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Městský úřad více pro občany

Městský úřad Proseč má od 1. 6.
novou provozní dobu. Záležitosti si
mohou občané vyřídit na úřadě v pondělí, úterý, středu a pátek. V pondělí
do 17:00 hodin, v úterý do 15:30 hodin, ve středu do 16:00 hodin a v pátek
do 14:00 hodin. Ve čtvrtek je úřad pro
veřejnost uzavřen, a to z důvodu, aby
měli pracovníci prostor na místní šetření, jednání s dalšími úřady a zajištění
provozu organizačních složek města.

Josef Dvořák se vrátí v září

Proseč připravuje modernizaci městské knihovny
Město Proseč si je vědomo velkého významu knihovny pro své občany, a proto
jsme začali před několika měsíci připravovat nový projekt modernizace městské knihovny. Kromě zlepšení prostředí
a komfortu pro návštěvníky, plánujeme
hlavně zvýšit kapacitu pro nové knihy,
vytvořit dětské oddělení, instalovat nové
technologie a také změnit výpůjční systém včetně zlepšení informování čtenářů
o přítomných a vypůjčených knihách.

Josef Dvořák se po úspěchu v loňském roce vrátí do Proseče znovu
14. 9. 2020 a tentokrát s legendární
hrou Čochtan vypravuje. Lístky budou
v předprodeji od 8. 7. 2020 od 15 hodin v Městské knihovně Proseč.

Na vizuální podobě nové knihovny spolupracovalo město s Evou Rejentovou,
Markem Rejentem, Andreou Sodomkovou a Jakubem Fafílkem, každý z nich
přispěl do návrhu mnoha nápady. Na
realizaci projektu budeme žádat o dotaci
z Programu rozvoje venkova přes MAS
Litomyšlsko, případně jiného programu.
Odhadované náklady jsou 1,2 mil. Kč, realizace se předpokládá v roce 2021.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč získala dotaci na novou sportovní halu

Nové auto pro SDH Záboří

Město Proseč uspělo se svou žádostí
a získalo dotaci z Ministerstva vnitra a
také Pardubického kraje na nové hasičské auto pro SDH Záboří, obě dotace
tvoří částku 750 tisíc Kč. V současné
době je vybrán dodavatel a nové auto v
ceně 1 mil. Kč je již ve výrobě. Předání
nového vozu Ford Transit L3H2 350
Trend v hasičském provedení jednotce
SDH proběhne do konce roku 2020.
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Do konce roku 2021 by měla mít Proseč novou městskou sportovní halu využitelnou nejen pro potřeby školy, ale
i spolků a sportovních nadšenců. Na
výstavbu nové haly se nám podařilo získat dotaci ve výši 20 mil. Kč ze státního
rozpočtu z programu Ministerstva financí. Celkové náklady jsou odhadovány
na 30 mil. Kč. Město má od roku 2018
připravenou projektovou dokumentaci a
stavební povolení, čekalo se pouze na finanční prostředky. V současné době probíhá výběr zhotovitele. Šatny a sprchy pro
novou halu jsou již téměř hotové a jsou
součástí právě dokončované přístavby.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Perálec v době nouzového stavu

V době, Vládou ČR vyhlášeném nouzovém stavu, se malé obce a myslím, že
i ty větší, musely spoléhat samy na sebe.
Vždyť taková mimořádná situace byla pro
nás všechny nečekaná.
Je pravdou, že zpočátku nebylo nikde
možné sehnat ochranné pomůcky, proto
jsme uvítali iniciativu vedení Mikroregionu Maštale, které nabídlo členským obcím pomoc při zajištění šitých roušek.
Než byly dodány, už se šití chopily
místní šikovné švadleny a tak jsme mohli
v první fázi zásobit naše spoluobčany a
postupně mít našité ještě něco do zásoby. Tímto ještě jednou děkuji našim
šikovným ženám, které roušky darovaly
zdarma.
V první řadě bylo potřeba zajistit
ochranné pomůcky a prostředky pro obsluhu čistírny odpadních vod a další zaměstnance obce. Je pravdou, že ochranné
pomůcky sháněli všichni kolem a tak jejich zabezpečení bylo postupné.
Kancelář obecního úřadu v naší obci
byla po celou dobu každodenně pro občany otevřena.

Do každé domácnosti jsme rozdali po
jednom litru bezoplachové dezinfekce na
ruce, následovalo doručení respirátorů
FFP2 pro důchodce, ženy na mateřské
dovolené a dospělé děti.
V této krizové situaci jsme dále zajišťovali do všech domácností 2x rozvoz
potravin, které byly původně určeny pro
školy, školní kuchyně a kuchyně restaurací.
Veškerou distribuci zajišťovali starostka,
místostarosta, členky ZO s pomocí velitele SDH a účetní obce.
Nabídli jsme našim seniorům možnost
zajištění nákupů, ale žádný z místních
důchodců naší pomoc nepotřeboval. Buď
si nákupy zajišťovali sami, nebo jejich rodiny.
O krizových opatřeních jsme informovali spoluobčany místním rozhlasem i
prostřednictvím našich webových stránek.
Situace pro nás byla složitá, a to především kvůli každodenním změnám v opatření vlády.
V malých obcích, kde není volena rada,

závisí rychlé řešení situací především na
starostovi obce.
V průběhu krizové situace rozhodla starostka o uzavření mateřské školy a to od
16. března, která je po dohodě s ředitelstvím školy už od 11. května znovu v plném provozu. Ochranné prostředky obec
zajišťovala i pro školu.
Moc si vážím aktivity těch, kteří mi
při zajišťování celé situace byli nápomocni, vstřícnosti pedagogů místní školy
a školky, děkuji vedoucí naší prodejny,
která se také potýkala s opatřeními vlády,
bez větší pomoci ústředí Jednoty a v neposlední řadě děkuji spoluobčanům za
pochopení a dodržování všech nařízení a
opatření.
Budeme doufat, že nás další možná
vlna koronaviru nezasáhne. Nejdůležitější
bude naše odpovědnost, musíme si uvědomit, že je důležité nepřestat dodržovat
hlavně hygienická opatření a tak snad vše
společně zvládneme.
S přáním klidných dnů
Milada Drahošová, starostka obce Perálec

Částečná uzavírka mezi Českou Rybnou a Miřetínem
Pardubický kraj připravil projekty rekonstrukce mostů č. 3542-3 a 3542-4 v
úseku mezi Českou Rybnou a Miřetínem.
Stavební práce budou trvat od 17. 6. do
18. 10. 2020. Uzavírka bude řešena jako
částečná, aby byla zajištěna dopravní obslužnost místní části MIřetín a po dobu
uzavírky bude v úseku dlouhém 150 m
řízena doprava semafory. Součástí akce je
také položení nového povrchu komuni-
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kace mezi mosty v celém úseku. Na tuto
rekonstrukci naváže další projekt kraje
III/3542 Česká Rybná - průtah, který
řeší rekonstrukci komunikace přes celou
Českou Rybnou, tento projekt je ve fázi
výběru zhotovitele. V současné době jednáme s krajem o pokračování přípravy
projektové dokumentace na akci III/3542
Miřetín - průtah.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Stolpersteine – česky „Kameny zmizelých“
Doslova Kameny, o které je třeba
klopýtnout (pohledem).
Stolpersteine jsou dlažební kostky s
mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holocaustu a nacistického režimu. Původně je to projekt
německého umělce Guntera Demniga,
který první kámen položil v roce 1992
před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Pokládá je dodnes po celé Evropě.

67 000 kamenů, vložených do dlažby na
zhruba 1800 místech ve 22 evropských
zemích.
Od roku 2008 se Stolpersteine – Kameny zmizelých, nacházejí i v chodnících ve městech v České republice. Do
projektu se zapojila Česká unie židovské
mládeže v roce 2008, jejíž členové přišli s
českým názvem Kameny zmizelých.
V Česku bylo prvních 10 Kamenů zmizelých umístěno v říjnu 2008 na pražském
Josefově. Nyní je již po celé republice nainstalováno několik set těchto Kamenů
ve více než 35 městech. Jenom v Praze je
nyní cca 360 kamenů Stolpersteine – Kamenů zmizelých.
Také z Proseče museli odejít všichni
členové 4 židovských rodin – Kosinerovi, Kopperlovi, Pollakovi a Breintenfeldovi. Proto se město Proseč rozhodlo
pro uctění památky prosečských obětí,
které byly deportovány do transportů,
Stolpersteine - Kámen zmizelých je zapojit do projektu Kameny zmizelých a
čtverhranná dlaždice z betonu s hranou postupně umístit „kameny“ do míst, kde
vždy 10 cm, zakončená mosaznou destič- tyto rodiny žily a odkud musely odejít.
kou nesoucí text „ Zde žil/a….“ s někoPrvních 7 Kamenů zmizelých bude
lika dalšími údaji o oběti. Kameny většiumístěno do chodníku před firmou Ernou pokládá sám umělec do dlažby před
gotep, která sídlí v někdejší vyhlášené
posledním bydlištěm oběti.
Kopperlově továrně na dýmky. Celá roV současné době je napočítáno již přes dina Kopperlova šla do transportu v lednu

a v prosinci roku 1943 - Salomon Kopperl,
jeho synové: MUDr. Benno Kopperl, Jindřich Kopperl s manželkou Marií, a Josef
Kopperl s manželkou Irmou Kopperlovou a synkem Petrem Kopperlem.
Termín uložení Kamenů zmizelých
v Proseči je stanoven na 31. 8. 2020 na
16 hodinu a měl by je ukládat sám autor
mezinárodního projektu Stolpersteine
Gunter Demnig, pokud mu to umožní situace v cestování s ohledem na pandemii
v Evropě.
V příštím roce bychom chtěli položit
dalších 9 Kamenů zmizelých pro členy
rodiny Breitenfeldovi ze Záboří.
Stanislava Češková

Školení první pomoci a resuscitace jednotky SDH Proseč
V sobotu 13. 6. 2020 se jednotka SDH
Proseč zúčastnila školení první pomoci a
resuscitace vedený lektorem Miroslavem
Kušnírem, který pracoval u letecké záchranné služby a v současné době jezdí u
ZZS Skuteč. Při zástavě srdce platí, že v
prvních pěti minutách je 94 % šance na
úplnou záchranu pacienta, po uplynutí
pěti minut jde rychle dolu. Díky úžasné

práci vedení města Proseč má naše jednotka ve vybavení automatický externí
defibrilátor Lifeline od Defibtech a zařadí se do systému First Responderů. V
případě potřeby resuscitace bude naše
jednotka vyjíždět na žádost ZZS a poskytovat resuscitaci do jejich příjezdu.
Petr Džbánek, velitel JSDH Proseč

Omezení provozu sběrného
dvora o prázdninách

Firma Recycling-kovové odpady a.s.,
provozovna Proseč, oznamuje občanům, že Sběrný dvůr města Proseč a
Výkupna druhotných surovin bude v
době od soboty 18. 7. 2020 do soboty
25. 7. 2020 uzavřena z důvodu čerpání
dovolené. Za možné komplikace se
předem omlouváme.
Tým pracovníků provozovny a vedení
společnosti Recycling-kovové odpady

DATANET Computers s.r.o.
nabízí pracovní místo

technika

nástup možný od 1. 7. 2020
Bližší informace:
na tel. 777 11 99 56 - Zdeněk Tmej
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Nová provozní doba Městského úřadu Proseč od 1. 6. 2020

Od pondělí 1. června 2020 je Městský úřad Proseč pro veřejnost otevřen v nové
provozní době:

Poplatky do konce června

Upozorňujeme občany na blížící se
konec splatnosti místních poplatků (za
psa, odpady, apod.) a faktur za stočné,
případně nájemné. Splatnost všech
poplatků a plateb byla z důvodu pandemie Covid-19 a omezené doby provozu pokladny městského úřadu prodloužena radou města do 30. června
2020.
Všechny poplatky, platby a faktury
je možné hradit bezhotovostně převodem na účet, v případě návštěvy pokladny městského úřadu je možné platit v hotovosti, ale také bezhotovostně
kartou.
Instrukce pro bezhotovostní platby
místních poplatků naleznete na adrese https://1url.cz/@poplatky-prosec.
Prosíme občany, aby v případě bezhotovostní platby na účet hradili přesné
částky a nezaokrouhlovali je. MěÚ

7. ročník festivalu ŠumSadu v Proseči bude!

Již tradiční multižánrový festival, který
se vždy v druhé polovině letních prázdnin
odehrává v prosečských Rychtářových sadech, nebude chybět ani v letošním roce.
14. a 15. srpna 2020 si tedy zapište 7.
ŠumSadu festival do svých kalendářů.

Sedmý ročník opět nabídne dvoudenní
program. Páteční večer bude patřit jak
fanouškům hudby, tak i milovníkům neobvyklých chutí. Chuťové buňky uspokojí
během prvního večera Matěj Forman,
jehož festivalový kuchařský koutek v loňském roce sklidil značný úspěch a stal se
dalším festivalovým podiem, se letos na
festival vrátí se svým podáním španělských tapas. Večerní program hudebně
doprovodí litomyšlská jazz-funková kapela Lucky Joke, která se již na festivalu
v minulosti také představila, nyní však
vystoupí v nové podobě s čistě instrumentálním repertoárem. Ani v letošním roce
nebudou na ŠumSadu ochuzeni o zábavu
příznivci filmu. Páteční večer vyvrcholí
promítáním snímku Staříci, který na letošním předávání cen České filmové a
televizní akademie proměnil dvě z deseti
nominací na Českého lva. Kromě ceny za
vedlejší mužský herecký výkon Ladislava
Mrkvičky si odnesl křišťálovou sošku v
kategorii Hlavní mužský herecký výkon
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Jiří Schmitzer za roli Vlastimila – emigranta, válečného veterána a bývalého politického vězně, který se i přes svůj vysoký
věk vydává zpět do vlasti na svou poslední
dramatickou životní misi. V sobotu se
pak jako písničkář Jiří Schmitzer představí osobně na podiu se svou převážně
humornou hudební tvorbou.

Program druhého festivalového dne
však nejprve zahájí divadlo Kufr s vystoupením pro děti, následované alt-popovou
kapelou WxP, kterou na podiu vystřídá
kapela DayDreams – talentovaná pop-rocková naděje z Hlinska, která si proráží svou cestu ke slávě díky chytlavým
melodickým písním. Jen chvíli poté, co v
sobotu večer jeviště opustí výše zmíněný
charismatický písničkář Jiří Schmitzer,
nastoupí neméně charismatická pětice
– Zrní, kterou lze nejlépe charakterizovat následovně: „Bouře připomínající
koncert nebo taky koncert připomínající bouři. Zrní, čtyři Honzové a jeden
Ondřej, hudba proplétající sny a totální
dřeň hudby. Melodičnost běsnící energie,
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texty letící jinam. Jejich poslední album
Nebeský klid má s klidem společný jen
název. Vlévá se do konečků prstů, škube
s každým nervem a nutí vyskočit z vlastního obrysu”. Festivalový line-up pak
uzavře indie-rocková formace Supersonic,
jejíž tvorba je inspirována především britskou kytarovou scénou.
Kromě hudby, divadla, filmu a kultury obecně nebudou opomenuty ani na
ostatní smysly návštěvníků. Pořadatelé
plánují opět obohatit atmosféru Rychtářových sadů o vůni chutného občerstvení
a nebude chybět již také tradiční nabídka
speciální edice festivalového vína. Předprodej dvoudenních vstupenek za 250
Kč začíná v Městské knihovně Proseč 23.
června 2020. Vstupenky pro festivalové
návštěvníky od 12 do 16 let včetně budou
k dispozici za 90 Kč, děti mladší 12 let
mají vstup na festival zdarma.
Další festivalové novinky a aktuality
pro Vás připravujeme, již nyní ale můžeme s jistotou říci, že se v šumném festivalovém sadu potkáme.
Za organizační tým Ondřej Klofát

www.prosec.cz
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Rozhlasový pořad Po Česku z Proseče

Ve středu 3. 6. 2020 se v Proseči a nejbližším okolí natáčel rozhlasový pořad
Po Česku. Průvodcem tohoto pořadu je
zkušený novinář a moderátor pan Václav
Žmolík, který již 20 let objevuje krásy
naší republiky a přibližuje je svým posluchačům.
Nejen o přírodních atraktivitách naší
oblasti si pan Žmolík povídal se starostou města Proseč panem Ing. Janem
Macháčkem, s ředitelkou Sdružení obcí
Toulovcovy Maštale paní Lucií Oherovou a pracovnicí turistického informač-

ního centra Bc. Kateřinou Zelenkovou.
S historií dýmkařství v Proseči posluchače seznámil ředitel společnosti BPK
spol. s r.o. pan Ing. Jiří Dittrich a znalec nejen dýmkařské historie Proseče pan
MgA. Marek Rejent. Samotný pořad byl
vysílán 6. 6. 2020 od 14 do 15 hod na
Českém rozhlasu Dvojce. V následujících
dnech také vznikne článek z této návštěvy
a uvidíme, zda bude naše oblast natolik
lákavá, aby byla použita do další knižní
podoby tohoto pořadu.
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

Turistická ubytovna Toulovec
v novém a opět v provozu

Po nuceném uzavření byla Turistická
ubytovna Toulovec na počátku měsíce
června znovu otevřena. Během zimních
měsíců jsme nelenili a připravili ubytovnu pro návštěvníky tak, aby jim u nás
bylo co možná nejpříjemněji. Podlahy
byly přebroušeny a znovu nalakovány,
pokoje i společné prostory byly vymalovány, byly pořízeny nové lůžkoviny.

Plánovanou rekonstrukci sociálních
zařízení jsme museli přesunout na příští rok, a to z důvodu zrušení dotačních
titulů, s jejichž finanční spoluúčastí
jsme pro tyto účely počítali. V souvislosti s omezením šíření onemocnění
COVID-19 byly pořízeny dezinfekční
prostředky, které mají všichni ubytovaní
k dispozici. Veškeré prostory ubytovny
budou navíc v průběhu turistické sezony
pravidelně dezinfikovány.
Další informace o ubytovně naleznete
na našich webových stránkách www.
mastale.cz, u obsluhy Turistického informačního centra Maštale (budova
Muzea dýmek Proseč), nebo na tel. 775
339 104.
Přejeme Vám krásné dny.

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

Cyklobusem Českomoravským
pomezím přímo z Proseče

I v letošním roce máte možnost přiblížit se cyklobusem do různých koutů Českomoravského pomezí. Tyto turistické
autobusy jsou určeny nejen pro cyklisty,
ale i pro pěší. Dvě z jeho linek (růžová
a zelená) pravidelně projíždí i přes Proseč, Bor či Nové Hrady. Cyklobusy jsou
v provozu od 30. 5. do 28. 9. 2020 o víkendech a svátcích. Na provoz cyklobusů
přispívá finančně také město Proseč.
Jízdní řády všech pěti linek cyklobusu,
podmínky přepravy a další aktuální informace naleznete na www.ceskomoravskepomezi.cz, na facebooku této turistické
oblasti, případně Vám je ráda poskytne
obsluha Turistického informačního centra Maštale (budova Muzea dýmek Proseč), kde budou v nejbližších dnech k dostání letáky s jízdními řády.
Turistické informační centrum Maštale
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Soutěže pro cestovatele, aneb kdo si hraje, nezlobí.

Cestujete rádi? Baví Vás soutěže? Nebo tele, kteří rádi cestují po nejbližším okolí. krát však na kole. Vydejte se na některý z
jen potřebujete motivovat sebe či své Spočívá v návštěvě některé z 25 soutěž- 15 cyklovýletů po Východních Čechách.
děti k výletům? Pak jsme právě pro Vás ních míst Českomoravského pomezí.
připravili přehled cestovatelských soutěží ideálních pro nadcházející léto, při
kterých můžete objevovat krásy blízkého
okolí i vzdálenějších míst. Protože je ale
takových her a soutěží mnoho, přinášíme
alespoň 4 z nich.

GEOFUN – pro milovníky mobilních aplikací

Tato hra je určena především pro ty,
kteří bez mobilního telefonu nevyráží
ani do přírody či na památky. Jedná se o
geolokační zábavnou hru nové generace,
která vychází z populárního geocachingu.

Jak hrát: Do svého chytrého telefonu si
zdarma stáhněte mobilní aplikaci GEOFUN – výletní hry. Po instalaci a registraci se Vám zobrazí výčet her. Vámi
vybranou hru (např. Toulky s Toulovcem) si stáhněte do svého telefonu. Na
stránce konkrétní hry pak uvidíte mapu
se startem (např. Městské maštale). Od
této chvíle již není nutné mít internetové
připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací
na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že
jste na správném místě a začne Vám dávat úkoly, za jejichž splnění sbíráte body.
Znění jednotlivých úkolů dopředu nikdy
nezjistíte, aktivují se, až když dojdete na
místo startu. Sbírat body můžete každý
rok. Letos až do 31. října. Poté budou
ceny rozděleny soutěžícím s největším
počtem bodů.
Co potřebujete: mobilní telefon, tablet
Kde se hraje: celá ČR
Nejbližší hry: Toulky s Toulovcem,
(Toulovcovy maštale) Pivo v Pivnici (Pivnická rokle), Pozlacený život (Vranice),
několik her na Zámku Nové Hrady, Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto
O co se hraje: letos o ceny v hodnotě
43 tis. Kč od společnosti Rock Point
Více o hře: www.geofun.cz

Kouzelné putování Českomoravským pomezím - pro lokální
cestovatele

Tato soutěž je určena pro ty cestova-
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Jak hrát: Na webových stránkách pořadatele soutěže nebo v informačních centrech na území Českomoravského pomezí
si zajistěte hrací kartu, do které budete
lepit soutěžní kupóny. Kupóny získáte
při zakoupení vstupenky do soutěžního
objektu. Tyto místa jsou rozdělena do
několika barev podle lokality, ve které se
nacházejí (Toulovcova rozhledna a Muzeum dýmek mají stejnou barvu). Pokud
nasbíráte alespoň 3 různé kupóny v alespoň 2 odlišných barvách, máte nárok na
dárek. Ten si vyzvednete v některém z
informačních center v Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce, Svitavách nebo Vysokém Mýtě. Hrací karta bude následně
opatřena razítkem. Na již orazítkovanou
hrací kartu není možné vyzvednout další
dárek. Můžete však pokračovat ve sbírání
kupónů a hrát tak o hlavní ceny, kterými
jsou mobil, tablet, víkendový pobyt a další
hodnotné ceny. Musíte však nasbíráte
alespoň 6 různých kupónů v minimálně
třech odlišných barvách. Soutěžící, který
odevzdá hrací kartu s největším počtem
kupónů, vyhrává speciální cenu.
Co potřebujete: hrací kartu (na webu,
či v IC)
Kde se hraje: území turistické oblasti
Českomoravské pomezí
Nejbližší body: Muzeum dýmek Proseč, Toulovcova rozhledna, zámek Nové
Hrady
O co se hraje: mobilní telefon, tablet,
víkendové pobyty, vstupenky, tašky plné
dárků
Více o hře: www.ceskomoravskepomezi.cz

Jak hrát: V této soutěži je nejprve
nutné zajistit si hrací kartu. Tu lze nalézt na webových stránkách organizátora
soutěže nebo v tzv. Vandrovní knížce,
která je k dispozici ve všech informačních
centrech Východních Čech. Kromě hrací
karty Vandrovní knížka obsahuje také
podrobný popis všech 15 tras cyklovýletů.
Na cyklovýletech sbíráte razítka do hrací
karty. Podmínkou je získání alespoň 3
razítek ze 3 různých tras. Stačí absolvovat i jen část cyklovýletu a navíc nezáleží
na tom, zda jedete na kole, koloběžce či
jdete pěšky. Razítko je možné získat na
každé cyklotrase na nejméně dvou místech. Pokud chcete soutěžit o hlavní cenu,
kterou je v letošním roce elektrokolo,
musíte navíc získat bonusové razítko z
prodejny Cyklo Point v Pardubicích nebo
Trutnově. Soutěž končí 20. října 2020.
Co potřebujete: hrací kartu
Kde se hraje: Východní Čechy
Nejbližší okruh: malý rodinný okruh
Chrudimskem
O co se hraje: elektrokolo v hodnotě
70 tis Kč, horské kolo, dárkové poukazy,
koloběžka….
Více o hře: www.cyklopecky.info

Soutěživý průvodce – pro lokální
cestovatele

Tato soutěž je určena pro cestovatele,
kteří chtějí poznat nejbližší okolí. Herním územím je turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko.
Jak hrát: V některém z informačních
center na území Chrudimska-Hlinecka
si vyzvedněte herní knížku s názvem Soutěživý průvodce. Ten je rozdělen do čtyř
celků: 1. Chrudim, Slatiňany, Nasavrky,
Cyklopecky – pro cyklisty
2.Hlinsko, Ždírec nad Doubravou, ChoI tato soutěž spočívá v putování. Tento- těboř, 3. Seč, Heřmanův Městec, Tře-
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trech soutěžních měst. Do slosování o
hlavní cenu postupují všichni ti, kdo splnili min. 3 questy jakékoliv barvy a vyplní
formulář pro vstup do ročního losování
o hlavní cenu. Přehled aktuálních cen je
uveden na web. stránkách organizátora
soutěže. Soutěž se každoročně opakuje.
Slosování bude probíhat vždy ke konci
kalendářního roku.
Co potřebujete: soutěžního průvodce
Kde se hraje: turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko
Nejbližší quest: Maštalský quest, Skutečský quest Za žulovou stezkou, Luže
quest
O co se hraje: batoh, hlavní cena bude
zveřejněna v průběhu roku 2020
Více o hře: www.navstevnik.cz
mošnice, 4. Skuteč, Chrast, Luže a Proseč. Každé z uvedených míst má svůj tz.
„quest“ (u nás např. Maštalský quest). Pro
vyluštění tohoto questu musíte rozluštit 5
podúkolů. Správné odpovědi na tyto podúkoly zjistíte pouze při návštěvě konkrétních zájmových bodů. Věcnou cenu obdržíte při splnění tři questů stejné barvy.
Můžete tedy získat až 4 ceny (z každé
oblasti jeden). Při vyzvednutí ceny bude
soutěžícímu odstřižen kontrolní útržek
na titulní straně příslušného celku. Věcné
ceny lze vyzvednout v informačních cen-

Pro více informací navštivte webové
stránky zřizovatelů jednotlivých soutěží
nebo navštivte Turistické informační
centrum Maštale, kde Vám obsluha ráda
poradí a předá letáky s pravidly ke všem
soutěžím. V příštím čísle zpravodaje Vás
seznámíme s pravidly prázdninové hry
ČT:D, soutěže s hlavou v oblacích Českomoravského pomezí, nebo nikdy nekončící soutěže památek UNESCO pro
opravdové cestovatelské gurmány.
Krásné letní dny plné zábavy přeje
Turistické informační centrum Maštale

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Karin Lednická – Šikmý kostel, Vlastimil Vondruška – Dobronínské morytáty, Osmanský tábor, Jáchymovští
démoni, Mrtvý posel, František Niedl
– Rytíři z Vřesova, Růže a lev, Magda
Váňová – Nebýt sám, Já hlupák, Vlasta
Pittnerová – Pytláci, Páňátko, Katarína Gillerová – Dubnové slunce, Táňa
Keleová–Vasilková – Slib, Jiří Soukup
– Satanova oběť, Jerzy Kosinsky – Nabarvené ptáče, Jo Nesbo – Nůž, Anders de la Motte – Zimní oheň, Jeremy
Dronfield – Chlapec, který následoval
svého otce do Osvětimi, Fania Fénelon
– Osvětimský orchestr, Shari Lapena
– Nevítaný host, Val McDermid – Náhradní řešení, Lisa Jackson – Strach zemřít, Sandra Brown – Zuřivost, Amos
Oz – Mezi svými, Rosella Postorino
– U Hitlerova stolu, Elise Valmorbida –
Madona z hor, Alafair Burke – Ta lepší
z nás, Teresa Simon – Krása a jed oleandru, Michele Campbell – Cizinec na
pláži, Cilla a Rolf Börjlind – Gangréna,
Sebastian Fitzek – Pacient, Anne Ja-
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cobs – Venkovské sídlo: Bouřlivé časy,
Nora Roberts – Když přijde soumrak,
Debbie Rix – Fotografie, Danielle
Steel – V pravý čas, Rana Ahmad –
Ženám snít zakázáno, Soňa Bulbeck –
Deník saúdské manželky
Naučná literatura:
Gisela Perl – Byla jsem doktorkou v
Osvětimi, Roman Cílek – Slepá kolej
dějin, Jiří Datel Novotný – Ďábel z
Vinohrad: Vzpomínka na Jiřího Šlitra,
Václav Havel – Prosím stručně, Josef
Čermák – Záda už mě nebolí, Jean-Ernest Altherr – Encyklopedie alternativní medicíny
Knihy pro děti:
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky:
Na spadnutí, Sue Mongredien – Zatoulané štěňátko, Vladimír Sutějev –
Pohádky se zvířátky, Gabriel Perez-Sevilla – Nejkrásnější báje a pověsti, Alice
Pantermüller – Lenčiny Katastrofy:
Drž zajíce, když ho máš!
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Nacistické zločiny na sklonku
2. světové války

Tragické příběhy nacisty vyhlazených obcí Lidic a Ležáků v červnu
1942 jsou všeobecně známé. Podobně krutý osud však za 2. světové války potkal i obyvatele dalších českých a moravských obcí,
které nacisté vypálili či vyvraždili, a
to dokonce v samém závěru války.
Podle historika Vojtěcha Kyncla byla
atmosféra v dubnu a květnu 1945
velmi napjatá. Nikdo přesně nemohl
vědět, kdy válka skončí a nacističtí
vojáci se snažili co nejdříve dostat k
americkým liniím nebo aspoň uniknout z dosahů sovětské armády. Jakýkoliv odpor vůči ním byl trestán
velice krutě. Dokazují to události v
těchto obcích: V obci Ploštině na Vizovicku bylo ve dnech 19. a 23. dubna
1945 jako odveta za pomoc partyzánům zavražděno a upáleno v hořících
domech 28 lidí. O čtyři dny později
v nedalekém Prlově bylo upáleno 15
lidí, oběšeni byli také zajatí partyzáni.
2. května 1945 – Vařákovy Paseky na
Vsetínsku – opět jako odveta za útok
partyzánů na tamní německé vysílací
stanoviště bylo vypáleno 8 stavení a
umučeni čtyři zdejší lidé.
5. května 1945 - Javoříčko na Olomoucku – v odvetě za partyzánské akce
v okolí Javoříčka, nacisté popravili 38
mužů ve věku 15 – 76 let, celá obec
byla vypálena a zničeno na 30 domů.
5. a 6. května 1945 – Leskovice v
jižních Čechách – fanatičtí esesáci pod
velením válečného zločince Waltera
Haucka pozabíjeli 25 lidí a vypálili
řadu domů.
7. a 8. května 1945 – Konětopy,
střední Čechy – po boji s partyzány,
kteří zajali německou vojenskou kolonu, přišla odveta – vypálení 40 domů
a zavraždění 2 mužů.
9. květen 1945 – Lejčkov, jižní Čechy
– po náhodné střelbě do kolony ustupujících německých a maďarských vojáků,
nacisté ve zběsilé odplatě zabili 23 lidí
a dalších 15 zranili. Zcela zničeno bylo
8 domů s hospodářskými staveními.
Český Malín – česká obec na Ukrajině
založená ve 2. polovině 19. století českými přistěhovalci z Lounska, Žatecka
a Rakovnicka byla vypálena v roce
1943. Nacisté zavraždili 374 Čechů a
26 Poláků.
Připravila Miluše Rejentová
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Z historie prosečských ochotníků X.

Nedávno jsem bloumal v programech
pražských divadel a napočítal jsem celkem 150 kulturních stánků. V roce 1935,
uváděla Praha nějakých 80 premiér ročně!
A to, je podle vynikajícího českého spisovatele, dramatika, esejisty, novináře a
překladatele Karla Čapka (1890 – 1938),
groteskně mnoho. Cituji: „Je to i hospodářsky tak nerozumné, jako když je v jedné
ulici příliš mnoho hospod.“
V Proseči se hrálo jedno, až dvě divadla
ročně. Ochotnické spolky v šedesátých
letech, byly téměř na každé vesnici. Tak
to by se mohla Praha v současné době polepšit, když je tam 150 divadel.
V září 1965 se opět vrhl soubor do nácviku další klasické hry. Tentokrát výběr
padl na Tylovu „Paní Marjánka Matka
Pluku“.
Nácvik se opět rozběhl na plné obrátky.
Zkoušelo se dvakrát týdně a poslední tři
neděle, třikrát týdně.
Měsíc před stanoveným datem pre-

miéry se však těžce zranil představitel
Toníka – František Tlustý a soubor byl
postaven před situaci – najít vhodnou
náhradu. To se také podařilo. Jako nový
člen souboru byl získán mladý traktorista Jan Flídr, který se vrátil na podzim ze
základní vojenské služby. Přesto, že hrál
vlastně poprvé, ukázal se jako nadějný
ochotník a tak se obavy o osud hry brzy
tozptýlily.
Režisér souboru V. Vobejda provedl
také některé textové úpravy a scénarista
Fr. Kašpar přizpůsobil scénu našim podmínkám. Jinak nácvik proběhl již hladce,
a tak mohlo dojít v prosinci k uvedení hry.
Hra se hrála celkem třikrát. Opět byla
uvedena v sobotu pro děti a v neděli se
hrálo dvakrát.
Návštěva byla opět pěkná. Odpoledne
211 diváků a večer 256 diváků.
Obecenstvo přijalo hru s uspokojením
a herci sklidili za svůj výkon zasloužený
potlesk.

Z hereckých výkonů nutno vyzvednout
Františka Hápa, který v roli starého učitele podal opravdu vynikající výkon. Po
jeho monologu se ozval z publika obrovský potlesk, který odměnil jeho herecký
projev. U mnoha diváků nechyběly ani
slzy dojetí.
Na obecenstvo též zapůsobila stěžejní
píseň „paní Marjánky“, kterou složil režisér souboru Václav Vobejda. Melodie
písně byla nahrána s varhaním doprovodem na magnetofonový pásek a živě
zazpívána D. Vobejdovou. Píseň tvořila
základ celé hry.
Důkazem toho, že píseň vyvolala u některých slzy, byl režisér mladoboleslavského divadla Dr. Zdeněk Kuna, který
byl v Proseči na návštěvě. Bedlivě sledoval průběh hry. Dojetí maskoval posmrkáváním do kapesníku.
Při závěrečném posezení a hodnocení
hry, kdy byl požádán o odborné vyjádření
řekl: „Jděte do p….. s těma vobejdovskýma citovkama!“
Obsazení rolí:
Paní Marjánka		
D. Vobejdová
2. Myslivec		
J. Javůrek
Sekáček, strážmistr
J. Novák
Hospodský		
J. Kovář
Liduška, jeho dcera
S. Sobolová
Toník, desátník
J. Flídr
Kilián			F. Kašpar
Honza, chasník		
V. Vobejda
Zápolský, zeman		
M. Křiklava
Starý učitel		
F. Háp
Komorník		
J. Košňar
1. Myslivec		
Z. Novák
Svatopluk Václav Vobejda

Dne 26.března 2020 nás ve věku nedožitých 82 let opustil

V pondělí 25. 5. 2020 jsme doprovodili na poslední cestě našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana
Jana Košňara z Proseče - Záboří.
Děkujeme vám všem, kdo jste se s
ním přišli rozloučit, za vaše projevy
soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina
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pan Blahoslav Rejent,
rodák z Proseče a náš milovaný manžel, tatínek a dědeček.
V neděli 21. června budeme na něj při bohoslužbě v evangelickém
kostele v Proseči vzpomínat a následně jeho urnu uložíme do
rodinného hrobu.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
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Milé děti, žáci, vážení rodiče a spoluobčané,

rád bych Vás informoval o tom, co se v poslední době odePro všechny třídy jsme instalovali nové úložné prostory na
hrálo a odehrává v naší škole.
spací matrace a co děti určitě ocení, je nová výmalba celé školky
V době uzavření mateřské školy jsme se věnovali převážně dů- dětskými prvky a motivy. Autorkami jsou paní učitelky Eva
kladnému úklidu a dezinfekci všech prostor a pomůcek školky, Prášková a Jana Vaňousová.
tzn. nejen tříd, skladů hraček a pomůcek, ale také všech provozních prostor, tj. kuchyně, nádobí a přilehlých místností, zahrady,
zahradního nábytku, hraček a dalších věcí.
Dále jsme prováděli opravy a úpravy některých prostor školky,
které jsme za běžného provozu nemohli realizovat. Byla to
např. instalace úklidových výlevek, zvyšování pracovních stolů
v kuchyni, vybourání dřevěno-skleněných příček v Beruškové a
Předškolní třídě.

Samozřejmostí je práce kolem přípravy různých pedagogických, didaktických pomůcek a materiálů, které jsme chystali
převážně do zásoby na další školní rok. Paní učitelky z předškolní třídy stále připravují materiály, různé úkoly a cvičení pro
předškoláky na web mateřské školy. Chystali jsme dárky a další
věci pro rozloučení s předškoláky. Tablo předškoláků je vystavené u BPK.
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skupinách. První skupina je tvořena třídou 1. a 2. A a učí je společně paní učitelka Věra Stoklasová a asistentka Zuzana Schejbalová. Do druhé skupiny chodí žáci 2. B a 3. třídy a vyučuje
je paní učitelka Lenka Kvapilová společně s asistentkou Lucií
Šibravovou. Třetí skupinu navštěvují žáci 4. a 5. třídy a učí je
paní učitelka Karla Nováková a asistentka Petra Nekvindová.
Výuka probíhá každý den dopoledne (ČJ, M, AJ, PRV, VL, PŘ)
a odpoledne do 14. hodiny, kdy je „družinový“ režim spojený s
výchovami. Výuka probíhá co nejvíce ve venkovních prostorách
školy.

Od 8. června se ve škole schází také žáci 2. stupně. Každý ročník má vyčleněný jeden den týdně na skupinovou výuku a druhý
den na konzultace. Vše se týká zejména předmětů ČJ, M, AJ,
případně dalších dle zájmů a potřeb žáků. Ke dni 9. června je k
této výuce přihlášených 52 žáků 2. stupně.

V současné době probíhá ve školce omezený provoz jedné
třídy, kam chodí 10 dětí. 23. června chystáme rozloučení s
dětmi, které se od září stanou školáky. Mateřská škola bude v
provozu během celých letních prázdnin. Stále je možné děti k
docházce o prázdninách přihlásit.

Pokud nám Ministerstvo školství nenařídí něco jiného, tak
budeme 26. června dětem vydávat vysvědčení ve standardním
složení tříd. Pro 9. ročník také chystáme tradiční šerpování,
které proběhne za dobrého počasí v areálu školy „na schodech“
dne 25. června.

Podobně jako mateřská škola bude v provozu celé prázdniny školní družina i se stravováním. Opět je možné děti na
prázdninový provoz do školní družiny přihlásit.
V základní škole proběhlo od 11. května do 5. června vzdělávání žáků 9. ročníku, kteří se intenzivně připravovali k přijímacím zkouškám na střední školy. Scházeli se třikrát týdně na 8
V tomto období není o překvapení nouze, takže jsme na vše
vyučovacích hodin (M a ČJ).
připraveni a já pevně věřím, že se tento školní rok ještě všichni
Od 1. června se začali vzdělávat žáci 1. stupně. K datu 8. uvidíme. Těším se na děti nejen já, ale i všichni učitelé a zaměstčervna bylo přihlášených 35 žáků 1. stupně, kteří se učí ve třech nanci Základní školy a mateřské školy Proseč.
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Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč

CO JSME ZASADILI, TO NÁM VYROSTLO

I v tomto školním roce jsme dodrželi pěknou tradici, kdy prvňáčci společně s deváťáky zasadí v areálu školy cibulky jarních
květin. Cibulky jsme zasadili společně 2. října a vy se s námi
můžete podívat, jak nám to krásně vykvetlo.
Prvňáci, poznáte kytičky, které jsme na podzim spolu zasadili?

TVORBA NAŠICH ŽÁKŮ

Žáci 9. tříd

Škola mých snů
Moje škola snů? Ptám se. Tak ta by vypadala jinak, než ta, do
které chodím. A jak?
Než se vstoupí do školy, každý bude muset svým čipem označit
dveře. Líbilo by se mi, kdyby i šatny byly na čip. Některé školy
už to tak mají, většinou ale střední školy nebo vysoké.
Bylo by to tak, že kdyby přišel do školy žák, zadal by si předměty, které ho zajímají. A každý rok by si to mohl obnovit, případně obměnit. Škola mých snů by ale byla na 10 let. Žáci by
mohli opakovat ročník celkem 3x.
Jak by asi vypadala? Byla by to budova o třech patrech velká jako
dvě naše školy. Zaměstnanců by měla okolo 50, z toho 25 učitelů a zbytek kuchařky, uklízečky, školníci atd. Paní uklízečky
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budou jezdit s moderními umývacími stroji.
Učitelé budou mít luxusně vybavené kabinety s velkými měkkými křesly.
Žáci by měli možnost zapojit se do školních projektů, kroužků
a závodů.
Tělocvična by v této škole byla velká jako sportovní hala, daly by
se tam hrát různé sporty, aktivity. Školní hřiště bude na různé
sportovní hry.
Školní jídelna bude krásně vybavená a bude vždy vařit dvě jídla.
Žáci by si je volili týden dopředu. Jednou do roka by vařili to, co
by se zvolilo ve školní anketě.
Škola mých snů by měla okolo 500 žáků a třídy by se rozdělovaly po 20 dětech, dělily by se na diferencované skupiny. Byla by
elektronická ŽK a elektronická třídnice.
Moje škola snů by na začátku roku dávala každé třídě rozpočet v
hodnotě 1000 Kč. Děti by musely mít na druhý stupeň nebo už
od páté třídy mobilní chytrý telefon na výuku.
Škola mých snů by pořádala přednášky, besedy, atd.
Konzultační hodiny by měla 2x do pololetí.
Ve třídách by byly SMART tabule. Učebna informatiky by měla
20 a jeden náhradní počítač. Chodilo by se na venkovní přestávku.
A celá škola by byla vymalována v barvách duhy.
Ale myslím, že ne všechny tyto nápady bych využil v realitě.
Naše škola je fajn i tak!
Petr Herynek
Škola mých snů
Podle mě by škola snů vypadala takto:
Jedna část školy by v sobě měla velký bazén na hodiny plavání
a vedle by byla vířivka na odpočinek. Žáci by nenosili těžkou
tašku, ale jen tablet, ve kterém by všechny předměty byly. V tabletu by byly i rozvrhy hodin, soutěže, atd… Žáci by si nosili jen
sešity. V každé třídě by byly židle s měkkými polštáři. V jídelně
by místo židlí měli křesla a malé gauče. Každý žák by si mohl
z jídelny vzít kakao a svačinu na celý den. Tělocvič-na by měla
velká skleněná okna a všechno v ní by bylo zbrusu nové. Měla
by i činky, běhací pásy, atd… Třída pro přírodopis by vlastnila
terária s ještěrkami a hmyzem, různé rostliny v nádobách a obraz s nákresem stromu života. Celá škola by měla hezký nátěr a
moderní vybavení. Venku by se dala vypůjčit kola a elektrokola.
V učebně, kde by se učila chemie, fyzika a laboratorní práce, by
byly samozřejmě nové mikroskopy, ampulky se zvláštními slitinami a různé kovy seřazené po sobě. O velké venkovní pře-stávce by ten, kdo nechce jít ven, mohl zůstat uvnitř. Bylo by
dovoleno, když napadne sníh, se koulovat a na podzim se zase
vycpávat listím. Smart tabule by byly vylepšeny tak, že se žáci
mohou koukat na 3D filmy. Kdyby se dívalo na film, žáci by
dostali 3D brýle u jídelny. Když někdo nepochopí látku, stačí,
aby se kouknul na tablet, kde daná látka je. Když do školy přijdou invalidé nebo staří lidé, bude pro ně připraven výtah. Až se
bude někdo při zeměpisu chtít podívat na hvězdy, protože právě
budou probírat vesmír, jenom vyjde na střechu školy, která je
ohrazená zábradlím (samozřejmě hvězdy budou vidět až večer).
Všechny rostliny budou udržované. Omluvenky půjdou posílat
přes žákův tablet. Byla by tu i půjčovna pomůcek, kdyby někdo
nějakou zapomněl. Na žákův tablet by byl speciální měkký obal,
aby když žák hodí taškou, se tablet nerozbil. Jistě bych toho vymyslel i víc, ale i toto by mi stačilo…
Josef Sodomka
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Co jsme stihli ve školní družině před uzavřením školy:

kterou nám učitelé hezky vysvětlí a když něco nevíme, tak nám
poradí a učivo dovysvětlí.
I přes všechny výhody bych ale raději chodila do školy a radovala se se svými kamarády. I když je tato doba těžká, mám svoji
rodinu, která mně s učením velice pomáhá. Když něčemu nerozumím, vždy mně to někdo z rodiny vysvětlí a poradí s učivem.
Chtěla bych, aby tato doba pandemie už skončila a vrátilo se
vše k normálu. Na všechny se těším a přeju si, aby se všichni
vrátili v pořádku a hlavně ve zdraví! :)
Veronika Marková

Když jsme se 10. března v poledne dozvěděli, že od následujícího dne už do školy nepůjdeme, většina z nás zajásala. Všichni
jsme si mysleli, že budeme mít krátké prázdniny a nejpozději za
týden se do ní vrátíme. Kdo by si pomyslel, že do školy ne-půjdeme několik měsíců? Myslím, že nikdo.
Nejdřív to bylo dobré, když se ale začaly stránky školy plnit
úkoly z jednotlivých předmětů, už mi to tak moc legrační nepřipadalo. Ze začátku pro mě bylo složité se k učení donutit a
nechal jsem všechno na poslední chvíli, ale brzy jsem pochopil,
že tak to nepůjde. A to jsme většinou jenom opakovali. Potom
přišlo něco horšího. Nová látka. Jak ji mám zvládnout, když mi
ji nikdo nevysvětlí? Poznal jsem, že mi vlastně škola chybí, že
když to ve škole slyším, dovedu si spoustu zapamatovat a doma
mě čeká poloviční práce. Mezi nevýhody výuky na dálku určitě
patří to, že se většinu musím naučit sám nebo s rodiči.
Ale víte, co mi schází úplně nejvíc? Spolužáci a vlastně i učitelé!
Matyáš Novák

Výhody a nevýhody výuky na dálku

V úterý 10. 3. 2020 jsme se dozvěděli, že nebudeme chodit do
školy kvůli koronaviru. Ihned se muselo řešit, jak se bude výuka
na dálku vynahrazovat. Škola vymyslela způsob výuky, a to tak,
že na stránky školy nám zadávají průběžně z každého předmětu
úkoly, videa a výpisky k probíranému tématu. Dále také pokyny
k domácí výuce a domácí úkoly.
Každý týden se konají také videokonference z určitého předmětu. Alespoň na videokonferencích vidíme své učitele a spolužáky. V den, kdy jsem se dozvěděla o tom, že nebudeme chodit
do školy, byla jsem na jednu stranu šťastná a na druhou smutná.
Šťastná jsem byla, protože to má své výhody, jako např. dělat si úkoly v průběhu dne kdykoliv chci, vstávat kdy chci a nevstávat brzy ráno do školy. Ale má to i určité nevýhody. Tak
například, že neuvidím své kamarády a úžasné učitele, že látku,
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Po pravdě řečeno podle mého názoru výuka na dálku má více
nevýhod než výhod. Člověk žije v neustálém stresu, že nic nestíhá, a navíc domácí prostředí nutí lidi dělat jen to, co je baví,
a relaxovat. Výhod má výuka na dálku jen málo. Neprospívá to
žákům ani učitelům a přidělává to hodně práce. Tedˇ si říkám,
že moje řeč nezní moc pozitivně, ale tak to prostě je, ve světě
jsou věci špatné, ale i dobré. Výuka na dálku vyžaduje hodně
silnou vůli na překonání osobní lenosti, ale alespoň nás naučí
spoustu nových poznatků, například to, že může být ještě něco
horšího než škola. Někomu možná výuka na dálku vyhovuje, ale
mně ani moc ne. Jediné, co mohu dělat, je čekat, až to přejde a
vrátíme se šťastně do školy s vědomím, že se budeme muset učit
doma jen před písemkami.
Justýna Pavlisová
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Rodinné centrum Mikeš je opět otevřeno a zve dospěláky
s dětmi do 5 let na pravidelné dopolední programy, které
probíhají každý čtvrtek od 8:30 do 12:30. Během dopoledne
mohou děti využít hernu s hračkami, mohou kreslit, modelovat, apod.
Od 10 hodin začíná společný program, během kterého zpíváme, hrajeme na orffovy hudební nástroje, učíme se říkanky
a cvičíme, hrajeme hry s padákem, míčky, následně vyrábíme
- malujeme barvami, stříháme, lepíme.
Neostýchejte se, přiďte k nám nakouknout a přidejte se k
nám.
V červnu jsme pro vás přichystali dvě besedy - "Rady v
nouzi, Odolná domácnost" a "První pomoc". Na besedu
může přijít kdokoli z veřejnosti. Vstupné na besedu je dobrovolné. Více se dozvíte na FB, webu nebo plakátech.
Rodinné centrum Mikeš bude fungovat i o prázdninách.
Každý čtvrtek bude připraven program pro děti, a to od 9
hodin. V případě příznivého počasí budou programy probíhat na farní zahradě, za deště nebo chladného počasí v sále v
přízemí fary.
Krásné letní dny dospělákům a dětem.
Těším se na viděnou.
Romana Titová (vedoucí RC Mikeš)

Rozpis služeb stomatologů
III. čtvrtletí 2020

Datum Den
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Město/Obec Ulice

4.7.

So

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč

Zahradní 240

5.7.

Ne - Sv. MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč

Zahradní 240

6.7.

Po - Sv. MUDr. Zuzana Hejlová

Skuteč

Smetanova 315

11.7. So
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Lékař(ka)

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

12.7. Ne

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

18.7. So

MUDr. Zuzana Hejlová

Skuteč

Smetanova 315

19.7. Ne

MUDr. Zuzana Hejlová

Skuteč

Smetanova 315

25.7. So

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko

Nádražní 548

26.7. Ne

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko

Nádražní 548

1.8.

So

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč

Zahradní 240

2.8.

Ne

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč

Zahradní 240

8.8.

So

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko

Družstevní 1401

9.8.

Ne

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko

Družstevní 1401

15.8. So

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč

Smetanova 568

16.8. Ne

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč

Smetanova 568

22.8. So

MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31

23.8. Ne

MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31

29.8. So

MUDr. Michael Chlud

Skuteč

Smetanova 568

30.8. Ne

MUDr. Michael Chlud

Skuteč

Smetanova 568

5.9.

So

MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31

6.9.

Ne

MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31

12.9. So

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko

Wilsonova 590

13.9. Ne

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko

Wilsonova 590

19.9. So

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

20.9. Ne

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

26.9. So

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč

Tyršova 386

27.9. Ne

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč

Tyršova 386

28.9. Po - Sv. MUDr. Eva Konývková

Hlinsko

Nádražní 548
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Krátké zprávy z Ateliéru Viki v Proseči

Vážení příznivci tvoření
a výtvarného umění, po
delší odmlce díky co-vid
19 se opět otevřel Ateliér
Viki veřejnosti. Přibližně
jedenkrát do měsíce zde
pořádám den plný tvoření,
který je určen, jak dětem,
tak dospělým. Termíny
jednotlivých akcí jsou vystaveny jak ve výloze ateliéru, na vývěsní tabuli města, tak i
na www.atelierviki.cz, kde se můžete předem na akci přihlásit nebo můžete zavítat
třeba jen cestou z procházky, tvoření je
většinou uzpůsobeno tak, aby i za krátký
čas bylo si možné něco vytvořit pro radost
svou nebo jako malý dárek pro své blízké.
Od listopadu 2019 se uskutečnilo již

více než deset setkání, takže Vám mohu i
nabídnout fotografie z tvorby příchozích.
Pokud byste měli zájem o individuální
tvorbu, máte nápad, ale nevíte, jak se ho
zhostit, ale tvořit byste chtěli sami nebo
přemýšlíte třeba nad netradičním dárkem
pro své tvořivé děti k narozeninám, je
možné se domluvit i mimo termíny akcí.
Pokud chcete namalovat ode mě něco pro
Vaše blízké, domluva je možná také, z důvodu mé práce dentální hygienistky, jsou
moje časové možnosti trochu omezené,
proto raději prosím s dostatečným předstihem, a to na tel. 777627807. V ateliéru
si lze zakoupit i obrazy již vytvořené, a to
buď přímo nebo přes e-shop na www.
Na setkání s Vámi při tvoření se těší
Ivana Müllerová, DiS.

Plánované akce v ateliéru Viki
2.pololetí 2020
www.atelierviki.cz
Možnost zakoupení obrazů v průběhu konání akcí, ev. po tel.
domluvě na 777627807 ev. na Mullerova@atelierviki.cz.

1)

26. 7. 2020 od 10. do 17. hod

2)

23. 8. 2020 od 10. do 17. hod

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kouzlení s nití, papírem, enkaustika

Jmenovky k domu, obrázky z kamínků

19. 9. 2020 od 10. do 17. hod
Výroba váziček, kouzlení z drátků

11. 10. 2020 od 10. do 17. hod
Co dokáže akryl…

21. 11. 2020 od 10. do 17. hod
Výroba adventních věnců

6. 12. 2020 od 9. do 16. hod

Výroba dárků z kamínků, enkaustika

13. 12. 2020 od 9. do 16. hod
Vánoční stromečky v malém

20. 12. 2020 od 9. do 16. hod
Dárky na poslední chvíli…

Na setkání s Vámi se těší Ivana Müllerová
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Máte obavy o své blízké? POMOC STÁLE PO RUCE
„Dosáhnout a být na dosah“

Pomoc seniorům v izolaci

ASISTENČNÍ
A TÍSŇOVÁ PÉČE

Registrovaná tísňové péče Anděl na drátě
je sociální služba s pověřením státu (MPSV),
která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela
ZDARMA.

Registrovaná sociální služba s pověřením MPSV ČR
1

Ve stávajícím nouzovém stavu karantény
se ocitli senioři v izolaci. V objemu informací, nařízení a omezení, se ne vždy orientují
a rozumí jim. U osaměle žijících seniorů tak
mohou, v důsledku izolace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti a strachu,
které mohou vést i ke zhoršení zdravotního
stavu.

NON-STOP 24/7 pomoc v krizových situacích

• zranění či ohrožení života při pádu a zhoršení zdravotního stavu
doma i venku
• SOS tlačítko - Hodinky eWatch nebo přívěšek eSafe
• GPS lokalizace klienta po aktivaci alarmu
• hlídání nízké aktivity, kontrola stavu
klienta, připomínání užívání léků

Anděl na drátě poskytuje těmto seniorům asistenty, kteří jsou jim kdykoliv k dispozici. Pravidelně,
ve zvoleném intervalu, volají uživatelům a ověřují, zda jsou v pořádku, užívají správně léky, zjišťují,
jak se jim daří a jestli nepotřebují s něčím pomoci či něco zařídit. Zprostředkují zajištění nákupů,
poradí ohledně dalších sociálních služeb, či projevenou empatií a dobrým slovem seniora povzbudí.

• detekce pádu, kontaktování
nastavených osob, přivolání pomoci IZS

2

Linka pomoci a bezpečí pro seniory

• non-stop pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech
• pomoc a rada před podvodnými praktikami podomních
a telefonních prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti.

3

Příjem telefonických hovorů a vlastní
neomezené volání

• bez mobilního telefonu, bez plateb za SIM kartu

Jistota pro Vás a Vaše blízké 24 hodin každý den

800 555 655

I

www.andelnadrate.cz
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Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz.
Asistenti obratem volají zpět a pro zařazení mezi uživatele služby stačí znát jméno, telefonní číslo
a adresu. Po nastavení požadavků a ověření souhlasu uživatele s poskytováním služby dojde k její
aktivaci.

Uživatel se k ničemu nezavazuje, nic neplatí a službu může kdykoliv ukončit.

• příjem hovorů od rodiny a přátel a vlastní neomezené volání
ze zařízení

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka

Pomoc a podpora stále nablízku

Služba
ní
a SOS zaříze
rové

Seniorům, kteří v důsledku zhoršování zdravotního stavu čelí riziku
pádů či ohrožení zdraví a života, je určena Tísňová péče Anděl na
drátě. K poskytování této služby je nezbytné SOS komunikační zařízení (chytré hodinky). Anděl na drátě poskytuje všem potřebným
toto SOS zařízení včetně služby po celou dobu omezujících opatření rovněž ZDARMA.

navi
v době koro
situace

www.andelnadrate.cz
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Českázahrada.cz

prodejna zahradní techniky za internetové ceny

prodejna: osík u Litomyšle

e-shop: www.ceskazahrada.cz

regionÁLní centrUM kvaLitní zahradní techniky znaČek:

kvalitní v rakousku vyrobené zahradní traktory v akci
oproti konkurenci
ve stejné ceně získáte:

robustnější stroj se silnějším rámem + kvalitnější hydrostatickou převodovku
+ nejlepší sběr do koše (i mokré trávy) na českém trhu.

solo by AL-KO T 15-93.9 HD-A Black Edition

solo by AL-KO T 22-103.8 HD-A V2

V této ceně nejsilnější
motor ve své třídě.

Skvělá cena za traktor
s dvouválcovým motorem

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Motor: AL-KO Pro 450
Zdvihový objem motoru: 452 cm3
Max. výkon motoru: 15 HP
Čistý výkon motoru: 7,7 kW
Pracovní šířka: 93 cm
Počet válců: 1
Převodovka: hydrostatická
Objem sběrného koše: 220 l
Počet nožů: 2
Výška střihu: 30-80 mm, nastavení centrálně, 6 poloh
Kola vpředu/vzadu (palce): 15x 6,0 - 6 / 18x 8,5 - 8
Hmotnost: 222 kg

k dispozici je také model se slabším motorem za super cenu 42 900 kč!

49 990 Kč

44 990 kč

Motor: AL-KO Pro 700 V2
Jmenovitý výkon (kW / min.): 12,2 kW/2,450 ot./min
Obsah: 700 ccm
Šířka sečení: 103 cm
Počet válců: 2
Převodovka: hydrostatická,
Kola vpředu/vzadu: 15“ / 18“
Objem sběrného koše: 330 l
Počet nožů: 2
Výška střihu: 30-90 mm, nastavení centrálně
Vyprazdňování sběrného koše: teleskopická tyč, signalizace plného koše
Hmotnost: 237 kg

v nabídce je také traktor se silným jednoválcovým motrem
aL-ko pro 450 za super cenu 48 990 kč!

68 990 Kč

63 990 kč

Dovezeme až k Vám na zahradu, předvedeme a na místě zaučíme obsluhu. Akce platí do 100 km od Litomyšle do vyprodání akčních zásob.

UpozornĚní: tato akce je akcí na prodejně pro naše zákazníky z okolí Litomyšle, nemusí být prezentována na internetových stránkách – volejte telefon 603 579 047.
zajíMÁ vÁS jinÝ typ traktorU, SekaČky apod.? zavoLejte nÁM a MŮŽeMe naBídnoUt zajíMavé podMínky i na daLŠí zahradní technikU.

kamenná prodejna: osík u Litomyšle
tel.: 603 579 047 v pracovní dny 9.00 – 15.00 hod.

Kompletní nabídku zahradní techniky najdete na www.ceskazahrada.cz
Zavlažovací systémy, zahradní hadice GARDENA najdete na www.zijemezahradou.cz

Rozšířili jsme pro vás
naše služby!
LBtech a. s. Litomyšl

Od 1.3.2019

Výstavba inženýrský sítí

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

nově zavedená

SBĚRNA PRÁDLA

VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY

Požadujeme: Středoškolské vzdělání technického směru

ŘIDIČ

v provozovně
ODĚVY SEKÁČ - MICHAL VOPAŘIL
539 44 Proseč 56

Požadujeme: Řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz

Nabízíme:

Finanční ohodnocení odpovídající pracovní pozici
Stravenky
Cestovní náhrady
Příplatky za práci přesčas
Roční odměny
Příspěvky na penzijní pojištění
Možnost rozšíření kvalifikace
Individuální přístup ke každému zaměstnanci
Práce v mladém a přátelské kolektivu
Zázemí prosperující společnosti

Zajistíme za vás praní vašeho prádla
a oděvů v profesionální prádelně
a odborné čištění oděvů v čistírně.
Informace a ceníky u pracovníků na uvedené provozovně.

Projekt Sběrna prádla CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009825)
je spolufinancován Evropskou unií

Kontakt:
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
lbtech@lbtech.cz, 603 782 907, www.lbtech.cz
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