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Dotace na hřiště od NSA
Proseč získala dodatečně dotaci ve 

výši 800 tisíc korun od Národní spor-
tovní agentury na akci „Rekonstrukce 
sportoviště pro míčové sporty za Soko-
lovnou v Proseči“. Hřiště bylo úspěšně  
dokončeno v červnu letošního roku. 
Na vyhodnocení naší žádosti jsme če-
kali 16 měsíců. Na akci se podařilo zís-
kat také dotaci ve výši 300 tisíc korun 
od Pardubického kraje. Celkové ná-
klady na rekonstrukci sportoviště, tri-
buny, oplocení, instalaci osvětlení, za-
vlažovacího systému a úpravy zázemí 
byly 3,1 mil. korun.

Paseky mají nové osvětlení
Město zrealizovalo letos v celé 

místní části Paseky nové veřejné osvět-
lení a rozhlas. Akce se připravovala 2 
roky, bylo nutné vyjednat s ČEZem 
přílož a připravit projekt, díky tomu 
vede velká část kabelů v souběhu s 
kabely NN. Do země bylo položeno 
7 km kabelů v majetku města a osa-
zeno 33 nových stožárů s úspornými 
LED svítidly s regulací svítivosti (pů-
vodně bylo pouze 12 svítidel). Nové 
osvětlení je nastaveno na celonoční 
svícení, v noci se sníží výkon na 50 %. I 
přes větší počet svítidel dojde k úspoře 
elektrické energie o více než 30 %. Ná-
klady na tuto akci ve výši 2,1 mil. ko-
run uhradilo město ze svého rozpočtu.

Dálnice blíže Proseči ještě letos
Již 22. prosince 2022 se otevře nový 

úsek dálnice D35 Časy-Ostrov v délce 
14,7 km, který zahrnuje 22  mostů 
včetně unikátního přemostění želez-
ničního koridoru u  stanice Uhersko a 
dvě mimoúrovňové křižovatky. Tímto 
nově otevřeným úsekem se přiblíží dál-
nice historicky nejblíže k našemu městu, 
a to na vzdálenost 26 km s nájezdem 
u obce Ostrov za Vysokým Mýtem. 
V příštím roce bude zahájena výstavba 

navazujícího úseku Ostrov-Vysoké Mýto 
a následovat bude úsek Vysoké Mýto-

-Džbánov, oba by měly být dokončeny v 
roce 2026. Každým dalším úsekem bude 
dálnice k nám ještě blíže, ze Džbánova už 
pouze 16 km. Dálnice v budoucnosti pro-
pojí Čechy a Moravu a přes Pardubický 
kraj by měly být všechny úseky dokon-
čeny do roku 2028.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Hvězdný advent a čertovský průvod v Proseči
Proseč zažila na přelomu listopadu a 

prosince hned dvě velké akce na náměstí 
s podporou města. V sobotu 26. listopadu 
2022 se uskutečnil po dvouleté covidové 
pauze již tradiční Hvězdný advent. Akce, 
která proběhla ve spolupráci se spolkem 
Paseky, ZŠ a MŠ Proseč a SDH Proseč 

byla zakončena rozsvícením vánočního 
stromu. V pondělí 5. prosince 2022 na-
vštívili naše město čerti, andělé a také 
Mikuláš. Návštěvnost obou akcí byla 
velmi vysoká. Všem pořadatelům a spolu-
pracovníkům patří velké poděkování.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Cena stočného v roce 2023
Na základě rozhodnutí Rady města 

Proseč č. 22/2022 ze dne 29. listopadu 
2022 vám oznamujeme, že pro rok 
2023 dochází ke zvýšení ceny stočného.

Vypočítaná cena je nejnižší možná 
při zohlednění sazby DPH, inflace, 
skutečných nákladů a podmínek při-
dělené dotace na rozvoj kanalizační 
sítě v minulých letech. Město Proseč 
je rovněž provozovatelem splaškové 
kanalizační sítě v obci Bor u Skutče a 
je povinno na základě provozovatelské 
smlouvy vybírat v této obci stočné.

U stočného je uplatňována věcně 
usměrněná cena, do kalkulace se za-
hrnují pouze ekonomicky oprávněné 
náklady.
Proseč a Bor u Skutče - 53,90 Kč / m3

Uvedené ceny jsou včetně DPH 10 %

Město Proseč zvýšilo místní poplatek za odpady na rok 2023
Město Proseč zajišťuje komplexní 

odpadové hospodářství pro své občany, 
v současné době je odpadový systém 
města tvořen:

• 27 „hnízdy“ určenými pro tříděný od-
pad – plast, papír, sklo, oleje, elektrospo-
třebiče, kov,

• 7 míst s velkoobjemovými kontejnery 
určenými pro bioodpad (větve, listí, tráva),

• 1 sběrným dvorem otevřeným 6 dní v 
týdnu bez omezení množství přijímaného 
druhu odpadu,

• 14denním svozem kontejnerů na TKO 
města a popelnic na TKO fyzických osob.

Náklady na likvidaci odpadů, který 
produkují občané a majitelé nemovitostí 
bohužel každoročně stoupají, a to jak v 
nákladech na svoz (dopravné a práce), tak 
i v jednotkových cenách za likvidaci jed-
notlivých komodit (např. plast nebo kar-
ton jsou již komodity, za jejichž likvidaci 
se musí platit).

Cena za likvidaci všech odpadů v roce 

2021 činila 2 673 138 Kč, rozpočítáno 
na počet osob a rekreačních nemovitostí 
(2320) činí skutečné náklady na jednu 
osobu 1 152 Kč. Město v současné době 
vybírá základní cenu bez uplatnění dal-
ších slev 800 Kč, což znamená, že zbýva-
jící částka 352 Kč je hrazena z rozpočtu 
města na úkor jiných potřeb a rozvoje 
města, a to včetně investičních akcí.

Rok 2022 ještě není účetně uzavřen, 
ale předpokládá se, že skutečné náklady 
budou minimálně ve stejné výši jako v 
roce 2021. V roce 2023 dojde k dalšímu 
zdražení u všech firem zajišťujících li-
kvidaci odpadů. Na základě uzavřených 
smluv a oznámení firem dojde v roce 
2023 k navýšení nákladů minimálně ve 
výši 18 % - předpokládané náklady jsou 
3 070 000 Kč.

Vzhledem k stále rostoucím cenám již 
nemůže město nadále doplácet tak vy-
sokou částku a je nutné finanční zátěž 
částečně přenést opět na občany města a 
majitele nemovitostí.

Zastupitelstvo města Proseč na svém 
zasedání dne 15. prosince 2022 proto 
vydáním nové obecně závazné vyhlášky 
zvýšilo základní cenu z dosavadních 
800 Kč nově na 1 000 Kč. Zůstává sleva 
pro občany do 18 let a dále 70 a více let, 
nově ve výši 200 Kč, stejně tak bylo za-
chováno odpuštění poplatků dětem do 
3 let.

Pokud chceme zachovat stejný rozsah a 
kvalitu služeb, které město v oblasti od-
padového hospodářství svým občanům 
zajišťuje, bylo zvýšení ceny nezbytné.

Řešením není ani netřídit odpad, čímž 
někteří občané nelogicky argumentují. 
Obce jsou vystaveny sankcím ze strany 
státu a platné legislativy. V případě, že 
občané města vyprodukují více než 180 
kg komunálního odpadu na občana v 
roce 2023 (hodnota stanovená zákonem 
č. 541/2020, o odpadech) bude město pla-
tit více za skládkování a toto zvýšení bude 
muset promítnout do poplatku v následu-
jících letech. Pro město i občany samotné 
je tedy jediným řešením omezit produkci 
odpadu, a i nadále odpad co nejvíce tří-
dit. Tímto dosáhneme, že se náklady na 
likvidaci odpadů nebudou zvyšovat tak 
rychle a zpomalíme i dále rostoucí cenu 
místního poplatku za odpady.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Celkové náklady na likvidaci odpadů v období 2014–2023

Vývoj poplatku za odpady a srovnání skutečných nákladů na občana v období 2014–2023
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Město Proseč - Místní poplatky v roce 2023
Pro rok 2023 jsou stanovené platnými 
obecně závaznými vyhláškami následující 
druhy místních poplatků:
Poplatek za odpady
Povinnost platit poplatek má:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlast-

nictví stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností 
zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:

- 1 000 Kč poplatníci s trvalým pobytem 
nebo rekreační objekt
- 800 Kč poplatníci do 18 let a ve věku 

70 a více let
- Od poplatku jsou osvobozeny do 3 let 

věku, osoby min. 6 měsíců mimo město, 
nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě 
nemocných nebo dětském domově.
Splatnost: do 30. června 2023
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800 
Variabilní symbol pro čísla popisná:            
1340XY 
Variabilní symbol pro čísla evidenční:          
1340X0Y
X = kód obce
Proseč  1
Podměstí  2
Záboří  3
Paseky  4
Martinice 5
Česká Rybná 6
Miřetín  7
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor variabilního symbolu: poplatek za ko-
munální odpad - čp. 421 Proseč 13401421 

- ev.č. 17 Mířetín 13407017
Poplatek ze psů

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Dr-
žitelem je pro účely tohoto poplatku 

osoba, která je přihlášená nebo má sídlo 
na území města Proseč.
- Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.
Sazba poplatku:

- 200 Kč za prvního psa,
- 300 Kč za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele 300 Kč,
- 100 Kč za psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let,
- 150 Kč za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele, kterým je osoba starší 
65 let.

- Od poplatku ze psů je osvobozen 
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která 
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených k 
doprovodu těchto osob, osoba provozu-
jící útulek pro zvířata nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.
Splatnost: do 30. června 2023
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu : 1141642319/0800 
Variabilní symbol: 1341XY (postup sesta-
vení variabilního symbolu je stejný jako u 
poplatku za komunální odpady)
Poplatek z pobytu
Plátcem poplatku je poskytovatel ubyto-
vání za úplatu, bližší informace v obecně 
závazné vyhlášce č. 2/2019 nebo na po-
kladně MěÚ Proseč.
Sazba poplatku:

- 20 Kč za každý započatý den pobytu, s 
výjimkou dne jeho počátku
Poplatek za užívání veřejného prostran-
ství
Plátcem poplatku je každý, kdo užívá 
veřejné prostranství - tj. zábor, stánky, 
reklamní plochy atd. Bližší informace v 
obecně závazné vyhlášce č. 4/2019

Plné znění obecně závazných vyhlášek 
je umístěno na webových stránkách města 
Proseč - www.mestoprosec.cz

Omezení provozu úřadu
Oznamujeme občanům, že v 

době vánočních svátků od čtvrtka 
22. 12. 2022 do neděle 1. 1. 2023 
bude omezen provoz Městského úřadu 
Proseč z důvodu čerpání dovole-
ných. Příjem plateb na pokladně 
bude možný pouze do 21. 12. 2022. 
Děkujeme za pochopení.

Sběrný dvůr a výkupna 
o vánočních svátcích

Recycling-kovové odpady a.s., pro-
vozovna Borská ul. 75, Proseč, ozna-
muje, že Sběrný dvůr Města Proseč a 
Výkupna druhotných surovin bude v 
době od čtvrtka 22. 12. 2022 do neděle 
1. 1. 2023 uzavřena. 

Přejeme všem našim zákazníkům i 
občanům města Proseč hlavně klidné 
a pohodové prožití Vánočních svátků 
a do Nového roku především hodně 
zdraví.

Zastupitelé města Proseč a zaměstnanci 
Městského úřadu Proseč, Pečovatelské 
služby Proseč, Městské knihovny Proseč 
a Prosečských služeb přejí všem občanům 
příjemné prožití vánočních svátků a pře-
devším hodně štěstí, zdraví, síly a úspěchů 
do nadcházejícího roku 2023.
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Den s turistickým informačním centrem
Den vzniku československého státu 

jsme letos v Muzeu dýmek oslavili netra-
dičně, a to akcí nazvanou Den s turistic-
kým informačním centrem. Návštěvníci 
měli možnost se nejen podívat na kou-
zelné a jedinečné expozice zdarma, ale 
mohli si v kreativní dílničce umístěné na 
dvorku zhotovit vlastní roubený domeček 
na památku, dotvořit si vlastní kroj, vyro-
bit vlastní dýmku a mnoho dalšího. Po-

chutnali si též na domácích perníčcích a 
šnecích z listového těsta. 

Rádi bychom Vám všem poděkovali za 
návštěvu a přízeň v tomto roce a věříme, 
že jste si kromě upomínkových předmětů 
odnesli i přínosné a zajímavé informace. 
Těšíme se na viděnou v příštím roce. 

Ing. Ivona Holanová
Mikroregion Maštale a TIC Maštale

Vánoční pohled z Proseče
Vánoce, Vánoce přicházejí … a my 

jsme si pro vás připravili překrásné 
sváteční překvapení ve formě vánoč-
ního pohledu přímo z Proseče. Již 
nyní je v prodeji za 8 Kč v turistic-
kém informačním centru v Proseči 
na adrese Borská 125 a v prodejně 
DROPA Mundil na náměstí. Udě-
lejte radost sobě anebo svým blízkým 
VÁNOČNÍM POZDRAVEM 
Z PROSEČE.

Čarovné vánoční svátky přeje 
Mikroregion Maštale 

Proseč v knize hradů a zámků
Město Proseč se připojilo k připra-

vované knize České hrady a zámky z 
nebe - 3. díl, která je věnovaná právě 
hradům a zámkům z našeho kraje.

Úžasné letecké fotografie jsou do-
plněny o doprovodné texty v češ-
tině a angličtině. V knize najdete 
např. zámky Nové Hrady a Litomyšl 
nebo hrady Rychmburk, Svojanov 
a Kunětická hora. Jedna část je věno-
vaná také našemu městu.

Tato pěkná kniha je již v prodeji na 
Městském úřadě Proseč za 350,- Kč.

Výsledky ankety Oblíbené informační centrum roku 2022
Rádi bychom Vám všem, spoluobča-

nům, návštěvníkům i příznivcům našeho 
turistického informačního centra, podě-
kovali, že jste pro nás i v letošním roce 
hlasovali v anketě Oblíbené informační 
centrum roku 2022. Díky Vám jsme se 
znovu umístili na předních příčkách v 
rámci Pardubického kraje, a to konkrétně 
na sedmém místě. I letos jsme se tak za-
řadili před informační centra větších měst 
jako je Moravská Třebová, Třemošnice 
nebo Chrudim.

Výsledná tabulka ankety: prvních deset 
oblíbených informačních center Pardu-
bického kraje

Anketa Oblíbení informační centrum 
roku 2022

Ještě jednou děkujeme za Vaše hlasy 
a přejeme všem pohodové a oddechové 
zimní dny. 

Ing. Ivona Holanová, TIC Maštale

Vánoční a novoroční přání

Pracovnice Pečovatelské služby Proseč 
přejí svým klientům a také ostatním ob-
čanům Proseče, Perálce, Zderaze a Boru 
u Skutče, krásné prožití svátků vánočních 
v kruhu své rodiny a svých blízkých. 

A v novém roce 2023 hlavně pevné 
zdraví každému z nás, hodně energie a 
ať se vám i nám dobře daří překonávat 
všechny problémy, které nám život při-
náší.

Za Pečovatelskou službu Proseč
Stanislava Češková
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Tenisový turnaj „O pohár města Proseč“
V sobotu  27. 8. 2022 se na kurtech v 

Borové uskutečnil tradiční tenisový turnaj 
čtyřher O pohár města Proseč. Turnaje se 
letos zúčasnilo 14 amatérských příznivců 
bílého sportu z Proseče.

Účastníci se rozlosovali do dvojic a 
utkali se systémem každý s každým, který 
určil nasazení do finálových bojů. Turnaj 
byl mimořádně vyrovnaný, zrodilo se i 
pár překvapení a také se ale ukázalo, kdo 
celý rok pilně trénoval a kdo ne. Pořadí 
není důležité, hlavní bylo, že jsme se sešli 

a strávili pěkný den za příznivého počasí 
sportem. Pro úplnost  jen uvedeme trojici 
na bedně, první byli Jiří Marek a Gábin 
Hromádka, druzí Roman Češka a Pavel 
Zeman a třetí Jarda Marek a Jindřich So-
domka.

Závěrem pořadatelé děkují všem zú-
častněným za předvedené výkony, všem 
sponzorům za poskytnuté ceny a městu 
Proseč za podporu sportu.

Roman Češka a Áda Zelenka

PF 2023
S přáním příjemného prožití vánočních svátků

a mnoho úspěchů v novém roce 2023
připojujeme poděkování za vaši důvěru

a těšíme se na další spolupráci.

Bezkonkurenční příležitost pro místní občany a chovatele
Občané a chovatelé, máte to „po ruce“, 

unikátní možnost si přijít vybrat do pro-
dejního skladu kvalitní krmivo za dobrou 
cenu včetně produktů s končící expirací 
za příznivou finanční úsporu. Zdarma 
rozvážíme dost možná i k vám směr: 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Chrast, Skuteč, 
Luže, Hlinsko, Svratka, Polička a Borová 
od 2 500 Kč / do 20 km.

Víte o tom, že prosečský Ergotep je 
obchodním partnerem Českého svazu 
chovatelů v  e-shopu ZVERIMEX a JÁ, 
kde si rychle a jednoduše vyberete z ti-
síce položek krmiv, chovatelských potřeb, 
pracovních oděvů, rukavic, obuvi, odbor-

ných knih, kolekce reklamních předmětů 
ČSCH nebo trička Co Čech, to chova-
tel. Z tohoto prostředí výhodně nakupují 
chovatelé a chovatelské organizace z celé 
České republiky.

Těšíme se na vás, tým e-shopu 
ZVERIMEX a JÁ

Prodejní sklad: 
PO-PÁ  7:00-14:30 h.

družstvo Ergotep, Zábořská 93, 
Záboří, 539 44 Proseč,

mobil: +420 601 090 627
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Hvězdný advent v Proseči
Krásná akce, která byla pořádaná v so-

botu 26. listopadu 2022 na prosečském 
náměstí. Téměř po celý den jste spo-
lečně s námi mohli načerpat jedinečnou 
atmosféru adventu, nakoupit si tradiční 
vánoční zboží a užít si hezký doprovodný 
kulturní program.

Pod vedením paní učitelky Dagmar 
Smělé vystoupil pěvecký soubor Prosečá-
nek. Krásné pásmo řemeslných a vánoč-
ních písní a tanců si připravil Prosečský 
Dřeváček - dětský folklorní soubor. Pro ty 
nejmenší děti pak zahrálo divadlo Úsměv 
pohádku „O cukrářce Barborce a zatou-
laném čertíkovi“. Již tradičně vystoupila i 
taneční skupina MitriX, která v letošním 
roce oslavila 15 let svého působení. Pod 
vedením Niki, Míši, Péti, Káti a Lilči se 
představily všechny věkové skupiny od 
předškoláků po tanečnice 9. tříd. Na zá-
věr hvězdného programu se rozezněli libé 
tóny náhodného seskupení Naživo pod 
vedením Kristýny Řebíčkové.

Návštěvníci si mohli prohlédnout a za-
koupit vánoční produkty a dobroty, ně-
kolik nových publikací vydaných městem 
Proseč, malovaný prosečský betlém, jehož 
autorkou je paní Jana Moštková, ale také 
spoustu krásných dekorací, které vyrobily 
děti navštěvující školní družinu společně 
s vychovatelkami. K dispozici byl také ka-

lendář na rok 2023 s fotografiemi výrobků 
z družiny a speciální vánoční vydání škol-
ního časopisu Šotek.

Po celé odpoledne se děti vydávaly na 
adventní putování za poznáním, kde pl-
nily „úkoly/zvyky“, které si pro ně připra-
vila paní Jeništová z klubu seniorů a re-
dakční tým školního časopisu Šotek pod 
vedením paní učitelky Jany Pavlovičové a 
paní Magdaleny Vašíkové, po jejich spl-
nění si děti vyzvedly odměnu od spolku 
Paseky.

Za svitu prskavek a zpěvu koled ná-
hodného seskupení Naživo vyvrcholil 
celodenní program rozsvícením krásně 
ozdobeného živého vánoční stromu na 
náměstí.

Moc děkujeme všem spolupořadatelům 
ze základní školy, kteří se na akci podí-
leli, členům Sboru dobrovolných hasičů 
Proseč za zajištění výborného občerstvení 
a městu Proseč za finanční podporu. Dě-
kujeme a věříme, že opět spojíme své síly 
při další akci.

Všem přejeme krásné a pohodové vá-
noční svátky, do nového roku především 
pevné zdraví a těšíme se na viděnou při 
dalších akcích, třeba už 21. ledna 2023 v 
Sokolovně v Proseči na tradičním pasec-
kém plese!

Za spolek Paseky Veronika Macháčková

Všem přejeme krásné 
a pohodové vánoční svátky, 
do nového roku především 

pevné zdraví.
Spolek Paseky
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Čertovský průvod na prosečském náměstí - 5. prosince 2022
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Vážení spoluobčané a čtenáři „Prosečského zpravodaje“
Po více než třiceti letech starostování v 

obci Perálec, před tím devatenácti letech 
účetní obce, přitom zaměstnaná 19 let na 
Obecním úřadě v Proseči, tehdy ještě na 
místním národním výboru,  se uzavřela má 
etapa pracovního a důchodového života  
na obecním úřadě v naší obci, na níž budu  
vzpomínat určitě v dobrém.

Je velkou výhrou člověka mít zaměstnání 
i to mimopracovní starostování zároveň 
jako koníčka. A to se mi s velmi dobrým 
zázemím a podporou rodiny povedlo.     

Snažila jsem se vždy dělat své poslání 
starostky, jak nejlépe dovedu. A když máte 
štěstí na lidi kolem sebe na které se můžete 
spolehnout, skvělou účetní i zastupitele, tak 
jde vše snadněji. Děkuji paní účetní, která 
tu káru se mnou táhla také celých třicet let, 
děkuji i všem minulým zastupitelům a mís-
tostarostům za odvedenou práci pro naši 
obec.

Nebudu zde hodnotit, co se v obci po-
dařilo změnit za těch třicet let, to snad po-
soudí moji spoluobčané, ostatně tak, jako v 
každé obci. Některý rok se dařilo více, ně-
který méně.  Měla jsem vždy na mysli, aby 
se v naší obci lidem líbilo a spokojeně žilo.

Snažili jsme se hospodařit tak, aby obec, 
pokud potřebovala úvěr, mohla ho bez 
problémů splácet. Obec jsem předala bez 
dluhů a s finanční rezervou do roku příš-
tího.

O naší obci říkám, že jsme správná 
obec – máme školu, školku, kostel i hospodu.       

„Obec bez školy, je jako den bez sluníčka“.
Máme i dvě hřiště, obec je plynofiko-

vaná i když mi tehdy pracovník hradeckých 
plynáren řekl, paní starostko, jak jste to 
dokázala, když jsme Vám nedali souhlas – 
dokázala.  Provozujeme kanalizaci s ČOV, 
vodovod s vlastním zdrojem vody, vodoje-
mem, dodáváme částečně vodu do Zderaze, 
Hluboké, Stříteže, Chlumu a Hněvětic. 
Velmi děkuji obsluze jak ČOV, tak vodo-
vodu.

Snažíme se udržovat prostory dvou hřbi-
tovů, které máme ve správě a mnoho dal-
šího včetně udržování zeleně a parku na 
návsi obce.  Děkuji.

Mohu říci, že obec měla vždy dobrou 
spolupráci s ředitelstvím školy a pokud 
to bylo v silách finančních možností obce, 
požadavky školy se postupně realizovaly.  
Poslední dobou i s finanční podporou obcí 
Hluboké a Zderaze. Děkujeme.

Škola se vždy podílela na kulturním a 
společenském životě obce a mohu říct, že 
materiální vybavení naší školy je díky tr-
valé snaze vedení obce a vedení školy velmi 
dobré.

V letošních prázdninách byla ve škole 
obcí zřízena 3. učebna a co to znamená?  

Snížení počtu žáků ve třídách umožňující 
individuální přístup ke každému dítěti, než 
když paní učitelky vyučovaly 3. ročníky v 
jedné třídě.  K tomu ještě musím pozname-
nat, že ve škole i školce máme velmi dobrý 
kolektiv kvalitních pedagogů, který je záru-
kou velmi dobré přípravy žáků na II. stupeň 
ZŠ do Proseče. Všem pracovníkům školy 
děkuji.

Nemohu opomenou důležitou složku 
naší obce, hasiče. V roce 2002 měli nějakou 
divnou náladu a vypadalo to, že se rozpad-
nou. Já jsem jim tehdy říkala kluci ani mně 
neštvěte, to nemyslíte vážně. No dopadlo 
to dobře, začali trénovat na požární sou-
těže a následně ještě sestavili družstvo žen, 
a tak se společně zapojili do okrskových i 
okresních soutěží, posledních několik let 
hlavně do „Okresní ligy Svitavska“, kde 
se stále drží v popředí, reprezentují a šíří 
dobré jméno naší obce. Často jsem je s je-
jich manželkami doprovázela, abychom jim 
fandily.   

Hasiči nejen, že se účastní soutěží, ale 
protože nemáme v obci žádné technické 
služby, byli a jsou vždy po ruce, takovou 
prodlouženou rukou starosty, když je něco 
potřeba v obci zajistit. Hasiči děkujiiii.

Děkuji i místnímu zemědělskému druž-
stvu se kterým máme dlouholetou velmi 
dobrou spolupráci.

A teď - práce starosty?  Slovo starosta asi 
vzniklo od slova starat se…..starosta je 
starostou 24 hod. denně, nikdy nejde říct, 
že máte hotovo, jsou pořád a pořád nové 
úkoly a práce je nekonečná. Práce starosty 
na malé obci je opravdu velmi různorodá. 
Takový člověk by měl být částečně práv-
ník, částečně psycholog, odborník na sta-
vební zákon, zákon o odpadech, o místních 
poplatcích, o vodovodech a kanalizacích, 
zákon o pohřebnictví, zákon o školství, 
předškolním vzdělávání, zákon o veřejných 

zakázkách, specialistou na dotace a mnoho 
a mnoho dalších. To je bohužel, téměř ne-
možné.

Myslím si, že starosta by měl používat 
tak trochu i selský rozum, nerozhodovat 
ukvapeně a být si vědom, že s rozvahou, 
klidným jednáním možná to jde líp.

Nejsmutnější na práci starosty je to, že 
protože musí dělat i nepopulární rozhod-
nutí, může se stát, že při rozhodování např. 
sousedských vztahů, si z přátel udělá ně-
kdy nepřátelé, jo jo není člověk ten, aby se 
mohl zachovat lidem všem, ach ty zákony.

Vážení spoluobčané, než začnete řešit 
sousedské vztahy někdy i malicherné, při-
pomeňte si vždycky, že není nad to mít 
dobrého souseda.

A úplně na závěr chci říct, že doufám, 
že jsem v čele obce nebyla zbytečně, že po 
mém třicetiletém působení něco dobrého v 
obci zůstalo.

Práce pro lidi a pro naši obec byla pro 
mne velkou ctí, děkuji svým spoluobčanům 
za jejich důvěru, kterou jsem cítila po celou 
tu dlouhou dobu i za jakoukoliv radu, kri-
tiku, pomoc, bez které by dosažené změny 
v naší obci nebyly možné. Za to vám všem 
moc děkuji.

Přála bych si, aby naše obec i nadále zů-
stala samostatná a mohli o rozvoji a životě v 
ní rozhodovat zastupitelé z řad našich spo-
luobčanů.

Novému zastupitelstvu držím palce, nové 
starostce přeji, především pevné nervy, aby 
jí úskalí její nelehké práce pomáhala překo-
nat radost z věcí, které se v obci podaří a 
aby jich bylo co nejvíce. Aby se jim dařilo 
získávat dotační finanční prostředky a tím 
zlepšovat kvalitu života v obci.

Vážení spoluobčané važme si jeden 
druhého, dobrých sousedských vztahů, a 
mějme rádi místo kde žijeme. 

Blížící se svátky jsou svátky radosti, po-
hody a míru, přeji vám abyste se necítili 
sami a pokud je to možné byli v kruhu 
svých rodin a nebo jen tak se sousedy se na-
vzájem pozdravili a potěšili třeba jen úsmě-
vem a dobrým slovem.  Dětem u stromečku, 
ať se jim při rozbalování dárků vyplní ales-
poň některá z jejich přání.

Přeji vám všem ať je nastávající rok 2023 
pro vás rokem dobrým, naplněným zdravím, 
štěstím, radostí z úspěchů vašich dětí a blíz-
kých, abyste měli kolem sebe hodně milých a 
příjemných lidí, nebo na blízku ruku dob-
rého přítele-souseda a nakonec, aby se nám 
všem společně a to i čtenářům Prosečského 
zpravodaje v našich vesničkách dobře žilo.

Milada Drahošová
bývalá starostka 

(Od 1.3.1992 do 24.10.2022)
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Grafický manuál

ZŠ a MŠ Proseč

Kalendář na rok 2023 s foto-
grafiemi výrobků dětí z družiny 

Krásný a praktický kalendář s foto-
grafiemi výrobků dětí navštěvujících 
družinu ZŠ Proseč je možné objed-
nat na dostalova.l@zsprosec.cz a po 
dohodě vyzvednout ve škole. Dopo-
ručená cena je 120,-Kč. Výtěžek po-
putuje do družiny na nákup hraček a 
kreativních potřeb.

Tradiční sázení cibulek
V pondělí 17. října se v dopoledních 

hodinách sešli na zahradě školy žáci první 
a deváté třídy, aby společně zasadili do 
připraveného záhonku cibulky květin, 
které na jaře budou zdobit okolí školy.

Deváťáci měli pro děti připravené i 

poznávací a postřehové hry. Prvňáčci 
poslouchali audio zvuky zvířat a hádali, 
které zvířátko z reproduktoru slyší. Sbí-
rali také body za poznávání stromů, které 
rostou v areálu školy. Nechyběly hry s mí-
čem a sladká odměna. Hodně foukalo, ale 
sluníčko i přesto pěkně hřálo a dopoledne 
si všichni moc užili.

Halloweenské dopoledne
Hry, úkoly a trocha strašeníííííí....

ííííííí.....poslední říjnový den si deváťáci 
připravili pro děti z prvního stupně do-
poledne plné tématických her, úkolů a 
tvoření. 

Úspěchy našich žáků
Žákyně pátého ročníku Ema Dostá-

lová se ve dnech 27. - 30. října zúčast-
nila Soutěžního hudebního festivalu „ 
Mezinárodní akordeonové dny v Praze" 
, kde se ve své kategorii umístila ve stří-
brném pásmu.

Řekni drogám NE!
V rámci preventivního programu na-

vštívila ve středu 9.11.2022 pátou třídu 
por. Renata Štěpánková DiS. z Oddělení 

tisku a prevence Krajského ředitelství po-
licie Pardubického kraje. S žáky si poví-
dala o škodlivosti návykových látek.
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Anthropos a výstava pokladů z hrobky faraona Tutanchamona
Ve středu 2. 11. 2022 jsme se vydali 

na dlouho očekávanou cestu do Brna. 
Jeli jsme navštívit muzeum vývoje člo-
věka Anthropos a pak výstavu pokladů 
z hrobky faraona Tutanchamona, který 
zemřel velice mladý. Přestože se jedná o 
repliky skutečných pokladů z této hrobky, 
vše vypadalo  dokonale, jako by to bylo z 
opravdového zlata. Po celou dobu výstavy 
měl každý svého audioprůvodce, takže se 
mohl klidně k některým exponátům vrá-

tit. Přálo nám i počasí, celý den svítilo 
sluníčko. Všem se tato exkurze velice lí-
bila a už se těšíme, až zase někam vyra-
zíme.

Za redakci ŠOTKA a všechny účastníky
Matouš Lochman, 6. B

Třetí místo pro sedmou třídu
Naši sedmáci vybojovali krásné 3. 

místo v okresním kole soutěže Jazy-
kový WocaBee šampionát 2022. Ka-
ždý žák tak jako odměnu získá měsíční 
online kurz angličtiny nebo němčiny v 
aplikaci LangBee (v hodnotě 150 Kč). 

Pasování druháků na rytíře řádu čtenářského
Žáci druhé třídy navštívili středu 

2.11.2022 dopoledne Městský úřad v 
Proseči. Tam na ně v obřadní síni čekal 
rytíř Toulovec se svou družinou. Všichni 
druháčci byli po složení rytířského slibu 
pasováni Toulovcem na rytíře řádu čte-
nářského, dostali pozvání do Městské 
knihovny, diplom a knížku. Nechyběla 
ani hudební složka programu - soubor 
Prosečánek, který zazpíval několik pěk-
ných písní.

Výroba ozdob Koulier 
Se třídou 5. B jsme se vydali na 

předvánoční exkurzi přímo do výrobny 
vánočních ozdob Koulier na Oflendě 
u Hlinska. Na vlastní oči jsme v dílně 
viděli, jak se vánoční ozdoby foukají, 
stříbří, zdobí a to vše v rukách profe-
sionálů. Na závěr jsme si v tvůrčí dílně 
dozdobili jednu ozdobu podle své fan-
tazie. Byl to pro nás kouzelný zážitek, 
díky kterému dokážeme ocenit, co se 
za pracnou ruční výrobou skrývá. Jsme 
rádi, že tato mnoholetá tradice u nás 
pokračuje a že jsme mohli být součástí 
této kouzelné atmosféry. Návštěvu do-
poručujeme všem!

Radovánky ve školní družině
Krásné podzimní počasí láká ven. Proto 

děti z družiny během měsíce října trávily 
hodně času venku, hrály si a čerpaly in-
spiraci z krásných podzimních barev. Ne-
zapomněly ale ani na tvoření a vyrábění. 
Žáci společně s vychovatelkami vytvořili 
krásné dekorace – zimní, vánoční a drob-
nosti pro radost – které byly k vidění a za 
dobrovolný finanční příspěvek k zakou-
pení na Hvězdném adventu.
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Pokud máte zájem o další aktuality, články a fotografie z dění v ZŠ a MŠ najdete na našem webu www.zsprosec.cz a v našem 
školním časopise ŠOTEK (předplatné si zajistíte na emailu sotek@zsprosec.cz). Jsme také aktivní na facebooku.  

Za ZŠ Proseč Ludmila Dostálová Řebíčková

Keramika pro veřejnost
Od září se nám opět podařilo zpro-

voznit keramickou dílnu. Děti dochází 
na kroužek každé pondělí. Protože byl 
zájem i ze strany dospělých, uspořádali 
jsme v listopadu dvě tvořivá odpoledne 
pro veřejnost. Zájemci si mohli vyro-
bit dekorace podle návodu nebo vlastní 
fantazie. 

Exkurze na Pasíčka
V loňském roce žáci z kroužku Kou-

máci získali voucher, díky kterému si 
mohli vybrat program v záchranné sta-
nici. Nejprve se zúčastnili besedy s panem 
Oppou, který jim velmi poutavě popi-
soval, jak to u nich v záchranné stanici 
Pasíčka chodí. Vyprávěl  o výjezdech do 
terénu a o záchraně zvířat. Poté se přesu-
nuli ven a prohlédli si venkovní expozici. 
Zvířecím pacientům žáci donesli spoustu 
dobrot a popřáli jim brzké uzdravení. 

Hvězdný advent
V sobotu 26. listopadu jsme se zú-

častnili Hvězdného adventu na ná-
městí v Proseči. Děti, které navštěvují 
školní družinu, vytvořily společně s vy-
chovatelkami spoustu krásných deko-
rací, které bylo možné za dobrovolný 
finanční příspěvek zakoupit v našem 
stánku. 

Součástí sobotního pestrého pro-
gramu bylo také vystoupení lidového 
folklorního souboru Prosečský Dřevá-
ček a pěveckého souboru Prosečánek. 

Všem, kteří se podíleli na přípra-
vách a všem pomocníkům patří velké 
DÍKY. Další DÍKY a k tomu poklona, 
že vystoupení zvládli v nehezkém po-
časí bez problémů, patří tanečníkům a 
zpěváčkům. 

Návštěva Mikuláše v ZŠ
V pondělí 5. prosince k nám zavítal Mi-

kuláš. A protože je ve škole hodně tříd a 
hodně dětí, pozval si Mikuláš na pomoc 
svého bratra Mikuláše II, každý si vzal na 
starosti jeden stupeň a  společně se svými 
pomocníky anděly a čerty obešli všechny 
třídy a rozdali balíčky všem hodným dě-
tem. A těm zlobivým? Těm dali odměnu 
také, ale zlobivci nejprve své hříchy mu-
seli vykoupit splněním jednoduchého 
sportovního úkolu a slíbit poslušnost mi-
nimálně do konce školního roku. 

Děkujeme spolku SRPDŠ za zajištění 
balíčků pro děti.
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MŠ Proseč informuje...

Podzimní hrátky s dráčky
K podzimu neodmyslitelně patří pou-

štění draků. Děti nejenže draky pouštěly, 
ale také je tvořily, učily se o nich písničky 
a básničky. Draky jsme taktéž využili k 
učení barev nebo k počítání.

Berušky a dušičkový čas
Začal nám měsíc listopad a nastává čas 

dlouhých večerů, šustění spadaného listí 
a hučení větru. Tento „dušičkový čas“ si 
užíváme i v naší Beruškové třídě. Děti 
se strojily do kostýmů, které si vyrobily 
doma. Zapálili jsme svíčky, vytvořili si 
svícínky na stoly a namalovali pavouka. 

Kaštánkování u Včeliček
Děti ze Včeliček dostaly za úkol vytvo-

řit spolu se svými rodiči jakýkoliv výrobek 
z kaštanů. Netrvalo dlouho a před vstu-
pem do Včeličkové třídy vznikla výstava 
rozmanitých výrobků. Děkujeme všem, 
rodičům i dětem, kteří se zapojili do této 
tvořivé akce.
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Land art
Děti z naší školky se zapojily do vý-

tvarné soutěže Land art. Že nevíte co to 
je? Jedná se o tvoření v přírodě z přírod-

ního materiálu. Soutěž probíhá do konce 
listopadu. Uvidíme, zda naše umění bude 
mít úspěch.

Vánoční fotografování
Ve čtvrtek 3.11. proběhlo ve školce tra-

diční fotografování. Vánoce se kvapem 
blíží a tak fotografie byly laděny ve vá-
nočním duchu.

Motýlci v knihovně
V listopadu jsme si připomněli svátek 

svatého Martina. Dozvěděli jsme se toho 
mnoho a protože máme děti zvídavé, do-
mluvili jsme si ještě návštěvu knihovny. 
To abychom se toho dozvěděli ještě více. 
Paní knihovnice nás hezky přivítala. A 
hned poté, co jsme se usadili nám přečetla 
pohádku Kachňátka a vlaštovky. Také 
báseň Husy. Děti celou dobu pozorně po-
slouchaly a proto si nakonec mohly vypůj-
čit knihy a prohlédnout si je. Z knihovny 
jsme si ještě vypůjčili další knihy, které si 
budeme číst ve školce.  Paní knihovnici 
děkujeme a těšíme se na další návštěvu 
knihovny.

Děti nás baví…
Při vycházce do lesa volá chlapec na 

paní učitelku: “Paní učitelko, někdo mi 
vzal klacek a já si teď nebudu moct hrát s 
přírodninou!”

Paní učitelka se ptá chlapce: “Copak je 
tohle za barvu?” A chlapec pohotově od-
poví: “To je hnědá, jako hovínko.”

Atletika
Pátek 25. 11. byl pro děti dnem atletiky. 

Hned po svačině jsme vyrazili do spor-
tovní haly, kde na nás čekal pan trenér z 
atletického klubu Litomyšl. Děti si zde 
zaběhaly, zaskákaly a vyzkoušely si různé 
způsoby pohybu. Také jsme hráli hry na 
postřeh, rychlost a obratnost. Všechny 
děti si trénink velice užily, což bylo zře-
telně poznat na jejich tvářích, které zá-
řily zdravě červeným odstínem a širokým 
úsměvem. V prosinci nás čeká ještě jedno 
setkání, na které se všichni moc těšíme!

Nastal adventní čas
A už zase po roce přicházejí Vánoce… 

Společně s dětmi jsme si „vánočně a zví-
řátkově“ vyzdobili celou školku. Zapálili 
jsme první svíčku na adventním věnci. 
Užili jsme si na třídách andělské a četov-
ské dny a také jsme se začali připravovat 
na  besídky s rodiči.
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Strojení stromečků
Dne 30.11. jsme s dětmi rozdávali vá-

noční náladu. Vydali jsme se ozdobit 
vánoční stromeček klientům z domu s 
pečovatelskou službou. Za zpěvu koled 
nám šla práce od ruky a tak jsme měli 
stromeček nazdobený co by dup. Na 
rozloučenou jsme ještě přidali jeden ta-
neček. Hned po té jsme se vrátili zpátky 
ke školce, kde jsme ozdobili vánoční stro-
meček na i naší zahradě. Navíc jsme ještě 
vytvořili vánoční les se zvířátky v našem 
altánku. 

Mikulášská výprava
První prosincový den dostaly starší 

děti velký úkol. Připravit Mikulášskou 
stezku pro ostatní. A tak jsme se vypra-
vili na dlouhou cestu k Mikulášovi. Po 
cestě jsme plnili veselé čertovsko- anděl-
ské úkoly a značili jsme stezku, aby si ji 
mohly projít i ostatní děti. V cíli jsme 
objevili obraz Mikuláše a poklad. S bon-
bonem v puse si děti vyslechly příběh o 
Mikulášovi,  který kdysi dávno žil v ne-
dalekém lese. 
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Mikuláš v MŠ
V pondělí 5.12. mezi děti zavítal Mi-

kuláš s andělem. Děti Mikulášovi řekly 
básničky a zazpívaly mu písničky. Také 
slíbily, že už budou hodné. Některé děti 
se totiž přiznaly, že občas trošku zlobí. 
Všem bylo odpuštěno a tak se děti mohly 
radovat i z mikulášské nadílky.

Děti nás baví…
Paní učitelka se ptá dětí “Jak vypadá 

Mikuláš?” Děti odpovídají: “Má vousy…, 
čepici…, kříž…” A co ještě má? (paní uči-
telka se snažila o to, aby si děti vzpomněly 
na berlu). A najednou se ozve: “Pindíka!”

Občas se stane, že paní učitelka pobaví 
děti.

Holčička namalovala paní učitelce ob-
rázek…”Tady jsem ti namalovala žížek” 
Paní učitelka chce ocenit práci děvčátka a 
povídá: “To je ale krásný řízek. Řízky mám 
ráda, ty taky - viď.” A holčička odvětí: “To 
není žížek, ale kžížek.” Pak to ovšem paní 
učitelce došlo: “Jó křížek!” Pak se už ozý-
val jen smích! Věřte mi, v tom obrázku by 
našel křížek jen málokdo :-)

Za MŠ Proseč 
Jana Vaňousová

          Zderaz, zemědělské družstvo, Zderaz 103, 539 44 Proseč 

                       HLEDÁME ZAMĚSTANCE NA POZICE 

 

STÁJNÍK / KRMIVÁŘ   OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH  TRAKTORISTA 
STROJŮ 

 

Požadujeme:    požadujeme:    požadujeme: 

dvousměnná pracovní doba,  jednosměnná pracovní doba  flexibilní pracovní 
ŘP skupiny T podmínkou,  svářečské oprávnění CO2,  doba 
spolehlivost a kladný vztah k  elektrika a plamen výhodou  ŘP skupiny B, C, T 
hospodářským zvířatům  ŘP skupiny B    spolehlivost,  
          odpovědnost 
 
 
OŠETŘOVATEL/KA, DOJIČ/KA SKOTU    
 
Požadujeme:      NABÍZÍME: 
 
dvousměnná pracovní doba,    pracovní smlouva na dobu neurčitou 
kladný vztah k hospodářským zvířatům   práce v mladém kolektivu  
vyhovující zdravotní stav    příspěvek na penzijní a životní pojištění 
samostatnost, spolehlivost    stravenkový paušál 
       možnost ubytování 
       odpovídající pracovní ohodnocení + prémie 
 
kontakt: Ing. Milan Třasák tel: 606 640 566 e-mail: zderaz.druzstvo@seznam.cz 
  Lukáš Tlapák tel: 725 584 228  e-mail: zderaz.mechanizace@seznam.cz 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Podzim v základní škole Perálec
„Pod jednou střechou-- Úraz není 

náhoda“
Dne 24. 10. -25.10. se v ZŠ uskuteč-

nil projekt „ Pod jednou střechou-- Úraz 
není náhoda“ , který byl spojen s přespá-
váním ve škole.

Projekt byl zaměřen na bezpečnost a na 
bezpečný pohyb při různých sportovních 
aktivitách, které byly propojeny s dalšími 
činnostmi na stanovištích.

V rámci tohoto projektu nám byla 
předvedena ukázka hasičského vybavení 
spolu se základy první pomoci.

Celý projekt byl zakončen večerní stez-
kou odvahy s přespáváním dětí ve škole 
na kterou se moc těšily.

V dalším vydání se opět těší
ZŠ a MŠ PERÁLEC
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Nové knihy 
v Městské knihovně Proseč 

Beletrie:

Danuta Chlupová – Jizva, Hana D. 
Lehečková – Poupátka, Dominik 
Dán – Nevinným se neodpouští, Anna 
Bolavá – Do tmy, Katarína Gillero-
vá – Příliš mnoho vzpomínek, Táňa 
Keleová-Vasilková – Manželky po le-
tech,  J. D. Barker – Pátá oběť, Alison 
Belsham - Inkoust, Jussi Adler Olsen 

– Chlorid sodný, Peter May – Noční 
brána, Matthew Farrell – Cos to udě-
lal, J. D. Robb – Než udeří stín, Chevy 
Stevens – Nenechám tě odejít, Dirk 
Husemann – Černý oheň z Byzance, 
Mel Starr – Inkoustová stopa, Dick 
Francis – Motiv koní, V nemilosti, 
Smrt favorita, Expert, George Or-
well – Farma zvířat, Sally Hepworth 

– Hodná sestra, Christina Courtenay 
– Ozvěny run, Lisa Wingate – Kniha 
ztracených přátel, John Green – Jedna 
želva za druhou, Lucinda Riley – Ses-
tra bouře, Anne Jacobs – Panský dům: 
Bouře (5. díl), Laura Esquivel – Mali-
nalli: Otrokyně bílého pána, Franzis-
ka Stalmann – Šampaňské a heřmán-
kový čaj, Lenka Lanczová – Schody do 
nebe, Létem políbená

Naučná literatura:

Jaroslav Hubený – Krounská čítan-
ka, Milan Zelený – Cesty k úspěchu, 
Joza Břízová – Vaříme zdravě, chutně 
a hospodárně, David Daniel Kennedy 

– Feng-šuej pro každého, John Gray – 
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a 
děti z nebe

Knihy pro děti:

Věra Hudáčková Barochová – Příbě-
hy ze zoo: Sobík popleta, Jaroslava Pe-
chová – Čáry máry Bublifuk, Tereza 
Říčanová – Kráva Říčanová, Naďa Re-
viláková – Medailon Emilky Horové, 
Magdalena Navrátilová – Malované 
logopedické pohádky, Petra Brauno-
vá – Nejdůležitější na světě je kouzelné 
jablko, Jaroslav Foglar – Rychlé šípy, 
Michal Kolezsar – Nejlepší ztráta, 
Lesní požár, Baileyho nový kamarád

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné 
učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

nabízí krok správným směrem 
nabízí vzdělání v následujících oborech 

 čtyřletý maturitní obor: 
 79-41-K/41 Gymnázium pro žáky z 9. tříd 
 osmiletý maturitní obor: 
 79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
 tříleté učební obory: 
 29-51-H/01 Výrobce potravin – mlékař 
 26-51-H/01 Elektrikář 
 33-56-H/01 Truhlář 

Pasování na rytíře řádu čtenářského
Ve středu 2. listopadu proběhla na 

městském úřadě již tradiční malá slavnost 
„Pasování na rytíře řádu čtenářského“. 
Dvacet pět žáků pasoval na čtenáře 
osobně toulavý rytíř Toulovec z Toulov-
cových skal. Malí čtenáři dostali Rytířský 
řád čtenářský, sladkou medaili, průkazku 
do městské knihovny a knihu Káťa a Šku-
bánek od paní učitelky Stoklasové a paní 

Vašíkové. Pasovaní čtenáři rytíři Toulovci 
slíbili, že budou číst rádi a pravidelně, ke 
knížkám se budou chovat hezky a opatrně 
a knížka se stane jejich kamarádem. Ke 
slavnostní náladě a zdárnému průběhu 
přispělo jistě i vystoupení pěveckého 
sboru Prosečánek a pro děti se tento den 
stal určitě velkým zážitkem.

Eva Rejentová
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Koutek naší kronikářky: 

Prof. Velimír Dvořák
Byl prosečský občan, který prožil 

většinu svého života v domku na 
prosečském náměstí. Místní lidé ho 
znali jako tichého, nenápadného a 
plachého člověka, který si pečlivě 
chránil své soukromí. Čtenáři se 
mohli s jeho jménem setkat pro-
střednictvím dvou knih, které byly 
vydány po roce 2000 v nakladatel-
ství Eman: „Prosečský obrozenecký 
čtenář“ (o hlavní postavě románu 
Terézy Novákové Děti čistého ži-
vého) a „Českobratrské Prosečsko“, 
téměř pětisetstránková publikace, 
která obsahuje chronologický, dě-
jinný sled událostí od počátku 12. 
do konce 20. století. Přestože v 
popředí jsou dějiny evangelického 
sboru, kniha se neomezuje jen na tuto ob-
last, ale všímá si i širokých společenských 
souvislostí.

Velimír Dvořák se narodil 1. 5. 1920  
v Daruváru ve Slavonii (nynější Chor-
vatsko), kam jeho prarodiče odešli z 
Martěnic v roce 1898 kvůli bídě a pod-
lomenému zdraví babičky. Ale i tam se 
museli potýkat s nejrůznějšími potížemi. 
Josef Dvořák, otec Velimírův vystudoval 
maďarské školy a stal se evangelickým 
farářem. V Daruváru se oženil a narodil 
se jim syn Velimír. Do Proseče se Dvo-
řákovi vrátili  4. 4. 1921, jeho otec sem 
byl povolán jako evangelický farář. Svému 
synkovi byl v mnohém vzorem, přede-

vším mu předal svoji lásku k historii. Ve-
limír studoval nejprve na gymnáziu ve 
Vysokém Mýtě, další studium v Praze na 
právnické fakultě bylo zmařeno zavřením 
vysokých škol nacisty. Pracoval v Kadle-
cově továrně v Proseči, absolvoval abitu-
rientský kurz při Obchodní akademii v 
Chrudimi. Jako advokátní úředník potom 
pracoval v Libáni (v Polabí). V roce 1942 
byl povolán na nucené práce do Sudet.                         
Po válce studoval na Filosofické fakultě v 
Praze filosofii, klasickou filologii a dějepis. 
Potom vystudoval na Vysoké škole peda-
gogické matematiku a deskriptivu, poz-
ději studoval dálkově teoretickou kyber-
netiku na matematicko-fyzikální fakultě 

Karlovy univerzity. V letech 1950-
1958 byl profesorem na Vyšší hos-
podářské škole v Chocni. Jako synu 
faráře mu bylo zakázáno dále učit. 
Pracoval jako účetní v Poličce, pak 
až do důchodu v Družstvu invalidů 
v Proseči. Své znalosti a schopnosti 
díky totalitním režimům nemohl 
uplatnit. Za normálních okolností 
by se jistě stal univerzitním profeso-
rem. Stále pracoval: četl knihy a od-
borné časopisy, sledoval veřejné dění, 
navštěvoval archívy. Studoval ze své 
potřeby, psal do šuplíku a vždy měl 
na stole něco rozpracovaného. Po 
svém otci „zdědil“ psaní kroniky 
Proseče a okolí. Činnost kronikáře 
vykonával 42 let, v jeho zápisech 

je patrný smysl pro detail a nestrannost. 
Bylo těžké ho přimět, aby veřejně pro-
mluvil, aby udělal historickou přednášku. 
Až ve stáří byl ochoten vyhovět malé sku-
pině posluchačů. Jako znalec lidských dě-
jin byl velmi střízlivý v hodnocení člověka 
a změn ve společnosti i v církvi. Někdy 
býval smutný a říkával, že dnešní době 
schází stará řecká ctnost - uměřenost.                                                                                       
Zemřel 3. 12. 2007 ve věku 87 let.

Připravila: Miluše Rejentová                                                                                           
Použitá literatura: Evangelický časopis 

Český bratr, ročník 84/2008, publikace                 
Českobratrské Prosečsko.

Rodinné centrum Mikeš
V Rodinném centru Mikeš je veselo a 

živo. Od začátku školního roku se k naší 
mikešovské partě přidalo více než deset 
dětí. Dopolední programy probíhají od 
září nově 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek 
od 8:30 do 12 hodin. 

Děti mohou využít volnou hernu, po-
každé zpíváme, cvičíme, učíme se říkanky, 
hrajeme hry s overbaly a padákem, tancu-
jeme a malujeme nebo vyrábíme. Přidejte 
se k nám i vy! 

Sledujte aktuality na FB Rodinné cent-
rum Mikeš Proseč nebo webových strán-
kách www.rcmikes.webnode.cz.

Dopolední programy v Mikeši startují 
hned od 2. ledna. V novém roce přine-
seme také cyklus besed na téma vývoje 
zraku u dětí, kterými nás provede opto-
metristka Mgr. Eliška Šnevajsová. První 
beseda proběhne ve čtvrtek 19. ledna 
od 16 hodin a bude zaměřena na vývoj 
zraku u dětí ve věku 0 – 3 roky. Dozvíme 
se informace o šilhání, tupozrakosti, jak 

můžeme u dítěte rozpoznat problémy se 
zrakem, na koho se obrátit a jak podpo-
řit zdravý a správný vývoj zraku. Beseda 
proběhne v sále v přízemí fary. Vstupné je 
dobrovolné. Zváni jsou rodiče, prarodiče, 

učitelé a všichni další, které téma zajímá.
Klidný adventní čas, radostné Vánoce 

a naplno prožitý čas s vašimi nejbližšími. 
Mgr. Romana Titová, vedoucí RC Mikeš



 Prosečský zpravodaj 11-12/2022  str. 21 www.prosec.cz



 Prosečský zpravodaj 11-12/2022 str. 22 www.prosec.cz

Divadelní představení Sylvie sklidilo v Proseči zasloužený úspěch
Ve středu 9. listopadu 2022 s newyor-

ským panoramatem v zádech představili 
Otakar Brousek ml., Klára Cibulková, Ja-
roslava Košková a Václav Werner Kraus 
divákům v prosečské Sokolovně peripetie 
spojené s příchodem domácího mazlíčka 

do domova manželského páru. Komedie 
Sylvie sklidila oprávněně vřelý potlesk a 
zasloužené standing ovation. Děkujeme, 
že s námi žijete kulturou. Další divadelní 
představení připravujeme i na rok 2023.

Bc. Ondřej Klofát
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.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

Mladá rodina (2 děti, malá fenka), 
s budoucí výstavbou na Vyhlídce, 

hledá pronájem většího bytu/části domu/
celoročně obyvatelné chaty v Proseči a blízkém 

okolí, od 07/2023 cca na 1 – 2 roky. 
Nabídky prosím volejte:

Janáčkovi – 777 301 378 / 721 543 522. 
Děkujeme!

S tímto dárkovým poukazem získáváte 

MEDIOPTIK, Nám. Přemysla Otakara II. 13, Vysoké Mýto
info@medioptik.cz | medioptik.cz | +420 604 247 004 | PO – PÁ: 8:30 – 17:00

měření zraku v hodnotě
300 Kč zdarma. sleva

a navíc
na skla

- 40 %
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