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Stavba poldru byla zahájena
Ve čtvrtek 29. dubna 2021 byla za-

hájena stavba poldru Kutřín na řece 
Krounce. Akce je realizována na katas-
tru obce Perálec a města Proseč. Jedná 
se o jednu z nejdůležitějších vodohos-
podářských staveb v Pardubickém kraji. 
Poldr by měl být stěžejním prvkem 
protipovodňové ochrany v povodí řeky 
Novohradky. Investorem akce je státní 
podnik Povodí Labe, náklady na reali-
zaci akce jsou 397 milionů korun bez 
daně. Stavba by měla být dokončena v 
roce 2024.

Hlasový průvodce ožije hlasy 
známých osobností

Město Proseč využilo „korona“ čas 
na přípravu a realizaci projektů, které 
dlouho odkládalo. Podařilo se napří-
klad připravit a namluvit v Barran-
dovských Studiích téměř 50 nových 
audiokomentářů do hlasových prů-
vodců pro Muzeum dýmek. Hlasem k 
vám budou promlouvat Petr Pospíchal 
(dabér Chucka Norrise nebo Roberta 
De Nira) a Ladislav Cigánek (dabér 
známého hlasu z Akta X Davida Du-
chovnyho a akčního Jasona Stathama). 
V minulosti nám namluvil texty také 
Zbyšek Horák, ale slyšet můžete z 
průvodce i legendárního Františka Fi-
lipovského.

Městská sportovní hala Proseč
Stavba nové městské sportovní haly 

postupuje již viditelnými kroky kupředu. 
Nedávno byla instalována ocelová střešní 
konstrukce a hala tak dosáhla své finální 
výšky. Celkové náklady na realizaci spor-
tovní haly jsou více než 43 milionů korun 
včetně daně. Jedná se o jednu z nejvý-
znamnějších investičních akcí v novodobé 
historii našeho města, na kterou se poda-
řilo získat dotaci ve výši 20 milionů ko-
run z Ministerstva financí, programu akcí 
financovaných z rozhodnutí Poslanecké 
sněmovny a Vlády ČR. Zbývající finance 
tvoří přijatý úvěr a prostředky v rozpočtu 
města. Do konce letních prázdnin by 
měly být stavební práce hotové a spor-
tovci se již nyní mohou těšit na uvedení 
nového sportoviště do provozu.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Město Proseč odvolalo ředitele školy
Město se znepokojením sledovalo kon-

fliktní a vyhrocenou situaci mezi vedením 
a některými zaměstnanci školy, která se 
neustále stupňovala a vyvrcholila podpi-
sovou akcí občanů a výzvou 27 zaměst-
nanců školy zřizovateli. Členové rady a 
další zastupitelé vnímají tento nepříznivý 
vývoj v naší škole jako vyvrcholení selhání 
manažerské a řídící funkce ředitele školy. 
Ve středu 12. 5. 2021 proto zasedala ně-
kolik hodin Rada města Proseč, která 
nakonec jednohlasně odvolala ředitele 
školy Mgr. Bc. Josefa Roušara z funkce 
a schválila vypsání konkurzního řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele nebo ře-

ditelky. Do doby zvolení nového vedení 
školy byla následně jmenována dočasnou 
ředitelkou Mgr. Alena Zvárová. Před za-
stupujícím vedením školy stojí nyní velmi 
těžký úkol spojit kolektiv a připravit školu 
na následující školní rok a také předání 
agendy školy nově zvolenému řediteli 
nebo ředitelce, kteří vzejdou z vypsaného 
konkurzního řízení.

Ing. Jan Macháček, starosta města
Miloslav Hurych, místostarosta města
Jan Poslušný, člen rady města
Ing. Radek Šenkýř, člen rady města
Tomáš Háp, člen rady města
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Když ze školy odcházejí dlouholetí kvalitní učitelé, aneb proč se 
rodiče žáků ZŠ Proseč postavili za její pedagogy?

Ke dni 13. 5. 2021 odvolala Rada města 
dosavadního ředitele ZŠ a MŠ Proseč z 
důvodu jeho selhání v manažerské a řídící 
funkci. Tomuto odvolání předcházela 
iniciativa rodičů dětí navštěvujících naši 
školu, rodičů bývalých žáků i ostatních 
občanů města Proseč, kteří si položili zá-
sadní otázky: 

Proč ze školy, která platila po dlouhé 
roky za vyhlášenou a fungovala bez pro-
blémů, postupně odcházejí kvalitní a ob-
líbení učitelé a ač jsou to místní obyvatelé, 
dojíždějí raději za prací do okolních škol? 
Proč se vždy pozitivní a všemi oblíbené 
učitelky z psychického tlaku na pracovišti 
dostávají do pracovní neschopnosti? A ne-
šlo jen o učitele a učitelky, ale i o ostatní 
zaměstnance školy, kteří odešli, protože 
již v prostředí nastoleném dosavadním 
vedením nedokázali s klidem a radostí vy-
konávat svoji práci. 

Současně jsme zjistili, že situace byla již 
tak vyhrocená, že několik dalších dlou-
holetých učitelů plánovalo v novém škol-
ním roce začít pracovat na jiných školách, 
protože způsoby vedení školy a především 
samotné chování bývalého pana ředitele 
pro ně bylo nepřekonatelným problémem. 
Hrozilo tedy, že naše škola přijde o to, co 
je na ní nejlepší, o její učitele, a to jsme 
jako rodiče nechtěli a nemohli dopustit. 

Z tohoto důvodu jsme sepsali Výzvu 
městu Proseč, aby situaci aktivně řešilo. 
Naše snaha může být nyní vykládána 
jako osobní útok, či jiný zájem na sesa-
zení pana ředitele z jeho funkce, ale tato 
její interpretace není správná. Vedla nás 

k tomu obava o budoucnost naší školy, o 
naše skvělé učitele a především o vzdělání 
našich dětí, které již tak poznamenané 
pandemickou situací posledního roku, 
nemůže dál dobře fungovat v atmosféře 
strachu, která pod dosavadním vedením 
ve škole panovala. Našim cílem bylo pod-
pořit všechny učitele a ostatní zaměst-
nance školy, aby neztráceli sílu a naději, 
že vše špatné jednou skončí a budou moci 
opět chodit do práce bez obav a s úsmě-
vem.

Nejen Rada města, ale i všech 273 sig-
natářů Výzvy a další její podporovatelé 
vkládají důvěru v dočasně jmenovanou 
paní ředitelku Mgr. Alenu Zvárovou, že 
uchrání pedagogický sbor a ostatní pra-
covníky školy před dalšími traumaty a 
křivdami a vytvoří jim tak odpovídající 
podmínky k výkonu jejich povolání, které 
je pro mnohé z nich posláním. Věříme, 
že jsme podpořili změnu k lepšímu, která 
povede k uklidnění situace na naší škole. 
Doufáme, že nejen dočasná paní ředi-
telka, ale i nové vedení školy, které bude 
vybráno v konkurzním řízení, pochopí, že 
kvalitní školu dělají především lidé, kteří 
ji reprezentují a hodnoty, které promítají 
do svého vlastního chování. Mezi těmito 
hodnotami by měla být především lid-
skost a úcta k druhým, ať už umějí či dě-
lají cokoliv…

Za všechny znepokojené rodiče a 
ostatní občany města, kterým není lho-
stejné, jakým způsobem se jedná s těmi, 
kteří spolu s námi vychovávají naše děti

Ing. Eva Daňková

Návštěva hejtmana v Proseči
Ve čtvrtek 29. dubna 2021 navští-

vil naše město hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický. Společně s 
vedením města, starostou Janem Ma-
cháčkem a místostarostou Milosla-
vem Hurychem, navštívil dětský Tá-
bor Barrandov v Miřetíně. Prohlídku 
zprostředkoval „šéf tábora“ Radan 
Kukal. Následovala cesta do Proseče a 
setkání hejtmana s vedením města na 
městském úřadě. Hejtman se zajímal o 
právě realizované a také připravované 
investiční záměry města. Jeho pozor-
nost směřovala především na projekty 
nové sportovní haly a zasíťování sta-
vebních parcel.

Mgr. Kateřina Jetmarová

Předláždění křižovatky na náměstí, 
dopravní omezení a uzavírky

Město Proseč připravuje již více než 6 let pro-
jekt revitalizace centra města, jehož součástí je 
mimo jiné zpřehlednění dopravní situace na ná-
městí, vytvoření přechodů pro chodce, vytvoření 
přesně definovaných parkovacích míst. Projekt 
se oddaluje z důvodu chybějících finančních pro-
středků a také neexistence dotačních programů 
na tyto účely. Letos nám Pardubický kraj učinil 
nabídku realizace části našeho projektu v rámci 
rekonstrukce povrchu a zpřehlednění křižo-
vatky na náměstí, kde se sbíhají dvě komunikace 
II. třídy a jedna III. třídy. Město tuto nabídku 
přivítalo, i když s ní budou spojená nepříjemná 
dopravní omezení a uzavírky, které potrvají od 
poloviny června do konce července 2021. Akce 
bude řešena etapově, aby nedošlo k úplnému 
omezení provozu. Za komplikace se jménem 
kraje, ale hlavně města všem velmi omlouváme.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Mikroregion Maštale informuje
Turistické informační centrum Maš-

tale, Muzeum dýmek Proseč, Toulov-
cova rozhledna, rozhledna Terezka i 
Borůvka byly otevřeny se zpožděním

I v letošní turistické sezóně doznalo 
otevření našich provozoven malého zpož-
dění. Vzhledem k tomu, že výklad roz-
volňovacích balíčků a s nimi související 
ustanovení vlády ČR nebyly v některých 
bodech jednoznačné (např. otevření roz-
hleden), obrátili jsme se s žádostí o od-

borné vyjádření na Krajskou hygienickou 
stanici Pardubického kraje. Jednotlivé 
objekty jsme tedy následně otevřeli v ná-

vaznosti na stanovisko této organizace. 
Muzeum dýmek je otevřeno od 8. 5. 2021, 
TIC Maštale od 10. 5. 2021 a rozhledny 
od 15. 5. 2021. 

Moc se omlouváme všem těm, kteří 
chtěli naše objekty navštívit dříve. Pevně 
věříme, že si k nám v letošním roce cestu 
ještě najdete.

Mikroregion Maštale

Novinky Mikroregionu 
Maštale pro letní turistickou 

sezónu 2021
Stávající služby, které místním obča-

nům i návštěvníkům mikroregionu po-
skytujeme, každoročně pilujeme do co 
nejlepší podoby. Pro letošní rok jsme 
připravili i několik novinek. 

Velkých vylepšení doznalo Muzeu 
dýmek viz. článek Marka Rejenta. Na 
rozhlednách i v Muzeu dýmek dojde k 
rozšíření sortimentu občerstvení o vy-
nikající bagety. Také ladíme poslední 
úpravy nových turistických předmětů, 
které Vám představíme příště. 

Největší novinkou však jsou tzv. Mi-
kroička, která budou umístěna v obci 
Jarošov a Příluka. Jedná se o pilotní 
projekt malých informačních center 
bez akreditace Asociace turistických 
informačních center. 

Tyto malé IC mají sloužit zejména 
k informovanosti všech návštěvníků o 
turistických cílech, stravovacích, uby-
tovacích i parkovacích možnostech a 
dalších atraktivitách naší oblasti. 

Rádi bychom tak pozdrželi turisty 
v naší oblasti déle a nabídli jim kom-
pletní servis. Pokud se tato mikroička 
osvědčí, budeme v příštích letech uva-
žovat o jejich rozšíření i do dalších 
částí našeho mikroregionu. 

Přejeme krásné slunečné dny a 
mnoho zajímavých turistických zá-
žitků. 

Mikroregion Maštale

MERIDA CYKLO MAŠTALE 2021 
V letošním roce se na našem území 

uskuteční další ročník prestižního závodu 
horských kol Merida Cyklo Maštale 2021. 
V době, kdy se rozhodovalo o termínu 
konání závodu se situace spojená s pande-
mii COVID- 19 nevyvíjela nikterak po-
zitivně. Stáli jsme před rozhodnutím, zda 
realizovat jen částečný závod v tradičním 
termínu či termín posunout a doufat v pl-
nou variantu závodu. Další překážkou se 
ukázala stavba sportovní haly, díky které 
bychom nemohli plně využit areál zá-
kladní školy pro potřeby závodu.

Tradiční červnový termín jsme tedy po 
velkých debatách byli nuceni nahradit 
termínem zářijovým. Závod horských 
kol Merida Cyklo Maštale 2021 se tedy 
bude konat 11. 9. 2021 a my pevně vě-
říme, že v neomezené míře pro všechny 
závodníky. Přihlašování do závodu již 
bylo spuštěno. 

Nepříznivá situace této doby je spo-
jena i s finančními možnostmi partnerů, 
bez jejichž podpory by nebylo možné 
závody uskutečnit. Velmi si jejich pod-

pory vážíme a děkujeme za ni. Je naší 
povinností využít tyto omezené zdroje 
tak, aby byl zajištěn závod pro všechny 
kategorie i za podmínek vysokých hygi-
enických nároků. Na úkor toho však le-
tos musíme omezit program doprovodný. 
Již nyní víme, že nebude možné realizo-
vat například oblíbenou večerní zábavu s 
kapelou Quattro. Věříme, že tento krok 
pochopíte a v příštím roce již proběhnou 
závody v takové podobě i termínu, na 
které jsme všichni zvyklí. O podrobném 
programu Vás budeme informovat v dal-
ších číslech zpravodaje a na webu závodu 
www.cyklomastale.cz.

Tým pořadatelů 

Hledáme kolegy pořadatele
Organizace závodu by se samo-

zřejmě neobešla bez velkého počtu 
dobrovolníků. Ti jsou zapotřebí na 
tratích, na náměstí, na občerstvovacích 
stanicích ale i u prezence závodu. 

Prosíme tedy všechny dobré duše, 
které se nebojí přiložit ruku k dílu a 
mají chuť stát se součástí skvělého 
a lety prověřeného pořadatelského 
týmu, ať se hlásí na tic@mastale.cz 
nebo na tel. 775 339 104. 

Zkušenosti z předchozích ročníků 
jsou vítané, ne však nezbytně nutné. 
Všichni pořadatelé obdrží tričko, stra-
venky, popř. poukázky do kina, a to v 
závislosti na počtu odpracovaných ho-
din.

Tým pořadatelů Cyklo Maštale

Nabídka práce – úklid ubytovny
Mikroregion Maštale hledá pracovní-
ka úklidu pro turistickou ubytovnu 
Toulovec. Jedná se o úklid 4 pokojů s 
celkovou kapacitou 28 lůžek a vlastním 
sociálním zařízením. Dále kuchyně,  
chodby a úklid kanceláří, jejich sociál-
ního zařízení a chodeb 1x týdně. 

Poměr je sjednáván jako dohoda o 
provedení práce s finančním ohod-
nocením ve výši 100 Kč/hod. Vyža-
dujeme pečlivost, zodpovědnost, chuť 
do práce a časovou flexibilitu. A to ze-
jména během hlavní turistické sezóny, 
kdy je pohyb turistů velký.

Upřednostněn bude ten uchazeč, 
který bude ochoten docházet dlou-
hodobě. V případě zájmu či dal-
ších dotazů se obracejte na email 
tic@mastale.cz či na tel. 775 339 104.
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Nový soused tučňák: Občané Proseče mohou posílat balíčky kdykoliv 
a bez front

Rychlé. Jednoduché. Ekologické. A bez 
front. To jsou Penguin Boxy, které nově mů-
žou využívat občané Proseče k odesílání a 
vyzvedávání zásilek v rámci služby Z Boxu 
do Boxu jen za 59 Kč za balíček, kdykoliv a 
bez čekání.
Posílejte balíčky a šetřete čas, peníze i 
přírodu

Inteligentní Penguin Box se postará o 
vaše zásilky, najdete ho na adrese Záboří 
143, u prodejny Coop. K zaslání balíčku 
vám stačí jen něco na psaní, platební 
karta a chytrý telefon s připojením k in-
ternetu. K vyzvednutí balíčku použijete 
pouze zaslaný PIN kód v SMS a/nebo e-

-mailu.
“Sdílíme vášeň pro inovace a ekologii, proto 

chceme vybudovat projekt světového vý-
znamu. Vidíme, i díky současné pandemii, 
budoucnost v řešení nákupu a doručení přes 
inteligentní výdejní místa, která dokážou 
velké množství zásilek distribuovat rychle, 
efektivně a s ohledem na životní prostředí,” 
uvádí designér boxů Peter Anderle.

Firma reaguje na zájem občanů i obcí, 
proto rádi uvítají podněty, kde byste uví-
tali další Penguin Box na info@penguin-
box.cz.
Zelená budoucnost v přepravě zásilek

Ne náhodou můžete boxy nejčastěji na-
jít v kombinaci se sběrným kontejnerem 
na oblečení. Je to díky spolupráci s firmou 
TextilEco a.s., která se zabývá umístěním 
kontejnerů na oděvy, svozem a znovuvy-
užitím textilu, oděvů, knih, tašek, obuvi 
i hraček. V rámci udržitelného ekono-
mického rozvoje a zefektivnění logistiky 
vznikla myšlenka sběrné kontejnery pro-
pojit s výdejními. Ušetří se tak spoustu 
kilometrů jinak potřebných k vyprazdňo-
vání a/nebo distribuci. Taky díky tomu 

doputuje balíček z jiného kouta republiky 
až k Vám během několika hodin. Solá-
rní panely pak zajišťují výrobu elektrické 
energie na celý chod systému.
Dobrý soused tučňák

Název volně vyplynul z tvarového ře-
šení a odkazuje i na ekologický aspekt 
projektu s cílem přilákat k ekologii i děti. 

Boxy jsou prospěšné i komunitně – ko-
lemjdoucí si na nich můžou zkontrolovat 
například aktuální venkovní teplotu nebo 
čas. Na vyžádání obcí může systém moni-
torovat i prašnost, vlhkost, hlučnost nebo 
přehrávat důležité informace z radnice. V 
této době například i aktuální vyhlášky 
vlády v souvislostí s opatřením proti šíření 
koronaviru.

Firma Penguin Box s.r.o. brzy otevře 
systém i pro e-shopy, zákazníci je tak 
můžou využívat i jako výdejny.
Co jsou Penguin Boxy zač?

Penguin Boxy jsou zařízení obsahující 
výdejní schránky fungující pomocí so-
lární energie. Jejich vzhled je výsledkem 
soutěže zadané firmou, které se zúčastnili 
studenti v rámci ročníkového projektu 
VUT Brno v oboru Průmyslového de-
signu ve strojírenství. Záhy se zrodila v 
startupu Penguin Box i vizionářská my-
šlenka elektrifikace sběrných kontejnerů 
pomocí solárního panelu. A český projekt 
byl oceněný 3 zlatými medailemi z vele-
trhů (Urbis, ForArch, MSV 2019).

Tučňáčí kolonie se neustále rozrůstá a 
má velké plány – stát se jedničkou na trhu 
v expresním zasílání balíčků díky husté 
síti menších automatizovaných výdejen, 
plánování logistiky umělou inteligencí a 
nízkým cenám. 

Více informací na www.penguinbox.cz 
Ing. Peter Anderle

76. výročí konce 
II. světové války

V sobotu 8. května 2021 jsme si při-
pomněli 76 let od konce největšího 
vojenského konfliktu v dějinách lidstva, 
který si vyžádal přes 60 milionů životů. 
Vzhledem k vládou vyhlášeným opat-
řením a trvajícímu omezení volného 
pohybu osob se všechny vzpomínkové 
oslavy nesly spíše v komorním duchu a 
tiché vzpomínce.

Připomeňme si v této souvislosti, že 
se spousta místních občanů zapojila do 
bojů proti nacistům. V bojích padlo 
26 občanů z Proseče a místních částí a 
dalších více než 25 židovských občanů 
zahynulo v koncentračních táborech. 
Na Pasekách padli představitelé odbo-
jové skupiny R3 - Josef Svatoň a Edu-
ard Soška a v Miřetíně padl poslední 
australský voják Lawrence Saywell. 

Nezapomínáme. S úctou vzpomí-
náme na všechny, kteří položili své 
životy a připomínáme si jejich nejvyšší 
oběť.

Ing. Jan Macháček, starosta města
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Muzeum dýmek vstoupilo do nové sezóny
A sezóna to bude jubilejní, již šedesátá, 

protože první expozice byla v domku 
čp. 61 na prosečském náměstí otevřena 
v roce 1961. Muzeum dýmek prodělalo 
v posledních 15 letech výrazné změny, v 
letech 2008 a 2017 se výstavní plochy vý-
razně zvětšily a expozice se výrazně roz-
rostly tematicky i obsahově. V posledních 
třech letech se soustavně pracuje na dal-
ším zdokonalování jejich vizuální podoby, 
na popisech a vysvětlujících textech. Nej-
výraznější změna letos přichází v podobě 
rozšíření nabídky audioprůvodců. Od pů-
vodních deseti komentářů jsme se posu-
nuli k více než padesáti sekvencím, které 
pro nás namluvily hvězdy českého dabingu 
svými známými a veskrze podmanivými 
hlasy. To je velká výhoda, neboť i slaběji 
koncipovaný text po namluvení skuteč-
ným hercem-dabérem získává úplně jinou 
kvalitu. A mnoho dalších aktivit je naplá-
nováno: rádi bychom provedli úpravu mu-
zejního dvorku a (mimo jiné) zdokonalili 
archivaci sbírkových předmětů. Je dobré, 
že lidé do Muzea dýmek chodí, je to pro 
ně poučné, zábavné a návštěvu si umějí 
užít. Jedna zajímavost: někteří návštěv-
níci si myslí, že jsme si dýmky jako hlavní 
téma expozic sami vymysleli a uměle vy-
tvořili. K takovým lidem přistupujeme s 
empatií a je jim vysvětleno, že dýmkařství 
je u nás řemeslo zcela autentické a pro 
Proseč typické. Všichni návštěvníci si letos 
za návštěvu našeho muzea připlatí, neboť 
po mnoha letech mírně zvyšujeme ceny 
vstupného. Jako protihodnotu nabízíme 
originalitu, audiovizuální zážitek a osobní 
přístup. A to se určitě vyplatí.

Zároveň si vás dovoluji pozvat na mu-
zejní podvečer s komentovanými prohlíd-
kami muzea a dalším programem, který 
bude 26. června.

MgA. Marek Rejent

Program:
Komentované prohlídky 
novì doplnìných expozic
Návštìvy domku Terézy Novákové 
Dýmkaøský koutek 
vèetnì ukázky zakouøení dýmky
Doprovodný program

Vstupné dobrovolné

8. Festival ŠumSadu
Přípravy tradičního multižánrového 

festivalu, který vždy v druhé polovině let-
ních prázdnin promění prosečské Rychtá-
řovy sady v kulturní oázu, probíhají i pro 
letošní ročník. Věříme, že situace dovolí 
a festival bude moci přispět svým dílem k 
oživení kulturního života, který se až na 
výjimky na více než rok prakticky zastavil. 
Bližší informace o nadcházejícím ročníku, 
který je naplánován na 13. a 14. srpna, 
můžete průběžně sledovat na facebooku 
festivalu (facebook.com/sumsadu) nebo 
informačních kanálech města Proseč.

Přehled cen vstupného:

PLNÉ 80 Kč
SNÍŽENÉ 60 Kč

- děti ve věku 12 – 18 let 
- osoby starší 65 let
- držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
RODINNÉ (2 dospělí, 2 děti 12 – 18 
let) 220 Kč
SKUPINOVÉ (min 15 osob) 60 Kč
ZDARMA

- dítě do 12 let v doprovodu dospělé 
osoby

- držitel ZTP a ZTP/P do 18 let  
 

Držitelé Evropské karty mládeže EYCA 
a ISIC, rodinných a senior pasů 20% 
sleva ze základního vstupného.
Plné sleva 20% 64 Kč
Snížené sleva 20% 48 Kč

Otevírací doba:
Květen, červen, září   
10:00 – 16:00
Červenec, srpen   
9:00 – 17:00
Říjen – soboty, neděle a svátky  
10:00 – 16:00
Polední pauza 12 – 12,30
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Mateřská škola
Distanční vzdělávání aneb školka 

doma… od 1. března do 11. dubna byla 
i naše školka jako většina ostatních uza-
vřena a předškoláci dostávali ze školky 
úkoly domů. Některé si ale vymýšleli 
sami doma s rodiči. 

Předškoláci jsou opět zpátky ve 
školce… a když se po tak dlouhé době 
vrátili, potřebovali si společně hodně po-
hrát, ale také se připravit na opravdové 
jaro.

Hravý týden se šneky… a protože s na-
šimi šneky jsme se také dlouho neviděli, 
tak jsme věnovali celý jeden týden jenom 
jim. A Vilík a Mariska si nás určitě užili 
také dost. 

Letí, letí čarodějka… o čarodějnické 
škole uslyšíte leckde, ale o čarodějnickou 
školku jen tak někde nezavadíte. A u nás 
jsme ji měli, a od opravdové k nepoznání.

Moje maminka má svátek… jak jinak 
popřát mamince k svátku než kytičkou a 
přáníčkem. My popřáli také, konečně už 
se všemi školkovými dětmi.

Navštivte naše webové stránky a pro-
hlédněte si více fotografií: skolaperalec.cz

Monika Klofátová, MŠ Perálec
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Zprávy ze ZŠ Perálec
Pasování prvňáků na čtenáře

Prvňáčci hlásí, že úspěšně doputovali 
do Království čtenářů. Král Ota I. je pro-
vázel od začátku školního roku slabikářem 
a pomohl jim naučit se všechna písmena. 
Po dočtení slabikáře na prvňáčky čekalo 
hned v pondělí překvapení. Žáci vyluštili 
krátkou tajenku, aby našli klíč od první 
komnaty, kde na ně čekala slavnostní čte-
nářská brána a král Ota I. osobně.

Žáci společně s králem pronesli slib 
malého čtenáře a dostali drobné dárečky. 
Na závěr jim král ukázal královskou 
knihovnu, ze které si mohli hned vypůj-
čit knihu. Poté se s potěšením usadili v 
našem příjemném čtenářském koutku a s 
radostí se pustili do čtení. Kéž by jim toto 
nadšení vydrželo co nejdéle.

Den Země
K příležitosti oslav Dne Země jsme si 

povídali celý týden o tom, jak děti mohou 
přispět k ochraně naší planety. Shlédli 
jsme několik vzdělávacích videí a naplá-
novali jsme naše aktivity. Protože celý rok 
poctivě třídíme ve škole odpad, rozhodli 
jsme se zlikvidovat také odpad v okolí 
školy a hlavně v našem oblíbeném lese v 
Borovince. Připravili jsme k odvozu hli-
ník, který žáci celoročně sbírají a nosí do 
školy.  Vytvořili jsme příšerky ze skládky, 
které dohlížely na správné třídění odpadu.

Venku jsme do květináčů zasadili se-
mínka smrku ztepilého a nyní čekáme, 
zda nám vyrostou mladé stromky. Ve 
speciální misce nám začala klíčit semínka 
ředkve, brokolice a rukoly, na kterých 
jsme si potom pochutnali.
Čarodějnice Belzebuba řádí ve škole i ve 
družině

Celý týden jsme se připravovali na pá-
teční Filipojakubskou noc. Při výtvarné 
výchově vznikla krásná čarodějná díla 
a ve družině jsme vyráběli čarodějnice z 
papíru na vhození do ohně. Protože jsme 
nemohli pálit společně oheň a opékat 
buřty, zavolala nám čarodějnice Belze-
buba a oznámila, že pro obě třídy nachys-
tala čarodějnou dráhu s úkoly.
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Hlavním cílem bylo protáhnout 
všechny svaly a kosti, protože nechceme 
mít hrb jako Belzebuba. Procvičili jsme 
však i matematiku, čtení a prvouku, aby-
chom dokázali správně namíchat čaro-
dějný lektvar. Na konci cesty jsme za od-
měnu našli perníčkový poklad.

Více fotografií najdete na www.skola-
peralec.cz.

Za ZŠ a ŠD Perálec Bc. Jitka Motyčková

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie: 
Martin Goffa – Děvčátko, Martina 
Málková – Závity ulit, Harlan Coben 

– Na útěku, Angela Marsons – Tichá 
modlitba, Patricia Gibney – Ukradené 
životy, Gilly Macmillan – Dokonalá, 
Daniel Cole – Konec hry, Lauren 
North – Dokonalá zrada, Joy Ellis - 
Ztracené dcery, S. J. Watson – Druhý 
život, Hugh Howey – Písek, Stina 
Jackson – Pustina, Neal Shusterman 

– Sucho, Eoin Dempsey – Najdi Re-
beccu, Leila Meacham – Titáni, Kerry 
Fisher – Žena, kterou jsem byla, Diane 
Chamberlain – Nutné lži, Sinéad Mo-
riarty – Dobrá matka, Brooke Harris – 
Když jsi odešel, Charlie Lovett – První 
dojmy, Pola Kinski – Zraněné dětství, 
Nikolaj Vasiljevič Gogol - Revizor
Knihy pro děti:
Ilona Komárková – Králík je taky je-

nom člověk, Josef Quis – Detektiv 
Koumes: Zimní příběh, Jack London, 
Jules Verne, Daniel Defoe, Karel May 

– Velká kniha slavných dobrodružných 
příběhů, Michael Dahl – Děsivé his-
torky, Bear Grylls – Dobrodružství ve 
velehorách

Otevírací doba Městské knihovny:
Úterý:  7.30 - 11.00   12.00 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 11.00   12.00 - 16.00
Pátek: 7.30 - 11.00   12.00 - 16.00

Čistírna oděvů je stále v provozu
Čištění oděvů zajišťuje Prádelna a čis-
tírna Žďár nad Sázavou.
Sběrna oděvů k čištění probíhá v měst-
ské knihovně v době, kdy je knihovna 
otevřena.
Odvoz oděvů k čištění probíhá vždy ve 
čtvrtek 1x za 14 dní.

Z historie divadelních ochotníků v Proseči XVII.
Tak se divadlamilovný divák opět do-

čkal. Soubor tentokrát sáhl po vtipné 
komediální detektivní hře anglického 
dramatika J. Goldwella „Paní Pipperová 
zasahuje“

S nácvikem se započalov říjnu r. 1969. 
Přes obtíže při zkouškách došlo k sehrání 
dvou představení v kulturním domě v 
Proseči. Hra se velmi líbila, i když ná-
vštěvníků bylo poněkud méně, než se če-

kalo.
Premiéru 14. 12. vidělo 119 diváků a 

reprisu 15. 12. jen 57 diváků.
Přesto herci odvedli maximální výkon. 

Zvláště se líbila hlavní postava paní „Pi-
pperové“ v podání zkušené herečky Dra-
homíry Vobejdové. Avšak i ostatní od-
vedli poctivý výkon.

Z nových tváří se objevil na scéně bý-
valý člen a režisér divadelního souboru 
požárníků Jan Stodola. Jeho debut lze 
označit jako velmi úspěšný. Svými zku-
šenostmi jistě bude pro soubor platnou 
posilou, již proto, že soubor tak získal 
dalšího režiséra.

Osoby a obsazení:
- paní Pipperová, domovnice - D. Vobe-
jdová

- inspektor Baxter -  J. Kovář
- detektiv Godard  -F. Kašpar
- Robert Westerby -Jan Stodola
- Mariana Selbyová - Sl. Nováková
- Vickie Reynoldsová - J. Boháčová
- Richard Marshall - V. Vobejda
- Klára Marshallová - Jitka Hápová

Svatopluk Václav Vobejda
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Měsíc březen, první plnohodnotný měsíc ve výzvě našeho maskota, už má vítěze!!!
Náš maskot vyhlásil výzvu v proběhnutí 

naší republiky křížem krážem od Hranic 
až po Jablunkov a od Šluknova po Vyšší 
Brod. Vzdušnou čarou šlo o 764km, po-
dle vyhledávače Mapy.cz jde o přeběhnutí 
vzdálenosti 863km.

Tým, kterému se úkol podařilo splnit 
jako prvnímu nás velmi překvapil. Jedná 
se o jednu z nejmladších kategorií, elévů. 
Kluci a holky ročníku 2010-2011.  

Nejvíce se o výsledek přičinili i vítězové 
běhaní v měsíci březen.
- Jakub Kusý (2011) – naběhal 215 km 

za měsíc. 
- Lukáš Kusý – trenér, který naběhal 

179 km
- Kryštof Dejdar zvládl 121km. 
Klukům děkujeme za aktivitu. Tím, že 

výzvu vyhráli nic nekončí a v běhání po-

kračujeme i v dubnu. Zkrátka dokud nás 
už konečně nepustí zpět ke společným 
tréninkům. Ty nejlepší běžci od maskota 
dostali naše klubové předměty a ještě ně-
jaké jsou připravené i za měsíc duben.

Vydržíme a nevzdáme se!!!
Všem, kteří se snaží běhat a plnit úkoly 

děkujeme. Patří vám velký respekt a moc 
se na vás všechny už těšíme.

A další výzva od trenéra elévů Lukáše 
Kusýho, který běhá pravidelně a pomáhá 
tak svému družstvu k cíli:

Co takhle zkusit oběhnout celou re-
publiku do kola? 

Pojďme do toho všichni!!!! A zapo-
jme i rodinu a okolí sport je důležitý pro 
všechny!!

Ondřej Laška

Koutek naší kronikářky: 

Historie domku Terézy Novákové
Důležitým mezníkem ve vývoji Pro-

seče jsou 20. léta 18. století. Tehdy bylo 
provedeno nové rozdělení půdy rovno-
měrně mezi hospodáře a bylo postaveno 
celé náměstí. Při hranicích katastru pro-
sečsko-zábořského vznikly dvě osamělé 
usedlosti s hospodářskými budovami. 
Půda mezi nimi a náměstím patřila pro-
sečskému záduší, které poskytovalo za 
roční nájem 7 krejcarů stavební místa 
pro nové domky. Začalo se tam říkat „Na 
domkách“. Pak byl borový lesík a zmí-
něné dvě usedlosti, které později dostaly 
číslo popisné 73 a 74. Jejich držiteli byli 
vždy blízcí příbuzní a lidé jim říkali „tajní 
kacíři“, neboť se v jejich domech konala 
tajná evangelická shromáždění.  Podle 
majitelů se na č.p. 73 říkalo u Koutných, 
potom u Zahálků, dále u Chalupníků, to 
když se tam přiženil František Chalupník, 
bratr Josefa Chalupníka, pozdějšího in-
formátora spisovatelky Terézy Novákové. 
Na č.p. 74 bylo u Kostlánů. Držitelem 
nemovitosti byl Antonín Kostlán s man-
želkou Annou. U těchto manželů bydlel 
po příchodu z Uher první kazatel evan-
gelického sboru Mikuláš Toronay, který 
si vzal jejich dceru Kateřinu za manželku. 
Syn Antonína Kostlána František ne-
převzal hospodářství po otci, ale stal se 
pekařem a postavil si na rohu zahrádky 
rodinný domek č.p. 141. Hospodářskou 
usedlost převzal Kostlánův zeť Krčil z 
Hněvětic, ale ten ji neudržel a prodal pří-
buznému Janu Koutnému, který ji vlastnil 
do roku 1839. Pro dluhy ji rovněž prodal, 

a to bratranci Josefu Svobodovi, učiteli na 
prosečské evangelické škole. Ten před-
časně zemřel a zanechal několik nezao-
patřených dětí. Po otci vlastnil domek 
č.p. 74 syn Antonín Svoboda, učitel, po 
něm druhý syn Bedřich, rovněž učitel v 
Proseči. Tak učitelská Svobodova rodina 
vlastnila domek č.p. 74  přes 50 let. Když  
byla v Záboří postavena školní budova s 
bytem pro správce školy, prodal Bedřich 
Svoboda roku 1903 domek č.p. 74 s ce-
lým příslušenstvím prof. Josefu Němcovi 
a jeho manželce spisovatelce Teréze No-
vákové. Manželé Novákovi v roce 1904 
domek přestavěli a nechali na lomenici 

vytvořit nápis: „Mír přebývejž v domě 
tomto. Tato lomenice vyzdvižena nákla-
dem dr. Josefa Němce a Terézy Nová-
kové“. Bydleli zde až do smrti manžela 
vždy v letním období. Jako vdova žila tu 
spisovatelka v letech 1907 – 1912 trvale. 
V zahradní besídce tvořila svá nejlepší 
díla. Těžce nemocnou ji syn dr. Arne od-
vezl do Prahy, kde 13.11.1912 zemřela. 
Domek převzal syn dr. Arne Novák, kte-
rého také osud nešetřil. Ztratil jediného 
synka Radovana a sám zemřel v poličské 
nemocnici ve smutném listopadu 1939.

Podle prosečské kroniky připravila:  
Miluše Rejentová
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ŠOTEK USPĚL V CELOSTÁTNÍM 
KOLE

Již v září jsme Vás s radostí informovali, že se náš časopis Šo-
tek umístil na 1. místě v krajském kole soutěže Školní časopis 
roku 2020 a že postoupil do celostátního kola této soutěže.

Na výsledky z celostátního kola jsme se „ načekali“, obálka s 
diplomy nám přišla až v dubnu. Přesto nám způsobila velikou 
radost!

V celostátním kole jsme získali 3. místo za titulku (obálku) a 
celkové 6. místo v kategorii II. stupeň ZŠ.

Tato ocenění nás velice potěšila a dodala nám ještě větší chuť 
do další práce.

Pro letošní školní rok prozatím soutěž vyhlášena nebyla, ale 
hned jak se tak stane, jsme připraveni časopis do soutěže poslat.

Za redakci Mgr. Jana Pavlovičová

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ 
Přestože byl 15. duben čtvrtek, mohly přijít děti do knihovny.
A přišli – prvňáčci. Přinesli si s sebou čítanky. Po přivítání a 

krátkém seznámení s prostředím knihovny, nám někteří před-
nesli básničky. Potom četli krátký text z čítanky a luštili rébusy 
k němu. 

Prvňáčci už znají všechna písmenka, mohou si tedy sami číst 
knížky. Několik z nich si knížku vybralo a půjčilo domů. Jsou 
to knížky z „Prvního čtení“, které mají velká písmenka a krátký 
text. Jejich paní učitelka si pro ně vybrala knížky s dětskými bás-
ničkami. 

Máme tak na škole další čtenáře, na které se mohu těšit. A 
NEJENOM NA NĚ. 

Blanka Stodolová, knihovnice

PUTOVNÍ KAMÍNEK
Děti z 2. třídy při vycházce našly putovní kamínek. 
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DEN ZEMĚ 2021 – VIDEO ANEŽKY 
Žákyně naší školy Anežka Cachová ze 6. B se se svým videem 

o znečištěné přírodě zapojila do soutěže Den Země 2021 Pardu-
bického kraje, který pořádal krajský portál pro environmentální 
vzdělávání Ekoosvěta. Anežky video bylo výjimečné v tom, že 
ho celé natočila a sestříhala sama.

Hlasování o nejzajímavější video probíhalo přes internet od 
15. 4. do 23. 4., kdy byl zveřejněn vítěz. Anežka s 294 hlasy 
skončila na 7. místě. Anežce moc děkujeme za její účast v sou-
těži i velký zájem o přírodu.

Mgr. Andrea Boháčová

JAK KLÍČÍ FAZOLE, HRÁCH, 
ŘEŘICHA

Prvňáčci pozorovali, jak jim rostou fazole. Děti ze 3. a 4. třídy 
se učily o tom, jak klíčí fazole, hrách a řeřicha.

ANGLIČTINA V 1. TŘÍDĚ
V 1. třídě probíráme slovní zásobu My body. Děti z obrázků 

jednotlivých částí těla tvořily svoji vlastní příšeru a přitom pro-
cvičovaly slovíčka. Posuďte, jak se jim to povedlo.

Martina Nováková, Mgr. Alena Zvárová

ČARODĚJNICE V DRUŽINĚ

MAMINKA MÁ SVÁTEK
Děti v družině vyráběly dárečky pro maminku ke Dni matek.
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POKUS SE SOLÍ
Třeťáci si při prezenční výuce ověřují znalosti, které získali při 

distanční výuce. Výsledky pokusu s odpařováním slané vody je 
nadchly.

Mgr. Věra Stoklasová

ZAHRÁDKA V DRUŽINĚ
Prvňáčci si v družině vyrobili zahrádku. 

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLCE
Předškoláci se v dubnu sešli ve školce. Rozdělili se na kluky 

a holky a užívali si. Byli rádi, že jsou zase spolu. Hodně si hráli 
a povídali. Naučili se básničky, písničky. Vytvořili výkresy, vy-
pracovali pracovní listy. Užili si Den Země a čarodějnice. Bylo 
bezva být zase spolu.

Mgr. Hana Vobejdová

ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO DĚTI Z MŠ
Mladší děti do školky nemohly, ale paní učitelky pro ně při-

pravovaly celý duben zábavné úkoly. Věšely je nejen na plot za-
hrady mateřské školy, ale i k rybníku, ke koupališti, do lesa  a ke 
kozám pana učitele Michálka. Bylo to takové pohlazeníčko ze 
školky.

Mgr. Hana Vobejdová



 Prosečský zpravodaj 5/2021  str. 13 www.prosec.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ
BEZPLATNÉ SLUŽBY
Chcete prodat vaši 

nemovitost?
Les, pozemek, byt, dům, chatu, 
chalupu, nebo jen odborně, 
bezplatně poradit? (přijedeme 
k vám)
V rámci Proseče a okolí, dále, 
Pardubický kraj,  kraj Vysočina 
Celá ČR - po individuální  dohodě

Volejte, nebo pište na email:

Mob: 728 201 301
galko@adreality.cz

Adresa stálé pobočky: 

Za Okály 404, Proseč u Skutče, 539 44www.adreality.cz

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Borská 149, 539 44 Proseč

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
FINANČNÍ ÚČETNÍ

Místo výkonu práce Proseč. 
              
Pracovní náplň:
 - samostatné vedení účetnictví v jednotce střední 
velikosti
 - obsluha saldokont
 - příprava a zpracování účetních závěrek
 - zpracování výkazů
 - zpracovávání inventur, reporting
 - kontakt s auditorem, finančním úřadem a ostat-
ními orgány státní správy

Požadujeme:
 - SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru 
 - znalost a aplikaci účetní a daňové legislativy
 - důslednost, časová flexibilita, komunikativnost
 - organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, 
spolehlivost, aktivita
Nabízíme: 
 - práci v zavedené a stabilní společnosti
 - hlavní pracovní poměr
 - zaměstnanecké benefity(závodní stravování, fle-
xibilní pracovní doba)
 - nástup možný IHNED

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
OBSLUHA KMENOVÉ PÁSOVÉ PILY

Místo výkonu práce Proseč. 

Požadujeme:
- manuální zručnost
- spolehlivost a kladný vztah k práci

Nabízíme: 
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- závodní stravování
- nástup možný IHNED 

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
PRACOVNÍK DO VÝROBY

Místo výkonu práce Proseč. 
              
Pracovní náplň: 

- různé práce v dřevovýrobě 
(vhodné pro osoby se zdravotním postižením)

Požadujeme:
- manuální zručnost
- spolehlivost a kladný vztah k práci

Nabízíme: 
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- jednosměnný provoz
- závodní stravování
- nástup možný IHNED
 
Bližší informace budou podány na adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů 
Borská 149, 539 44 Proseč
tel. č. 469321191, e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan
                p. Tmejová Jana

BPK, spol. s r.o. – výroba dýmek 
přijme zaměstnance na pozici: 
PRACOVNÍK DO VÝROBY
Bližší informace budou podány na adrese:
BPK, spol. s r.o., Podměstská 192, Proseč 539 44
tel.: 777329689
e-mail: jiri.dittrich@bpkprosec.cz

Koupím gramofonové desky do své 
archivní sbírky

Nesbírám vážnou hudbu, dechovky ani 
lidovky

Platba ihned v hotovosti
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92

nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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