zavířili krojovaní tanečníci z Prosečského
dřeváčku. Koncert tradičně svým vystoupením uzavřel nejstarší
Červánek, tentokrát s pestrým nástrojovým doprovodem. Děkujeme všem účinkujícím i organizátorům za krásný vstup do
adventního času.
Mgr. Věra Stoklasová, Mgr. Karla Nováková
Vánoční koncert pěveckých sborů byl pro mě pohlazením.
Všichni zpívali s nadšením, vánoční atmosféru doplňovaly pečlivě promyšlené kulisy – všimla jsem si, že barvy motivů na kulisách ladily s barvami na krojích holčiček. Líbil se mi i vybraný
repertoár – živější písničky se střídaly s pomalejšími. Byly tam
zastoupeny i tradiční koledy – s chutí jsem si zazpívala.
Žluťásci, naši nejmenší, s očima nalepenýma na paní učitelce
kromě „zpěvu z plných plic“ předvedli i to, že jsou i muzikální
jinak – nebáli se hudebních nástrojů. Mile mě překvapila Dorotka a její sólo.
Prosečánek mě navnadil na Vánoce. Písničky byly úplně nové,
vybrané s citem a k tématu Vánoc. Veselý dětský zpěv vkusně
doplňovaly různé hudební nástroje a sóla holčiček.
Prosečský dřeváček – krásné vystoupení, precizně nacvičené
básničky a písničky, taneční choreografie na vysoké úrovni,
holky i kluci si to na pódiu užívali. Vůbec nevadilo, že Jakubovi nešel mikrofon. Nenechal se rozhodit a dlouhou básničku
pěkně hlasitě odprezentoval i bez mikrofonu. Nevadilo mi oddělávání schůdků před vystoupením Dřeváčku. Brala jsem to
jako součást představení.
Červánek – těleso nejen pěvecké, ale i (jak to nazvat) hudebně-nástrojové. Zpívat jsem je už několikrát slyšela, letos
opět nezklamali. Překvapila mě rozmanitost hudebních nástrojů
v rukou našich zpěváků a to, že se tyto děti nebály, pilně cvičily
a své úsilí předvedly na jevišti.
Paní sbormistryně Lenko Kvapilová, Dášo Smělá a Jano Pavlovičová, děkuji Vám za Váš čas, invenci a trpělivost při nacvi-
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BESEDY S FARÁŘI

I letos proběhly v období adventu besedy s místními faráři, a
to v 8. a 9. třídě. Nejprve navštívil 8. ročník pan farář Vladimír
Novák a následující týden přišel do 9. ročníku pan farář Lukáš
Klíma.
Při obou besedách byly hlavním tématem nadcházející Vánoce a vše, co s nimi souvisí. Tato předvánoční setkání jsou již
letitou tradicí a vždy přinášejí do školy příjemné chvíle očekávání a také něco k zamyšlení.
Oběma farářům za jejich předvánoční návštěvy ve škole i
touto cestou děkujeme.
Mgr. Zdeněk Pecina

RECYKLACE STARÝCH KNIH

Ze starých knih ve školní knihovně žáci během prosince tvoří
dárečky pro své blízké. Již po prvním setkání tak vzniklo několik
andělů, stromků a svícnů.
Marie Rejmanová, DiS.
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ

V úterý 10. prosince jsme se odpoledne sešli ve školce na besídce trochu jinak – netradičně. Celý rok jsme se věnovali lidovým tradicím, a tak i Vánoce byly v tomto duchu.
S některými tradicemi se rodiče s dětmi setkávali ve třídách,
některé se připomínaly po celé školce. Adventní setkání jsme
ukončili na zahradě MŠ, kde děti potěšily rodiče krátkým společným vystoupením.
Mgr. Hana Vobejdová

VÝRAZNÝ ÚSPĚCH MLADÝCH LITERÁTŮ

Ve středu 18. 12. 2019 se v Preventivně informačním centru
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje uskutečnilo
slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků výtvarné a literární
soutěže „Zpomal, prosím“.
Pro nás bylo velice příjemné zjištění, že v kategorii literárních
prací se mezi prvními třemi v krajském kole této soutěže umístily hned dvě naše žákyně z 9. ročníku, a to Veronika Janková
získala 3. místo za báseň „Sundej nohu z plynu“ a Tereza Černecká s povídkou „Autonehoda“ obsadila dokonce 1. místo. Obě
práce zároveň postoupily do celostátního kola této soutěže.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje plk. Mgr. Jan Ptáček, MBA, který také ceny a diplomy vítězům předával spolu
s kapitánem Mgr. Jiřím Tesařem, koordinátorem prevence, a
zástupkyní BESIP při Ministerstvu dopravy ČR.
Všichni vyhodnocení získali diplomy a množství drobných i
cenných dárků.
Děvčatům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci
ZŠ a MŠ Proseč a budeme jim „držet palce“ v celostátním kole.
Mgr. Zdeněk Pecina

PORTRÉT MÉHO KAMARÁDA

ČTENÍ DĚTEM V 1. TŘÍDĚ

Poslední čtení dětem v první třídě si v tomto kalendářním
roce připravila na pátek 20. 12. 2019 žákyně Lili Poslušná z 9.
ročníku. A připravený text byl opravdu příhodný, jmenoval se
Vánoční pohádka.
Děti pozorně poslouchaly, nakreslily k příběhu obrázky a pak
si o něm všichni společně povídali.
Jednalo se celkem již o 5. čtení a bylo krásnou tečkou za končícím rokem 2019.
Mgr. Zdeněk Pecina
Ve školní knihovně proběhla výtvarná soutěž na téma „Portrét mého kamaráda“. Zapojilo se 55 žáků z prvního i druhého
stupně. Pro pedagogy výtvarné výchovy nebylo vůbec jednoduché vybrat 12 portrétů, které již nyní zdobí příchozí chodbu ke
školní knihovně. Cestou do knihovny můžete tak hledat tváře
svých kamarádů. Mezi autory patří: ze 3. třídy Tereza Šplíchalová, Filip Pešek, Dominika Pešková, Alena Macháčková. Ze 4.
třídy Sandra Schejbalová, Karolína Mencová. Z 5. třídy Tereza
Melšová, Matěj Šplíchal, Dominik Rejman. Z 6. třídy Adéla
Třasáková, Josef Sodomka, Ida Klímová.
Moc děkuji všem žákům, kteří se nebáli velkého formátu a
do soutěže se zapojili. Ostatní portréty jsou k vidění ve školní
knihovně.
Marie Rejmanová, DiS.
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BIOPLASTY NEJSOU PLASTY

Letos jsme se rozhodly pokračovat v našem projektu o mikroplastech. Od začátku listopadu jsme chodily po třídách a náš
projekt představovaly. Prezentace dětem ukázala, jak se prostředí u moře kvůli plastům mění, jak zbytečně umírají živočichové. Také jsme jim předvedly, jak se mají správně třídit plasty.
Pro děti jsme si připravily i rekvizity. Daly jsme jim tašku, která
samozřejmě nebyla z plastu, ale z plátna. Taška obsahovala dva
bioplastové kelímky, tři tašky také z bioplastu, dále tam byla dvě
brčka z bioplastu, „uchoštoury“ z bambusu a z bavlny a jako poslední dva sáčky čaje, také z bioplastu.
Anna Cachová, Liliana Poslušná, Zuzana Roušarová

KRABICE OD BOT

Žáci 7. ročníku se opět po roce zapojili do 8. ročníku charitativního projektu s názvem Krabice od bot. Tento jedinečný
projekt organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické,
jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR.
Smyslem této akce je potěšit děti z chudých rodin, azylových
domů či nízkoprahových center v daném regionu.
Letošní ročník byl trochu nový v tom, že si zájemci o darování museli dopředu zarezervovat dárek pro konkrétní dítě, předešlo se tak velkému přebytku a zároveň nedostatku dárků v určitých věkových kategoriích. Po celé republice pak dárci mohli
odevzdávat zabalené krabice na sběrných místech. My jsme
si vybrali sběrné místo v ČCE Krouna, odkud všechny dárky
putovaly do vybraných rodin na Hlinecku, Chrudimsku nebo
Žďársku.
Na přípravu dárků sedmáci věnovali hodiny výtvarné výchovy,
kdy si nejdříve vyrobili vlastní vánoční papír, do kterého pak
krabice s věnovanými věcmi zabalili. Mohli připojit přání či
vzkaz pro obdarovaného kamaráda. Jsme rádi, že se letos do
této akce zapojili také naši spolužáci z 6. B.
Věříme, že dárky všechny děti potěší, vždyť možná to pro ně
budou jediné dárky, které pod stromečkem naleznou.
Mgr. Lenka Tomášková, tř. uč. 7. tř.

VÝSTAVA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POKRMY

Ve středu 18. 12. 2019 vyrazili žáci předmětu domácnost do
Centra Bohuslava Martinů do Poličky na výstavu Tradiční vánoční pokrmy.
Na výstavě se žáci dověděli, jak vypadala vánoční tabule dříve
a jak vypadá dnes. Poslechli si koledu a poté pracovali s jejím
textem. Mohli porovnat, jak vypadal prostřený slavnostní stůl v
19. stol. a jak ve století 14. Zároveň si připomněli nejznámější
vánoční zvyky na Poličsku a jak se tyto zvyky proměňovaly v
různých dobách.
Na závěr si mohli vyzkoušet strouhání třemi různými způsoby
a také ochutnali tradiční muziku, což byla ve starých dobách pochoutka z rozvařeného sušeného ovoce, a sirob z cukrové řepy,
který se používal jako sladidlo.
Mgr. Lenka Tomášková
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PŘEDVÁNOČNÍ DRUŽINA

I v družině prožíváme předvánoční čas. Povídáme si o adventu
a jeho symbolech, těšíme se na Mikuláše, vyrábíme vánoční ozdoby, zpíváme známé koledy a sledujeme vánoční příběhy (Legenda o Vánocích). Práce dětí zdobí třídy, prostory před družinou a vitrínu u BPK.
Kolektiv školní družiny
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PLANETÁRIUM A MUZEUM

V úterý 12. listopadu se náš 6. ročník vydal do planetária v
Hradci Králové do planetária. Když jsme dorazili na místo, nejdříve jsme si prohlédli 1. i 2. patro. Pak nás zavedli do velkého
kinosálu, kde nám promítli film Srážky ve vesmíru. Také nám
povídali o souhvězdích a hvězdách, které můžeme vidět na nebi.
Poté jsme přešli do věže druhé budovy, kde se nacházel dalekohled. Bohužel bylo zataženo, takže jsme nic nemohli vidět.
Také nám na zmenšeném modelu ukázali zatmění Měsíce a
Slunce.
Z Hradce jsme přejeli do Holic, kde jsme navštívili muzeum Emila Holuba. Zde jsme zhlédli dokument o jeho životě.
Kromě jiného jsme zde mohli vidět i vycpaného lva, který za
svého života cestovatele věrně doprovázel.
Michaela Talacková

dášem, hraným ne na housle, jak bývá obvyklé, ale právě na violoncello.
Natálie Schejbalová

FLORBAL DÍVKY

FLORBAL SKUTEČ

V úterý 19. 11. 2019 jsme jeli do Skutče na okrskové kolo ve
florbalu žáků 6. a 7. tříd. Hráli jsme proti týmům základních
škol Smetanova a Komenského ze Skutče. Protože jsme byli jen
3 týmy, hráli jsme s každou školou dvakrát.
Naše sestava vypadala takto: Jirka Fridrich, Kája Břeň, Adam
Štrumfa, Aleš Mrviš, Peškové Marek a Radek, Petr Herynek,
Patrik Nešetřil, Vašek Prášek, Štěpán Hromádka, David Lacman a brankář Tom Košňar.
Nad chlapci ze „Smetanovky" jsme dvakrát vyhráli 3 : 2 a 6 :
3, s týmem z Komenského jsme dvakrát prohráli. Celkově jsme
skončili druzí.
Petr Herynek

Ve čtvrtek 17. prosince 2019 se děvčata z 5., 6. a 7. třídy vydala na turnaj ve florbalu. Na turnaji jsme sice byly nejmenší, ale
i přesto se nám na něm líbilo, měly jsme totiž nejlepšího brankáře, a to Andrejku Lacmanovou.
Na turnaji jsme sice nevyhrály první místo, zato jsme vyhrály
něco mnohem lepšího, a sice to, že jsme se skamarádily s jinými
družstvy a navzájem jsme si potom všichni fandili, podporovali se a radili si. My jsme na tomto turnaji asi byly jako jediný
tým, co běžně florbal netrénuje, a proto nad námi většina jiných
týmů vítězila. Turnaj jsme si všechny zúčastněné moc užily a
doufáme, že se s družstvem ze Slatiňan ještě někdy potkáme.
Zuzana Roušarová

SVATÝ MARTIN V DRUŽINĚ

11. listopadu jsme si v družině připomněli svátek svatého
Martina. Přečetli jsme si legendu o sv. Martinovi, zazpívali
písničku, připomněli si tradice a pranostiky tohoto dne, potom
jsme tvořili.

KONCERT DANIEL JUN

V pátek 15. listopadu se v prosečské Sokolovně uskutečnil
koncert nám již dobře známého vynikajícího klavíristy Daniela
Juna, tentokrát s violoncellistou Mikaelem Ericssonem. Měli
jsme možnost se zaposlouchat do krásných melodií, z nichž
jsme některé slyšeli poprvé, ale také nás hudebníci překvapili
známými filmovými melodiemi nebo proslulým Montiho čar-

Prosečský zpravodaj 1/2020

str. 15

www.prosec.cz

Ohlédnutí za rokem 2019 ve Zderazi

Dovolte mi ohlédnout se za tím, co se
událo v naší obci v právě skončeném roce.
Majitelům bylo předáno pět stavebních
parcel v lokalitě na Ztracence. V současné
době se již plně staví a i přes drobné komplikace se určitě brzy dočkáme krásných
nových domků a i toho, že se rozšíří řady
našich občanů.

Pro poměrně velký zájem jsme přistoupili k zadání projektové dokumentace na
dalších 13 parcel, které by se měly realizovat ,,Na Ohrádce“.
Provedla se oprava části cesty na Pasíčka s finanční podporou Pardubického
kraje. V plánu na rok 2020 je její pokračování. Rádi bychom, aby se cesta mohla
zase využívat jako spojnice mezi Zderazí
a Prosečí. Dále byla opravena cesta mezi
ČOV a Všivickým rybníkem s podporou
SOTM.

V obci proběhla oprava chodníků a jejich propadlých částí za finanční podpory
MAS Litomyšlsko.
V loňském roce byla opravena střecha
nad restaurací kulturního domu.
Po ukončení provozu prodejny Zderazanka zvažovalo zastupitelstvo obce další
využití jejích prostor a rozhodlo, že se nebudou využívat k pronájmu, ale budou k
dispozici naší mládeži. V současné chvíli
můžeme konstatovat, že máme krásnou
klubovnu, kde se můžou nejen děti schá-
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zet a zahrát si stolní tenis, šipky a ostatní
hry. Pevně věříme, že ji budou hojně využívat.
Sportovní areál je využíván nejen občany naší obce k pořádání společenských
akcí jako jsou svatby a rodinné oslavy. V
uplynulém roce tedydošlo k výměně nábytku a vybavení výčepu.
Obec Zderaz vlastní lokalitu po bývalém pískovcovém lomu. Projekty pro její
využití doposud nepřinesly nic pozitivního, proto zastupitelstvo obce rozhodlo
pro využití k rekultivaci. První přípravné
práce začaly v roce 2017. Nejednalo se o
jednoduchý proces, přesto před koncem
roku obec obdržela povolení k provozu
tohoto zařízení. V současné době otevíráme lokalitu ,,A“ jako dočasné úložiště
výkopové a stavební sutě. Lokalita ,,B“
bude sloužit jako úložiště výkopové a
stavební sutě pro potřeby obce Zderaz.
Lokalita ,,A“ na ploše 1,75 ha bude po
ukončení záměru oseta travou a po čase
připravena pro stavební parcely.
Bylo vybudováno plato a následně postavena plechová garáž na hřišti pro parkování nového hasičského auta jednotky
obce.
Již delší dobu se zastupitelstvo zabývá
možností vlastního vrtu pro pitnou vodu,
abychom mohli být jako obec soběstační.
Kapacita současného vrtu je nedostačující
a množství vody stále slábne, proto jsme
vděčni za možnost dodávky vody ze sousední Perálce. Bohužel někdy ani to nestačí, proto jsme nuceni dokupovat vodu
z VAK, čímž se samozřejmě cena vody
pro naše občany prodražuje. Pokud by
se projekt vlastního vrtu zdařil, měli bychom o tento problém postaráno na řadu
let i pro další generace.
V uplynulém roce došlo k vážným problémům na hlavním vodovodním řádu.
To nejhorší bylo zažehnáno, ale nyní
víme, že bude nutná výměna části řádu,
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která se bude provádět v roce 2020.

Za přispění mladých hasičů byl proveden jarní i podzimní úklid obce.
Co se týká kulturního života v obci, v
roce 2019 se uskutečnila tradiční Rallye
Ohrádka, kterou plánujeme každý rok,
ale ne vždy to sněhové podmínky dovolí.
V říjnu bylo přivítáno 5 nových občánků Zderaze, kterým ještě jednou přejeme hodně zdraví a krásný život.
V období adventu byl ozdoben vánoční
strom a za přispění dětí ze Základní a
mateřské školy v Perálci i slavnostně rozsvícen. Moc děkujeme všem učitelkám
ZŠ a MŠ Perálec a dětem, že každoročně
obohacují život v naší obci, ať už se jedná
o Velikonoční výstavu, či právě vystoupení u vánočního stromu.
Další společenský život je převážně v
režii SDH Zderaz. Jedná se o každoroční
plesy, pálení čarodějnic, dětský den, taneční zábavu, vepřové hody a soutěže v
požárním sportu. Loni také byla již podruhé uspořádána soutěž Extraligy České
republiky v požárních útocích.
Moc děkujeme hasičům za skvělou reprezentaci obce při soutěžích, kterých se
všechna naše soutěžní družstva zúčastňují
s výbornými výsledky.
Na závěr mi dovolte, abych jménem
Obecního úřadu ve Zderazi popřál všem
krásný rok 2020, hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Za OÚ Zderaz Petr Novák
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Z historie ochotnického divadla v Proseči V

Prázdniny utekly jako voda a s nastáva- obav. Mladý talentovaný herec Vl. Hro- řízeno 80% tuzemské hudební produkce,15%
jícím podzimem přichází dilema. Co dál? mádko se pak zařadil na dlouhá léta jako produkce ze soc.zemí a 5% ze zemí kapitalisticRozhodnutí padlo na veselohru D. Dobri- aktivní herec do všech uváděných divadel kých. Pozn.aut.)
čanina: Společný byt. Sehrána byla 16. 12. na prosečském jevišti.
Opis plakátu a informačního letáku:
1961 v 15 a ve 20 hod.
Byla sehrána celkem dvakrát, ale návštěva
DIVADELNÍ SOUBOR OSVĚZklamání bylo veliké. Ač z pohledu byla opět slabá (98 a 132 diváků). RozlaTOVÉ BESEDY PROSEČ
účinkujících i režiséra se jednalo o vtipnou dění mezi herci bylo veliké. Vždyť jsme se
uvede
veselohru a přítomní diváci se velice dobře snažili podat ten nejlepší výkon. Došli jsme
ve středu 9. května 1962 v 15 hod. a ve
bavili, návštěvnost byla velice nízká. (112 a k závěru, že budeme muset na čas zastavit
20.hod.
svou činnost, a že vybereme takovou hru,
127 diváků)
Divadelní
hru
KARLA ČAPKA :
abychom
konečně
smůlu
protrhli.
Snad
Po skončení premiéry bylo v zákulisí ditoto
rozhodnutí
přinese
nějaký
výsledek.
„M A T K A“
vadelního spolku ticho. Diskuse se pomalu
rozbíhala a padaly i výčitky. Kde jsme uděOsoby a obsazení :
lali chybu? Ptali se herci sebe sama. Vždyť
Matka		
Marie Bártová
souhra klapala výborně a zvláště naše temOtec		
Václav Vobejda
peramentní herečky (J. Seidlová a D. VoOndřej, syn
Josef Novák
bejdová) si přišly na své. Bylo to špatným
výběrem hry? Možná příliš vysoké datum
Jiří, syn		
Zdeněk Novák
s přicházejícími vánocemi? Každopádně si
Petr, syn		
Miroslav Seidlová
řekli, že to ještě jednou zkusí a hned po váKornel, syn
Vojtěch Stodola
nocích se sešli, vybrali našeho významného
Toni,
syn
Vladimír Hromádko
dramatika Karla Čapka a jeho divadelní hru
„MATKA“.
Jan Havran
M. Seidl, V. Vobejda, M. Bártová, V. Hromádko, Starý pán
Titulní role byla opět svěřena výborné
Z. Novák, J. Novák, J. Havran, V. Stodola
Hlasatel		
František Háp
herečce paní Bártové a do role nejmladšího
Hlasatelka
Drahomíra Vobejdová
(Vybrat v té době hru byl někdy problém.
představitele byl vybrán žák 9. třídy místní
devítiletky Vladimír Hromádko. Hra byla Tehdejší nakladatelství DILIA, se řídila směr- Scéna : Alois Vobejda j.h.
naplánována na květnové dny, protože svou nicemi a pro potřeby amatérského – ochotnic- Režie : Václav Vobejda
protiválečnou thematikou se k tomu účelu kého divadla byly omezené možnosti výběru. Text sleduje : Jiřina Gregorová
Tituly zahraničních autorů, byly devizově
výborně hodila.
vázány. Zrovna tak v amatérských hudebních Světla a efekty : Seidl M., Háp Fr.
Hra byla opět velmi dobře nacvičena a tak
Svatopluk Václav Vobejda
tělesech při povinných přehrávkách bylo najsme všichni přistupovali k uvedení hry bez

Město Proseč vykupuje pozemky

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

wellness

RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče
tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384
renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

Hotel Renospond přijme do svého kolektivu

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
Nástup možný od 1. 2. 2020
I. na hlavní pracovní poměr (možnost i zkráceného úvazku)
výuční list v oboru ani praxi nevyžadujeme
II. na dohodu o provedení práce
Pracovní doba: krátký + dlouhý týden nebo dle domluvy.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu, finanční jistotu a možnost celoročního ubytování zdarma.
Podrobné informace Vám rádi podáme
na tel.: 777 848 384, 469 321 282
nebo na e-mailu: renospond@renospond.cz
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DIPRO, výrobní družstvo invalidů

DIPRO, výrobní družstvo invalidů

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:

Technolog

Vedoucí výrobního střediska

Místo výkonu práce Proseč
Pracovní náplň:
- organizace práce podřízených zaměstnanců
- zajišťování termínů a kvality výroby
- zajišťování plynulosti výroby
- dodržování bezpečnosti práce
Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- dobré analytické, organizační a komunikační schopnosti
- zodpovědný a aktivní přístup k práci
- schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů
Nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr
- příspěvek na stravování
- mzda 26 000 Kč

-

Pracovní náplň:
- příprava technologických postupů, norem a předpisů
- organizování technologické přípravy výroby
- zkoušení a ověřování stávajících i nových výrobních postupů
- řešení reklamací
Požadujeme:
- SŠ vzdělání technické
- spolehlivost a zodpovědný přístup k práci
- schopnost týmové spolupráce
Nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr
- příspěvek na stravování
- mzda 30 000 Kč

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

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

STANDARD & JAZZ FUNK

Pátek
7. 2. 2020
19:30 hod.
Společenské centrum Sokolovna v Proseči
Občerstvení, tombola
Předprodej vstupenek:
Lékárna Dobromysl, Proseč
Vstupné 120 Kč
Pořádá Evangelická církev v Proseči a Poličský seniorát ČCE.

Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.
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