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Z-Box je v Proseči

Z-Box Zásilkovny pro příjem a výdej zásilek nonstop 24 hodin denně byl
právě instalován u Městské knihovny v
Proseči. Zavedení do systému by mělo
proběhnout 4. října 2021. K odesílání
a přijímaní zásilek bude nutný chytrý
mobilní telefon s aplikací Zásilkovny a
aktivované Bluetooth.

Městská sportovní hala je dokončena

Hasiči budou mít nové auto

Město Proseč si je vědomo nezbytnosti a potřebnosti hasičů, a proto
pokračuje v dovybavování svých hasičských jednotek. Jednotka SDH Proseč
bude mít do března 2022 nový 9místný
dopravní automobil Ford Transit
Kombi L3H2 350 Trend v provedení
4x4. Minulý rok se podařilo na nové
auto získat dotaci z Ministerstva vnitra
ve výši 450 tisíc korun a letos nám ještě
poskytl dotaci ve výši 300 tisíc korun
také Pardubický kraj. Cena nového
dopravního automobilu na základě veřejné zakázky je 1,27 milionu korun.
V souvislosti s novým autem bude na
Budislavské ulici zřízeno také nové výjezdové stanoviště jednotky hasičů.
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Právě dokončená nová sportovní hala
se stala jednou z největších investičních
akcí města Proseč za posledních 60 let.
Celkové náklady na výstavbu přesáhly 43
milionů korun. Na realizaci se podařilo
získat dotaci 20 milionů z Ministerstva
financí, zbývající prostředky tvořily rozpočet města a přijatý úvěr. Do nové haly,
dokončení přístavby a nového vybavení
investovalo město za poslední 3 roky téměř 80 milionů korun.
Nová sportovní hala má rozměry hrací
plochy 37x19 metrů, je multifunkční a
vhodná pro téměř všechny druhy sportů.

Součástí haly je také sportovní vybavení,
ozvučení a tribuna pro 74 diváků. Nové
šatny a sprchy byly vyřešeny v rámci přístavby. Věříme, že se jedná se o dobrou
investici do dětí, mládeže a podpory
sportu ve městě a hala bude výborně složit škole, místním spolkům a sportovcům.
Slavnostní otevření haly proběhne ve
středu 27. října 2021 v 15 hodin a širokou
veřejnost srdečně zveme. Součástí akce
bude také prohlídka nedávno dokončené
přístavby školy a jejího vybavení.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč má dalších devět Kamenů zmizelých

V neděli 12. září 2021 se uskutečnilo 2.
slavnostní položení Stolperteinů - devíti
Kamenů zmizelých. Kameny byly položeny za prosečskou rodinu Breitenfeldovu,
která se stala obětí nacistického „konečného řešení židovské otázky“. Hosty byli
PhDr. Jan Roubínek, ředitel památníku
Terezín a Daniel Vaňek, kantor židovské
obce v Praze. „Je zapomenutý teprve ten,
jehož jméno je zapomenuto.“
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Úvodní slovo ředitelky Základní školy a mateřské školy Proseč

Vážení spoluobčané,
od 1. 9. 2021 jsem byla Radou města
Proseč jmenována do funkce ředitelky ZŠ
a MŠ Proseč. Velice se vážím důvěry rady
města i podpory, které se mi dostává od
mnohých z vás. Jsem nyní v nelehké situaci. V situaci a roli, ve které mě nikdy
ani nenapadlo, že budu. Ale jsem. Člověk
míní, život mění…
Pedagogický i nepedagogický tým posílilo od letošního školního roku hned
několik nových kolegů, jejichž nadšení
v kombinaci se zkušenostmi letitých zaměstnanců je, myslím si, tou správnou
cestou. Děkuji jim všem za jejich přístup
k práci, kterým mi nyní velice pomáhají.
Dnešní doba s sebou přináší mnohé
změny, které se dotýkají každodenního
života nás všech. Na tyto změny musí
reagovat i školství. Při prvních krůčcích
ve školce a v několika prvních ročnících
ve škole jsou hlavními průvodci a zdroji
informací pro děti rodiče a učitelé. S přibývajícím věkem však škola ztrácí to, co
jsme kdysi znali – výsadu místa, kde žáci
mohou získat informace. Ty si dnes pár
kliknutími získají snadno a rychle sami.
Jak ale poznat, že jsou to informace relevantní, jak s nimi pracovat, jak se vůbec
chovat v on-line světě? A jak nezapomenout na náš reálný svět? Umět v něm obstát a zvládnout všechny role, které žáky v
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životě čekají? Je před námi spousta práce,
ale věřím, že společně to zvládneme.
Tuto práci nám zpříjemní také dostavba nové sportovní haly a dovybavení
odborných učeben v přístavbě školy. Oba
tyto projekty žákům i učitelům poskytnou
inspirativní moderní prostředí a v mnoha
ohledech zvýší potenciál školy. Přijďte se
sami přesvědčit na Den otevřených dveří
27. 10. 2021, jste srdečně zváni.
Vím, že mi bude chvíli trvat, než zjistím, co a jak funguje, než se „rozkoukám“. Jsem ale odhodlaná udělat maximum pro to, aby z příjemného školního
prostředí pod vedením skvělých učitelů,
kteří půjdou žákům příkladem v různých
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rovinách, z naší školy odcházel žák, který
bude schopný obstát v budoucím světě.
Žák s důležitými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, se zdravým sebevědomím, schopný a ochotný
vést diskusi a řešit problémy. Člověk,
který si bude vědom svých práv i povinností, člověk ohleduplný a empatický.
Chtěla bych, aby škola byla motivujícím
místem s přátelskou atmosférou pro naše
žáky, rodiče, zaměstnance i návštěvy a zároveň se stala součástí kulturního života
našeho města.
Přeji vám všem příjemné podzimní dny.
Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy
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Natáčení pořadu Putování s párou

Ve dnech 2. až 4. září 2021 v naší oblasti probíhalo další natáčení. Tentokrát
se jednalo o druhou sérii staromilského
cestovatelského pořadu České televize
Brno s názvem Putování s párou. Jeho
průvodcem je sympatický Josef Polášek,
kterého můžete znát například z filmu
František je děvkař, seriálů Ohnivé kuře,
Slunečná či Osada. Pořad svědomitě režíruje pan Petr Lokaj, který za námi několikrát přijel na obhlídku lokací a osobní
domluvu. Přátelská atmosféra provázela
celé natáčení, což je patrné i z fotografií,
co říkáte?
Hlavní myšlenkou pořadu je cestovat
tak, jak tomu bylo dříve – pomaleji a poklidněji. Vlakem přicestovat na určené
místo a z něj podnikat výlety do okolí. V
našem případě parní lokomotiva doputovala do Borové. První natáčecí den patřil
Poličce, druhý pak Muzeu dýmek v Proseči, Toulovcovým maštalím, Betlémské
jeskyni, Lukášově (zpívající) lípě v obci
Telecí a Thorovu kladivu ve Vendolí.
Ani tato návštěva od nás neodjížděla
s prázdnou. Starosta města Proseč, Jan
Macháček, předal panu Poláškovi dýmku
z místní firmy BPK, spol s r.o. a zároveň
mu dal cenné rady, jak správně dýmku

Prosečský zpravodaj 9/2021

zakouřit. Herce tato záležitost natolik
nadchla, že si od nás odvezl i veškeré potřebné příslušenství. Dýmku prý co nejdříve vyzkouší a jednoho dne ji vrátí zpět
k nám do Proseče, aby tak rozšířil sbírku
dýmek slavných osobní v našem muzeu.
Třetí natáčecí den byl věnovaný dokumentování jízdy historické parní lokomotivy z Borové do České Třebové a zpět. V
této souvislosti byl požádán Sbor dobrovolných hasičů města Proseč o spolupráci
při doplňování vody z nového hasičského
speciálu do historické parní lokomotivy.
Jízda historického vlaku, v čele s parní
lokomotivou „Rosničkou“ 464.202 z roku
1956, byla součástí oslav výročí 125 let od
příjezdu prvního vlaku do Poličky.
Jsme hrdi na to, že naše území má tolik
co nabídnout a že jsme se mohli podílet
na vzniku i tak velkého projektu, jako byl
tento.
Druhá série cenami ověnčeného cestovatelského pořadu, včetně dílu z našeho
okolí, bude vysílána v příštím kalendářním roce. Tak se nezapomeňte dívat.
Krásné dny přeje za Mikroregion Maštale
Kateřina Zelenková
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Hasiči „tankovali“ lokomotivu

V sobotu 4. září 2021 pomáhala jednotka SDH Proseč s hasičskými speciály CAS 30 - T815-7 6x6.1 a CAS 15
MB 1222 AF 4x4 v Borové doplňovat
vodu do historické parní lokomotivy,
která jezdila v rámci oslav na trase Borová - Česká Rybná. O tuto spolupráci
nás požádaly České dráhy, šlo o unikátní spolupráci města Proseč, JSDH
Proseč, státního podniku České dráhy,
Pardubického kraje a spolku Poličská
lokálka.
Součástí akce bylo natáčení pořadu
Putování s párou s Josefem Poláškem,
jehož část natáčela Česká televize také
v Proseči.
Petr Džbánek, velitel JSDH Proseč
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Rozhodnutím prezidenta republiky publi- mostatně. Volič obdrží od okrskové volební
kovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 komise prázdnou úřední obálku opatřenou
Sb. byly dne 31. prosince 2020 vyhlášeny úředním razítkem. Na požádání mu komise
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu vydá i sadu hlasovacích lístků.
ČR, které se uskuteční v pátek 8. října a v
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
sobotu 9. října 2021.
není přípustné. S úřední obálkou a hlasovaVolič může hlasovat pouze v tom voleb- cími lístky se musí volič odebrat do prostoru
ním okrsku, kde je přihlášen k trvalému určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak
pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na mu nebude hlasování umožněno. Volič
voličský průkaz.
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
pro politickou stranu, politické hnutí nebo
Voličský průkaz
koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na
Při volbách do Poslanecké sněmovny
hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné
PČR může volič - pouze státní občan ČR
úřední obálky, může volič zakroužkovat pohlasovat na voličský průkaz, a to nejen v
řadová čísla nejvýše u 4 kandidátů v témže
jakémkoliv volebním okrsku na území ČR,
hlasovacím lístku a udělit tak přednostní
ale také v jakémkoliv zvláštním volebním
(preferenční) hlasy.
okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu
Z důvodu možného šíření onemocnění
(např. při zahraniční dovolené, při zahracovid-19
žádáme občany, aby si volební
ničním studijním či pracovním pobytu).
lístky upravili doma a nemuseli tak trávit
O voličský průkaz lze požádat na Městdelší čas ve volební místnosti.
ském úřadě, oddělení správní a sociální Volič musí dbát na to, aby do úřední
paní Stanislava Češková, tel.: 468 005 021.
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek,
Pro žádost o voličský průkaz není předejinak je hlas voliče neplatný. Volič hlasuje
psaný formulář. Žádost obsahuje jméno a
tak, že úřední obálku s vybraným hlasovapříjmení voliče, datum narození, adresu trcím lístkem vloží před okrskovou volební
valého pobytu a případně požadovaný způkomisí do volební schránky.
sob doručení voličského průkazu. Žádost o
Volič může požádat ze závažných, zevydání voličského průkazu lze podat v píjména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
semné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo elektronické podobě dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
prostřednictvím datové schránky voliče s aby mohl hlasovat mimo volební místnost
doručením úřadu do 1. 10. 2021 do 16:00 do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s
hodin.
přenosnou volební schránkou pouze v rámci
Osobně do 6. 10. 2021 do 16.00 hod, vosvého volebního okrsku.
lič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožHlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
nost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
3 dny přede dnem voleb (5. října). V den
Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i
musí průkaz odevzdat okrskové volební
ve volební místnosti.
komisi. Komise mu poté vydá prázdnou
Informace pro voliče, kteří v době voleb
úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ voleb- budou v karanténě z důvodu onemocnění
ním okrsku, musí voličský průkaz rovněž Covid-19
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak
Vláda České republiky dne 14. června
mu komise hlasování neumožní.
2021 schválila návrh zákona, který umožní
Právo volit do poslanecké sněmovny má hlasovat lidem, jimž nařídila karanténu
pouze státní občan České republiky, který nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19
nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let krajská hygienická stanice nebo praktický
a není omezen v osobní svobodě z důvodu lékař. Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři
ochrany zdraví lidu a nebyl zbaven svépráv- možnosti zvláštního způsobu hlasování:
nosti.
- Hlasování ze silničního motorového
vozidla
u volebního stanoviště (tzv. driveVoliči bude umožněno hlasování poté,
-in
hlasování)
- tato volební stanoviště
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanbudou
zřízena
pro
každý okres. Stanoviště
ství České republiky platným občanským
budou
uzpůsobena
pro průjezd motoroprůkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost vého vozidla. Takto může volič hlasovat ve
a občanství České republiky, nebude mu středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do
17 hodin,
hlasování umožněno.
pro okres Chrudim: parkoviště v areálu ciHlasovací lístky
vilního letiště Chrudim - Aeroklub ČR-ChruHlasovací lístky pro volby do poslanecké
dim, z. s., Sečská 25, Chrudim.
sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici sa-
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- Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud
krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená
zařízení na svém území krajskému úřadu,
ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od
čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do
18 hodin.
- Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in
hlasování, může do čtvrtka volebního týdne
(7. října) do 20 hodin oznámit krajskému
úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro
hlasování s přenosnou volební schránkou.
Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.
Nejpozději v úterý 28. září naleznete na
stránkách www.pardubickykraj.cz telefonní
číslo, na kterém mohou voliči v karanténě
nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19 požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
Volební okrsky:
Volební okrsek č. 1: volební místnost Proseč –
Městská knihovna Proseč, Školní čp. 70
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Proseč, Podměstí
Volební okrsek č. 2: volební místnost Proseč –
Záboří, Zábořská čp. 33
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Záboří, Paseky, Martinice
Volební okrsek č. 3: volební místnost Česká
Rybná čp. 96
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce
Česká Rybná
Volební okrsek č. 4: volební místnost Miřetín
čp. 65
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Miřetín
V průběhu voleb je povinností ve volebních místnostech dodržet aktuální pandemická opatření - ochrana dýchacích cest a
dezinfekce rukou u vstupu.
Za přípravu a organizaci voleb je
kompetentní osobou Mgr. Kateřina
Jetmarová, oddělení správní a sociální,
tel.: 468 005 025, mobil: 604 717 466,
email: jetmarova@prosec.cz
Aktuální informace pro voliče jsou zveřejněny na webových stránkách města:
www.mestoprosec.cz
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Osudy členů Breitenfeldovy rodiny

Breitenfeldovi žili v Záboří v č.p. 9.
Provozovali obchod se smíšeným zbožím,
převážně však prodávali dýmky.
Otec Adolf v roce 1894 zemřel a zanechal po sobě vdovu Barboru, rozenou
Kopperlovou, se sedmi dětmi, 4 dcerami
a 3 syny. Obchod mnoho nevynášel, a
proto jej změnili na pohostinství „Na
škvárovně“, ale ani to nezlepšilo jejich
ekonomickou situaci.
Nejstarší dcera Eliška se vdala a s mužem odešli, neznámo kam. Dvě starší
dcery Anna a Božena zůstaly svobodné
a žily doma s matkou, nejmladší Růžena
byla několik let v židovském sirotčinci
a ani později se nevdala. Syn Josef, nar.
roku 1880 a jeho manželka Berta, nar.
roku 1874 postavili v roce 1912 domek
č.p. 46 na Zábořské ulici a měli tam dýmkařskou dílnu.
Jejich syn Karel, nar. roku 1912, byl
zatčen za poslech cizího rozhlasu, podroben výslechu na pardubickém gestapu
a vězněn v Terezíně. Byl deportován
do Mauthausenu a zastřelen na útěku
(18. 6. 1942). Druhý syn Bohumil, nar.
roku 1882, pracoval jako obchodní ces-

tující. Jeho žena Karolina, nar. r. 1877,
byla dobrá klavíristka. Hrávala klavírní
doprovod při promítání němých filmů.
Měli syna Gustava, kterému se podařilo
nacismu uniknout, a dvojčata Markétu a
Viléma. Ten ve 14 letech zemřel na tuberkulózu. Markéta byla deportována do
Terezína a dočkala se osvobození.
Začátkem prosince 1942 byli Židé
z Proseče vystěhováni. Směli si s sebou vzít zavazadlo s nutnými zásobami šatů, jídla, peněz i klenotů a nastoupili v otevřeném nákladním autě
cestu do Pardubic. Tam pobyli jen 3
dny. Byly jim odebrány všechny cenné
věci a 5. prosince 1942 je převezli do
Terezína. Tam zemřela Karolina Breitenfeldová. Ostatní členové rodiny zahynuli ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi.
Dne 12. září 2021 byly k uctění památky Breitenfeldovy rodiny položeny
Kameny zmizelých – Stolpersteiny v
místě, kde rodina žila (nyní Stavitelství
- Háněl).
Připravila:
Miluše Rejentová a Stanislava Češková

Nové knihy v knihovně

Beletrie:

Josef Svátek – Železná koruna,
Viktorie Hanišová, Alena Mornštajnová, Jiří Stránský, Kateřina
Tučková, Michal Viewegh - Země
skrytých úsměvů, Louise Penny –
Světelný klam, Dlouhá cesta domů,
Elizabeth Kostova – V zemi stínů,
WM. Paul Young – Eva, Anatolij Granovskij – Byl jsem agentem
NKVD, G. F. Unger – Do poslední kapky krve, Miroslav Mayer
– Strach na cestách

Knihy pro děti:
Daniela Krolupperová – Bubáček a
klobouková víla, Markéta Pilátová –
Veverka z Vamberka, David Košťák
– Mariana a rozteklý kopeček, Naďa
Reviláková – Deník Dory Grayové,
Pavlína Pitrová – Hurá do muzea:
Průvodce světem sbírek a poznání
pro děti, Šárka Jechová – Pohádky k
povídání
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Spolupráce Mikroregionu Maštale a destinační společnosti Českomoravského pomezí

Destinační společnost Českomoravské
pomezí je oblast, která se rozkládá na
historické hranici Čech a Moravy a jejím
hlavním úkolem je podporovat cestovní
ruch na svém území. Pomyslnou kostru
tvoří města Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto. Do zájmového území patří i okolí těchto měst
včetně Mikroregionu Maštale.
Na základě dlouhodobé spolupráce s
touto destinační společností je náš mikroregion opakovaně zahrnován do propagačních výstupů této oblasti. Jedná
se o řadu videospotů, letáků, soutěží i
časopisů. V předešlém díle zpravodaje
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jsme již informovali o tom, že díky této
spolupráci u nás proběhla natáčení do pořadů Loskuták na výletě a V karavanu po
Česku. V srpnovém vydání časopisu Překvapení byla zase umístěna reklama s velkou fotografií zámku v Nových Hradech.
Naše Toulovcova rozhledna se dostala na
titulní stranu propagačního letáku S hlavou v oblacích, který je k dostání v informačních centrech po celých východních
Čechách.
Za veškerou propagaci a celkovou spolupráci s destinační společností Českomoravské pomezí jsme velice rádi. Těší
nás, že se tak naše oblast zviditelní způ-
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soby, na které bychom jako malý svazek
neměli dostatek finančních prostředků.
Věříme, že budeme spolupracovat i na
dalších zajímavých projektech, o kterých
vás budeme rádi informovat.
Krásné podzimní dny přeje
Mikroregion Maštale

Zakončení turistické sezony v
Muzeu dýmek

Letošní turistická sezona se již chýlí
ke svému konci. Dne 31. 10. bude
naposledy v letošním roce otevřeno i
Muzeum dýmek. Město Proseč a Mikroregion Maštale si pro všechny své
příznivce připravilo malé rozloučení
a muzeum bude v tento den otevřeno
pro návštěvníky ZDARMA. Těšit se
také můžete na zábavné pracovní listy
pro děti, balónky a něco malého k zakousnutí.
Připojíme se tak k celorepublikové
akci s názvem Týden turistických informačních center 2021, který pořádá
Asociace turistických informačních
center v návaznosti na Světový den pro
rozvoj informací. Akce má za cíl motivovat k návštěvě informačních center i
ty z nás, kteří by do nich běžně nezavítali, nabídnout atraktivity blízkého i
vzdálenějšího okolí a motivovat k cestování po naší krásné zemi.
Srdečně tedy zveme všechny místní
i přespolní k návštěvě Turistického
informačního centra Maštale a Muzea
dýmek a to nejen 31. 10. 2021. Přijďte
se podívat co je u nás nového a seznámit své ratolesti s historií města, ve
kterém žijeme.
TIC Maštale

www.prosec.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN „V TAJEMNÉM LESE“

Prázdniny utekly jako voda a my jsme
ve středu 1. září přivítali žáčky ve školních lavicích. A že těch lavic letos paní
učitelky musely nachystat hodně - v novém školním roce máme 11 prvňáčků a
dalších 17 žáků ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku.

Po slavnostním zahájení jsme si tradičně připomenuli bývalého řídícího učitele Josefa Drahoše, který byl za druhé
světové války odveden během výuky do
koncentračního tábora a domů už se nevrátil. Všem obětem druhé světové války
děti položily k památníku kytičku.
Našim prvňáčkům přejeme, aby se jim
u nás ve škole líbilo a učení je bavilo. A
starším dětem, aby byly i nadále pilnými
žáky a doufáme, že budeme chodit do
školy po celý rok!

Každý rok směřujeme naše projekty a
aktivity k jednomu společnému tématu.
Tentokrát budeme poznávat život v tajemném lese plném zvířat, rostlin a také
skřítků. A kdo se bojí, nesmí do lesa!
Proto jsme v duchu celoroční motivace
připravili hned 1. den.

Za ZŠ Perálec Bc. Jitka Motyčková

Jak jsme ve školce zahájili nový
školní rok? Tradičně opět v novém.

Třída nás překvapila úplně novým nábytkem a kobercem. A v ložnici jsme se
uložili do postýlek s novým povlečením.
Ani zahrada nezůstala s novinkami pozadu. Vyzkoušeli jsme nová houpadla v
podobě pejska a kočičky a během září
vyrostl na zahradě nový domeček na
hračky a hraní. Samozřejmě jsme se přivítali s novými dětmi, kterých bylo letos
11.
A čím se budeme celý rok zabývat?
Program na letošní rok nese název Rok
stromů, takže asi tušíte, co pro nás bude
hlavním tématem poznávání. Už nyní se
seznamujeme se stromovými skřítky a
plánujeme další aktivity. A vy se na ně
můžete těšit s námi.
Více fotografií na skolaperalec.cz.
Za MŠ Perálec Monika Klofátová
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Milí čtenáři,

rozhodli jsme se pojmout trochu odlišně informování o dění v naší mateřské
a základní škole. Díky sponzorům můžeme od září vydávat školní časopis Šotek
v barevné podobě. Časopis bude obsáhlejší - tím kromě tradičních rubrik bude
více prostoru i na informace a fotky ze
školních akcí. V Prosečském zpravodaji
pak budeme zveřejňovat už jen „střípky“
z dění ve škole, ať už mateřské nebo základní.

Závod lesní krajinou po dvacaté

Krásné počasí druhého zářijového
týdne nás opět vyzvalo ke sportování. Závod lesní krajinou jsme v letošním roce
uspořádali již po 20.
Závodníci rozděleni na cyklisty a běžce
se sešli v pátek 10. 9. 2021 na startu na
Pánově kopci. První do bojů zasáhli cyklisté, kteří absolvovali svoji tradiční trať
mezi Prosečí – Budislaví a Posekancem.
Letos se na startu sešlo celkem 34 závodníků – 22 chlapců a 12 dívek. Vítězem
mezi chlapci se stal přesvědčivě Dominik
Rejman (7. A) před Štěpánem Hromádkou (8. B) a Václavem Práškem (8. B).
Mezi děvčaty zvítězila také přesvědčivě
Aneta Šplíchalová před Marií Kőlblovou
a Natálií Džbánkovou (všechny ze 6. A).
Pak se již na trať vydali běžci. Celkem
71 závodníků rozdělených podle ročníků

byste chtěli prostřednictvím Šotka vědět
více o tom, co se děje ve škole a zároveň
podpořit celý redakční tým v jejich činnosti, kontaktujte, prosím, paní učitelku
Janu Pavlovičovou na mailové adrese
pavlovicova.j@zsprosec.cz. Cena předplatného na celý školní rok je 150 Kč/10
čísel. Časopis se po mnoho posledních let
drží mezi nejlepšími školními časopisy v
Rádi bychom ale časopis nabídli kromě rámci kraje i v celorepublikové konkunašich školních dětí, které přihlášku do- renci. Máte se na co těšit.
stanou, také široké veřejnosti. Pokud
Mgr. Romana Pešková

ZŠ a MŠ Proseč

uběhlo středně náročnou trať v lese za Pánovým kopcem.
Zde jsou vítězové:
6. ročník – Filip Jeřábek a Týna Sponnerová
7. ročník – Filip Jelínek a Anna Kovářová
8. ročník – David Lacman a Andrea Lacmanová
9. ročník – Kryštof Klíma a Nela Prokopová
Absolutním vítězem se stal Kryštof
Klíma časem 9:13. Mezi děvčaty byla celkově nejlepší Andrea Lacmanová 10:42.
Dík patří všem závodníkům za kázeň
při závodech a rozhodčím na trati za
hladký průběh této pořadatelsky náročné
akce.
Mgr. Jan Stodola

První školní den

Středa 1. září byla významným
dnem pro 25 prvňáčků. Slavnostní
chvíle jejich nástupu do školy doprovázelo očekávání, nadšení, ale i slzičky.
Kromě vedení školy prvňáčky přivítal
proslovem i krásnou knížkou také pan
starosta Jan Macháček. Poté je čekalo
seznámení s třídní paní učitelkou Věrou Stoklasovou a paní asistentkou
Lucií Šibravovou, s kterými si vyzkoušely prvních pár minut ve školních lavicích. Slzičky zmizely, zůstaly úsměvy,
které doufám, se jen tak nevytratí.
Mgr. Romana Pešková

Grafický manuál

Prosečský zpravodaj 9/2021

str. 8

www.prosec.cz

Prázdniny ve školce

Celé dva prázdninové měsíce v naší
školce probíhal na jedné třídě provoz.
Hodně času jsme trávili s dětmi venku
v přírodě a na dětských hřištích. Léto
jsme si společně užili. Zároveň v naší
školce probíhal velký úklid všech prostor s přípravou na nastávající školní
rok. Mrzí nás ale, že přes velký zájem
rodičů, byly některé týdny navštěvovány jen minimálním počtem dětí.
Pavla Černá, DiS.

GO program 6. A, 6. B

Na začátku září se zúčastnily nově
vzniklé 6. třídy adaptačního pobytu v Táboře Barrandov.
Žáci si postupně vyzkoušeli různé hry,
kterými se učili vzájemné důvěře a spolupráci. Nechyběl ani večerní táborák,
chytání raků a noční bojovky. V úterý
třídy navštívily také paní psycholožka
Mgr. Ivana Košňarová a metodik prevence PaedDr. Hana Mrkosová, které se
připravily zajímavý program, ve kterém se
šesťáci blíže seznamovali a vybírali důležitá pravidla třídy. Na závěr si vyzkoušeli
případné krizové situace v jejich třídách.
Mgr. Andrea Boháčová

Uzavírka silnice v souvislosti s opravou na komunikaci III/3542

Pardubický kraj na základě dohody s
městem Proseč o postupné rekonstrukci
a opravách komunikace III/3542 Proseč
- Česká Rybná - Miřetín zahájil další
opravu, tentokrát poškozeného propustku mezi Českou Rybnou a Miřetínem. Po dokončení opravy bude položen nový asfaltový koberec
v opravovaném úseku.
Oprava
propustku
a navazující komunikace III/3542 v úseku
Česká Rybná - Miřetín
proběhne v termínu od
20. 9. 2021 do 30. 10.
2021.

5. 10. 2021 do 7. 10. 2021 nebudou obsluhovány autobusové zastávky na trase
Proseč - Česká Rybná - Miřetín.
Za veškeré komplikace se všem občanům jménem města Proseč omlouváme.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Oprava a s tím spojená
omezení budou rozděleny na 3 etapy:
I. etapa (20. 9. - 4. 10.)
- částečná uzavírka
II. etapa (5. 10. od 8:00
hodin - 7. 10.)
- úplná uzavírka
III. etapa (8. 10. - 30. 10.)
- částečná uzavírka
V době úplné uzavírky v období od
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Vítání občánků

V sobotu 18. září 2021 byli přivítány do
našeho města noví občánci Proseče za rok
2020 a částečně 2021. Celkem bylo pozváno 22 dětí a jejich rodičů, aby se této
naší malé slavnosti zúčastnili.
V Proseči žijí ale i rodiny, které zde
nejsou trvale přihlášeny a jejich děti jsou
tedy vedeny na adrese maminky. Proto o
nich naše evidence nic neví. Pokud budete mít zájem o přivítání vašich dětí do
našeho města, stačí se přihlásit na matrice
na našem úřadu a při dalším vítání budou
vaše děti také přivítány.
Stanislava Češková, matrikářka
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Akce „Z“ - Finále léta pro Zdendu
Až donedávna žili Zdenda a jeho žena
Stáňa normálním životem, začali stavět
domek, plánovali budoucnost. Pak přišla
rána! Po zjištění zhoršující se vady srdce
musí Zdenda absolvovat operaci u prof.
Pirka v IKEMU. Tato operace proběhla
úspěšně, už mohlo být dobře, jenže...
Zdendovi neurologické obtíže vyústí v
hrozivou diagnózu: ve čtvrté komoře na
malém mozečku je už pořádně rozrostlý
nádor, následuje další operace, tentokrát
u prof. Beneše a prof. Netuky, kteří zjistí,
že nádory jsou dva a ven půjde jen jeden.
Následuje hospitalizace v pražské ÚVN,
úspěšný zákrok a sledování druhého nádoru. Všechno vypadalo nadějně.
Bohužel, následovala řada dalších zdravotních komplikací... meningitida, neuroinfekce, musí být zaveden shunt (hadička z mozku do žaludku), PEG, kterým
může přijímat jen tekutou stravu, porušená rovnováha, zkroucené necitlivé ruce,
těžce se mu mluví.
Po celou dobu mu byla oporou jeho
žena Stáňa, která sama onemocněla rakovinou prsu. Zdendu velmi mrzelo, že
jí nemohl být kvůli svému zdravotnímu
stavu také oporou. Aby toho nebylo málo,
Zdenda onemocněl i nemocí covid, která
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riérový přístup k domu.
My, kamarádi a spolužáci, nechceme
nechat Zdendu a Stáňu v jejich boji samotné a všechny Vás prosíme, přidejte se
k nám! Zdenda a Stáňa jsou důkazem, že
ve dvou se dají zvládnout i velmi těžké životní zkoušky. Přes všechno, co jim bylo
naloženo, se mají rádi, jsou pozitivní a
vděční. Jejich přístup je statečný a plný
odhodlání. Pojďme jim společně pomoci
dokončit domek co nejdříve, aby Zdenda
mohl konečně domů.
Děkujeme!!!
ještě více zhoršila jeho zdravotní stav. Po
Spolek Rozběháme Luži
dvouapůlletém pobytu v nemocnici se konečně dostává skoro domů: do Hamzovy
odborné léčebny v Luži – Košumberku.
Díky usilovné rehabilitaci se leccos zlepšilo, ale Zdenda je stále odkázán na vozík
a intenzivní péči.
Už brzy má být Zdenda propuštěn do
2. 10. 2021 ve 14:00
domácího ošetřování. Vzhledem k nevyna hradě Košumberk
hovujícím podmínkám bytu, kam se má
Módní salón Zdeňky
Zachariášové Vám představí
vrátit (není bezbariérový) je nezbytně
svoji kolekci. Jako jedna
z modelek se představí Klára
nutné dokončit vnitřky rozestavěného
Vavrušková, Česká Miss Earth
2019 a Česko–Slovenská Miss
domku, uzpůsobit je pro pohyb na vozíku
2019. Přehlídka proběhne
v rámci charitativního
a s chodítkem, což zahrnuje odolné neFINÁLE AKCE Z.
smekavé podlahy, široké dveře, speciálně
upravenou kuchyňskou linku, koupelnu a
Vstupné dobrovolné
toaletu, madla, speciální držadla a bezba-

MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA
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Prodejní centrum Ergotep — TESCOMA

Široká nabídka spotřebičů zajistí
plynulý chod ve vaší domácnosti.

Po – Pá 7:30 – 17:00 hodin, So 8:00 – 11:00 hodin
Telefon: 725 593 637, E-mail: tescoma.prosec@ergotep.cz
Širokou nabídku zboží lze najít na www.ctyrlistek.eu a vyzvednout ve stejné prodejně
Prodejní centrum Ergotep — TESCOMA, Zábořská 93, Proseč.
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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

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:

www.adreality.cz

Za Okály 404, Proseč u Skutče, 539 44

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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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