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Proseč má nového pomocníka

Město Proseč prostřednictvím své
společnosti Prosečské služby pořídilo
nového městského pomocníka – traktorbagr JCB 3CX, cena stroje byla 1,1
mil. Kč bez DPH. Nový stroj nahradil
již dosloužilý traktorbagr CASE 580
SM. Nový stroj má mnoho využití a
najde uplatnění při opravě komunikací,
zemních pracích a v budoucnosti je
možné dokoupit další rozšíření stroje.

Hasiči města Proseč mají nový dopravní automobil

Přístřešek pro technické stroje

Město Proseč dokončilo v únoru zázemí v areálu Prosečských služeb pro
parkování technických strojů. Dřevěná
střešní konstrukce byla využita z přístřešku původní přístavby školy.

Město Proseč v pátek 11. března 2022
předalo JSDH Proseč do užívání nový
dopravní automobil Ford Transit Kombi
v provedení 4x4. Automobil je určený
pro přepravu osob a materiálu. Klíčky od
nového vozu převzal velitel jednotky Petr
Džbánek. Slavnostního předání se zúčastnili hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, ředitel HZS Pardubického
kraje plk. Aleš Černohorský, starosta
Krajského sdružení hasičů ČMS pro
Pardubický kraj Josef Bidmon, starosta
okrsku Proseč OSH Chrudim Zdeněk
Pecina, starosta SDH Proseč Jiří Kubík,
kolegové z jednotky SDH Záboří – starosta Petr Kusý a velitel Josef Kvapil.

Na pořízení nového vozidla v ceně
1.269.532 Kč včetně DPH přispělo Ministerstvo vnitra částkou 450 tisíc korun
a Pardubický kraj přispěl částkou 300 tisíc korun, za což jim patří díky. Zbývající
prostředky ve výši 519.532 Kč byly hrazeny z rozpočtu města Proseč.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Nové výjezdové stanoviště pro hasičské auto
Hřiště za Sokolovnou již brzy

Město Proseč, za finanční podpory
Pardubického kraje, dokončuje modernizaci hřiště pro míčové sporty za
Sokolovnou. Práce by měly být dokončeny do začátku letošních prázdnin.
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Město Proseč v souvislosti s pořízením
nového hasičského dopravního automobilu muselo vytvořit také vhodný prostor
pro jeho garážování.
Jako vhodné místo byla nakonec vybrána garáž v majetku města na Budislav-
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ské ulici, a to i díky blízkosti k hasičské
zbrojnici na náměstí. Garáž byla přestavěna na výjezdové stanoviště svépomocí
městskou firmou Prosečské služby a vybavena novými vraty na dálkové ovládání.
Miloslav Hurych, místostarosta města

www.prosec.cz

Masopustní průvod 2022

V sobotu 26. 2. 2022 se uskutečnil tradiční masopustní průvod v Záboří. Kvůli
dlouhotrvajícím omezujícím opatřením
spojeným s onemocněním COVID-19
jsem se pro uskutečnění této akce rozhodli až na poslední chvíli. I přesto se
nám akci podařilo zorganizovat, a my se
tak mohli společně setkat a poveselit se,
za což jsme velice vděční.
Od 8 hodin probíhala příprava všech
masek v Městském parku Rychtářovy
sady. V 10 hodin pak starosta města Proseče oficiálně povolil průchod průvodu
městem. Masopustní obchůzky trvaly do
odpoledních hodin, kdy jsme se navrátili
do Rychtářových sadů a po obřadném
zabití kobyly všichni usedli a společně se
bavili.
Chtěl bych touto cestou poděkovat

všem, kteří se podíleli na přípravách a
organizaci masopustního průvodu. Děkuji těm, kteří se účastnili průvodu jako
masky i těm, kteří nám otevřeli, pohostili
nás a veselili se s námi. Velké díky patří také všem divákům, kteří se přišli do
Rychtářových sadů podívat.
Vesnické masopustní obchůzky na Hlinecku jsou zapsány na seznam UNESCO
jako nehmotné světové kulturní dědictví. Jejich existence je doložena již od 19.
století a my jsme proto velice rádi, že se
tato tradice drží i u nás v Záboří. Věříme,
že se v příštím roce sejdeme ještě ve větším počtu a budeme se těšit na všechny
známé i nové tváře.
Přejeme krásné jarní dny.
Za SDH Záboří Petr Kusý

FOTBAL V PROSEČI
V prodeji v městské knihovně,
na Městském úřadě Proseč
a také v obchodě IMAPRO
na náměstí.

Cena 650 Kč
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Florbal v Proseči

Florbal se v Proseči stává čím dál více
oblíbený a v nové hale má dobré zázemí
Děti ze základní školy dostaly znovu
možnost v turnaji ČEPS CUP ukázat,
jak si stojí v konkurenci jiných škol. Na
okresním kole ve Slatiňanech si dokráčely
bez jediné prohry k postupu do krajského
kola v Pardubicích. Nervozita z prvního
zápasu opadla po vstřelení prvního gólu.
Postupně si naši hráči poradili s týmy z
celého Pardubického kraje a došli si pro
postup do Národního finále, které se odehraje 31. 3. v Praze. Určitě si myslíme, že
je to výborná reprezentace školy, města i
našeho klubu, který dlouhodobě spolupracuje s místní školou a za to jsme velice
rádi.

CYKLO MAŠTALE 2022

Již nyní aktivně pracujeme na přípravách závodu Cyklo Maštale, který se
uskuteční v sobotu 18. června 2022.
Po dvouleté odmlce se tak prosečské

Turnaj elévu v nové sportovní hale v
Proseči
Díky spolupráci s městem Proseč jsme
se rozhodli pořádat některé domácí zápasy i v prosečské hale a všechny děti si
to náramně užily. Podařilo se nám zde
zatím uspořádat turnaj Juniorek a elévů a
přišlo se podívat i mnoho rodičů. Všichni
si pochvalovali zázemí a povrch nové haly.
Určitě se těšíme na další turnaje pořádané
v této krásné hale. Děkujeme městu Proseč za spolupráci a podporu našeho klubu.
Ondřej Laška

náměstí opět stane centrem tohoto tradičního bikerského závodu. Těšit se můžete na napínavé závodní dění, bohatý
doprovodný program, a hlavně společné

Hledáme zodpovědné dobrovolníky do našeho týmu, bez kterých se závod Cyklo
Maštale neobejde.
Celkem je na zajištění akce potřeba:
80 dobrovolníků na tratích,
20 dobrovolníků na prezenci,
20 dobrovolníků na náměstí a další.

Odměnou tričko
+ poukázky na
jídlo a pití

Chtěli bychom Vás touto cestou moc poprosit o pomoc s organizací závodu.
V případě zájmu prosím kontaktujte Kateřinu Zelenkovou na tel. 775 339 104.
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setkání místních i přespolních. Sportovní
část programu bude v odpoledních hodinách vystřídána hudebním programem a
celou akci zakončí tradiční večerní zábava.
Závodit se bude na tratích 300 m, 1 km,
5 km, 10 km, 25 km, 50 km a 20 km pro
rodinné týmy. Bohužel se v letošním roce
musíme obejít bez naší nejdelší 100km
trati. Oproti minulým letům máme omezené finanční prostředky i personální kapacity. Aby bylo možné zachovat závod
jako takový, a navíc ve kvalitách, na které
jsou naši závodníci zvyklí, byli jsme nuceni přikročit k tomuto kompromisnímu
řešení. Není vyloučeno, že se 100km trať
v budoucnu opět vrátí.
Přihlašování do závodu již bylo spuštěno. Veškeré informace a aktuality naleznete na našich webových stránkách
- www.cyklomastale.cz, facebooku akce
nebo vám je rádi zodpoví pracovníci TIC
Maštale.
O průběhu příprav i přesném harmonogramu akce Vás budeme průběžně informovat.
Za pořadatelský tým závodu
Lucie Oherová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
Pravidla nejen v hudbě, aneb začarované království etikety. O dodr-

jsme se o ptácích i naučili. Nezapomněli
jsme ani na ostatní zvířátka a již podruhé
jsme se tuto zimu vypravili ke krmelci.

žování pravidel v hudbě už ledacos víme
z učení o hudebních nástrojích. Zjistili
jsme, že se pravidla objevují všude okolo
nás. A co nám říkají pravidla etikety, to
jsme se dozvěděli v začarovaném království etikety. Leckdy bylo dodržení pravidel opravdovým oříškem k rozlousknutí.
Ale nakonec bylo království na královském plese vysvobozeno. A písničku o
etiketě jsme si prozpěvovali ještě dlouho
poté.

Sáně a lyže z jasanu, aneb zimní
olympiáda v Pekingu. O tom, že se

sáně a lyže vyráběly z jasanu, jsme se dozvěděli od Aničky a Honzíka z naší knihy
Rok stromů. A protože sáně a lyže patří
k zimě a vše dohromady k zimní olympiádě, tak jsme nemohli jinak, než se na
tu olympiádu do Pekingu vypravit také.
Můžete se k nám přidat i vy a prohlédnou
si fotografie v naší fotogalerii na skola@
skolaperalec.cz

Když v zimě příroda spí, aneb zvířata a ptáčci v zimě. Leden je čas pro
ptáky, proto jsme se v tomto období věnovali přípravě potravy do krmítek a na
zavěšení na zahradu i do přírody. Něco
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Monika Klofátová, MŠ Perálec
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ZŠ a MŠ Proseč
Název projektu: Prosečský Talent 21
Zadavatel: Pardubický kraj
Program: Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a
žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor
Pardubického kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502
Evidenční číslo smlouvy: OR/21/71779
Doba trvání projektu: říjen 2021 – červen 2022
„Projekt je realizován za finanční podpory EU a Pardubického kraje“.

Grafický manuál

Základní škola a mateřská škola Proseč
obdržela finanční podporu na doučování
v reakci na pandemii covid-19
z Národního plánu obnovy
financovaného Evropskou unií.

Jsme potěšeni, že i přes nepříznivou situaci, kdy jsme se dlouhou dobu potýkali se
ztíženými podmínkami a třídy i pedagogové se střídali v karanténách, se nám podařilo
uskutečnit několik zajímavých aktivit a celý projekt tak posunout dále. V současné
době u nás ve škole probíhá Tvůrčí psaní a Přírodovědecko-chemický kroužek v rámci
Klubu Koumáků. Zároveň dva týmy žáků pracují na dlouhodobých projektech v tématu mikroplastů a dálkového průzkumu Země.
Obrovským přínosem je pro žáky vidět a zkusit si odbornou práci, která jim je hlavně
v mladším věku představovaná zábavnou formou, vytváření si k vědě a vzdělávání pozitivní vztah a prohlubování jejich zájmu o daná témata. Na základě nových poznatků se
domlouvají se svými vedoucími na dalších tématech či směřování svých projektů, sami
přicházejí s novými náměty a nápady, což je pro žáky velice motivující.
Žáci, kterým se systematicky věnujeme, se posunují a rozvíjí v mnoha směrech:
logické, abstraktní, analytické myšlení
práce s informacemi
kreativita a představivost
systematičnost, pečlivost, vytrvalost
samostatnost i práce v týmu
zodpovědnost za svoji práci
lingvistické a prezentační dovednosti

Klub Koumáků - Tvůrčí literární práce (vybraní žáci 4. - 5. třídy)

Školní časopis ŠOTEK

nejdete každý měsíc na webových
stránkách školy a jednoduše se ke
všem číslům dostanete
i přes tento QR kód.
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Na počátku našeho pravidelného setkávání jsme se nejprve seznámili s pojmem
“tvůrčí literární práce” a seznámili se s povoláním spisovatel. Společně jsme hledali,
jaké dovednosti potřebuje mít spisovatel
pro svou činnost, kde se inspiruje pro
svou práci. Dále jsem se zabývali koncepcí výstavby uměleckého textu, úlohou
postav (hlavních i vedlejších) v příběhu,
popisem prostředí a volbou uměleckých
prostředků pro dokreslení atmosféry
příběhu. Žáci vždy nejdříve pracovali s
uměleckými texty různých žánrů, na kterých se seznamovali se všemi zmíněnými
tématy. Následně si nabyté vědomosti
ověřovali ve své vlastní tvůrčí práci. Každá lekce tedy byla postavena na hledání,
objevování, vyvozování poznatků souvisejících s daným tématem a na následné
samostatné tvůrčí práci. V závěru každé
lekce nechybělo zhodnocení práce, ať už
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své vlastní, či práce spolužáka. Společně
jsme případně navrhovali řešení, jak danou práci vylepšit. Výsledkem byly samostatné literární práce, z nichž některé
jsme zaslali do literárních soutěží - celostátní soutěž Zlatá tužka a celostátní soutěž Mladá Proseč Terézy Novákové.
Na dětech vidím velký posun zejména
v přemýšlení o literárním textu, ve volbě
uměleckých prostředků a také v nadšení
do další práce. Postupně také mizí ostych
představit svou práci ostatním.
Rádi bychom v rámci projektu Den pro

školu uspořádali besedu se spisovateli či
literární influencerkou, ať už osobně u
nás ve škole, či prostřednictvím viedohovoru.
Cílem je děti namotivovat k další tvůrčí
práci. V tvůrčí práci budeme nadále pokračovat. Již nyní se zabýváme novými
náměty, se kterými bychom se chtěli zapojit do dalších literárních soutěží. Rozhodně naše činnost bude pokračovat i
v příštím roce. Doufáme, že se nám pro
literární práci podaří získat i další žáky.
Mgr. Lenka Tomášková

Klub Koumáků - Přírodovědecko - chemický kroužek (4. - 5. třídy, 6. - 7. třída)

Naše setkávání probíhá v pondělí se
staršími žáky a ve čtvrtek s mladšími
žáky. Snažíme se pravidelně střídat přírodovědeckou tématiku s chemickou.
V přírodovědné části jsem na začátku
mladší žáky seznamovala s mikroskopem,
se kterým se na 1. stupni ještě nesetkávají.
V prosinci jsme si mikroskopování zopakovali při pozorování výtrusnic kapradiny.
Žáci si tvořili preparát naprosto sami.
Tuto samostatnost velmi ocenili. Shodli
se na tom, že samostatná příprava preparátu, je bavila na celém mikroskopování
nejvíce.
Se staršími žáky jsme si ukazovali využití mobilních aplikací PlantNet a Google photo při určování přírodnin přímo
v terénu. V jarních měsících plánujeme
vyrazit do okolí školy a tyto aplikace vyzkoušet přímo v praxi.
Na dalším setkání jsme si ověřovali
rozložení chuťových pohárků na našem
jazyku. Dále jsme se zabývali tématy jako
“kvašení” nebo sopečná činnost…

V jarních měsících plánujeme část našich aktivit přesunout do areálu školy, kde
bude probíhat terénní výuka a pokusy
přímo v přírodě. Radi bychom zorganizovali besedu s odborníky z praxe.
V chemické části kroužku jsme se na
začátku s žáky z 1. stupně i 2. stupně seznamovali s chemií. Povídali jsme si to
tom, které chemické látky znají z běžného života a k čemu se využívají. Brzy
jsme přešli do praktické části, kdy jsme
uskutečnili zajímavé pokusy zaměřené
na fyzikálně-chemické reakce, např. rozdíl hustot kapalin, nemísitelnost kapalin,
tvorba oxidu uhličitého apod.
Veškeré pokusy, které se uskutečňují v
kroužku jsou vybrány tak, aby si je žáci
mohli vyzkoušet znovu doma, ať už sami,
s rodiči či sourozenci.
Vypozorovala jsem, že se žáci těší na
další hodiny. Sami přicházejí s nápady,
co bychom mohli příště vyzkoušet.
Mgr. Andrea Boháčová
Bc. Markéta Binková

FVTP - Projekt mikroplasty: Znečištění povrchových vod mikroplasty na Prosečsku
Do řešení problematiky mikroplastů se
zapojili celkem 3 žáci ze 7. třídy a 9. třídy.
Spolupracujeme s konzultanty z Technecia a z Recetox MUNI.
Se žáky byl domluven cíl práce, který
spočívá v analýze možných zdrojů znečištění povrchových vod mikroplasty v mi-
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kroregionu Prosečsko. V rámci projektu
bude vyvinuta technika a metodika detekce mikroplastů v povrchových vodách,
která bude ověřena na vybraných zdrojích mikroplastů (zejména z domácností)
a následně použita k analýze znečištění
povrchových vod na vybraných lokalitách podél vodního toku včetně vody z
lokální ČOV. Práce obsahuje i poznatky
o problematice znečištění mikroplasty ve
střední Evropě.
Žáci si vybrali pro detekci znečištění
povrchových vod mikroplasty právě mikroregion Prosečsko. Na experimentální
část se připravovali nastudováním zmapovaných vláken mikroplastů, které by se
mohly vyskytovat ve vzorcích.
V Techneciu byli žáci seznámeni s ex-
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perimentální aparaturou pro ultrafiltraci
vody a metodikou mikroskopické resp.
„hot needle“ detekce, kterou relativně
rychle pochopili a následně jej sami využívali pro kvalitativní analýzu ve své škole.
Bc. Markéta Binková

www.prosec.cz

Projekt snímkování Země: Využití metod dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku
Do projektu snímkování se zapojili 3
žáci z 8. třídy. Přes počáteční průtahy s
karanténami jsme mohli v listopadu projekt začít rozpracovávat.
Během listopadu a prosince se žáci seznamovali s teoretickou částí, jak přesně
lze využít dálkový průzkum Země ke
zkoumání zemského povrchu. Nastudovali si vybrané kapitoly z učebnice Geoinformatiky a vybrané odborné články. Jako
odborný konzultant nám pomáhá RNDr.
Josef Laštovička PhD. z PřF UK Praha, z
katedry geoinformatiky.

V prosinci proběhlo také setkání s
panem Laštovičkou, který nám ukázal
základní programy, pomocí kterých můžeme využít družicová data ke studiu
Země. V lednu následovalo další setkání,
ve kterém nám důkladně vysvětlil program Sentinel - Hub. Tento program
nám umožňuje využít multispektrální
satelitní data ke studiu povrchu Země.
Žákům také vysvětlil využití velmi lehce
dostupných aplikací jako jsou Mapy.cz
nebo Google Earth Engine.
V této části našeho projektu si žáci vybrali 2 lokality (les u Proseče, les u Žďáru
nad Sázavou), ve kterých se snaží monitorovat změny stavu vlhkosti, pokryvu vegetace a teploty půdy po výskytu lýkožrouta
smrkového. Žáci také studují způsob života, vývoj a výskyt lýkožrouta smrkového
nejen v ČR, ale také ve střední Evropě.
Všechna získaná data zpracovávají do
grafů, tabulek a ukládají si data z aplikací.
Žáci se po nesmělých začátcích postupně rozkoukali a v aplikacích se začali
velmi rychle orientovat, samostatně připravili přihlášku do FVTP.
Do budoucna se chceme zaměřit na
dlouhodobé získávání dat přímo v terénu

a také v areálu naší školy. Plánujeme také
dojet přímo na vybrané lokality a prohlédnout si tamní vegetaci a provést od-

běry pro další studium. Plánujeme navštívit katedru geoinformatiky v Praze a také
workshop s panem Laštovičkou přímo v
naší škole.
Nyní už víme, že projekt Využití metod
dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku, kterým se zabývají Jára
Šlégr, Tom Košnar a Terezka Janecká,
uspěl v okresním kole v Pardubicích a
patří mezi postupující projekty do krajského kola. Celému týmu budeme držet
pěsti, aby uspěli i v kole krajském.
Mgr. Andrea Boháčová

Účast v pěvecké soutěži

Magické datum 22. 2. 2022 znamenalo pro žákyni druhé
třídy Alici Dostálovou významný skok v její mladičké pěvecké
kariéře.
Alička se zúčastnila Okresního kola soutěže žáků základních
uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu. Do okresního
kola se probojovala účastí ve školním kole o týden dříve. S písněmi Japonská myší polka a Teče voda pod kočičí zámek nadchla porotu a ta jí za její výkon ohodnotila prvním místem v
kategorii nejmladších žáků.
Alice si svým vystoupením zajistila postup do krajského kola,
které proběhne v druhé polovině března.
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MŠ Proseč informuje...
Leden a únor v MŠ

pan farář, který měl pro děti připravené
vyprávění
o cestě tří králů a přidal i někoJak jste si jistě všimli, v lednovém zpralik
zajímavostí
o místním kostelu. Dále si
vodaji chyběl příspěvek z MŠ. Bylo to
děti
prohlédly
betlém
a společně si zazpíopět způsobeno koronavirem. Ve školce
valy
známé
koledy.
jsme se potýkali jak s nemocí, tak s karanténou, která narušila provoz v MŠ. Teď
už je vše v pořádku a my se opět hlásíme s
naším zpravodajstvím.

Vánoční nadílka

Po vánočních prázdninách jsme se sešli
3. ledna a měli jsme co dohánět. Před Vánoci byla polovina dětí a zaměstnanců v
karanténě, proto jsme se rozhodli, že vánoční nadílku odložíme až na leden, aby
děti nebyly ošizeny o společný zážitek, na
který se velmi těšily. Děti měly z nových
dárečků velikou radost.

Plavání

Dne 12. ledna zahájili předškoláci z
Motýlkové a Včeličkové třídy plavecký
kurz ve Skutči. Na děti bude čekat celkem
Tříkrálový průvod
Setkání předškoláků
10 lekcí a to každou středu. První plavání
Letos připadl svátek Tří králů na čtvrV lednu také proběhlo další setkání se dětem moc líbilo. Také plavecký kurz
tek. Hned po svačině jsme se vydali na předškoláků, tentokrát v Motýlkové třídě.
nám narušil koronavirus a museli jsme
tradiční tříkrálový průvod z mateřské Pro děti bylo opět připraveno dopoledne
vynechat hned tři lekce. Tyto lekce proškoly do kostela sv. Mikuláše. Cestou děti plné her a zábavných úkolů. Společná
běhnou v náhradním termínu. Nyní si
zpívaly koledu My tři králové a pobavily vycházka nás zavedla až do Záboří, kde
však vodní radovánky opět užíváme.
tak i kolemjdoucí. V kostele nás už čekal jsme si prohlédli vystavený betlém.
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Naše tělo

V únoru jsme se věnovali poznávání
lidského těla. Děti se seznámily s tím,
jak lidské tělo funguje. Poznaly, co je to
kostra, svaly, klouby, vnitřní orgány, jaké
mají smysly nebo jak správně pečovat o
tělo, aby bylo zdravé. Na toto téma jsme
volně navázali tématem Ve zdravém těle
zdravý duch a zimní sporty. Proto nás
také aktuálně probíhající olympijské hry v
Pekingu inspirovaly k olympijským hrám
v mateřské škole, o kterých se více dozvíte v příštím zpravodaji.

Hudební týden

Při hudebním týdnu jsme se věnovali
hudebním nástrojům, tanci a společenské etiketě. Děti vytvořily vlastní kapelu
a zahrály si na známé Orffovy nástroje
nebo si vyzkoušely hraní i na netradiční
nástroje, které dostaly od Ježíška (zvonky,
dendrofon nebo plastové trubky). I v
tanci byly děti šikovné. Seznámily se s
polkou, mazurkou, country či ptačím tancem. Úsměvný byl pro děti tanec „plouživý“. Škoda jen, že nevyšel plánovaný
taneční bál. V rámci našeho celoročního
projektu Rok stromů se děti dozvěděly,
které stromy mají vhodné dřevo na výrobu hudebních nástrojů a jak se vyrábí
třeba kytara.

Děti nás baví

Chlapeček: “Paní učitelko… Ježíšek u
nás udělal bordel a neuklidil si to po sobě.”
Paní učitelka: “Děti vyjmenujte tři krále.”
Odpověď: “Šašek, Melichar, Baltazar.” “A
co nesli Ježíškovi?” …”Zlato, kadidlo a
milku”
Za paní učitelkou přiběhne chlapeček:
“Pančelko Kubíkovi něco je!!!” Paní učitelka
se ptá: “Co je ti Kubíčku?” ….”Nic, já přemejšlím.”
Na plavání v sauně chlapeček praví:
“To jsem se v té savaně pěkně zapotil”
Všechny
fotografie
z
mateřské školy si můžete prohlédnout na
https://msprosec.rajce.net/
Jana Vaňousová, MŠ Proseč
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Z historie divadelních ochotníků v Proseči XIX.

V zimě r. 1971 začal soubor nacvičovat veselohru J. Štolby: „Na letním bytě.“
Režie se ujal Jan Stodola a obsadil hru
osvědčenými herci. Hra byla plánována na
duben 1971. Jedné člence souboru krátce
před premiérou zemřel otec, proto musela
být hra odložena.
Po velkých obtížích přece jen hra uvedena byla v sobotu 26. června a v neděli 27.
června 1971. Sobotní večerní představení
vidělo 139 návštěvníků a nedělní odpolední 167.
Hra i předvedené výkony měly velký
úspěch a ohlas u diváků. Stojí za povšimnutí, že řada našich diváků šla jak na sobotní, tak i nedělní představení.
Mezi herci se opět objevila nová tvář.
Stála na prknech jeviště sice poprvé, ale
nebylo to vůbec znát.
Byla to paní Eva Pohorská, zdravotní
sestra. Soubor tím opět získal zdatnou posilu.
V hlavních rolích manželů Kapičkových
se představila již tradičně osvědčená dvojice Josef Kovář a Drahomíra Vobejdová.
A jako vždy, pro přehled výpis z plakátu i
přehled obsazení.
Divadelní soubor OB v Proseči
sehraje veselohru o 3 jednáních J. Štolby
- NA LETNÍM BYTĚ
Osoby a obsazení:
- M. Kapičková, majitelka domu - D. Vobejdová
- Isidor Kapička, její muž - J. Kovář
- Míny, jejich dcera - Sl. Nováková
- Týny, jejich dcera - E. Hlaváčová
- Česalová, vdova po presidentu - M.
Křiklavová
- Dr. Česal, její syn - V. Vobejda
- prof. Havelka - Fr. Kašpar
- Berta, jeho choť - E. Pohorská
- Vostrý, poštovní rada - V. Částek
- Červinka, hostinský - M. Křiklava
Scéna: Fr. Kašpar
Režie: Jan Stodola
Sobota 26. 6. ve 14. 30 hod, neděle 27. 6.
ve 20. hod roku 1971
Kostýmy: KS Kolín
Zde zápis divadelní kroniky končí. Ale
to neznamená, že se přestalo hrát divadlo.
Jak jsem se již zmínil v předešlých dílech
historie byl v kronice odsouzen vstup pěti
zemí Varšavské smlouvy pod záminkou
ochrany proti „vzrůstající kontrarevoluci“,
který celý národ neviděl.
To zapřičinilo, že kronika zmizela
na dlouhá léta, aniž by byla dopisována
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v prachu dílenského školního kabinetu.
Pro upřesnění uvádím sled divadelních
představení.
1972 – Alois Jirásek „Otec“
1973 – M. Gorkij „Měšťáci“
1974 – O. Zahradník „Zurabája“
1975 – O. Zahradník „Sólo pro bicí hodiny“
1976 – J. K. Tyl „Paličova dcera“
1976 – M. Švandrlík „Honorace z pastoušky“
1977 – N. V. Gogol „Ženitba“
1978 – J. Stroupežnický „Václav Hrobčický
z Hrobčic“
1978 – A. Jirásek „Vojnarka“
1979 – K. Wittlinger „Tři dámy s pistoilí“
1981 – J. Štych „Brychta za nic nemůže“
1983 – J. Havlásek „Nepožádáš manželku
bližního svého“
1985 – J. K. Tyl „Tvrdohlavá žena“
O tom, že měli divadelníci z Proseče
vždy dobrou náladu, svědčí i text hymny
souboru, který napsala Drahomíra Vobejdová na hudbu Fr. R. Čecha (Já už jdu!).
Ref: A tak jdem, jdem, jdem a už je to hotový!
Dobré vínko popijem a budeme veselí.
1. Jako herci kočovní vyjíždíme do světa
by mezi lid venkovský zavítala osvěta!
Ref: A tak jdem….
2. Radost a veselí ze srdce chcem rozdávat mezi nás nepatří, kdo má jenom sebe
rád.
A tak jdem, jdem, jdem, všichni přidejte
se k nám život Váš šedivý lepší bude zdát se
Vám!
Solo: A já jdu, jdu, jdu a budu se strašně
smát šťastný je na světě kdo má život lidi
rád!
Ref: A tak jdem, jdem, jdem, a už je to
hotový dobrou noc přejem Vám a budeme
veselí!
Do ztracena…
Tak hezky do ztracena.
Opona posledního dramatu se uzavřela.
Na jeho konci nezazní potlesk. Jen v myslích nás všech zůstanou ti, kteří nám svojí
přítomností obohacovali život.
Trošku smutný konec.
Bohužel na prstech rukou by se nechali
spočítat ti, kteří v letech 1961 – 1985,
účinkovali v divadelním souboru.
Na závěr si vypůjčím pár slov.
„Prosečští divadelní ochotníci neumírají.
Oni jenom pozvolna odcházejí.“
Svatopluk Václav Vobejda
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Veteráni záložáci studánky

Počasí moc nepřálo. Ale jak se zpívá
v jedné písničce: „Ani déšť ani mráz (v
našem případě) na vojáky neplatí…“
Kdo jsme? Vojáci prošlí základní
službou (povinnou), pozdější zálohy,
profesionální vojáci, vojáci aktivních
záloh, členové vojenských klubů, lidé
různých vojenských profesí včetně záchranných sborů, kteří si na nic nehrají.
Jednou za čas uspořádáme společná setkání, kde se předem určí program.
Ve dnech 24. 2. až 26. 2. 2021, jsme
uspořádali cvičení s cílem odklidit spadané stromy, větve kolem studánek o
které se zasloužil „Klub seniorů“ Proseč. Bohužel lidé, kteří pravidelně studánky udržovali odešli a co tedy dál?
Skauti hrají nám už neznámé hry
(Harry Potter) možná jiné nám vzdálené pojmy, nezbyde tedy nic jiného,
než hrát hry, které pomohou přírodě.
Děkuji spolku P. A. S. E. K. Y. za
poskytnuté přístřeší pod rozhlednou,
Mikroregionu Maštale za pronájem
rozhledny a také panu Ing. Krejčímu,
správci polesí, který přislíbil další spolupráci.
Co se nám nepodařilo teď. Doženeme s jarem. Budeme se těšit i na
další spolupráci, třeba jako spolupořadatelé závodů Cyklo Maštale 2022.
Svatopluk Václav Vobejda
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Koutek naší kronikářky:

Havárie německého vojenského letadla na Pasekách.
Další epizoda z osobních vzpomínek
paseckého občana Viléma Tefra.
„Začátkem ledna 1945 byl krásný slunečný den. Bylo dost sněhu, který byl
tvrdý natolik, že se nechalo po něm po
polích přejít po vrchu. Právě jsme se
chystali k obědu, když přiběhli z venku
naši chlapci, celí rozrušení a hlásili nám,
že právě spadlo někde na Salavě letadlo, a
že hoří. Honem jsem popadl blůzu a čepici a rovnou jsem tryskem utíkal k místu,
odkud bylo vidět sloup kouře. Jak jsme se
později dozvěděli od lidí, ten letoun, ze
kterého se valil kouř, neb jeho vnitřek byl
v plamenech, bylo vidět nad širým okolím
přeletět. Dle mého úsudku ten německý
pilot byl asi velmi mladý a nezkušený.
Když zjistil, že mu letadlo hoří, ztratil
duchapřítomnost a místo toho, aby ještě
včas nabral potřebnou výšku a pak skočil
padákem, létal zmateně tak dlouho, až
mu selhalo řízení a potom v plné rychlosti
se snesl šikmým letem směrem od Martinic na pole před Dudkovu chalupu, asi
30 m od ní. Při pádu letadlo vybouchlo
a jeho trosky letěly trychtýřovitým smě-

Nové knihy v knihovně

Beletrie pro dospělé:

Pavel Hrdlička – Pouť oběšenců, Matěj
Hořava – Mezipřistání, Táňa Keleová
- Vasilková – Střípky, Zdeněk Hanka
– Partitura pro srdce, Jaromír Jindra –
Návrat mrtvého muže, Ladislav Fuks –
Spalovač mrtvol, Karel Poláček – Bylo
nás pět, Karel Čapek – R.U.R., Božena
Němcová - Divá Bára, Stefan Ahnhem
– Motiv X, James Swallow – Nomád,
Jean-Luc Bannalec – Bretaňský příboj,
Bretaňské tajemství, Wulf Dorn – Fobie, Anders De la Motte – Jarní oběť,
Sarah Flint – Maminčin mazánek,
Cass Green – Sama v černém lese, Alex
Lake – Kate musí zemřít, Lucinda Berry – Andílek, Simon Toyne – Chlapec,
který viděl, Emma Kavanagh – Dokonalá oběť, SimonToyne – Neznámý,
Haruki Murakami – Kafka na pobřeží,
Jess Ryder – Bývalá manželka, Linda
Green – Poslední slova, Cass Green –
Sousedky, Franco Forte – Děvčátko a
nacista, Scott Turow – Obyčejní hrdinové, Sandie Jones – Nevlastní sestra,
Alan Hlad – Dlouhý let domů, Kathryn
Hughes – Tajemství, Anne Jacobs –
Kavárna U Anděla: Dcery naděje, Marie Nikolai – Čokoládovna, Michael
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rem dále od místa pádu, až 150 m daleko.
Když jsem tam tehdá přiběhl, hořelo vše
ještě plamenem od rozstříknutého benzinu. Zdálo se, jakoby hořel i sníh. Ve
směru pádu letadla, asi 50 m, ležel motor
v plném plamenu vlevo a vpravo v téže
vzdálenosti ležel pilot. To byla vlastně
veliká hořící koule, v níž byl uvnitř pilot
omotaný dekami a padákem a bylo vidět
zbývající části jeho těla. Oheň na motoru
i pilota jsme sněhem uhasili. Potom jsme
prohlíželi zbytky letadla, které bylo roztříštěno snad na tisíce kusů. Našli jsme
kulomet a pistoli, což bylo oboje zdeformované k nepotřebě. Tenkrát byl Bohuslav Dudek kapitálně vyděšenej. Letadlo
při pádu vyrylo v umrzlém poli širokou
strouhu asi 8 m dlouhou a 50 m hlubokou. Ten pilot tam zůstal ležet tak, jak
spadl, celý týden a naši četníci z Proseče
ho tam museli hlídat. Já, ještě se dvěma
kamarády, jsme je tam po dva jasné večery chodili strašit tím, že jsme chodili
těsně proti oknům Dudkovy chalupy, kde
četníci hlídali a byli jsme zvědaví, jestli
nás půjdou zjistit. Oni nás buď ani neviděli anebo neměli zájem o nějaké zá-

Grünig – Rodinný hotel: Nový začátek,
Rachel Givney – Tajemství mého otce,
Ann Moore – Irská kráska, Janna MacGregor – Nevěsta, která měla smůlu,
Johanna Lindsey – Miláčkovo pokušení, Guy de Maupassant – Kulička a
jiné povídky, William Shakespeare –
Romeo a Julie
Naučná literatura:
Ivana Peroutková – Ženy, co se nedaly,
Martin Nekola – Na cestě za svobodou:
Češi v uprchlických táborech po únoru
1948, Michael Třeštík – Umění vnímat
architekturu pro děti a rodiče, Matthew
Parker – Monte Cassino, Herbert
Maeger – Ztracená čest, zrazená věrnost, Günter K. Koschorrek – Nezapomeň na zlé časy

hadné chlapy, poněvadž to byli tři naši
dobří, čeští chlapci. Potom přijeli Němci
a naložili svého hrdinu na saně zjednané
na Pasekách a s koněm odvezli pilota k
silnici, kde ho přeložili do nákladního
auta a odvezli. Tak skončil u nás jeden z
těch nadlidí, kteří měli v úmyslu podmanit si celý svět“.
Připravila: Miluše Rejentová

Vladimír Točík ze Stičan, vnuk Josefa
Točíka, velitele partyzánské skupiny Malý
Ferda, věnoval v roce 2013 městu Proseč artefakt z tohoto letadla. Nalezl jej v blízkosti
tehdejšího místa havárie. Událost se stala
2. ledna 1945, jednalo se o německé letadlo Focke-Wulf Fw 190A-7 a pilota Obfw.
Kurta Fischera (pozn. redakce).

náta Fučíková – Hrdinky: Příběhy významných českých žen, Petr Švec – Velvet Effect, Alan Bradley – Vražda není
hra, Poslední tóny z krypty, Thomas
Brezina – Klub tygrů: Děsivá helikoptéra, Kim Kane – Zrzka Zvědavá: Nová
kamarádka, Bláznivá kamarádka, Ne –
zcela pyžamový večírek, Zrzka zvědavá
s nadšením slaví narozeniny
Kontakt:
www.knihovnaprosec.cz
knihovna@prosec.cz, tel. 469 321 047
Otevírací doba:
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

Knihy pro děti:
Radek Malý – Rozára a Černý Petr, čili
O větrných mlýnech, Vlasta Baránková
– Pírko, pírko, Tereza Verecká – Stropopodní žuchbuchy, Ondřej Hník –
Můj atlas Evropy, Tomáš Chlud – Odvaha je volba: 7+1 komiksových příběhů
inspirovaných skautskou historií, Re-
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TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

2022

22l3–17l5l2021
20l3–15l5
20.3.
FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
23.3.
VÝLET DO ŠPANĚL
27.3.
4TET
30.3.
DECHOVÝ KVINTET
PKF & JAN ČENSKÝ
3.4.
LOUSKÁČEK
10.4.
HARFA
KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ
24.4.
STARCI NA CHMELU

27.4.
LENORA V. J. TOMÁŠKA
1.5.
PS RUBEŠ & PS SLAVOJ
3.5.
DASHA SYMPHONY
5.5.
JAROSLAV SVĚCENÝ
8.5.
PRODANÁ NEVĚSTA

12.5.
IRENA BUDWEISEROVÁ
15.5.
EVA URBANOVÁ
& MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ
TRIO

hudebni.skutec.cz

Změna programu vyhrazena

POŘADATEL

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

G
PARDUBICKÝ KRAJ

Irena Budweiserová v Proseči

Johan doktor Faust ve Staré evangelické škole

Kulturní komise a město Proseč Vás
zve na unikátní rekonstrukci dobového
představení z druhé půli 19. století Johan
doktor Faust, v podání umělecké skupiny
Handa Gote.
Představení se uskuteční v prostorách
Staré evangelické školy dne 2. dubna
2022 od 18:00 hodin. Předprodej vstupenek probíhá od 1.2. 2022 v Městské
knihovně Proseč. Již zakoupené vstupenky z r. 2020 zůstávají v platnosti.
Loutkové představení o tom, jak doktor Faust zaprodá svou duši ďáblu. Velké
loutky, vyrobené dobovými technologiemi podle původních figur Františkem
Skálou Jr. Vše podtrhuje doslovné znění
v takzvané pimprláčtině a hru divadelníci
pro jistotu zahájí slovy, že se omlouvají,
ale oproti původnímu aranžmá si namísto
svíček pomáhají žárovkami… Výsledek?
Divadelní spolek Handa Gote uvedením archeologické vykopávky paradoxně
dostává své pověsti experimentálních
inovátorů. Disciplinované následování
předlohy tvůrce osvobozuje od pokusů
o kontextovou stylizaci a diváka zase od
otravné ideologické dekonstrukce tvůrcových pohnutek. Přesto nakonec sledujeme překvapivě aktuální dílo, v němž
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hraje prim politicky nekorektní Kašpárek ztělesňující maloměšťáckého Čecha,
který jako by vypadl z dnešní internetové
diskuse. Stěžující si Mefistofeles zase
upomíná na smutný osud současné zážitkové kultury, která nezvládá plnit přání
spotřebitelů. A že Faust skončí podobně
jako nenasytný konzument v rukou nemilosrdného exekutora, je už pouhou třešničkou na dortu. Neváhejte! Něco takového tu ještě nebylo!
Za Kulturní komisi Josef Sodomka

Po dvou letech slibů se snad letos konečně
dočkáme vystoupení Ireny Budweiserové
v evangelickém kostele v Proseči. Její zpěv
zde doprovodí hrou na elektrickou kytaru
Jakub Racek a hrou na violoncello Keishiro
Mikawa.

Je až ohromující, kterak umění Ireny
Budweiserové od chvíle, kdy její "černý" hlas
zásadním způsobem ovlivnil zvuk kapely
Spirituál Kvintet, dodnes neztratilo nic ze
své uhrančivosti. Naopak, jako by postupem
času sílilo a nabývalo nových poloh. Tomu
jistě napomáhá i žánrové obohacování zpěvaččina repertoáru sahajícího od gospelu a
spirituálu přes blues a folk až k modernímu
jazzu.
Vystoupení Ireny Budweiserové v sakrálních prostorách - to jsou především spirituály a gospely. Zazní s českými či anglickými
texty. Na koncertě uslyšíte samozřejmě také
vlastní tvorbu, ovšem s texty vhodnými do
těchto prostor. Velmi citlivý a erudovaný
doprovod kytary a violoncella nechává Ireně
prostor k jejímu „čarování“ s texty přednesených písní. Všechny tyto skladby mají velmi
originální aranžmá, na kterých se podílí
všichni protagonisté.
Na koncert Irena Budweiserové Vás
zveme ve čtvrtek 12.05.2022 od 18:00 do
evangelického kostela v Proseči. Vstupenky
koupíte na vstupenky.skutec.cz, podrobné
informace k programu na hudebni.skutec.cz.
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Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva
zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé
vytápění místa instalace.

I.

Jak poznám,
II. že mám
nevyhovující
III. kotel?

Na štítku kotle bude uveden údaj
o emisní třídě 1 nebo 2.
Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj
o emisní třídě.
Obrátím se na odborníka na kotle nebo na
kominíka např. na https://ipo.mzp.cz

III.

II.

Jaký mi hrozí postih a jak
se mu vyhnout?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Vám po 1. 9. 2022 může za provoz nevyhovujícího kotle udělit pokutu až 50 000,- Kč.
Dobrou zprávou je, že pokud
podáte nejpozději do 1. 9. 2022
žádost o dotaci, prodlouží se Vám
lhůta na výměnu kotle o 1 rok!

Kdo a kde může žádat o dotace?

Nízkopříjmové domácnosti,
důchodci se starobním důchodem,
nebo invalidním důchodem 3. stupně.

Ostatní domácnosti

Kotlíkové dotace

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná
osoba elektronicky na
www.novazelenausporam.cz.
Pro konzultace lze využít krajská pracoviště
Státního fondu životního prostředí ČR,
popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.

Nová zelená úsporám
Žadatel musí být vlastníkem, nebo
spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného
nebo bytového domu, bytové jednotky nebo
trvale obývaného rekreačního objektu.
Žádosti se budou přijímat elektronicky
s následným dodáním vytištěné žádosti
včetně vytištěných příloh na oddělení
programové pomoci na Krajském úřadě
Pardubického kraje, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice ve II. čtvrtletí roku 2022.

Pamatujte, že výměna kotle nestačí,
je potřeba se o něj také řádně starat!

Mgr. Lucie Angelová lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková
eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková
jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová
ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Lenka Vondrová
lenka.vondrova@pardubickykraj.cz
Bc. Petra Koblížková petra.koblizkova@pardubickykraj.cz
Mgr. Klára Skřivánková klara.skrivankova@pardubickykraj.cz
Ing. Petra Kodytková petra.kodytkova@pardubickykraj.cz
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Workshop

Malování
na textil
Čtvrtek 21. 4. 2022
16 -18
Rodinné centrum
Mikeš Proseč
Pro rodiče a děti
Vstupné:
50 Kč + 80 Kč za plátěnou tašku (volitelně)
S sebou:
oblečení, které můžete zašpinit + 1 ks
vlastního bavlněného textilu k pomalování
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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

RAKETOVÝ
INTERNET!

Recycling-kovové odpady a.s.
oznamuje,
že sběrný dvůr a výkupna v Proseči bude na
„velikonoční" sobotu 16. 4. 2022
uzavřena z provozních důvodů.

www.tlapnet.cz

Děkujeme za pochopení.

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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