
 Prosečský zpravodaj 1/2023 str. 1 www.prosec.cz

zpravodaj obcí Prosečska                           1/2023

Změna dne svozu popelnic
Od nového roku došlo v Proseči, 

včetně všech místních částí, ke změně 
svozového dne popelnic. Nově je svo-
zový den vždy v pondělí v intervalu 
jednou za 14 dnů v sudé týdny.

Skauti mají novou kuchyňku
Město Proseč vybavilo novou skaut-

skou klubovnu ve Spolkovém domě 
také novou kuchyňkou. Je to další po-
moc místním skautům za jejich cen-
nou práci s dětmi a mládeží. 

Proseč hledá dětského lékaře
Město Proseč stále hledá do své or-

dinace v Proseči nového praktického 
lékaře nebo lékařku pro děti a dorost 
pro Proseč a okolí. Město nabízí be-
nefity a plnou podporu včetně řešení 
bytové politiky a možnosti předání stá-
vající kartotéky a vybavení ordinace.

Pro další informace kontak-
tujte starostu - Ing. Jan Macháček, 
tel. 777 119 957, starosta@prosec.cz

Zubní pohotovost zrušena
Obyvatelé našeho regionu musí od 

1. ledna dojíždět za zubní lékařskou 
pohotovostí do Pardubické nemoc-
nice. Stomatologická pohotovost byla 
bohužel zrušena z důvodu nedostatku 
lékařů. Telefonní kontakt na Stoma-
tologickou pohotovost Pardubické ne-
mocnice je 466 015 207.

Investiční projekty města Proseč v novém období
Proseč v novém volebním období po-

kračuje především v rozpracovaných pro-
jektech, ale také zahájilo přípravu celé 
řady projektů nových.

Projekty, které jsou projekčně již při-
praveny a letos budou předmětem hle-
dání finančních prostředků, především z 
národních nebo evropských zdrojů, jsou 
např. Přírodní koupací biotop, Spolkový 
dům Paseky, Revitalizace centra města 
Proseč, Oprava lesní cesty v obecním lese 
nebo Skatepark Proseč.

Město již na konci roku zahájilo práce  
na několika nových projektech, mezi ně 
patří třeba Snižování energetické nároč-
nosti, Instalace FVE na městské objekty, 
Nový chodník v Záboří, Modernizace 
mateřské školy (projekt zahrnuje i roz-
šíření školky o jednu novou třídu), nebo 
Modernizace městské knihovny.

V letošním roce chceme také připravit 
aktualizaci Programu rozvoje města Pro-
seč s výhledem až do roku 2030.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Občané si zvolili nového prezidenta České republiky
Novým prezidentem České republiky 

na období 2023 až 2028 byl občany v 
přímé volbě zvolen Ing. Petr Pavel, M.A., 
armádní generál ve výslužbě.

Volby se konaly dvoukolově, první 
kolo se konalo v pátek 13. a v sobotu 
14. ledna 2023. V prvním kole bylo cel-
kem 8 kandidátů - Pavel Fischer, Ja-
roslav Bašta, Ing. Petr Pavel, M.A., 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. 
Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Ing. 
Andrej Babiš, PhDr. Karel Diviš, MUDr. 
Bc. Marek Hilšer, Ph.D.. Volební účast 
v prvním kole celorepubliková byla  
68,24 % a v Proseči 72,32 %. Do dru-
hého kola postoupili Ing. Petr Pavel, 
M.A. (35,40 %) a Ing. Andrej Babiš 
(34,99 %). Druhé kolo se konalo v pátek 
27.  a v sobotu 28. ledna 2023. Volební 
účast v druhém kole celorepubliková byla  
70,25 % a v Proseči 72,16 %. Ve dru-
hém kole byl celorepublikově zvolen 
prezidentem České republiky Ing. Petr 
Pavel, M.A. s volebním výsledkem  
58,32 %, druhý Ing. Andrej Babiš získal  
41,67 %.

V Proseči obdrželi v druhém kole 
Ing. Petr Pavel, M.A. 56,60 % (686 
hlasů) a Ing. Andrej Babiš 43,39 % 
(526 hlasů). Občany nově zvolený prezi-
dent Petr Pavel se oficiálně ujme funkce 
i hradní kanceláře dne 9. března 2023, po 
slavnostním složení slibu                  red.
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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:            
1345XY 

Variabilní symbol pro čísla evidenční:          
1345X0Y
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 13451421 

- ev.č. 17 Mířetín 13457017
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

Poděkování
Vážení spoluobčané, děkujeme vám, 

za účast na rozloučení s naší mamin-
kou, paní Blaženou Kučerovou. 

Děkujeme za vaše projevy soustrasti, 
které jste naší rodině projevili v tento 
těžký čas a za květinové dary.

Za zarmoucené rodiny Hana Kusá

Prosba z prosečské matriky
Chtěla bych poprosit rodiče, kte-

rým se narodilo miminko v době od 
července 2022, jestli by jeho údaje na-
hlásili na matriku Městského úřadu v 
Proseči. 

Můžete tak učinit e-mailem na 
matrika@prosec.cz, SMS na mobil 
775 384 772, nebo telefonicky na toto 
číslo, případně na číslo 468 005 021. 
Děkuji.

Stanislava Češková, matrikářka

Samovýroba palivového dřeva
Město Proseč nabízí prostřednic-

tvím svého OLH palivové dřevo for-
mou samovýroby z městských lesů. 
Jedná se o hmotu v mladých porostech 
ve věku 20 až 40 let.

Pro další informace a zápis do pořad-
níku kontaktujte prosím p. Kučeru na 
tel. čísle 776 625 979 nebo e-mailem  
kucerek@seznam.cz
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Zpráva o činnosti SDH Proseč za rok 2022
Rok 2022 je za námi, a i tento rok byla 

činnost SDH Proseč velmi bohatá a růz-
norodá.

Po uvolnění proticovidových opatření 
jsme mohli po roční pauze netradičně až 
v dubnu uspořádat náš hasičský ples. V 
červnu jsme pomáhali se zajištěním cyklo 
závodu. V roce 2021 uplynulo 140 let od 
založení našeho sboru, ale kvůli ome-
zením jsme nemohli toto výročí oslavit. 
Proto jsme se dohodli s hasiči ze Záboří, 
kteří slavili výročí minulý rok, a společně 
jsme uspořádali Den s hasiči pro děti v 
Rychtářových sadech. Začátkem října 
jsme společně s OSH Chrudim pořá-
dali Závod požárnické všestrannosti pro 
mladé hasiče, kterého se zúčastnilo téměř 
400 dětí. Koncem listopadu naši členové 
zajišťovali občerstvení při akci Hvězdný 
advent. 

Během celého roku se členové výjez-
dové jednotky účastnili pravidelných ško-
lení, výcviku na vyprošťování osob z au-
tomobilů, cvičení v dýchacích přístrojích, 
prováděli údržbu techniky atd. V březnu 
proběhlo předání nového dopravního 
automobilu a garáže v Budislavské ulici. 
Také jsme pomáhali při sbírce na pomoc 
Ukrajině. V červnu jsme předváděli svoji 
techniku a vybavení při branném dnu na 
základní škole a o prázdninách dětem v 
táboře Barrandov.

Výjezdová jednotka byla minulý rok 
vyslána celkem k 41 událostem. Tradičně 
to byly požáry, větrem polámané stromy, 
dopravní nehody, likvidace obtížného 
hmyzu, spolupráce se záchrannou služ-
bou apod. Začátkem srpna pět našich 
členů vyrazilo společně s dalšími jednot-
kami z Pardubického kraje bojovat s ob-
řím požárem do Hřenska. 

Za podpory města je průběžně dopl-
ňována potřebná výstroj hasičů a kon-
cem roku byla za přispění sponzora firmy 
Bohemia Steelmont s.r.o. pořízena nova 
motorová rozbrušovací pila. 

Ani naši mladí hasiči nezaháleli. Během 
celého roku poctivě trénovali, pomohli 
s úklidem lesa na Pasekách, na konci 
školního roku pro ně uspořádali vedoucí 
dvoudenní výlet a samozřejmě se zúčast-
nili mnoha soutěží. V okresní lize požár-
ních útoků náš sbor skvěle reprezentovali 
a celkově v kategorii mladších skončili na 
2. a v kategorii starších na 3. místě.

Děkujeme všem členům sboru za jejich 
práci a jejich rodinám za trpělivost. Po-
děkování také patří městu Proseč, spon-
zorům a všem, kteří nás podporují v naší 
činnosti. Do nového roku přejeme hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů.

SDH Proseč
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Spolek P.A.S.E.K.Y v roce 2022
Členové spolku Paseky nezaháleli ani v 

roce 2022. Tradičně první akcí roku bývá 
pasecký ples, ten jsme bohužel ještě kvůli 
covidovým opatřením uspořádat nemohli, 
ale o to víc jsme se pustili do příprav akcí, 
které proběhli v průběhu roku.

Na mezinárodní Den Země v pátek 
22.dubna 2022, když se počasí konečně 
trochu umoudřilo, jsme se pustili do kaž-
doročního úklidu našeho krásného parku 
Gen. Svatoně a kpt. Sošky.

Poslední dubnová sobota byla na Pa-
sekách ve znamení „velkého“ úklidu. 
Ve spolupráci s městem Proseč jsme 
uspořádali další ročník úklidové akce 
UKLIĎME PASEKY A PASECKÝ 
LES. Počasí nám nakonec vyšlo na jed-
ničku, proto jsme udělali velký kus práce. 
Dobrovolníci, kterých se sešlo 20, uklidili 
Paseky a Pasecký les. V rámci této akce 
jsme stihli vyklidit „obecní dům“ (bývalý 
krámek), aby mohla být v budoucnu pro-
vedena plánovaná velká rekonstrukce a 
také bylo opraveno ohniště v chýši a pro-
veden nový odtah a odtok vody.

Druhý květnový víkend bylo na Pa-
sekách pořádně rušno. Les v okolí roz-
hledny Terezky a pasecké chýše se zaplnil 
lesními zvířátky u kterých byly pro děti 
nachystané úkoly. Nádherné slunečné po-
časí přilákalo na Paseky nespočet rodin z 
Proseče, ale i širokého okolí. 

Ani tento rok nechybělo promítání po-
hádky pod rozhlednou Terezkou, první 
termín byl kvůli špatnému počasí zrušený, 
ale napodruhé to vyšlo a krásnou českou 
pohádku si nenechalo ujít více jak 300 
diváků.

Následující den uspořádal spolek pro 
své členy a všechny občany Pasek spo-
lečné grilování s živou hudbou. Sousedské 
popovídání a tancovačka pod rozhlednou 
byla více než vydařená. O skvělý hudební 
zážitek pod širým nebem se nám postarali 
pánové Dostálovi a pan Špičák.

V září jsme na akci Korálky pro Na-
tálku v Luži předali slibovaný výtěž z let-
ních paseckých akcí, které jsme pořádali 
pod rozhlednou Terezka na Pasekách na 
podporu osmileté Natálky Dittrichové z 
Borové u Poličky.

Během roku se spolek Paseky podílel 
také na zajištění a průběhu divadelních 
představení v prosečské Sokolovně.

Poslední akcí roku 2022 byl tradiční 
Hvězdný advent. Krásná akce, která byla 
pořádaná v sobotu 26. listopadu 2022 na 
prosečském náměstí. Téměř po celý den 
jste společně s námi mohli načerpat je-
dinečnou atmosféru adventu, nakoupit si 
tradiční vánoční zboží a užít si hezký do-
provodný kulturní program.

Za  spolek P.A.S.E.K.Y
Veronika Macháčková
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Pasecký ples „Nebe, peklo, ráj“
Po dlouhé covidové odmlce uspo-

řádal v sobotu 21. ledna 2023 spolek 
P.A.S.E.K.Y v prosečské Sokolovně tra-
diční pasecký ples, letošní rok se ples ko-
nal už po devatenácté. K tanci nám nově 
zahrála kapela KH Band. Osvědčeným 
oživením plesu byl fotokoutek s profesi-
onálním fotografem.

Atmosféra celého večera byla úžasná, 
děkujeme všem, byli jste skvělí. 

Velké poděkování si zaslouží nejen po-
řadatelé, ale také návštěvníci plesu, a pře-
devším všichni naši sponzoři jejichž zá-
sluhou byla „tombola“ opět bohatá, velice 
všem děkujeme. 

Všechny fotky si můžete prohléd-
nout ve fotogalerii spolku Paseky: 
https://paseky2017zs.rajce.idnes.cz/ 

Fotky z fotobedny jsou přístupné 
po zadání hesla (bylo vám sděleno 
fotografem nebo je uvedeno na po-
řízených fotografiích, které jste si 
z fotokoutku odnesli) na stránce: 
https://www.fotopavlik.com/galerie/
fotky-z-miniatelieru/

Těšíme se opět na viděnou při další 
akci.

Za  spolek P.A.S.E.K.Y
Veronika Macháčková



 Prosečský zpravodaj 1/2023 str. 6 www.prosec.cz

ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Grafický manuál

ZŠ a MŠ Proseč

Vánoční tradice a zvyky na 
Ukrajině

Ukrajinští žáci navštěvující ZŠ Pro-
seč si pro své spolužáky připravili pre-
zentace jejich vánočních tradic a zvyků. 
Zjistili jsme, že hodně zvyků máme 
podobných. 

Na leden plánujeme ochutnávku 
tradičního ukrajinského pokrmu kuťa, 
který žáci uvaří ve školní kuchyňce.

Zpívání koled na hale  
2. stupně

Tradiční rozloučení s uplynulým ro-
kem proběhlo ve středu 21.12. na hale 
druhého stupně. Sešli jsme se zde po 
velké přestávce, abychom si společně 
zazpívali několik vánočních koled. At-
mosféra byla jako každý rok krásná a 
po společném setkání se žáci rozešli do 
svých kmenových tříd, kde si rozdali 
dárečky.

Vánoční koncert
V pátek 16.12. 2022 se v Sokolovně 

rozezněly libé tóny hned dvakrát. Poprvé 
v dopoledních hodinách pro žáky a za-
městnance školy a odpoledne pro širokou 
veřejnost. Koncert zahájil lidový soubor 
Prosečský Dřeváček, který měl připravené 
krátké pásmo lidových řemesel a pásmo 
koled. Školní pěvecké soubory Žluťásci, 

Prosečánek a Červánek svými písněmi 
se zimní tématikou vánočně naladili ka-
ždého posluchače. Odpoledne přispěl k 
příjemné předvánoční atmosféře ženský 
soubor Duha.

Děkujeme všem účinkujícím za krásně 
strávené chvíle, děkujeme všem, kteří se 
podíleli na přípravě celého dne.
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Lyžařský kurz
V pondělí 2.1. 2023 se žáci 6., 7. a 8. 

ročníku vydali společně s učitelským do-
zorem na lyžařský výcvik 2023. I když po-
časí na Benecku bylo "jako na jaře", sněhu 
bylo na sjezdovce dostatek, a tak nic 

nebránilo tomu, aby se naši lyžaři směle 
pustili do Carvingových oblouků, jízd 
pozadu, krátkých ostrých oblouků, ská-
kání na překážkách a nebo pádů k zemi 
ve volném stylu.. Domů se žáci navrátili 
v pátek 6. 1. v odpoledních hodinách plní 
pěkných zážitků a nových zkušeností.

Nominace Mgr. Peciny na Učitele 
Pardubického kraje 2023 

Ve středu 11. ledna 2023 proběhlo v 
naší škole natáčení medilonku s panem 
učitelem Pecinou, kterého paní ředitelka 
Mgr. Romana Pešková nominovala do 
ankety Učitel Pardubického kraje 2023. 

Natáčecí štáb udělal s oběma rozhovor 
a s kamerou navštívili pana učitele během 
hodiny dějepisu. Vyhlášení výsledků an-
kety proběhlo 26. ledna 2023 v Tylově 
domě v Poličce. Při této příležitosti byly 
promítány medailony, které divákům při-
blížily působení nominovaných učitelů na 
jejich školách. 

Pan učitel Mgr. Zdeněk Pecina byl vy-
brán porotou z několika desítek nomino-
vaných učitelů a získal jedinečné ocenění 
Cena radního PK Josefa Kozla nejen za 
celoživotní působení ve školství, ale také 
za přesah do kulturního života obce. 

Vedení školy, kolegové a další zaměst-
nanci ZŠ Proseč srdečně gratulují panu 
učiteli Pecinovi k úspěchu. Jsme rádi, že Vás 
tady máme!

Pozdravy z družiny
Poslední měsíc loňského roku bylo 

v družině jako vždy živo. V prvním 
týdnu se děti postaraly o krásné ob-
rázky Mikuláše a jeho pomocníků 
čertů a andělů, kterými společně s 
paní vychovatelkou vyzdobili chodby 
prvního stupně. Žáci také vyráběli 
výrobky s vánoční tématikou, poví-
dali si na téma Vánoce, napsali dopis 
Ježíškovi a když spadl na zem první 
sníh, vyběhli ven s pekáči a boby a 
užili si první zimní venkovní hrátky. 
Poslední den před vánočními prázd-
ninami si děti rozbalili dárky – novou 
mega stavebnici a relaxační křesílka a 
tee-pee. Dárky byly spolufinancovány 
penězi, které jsme získali od návštěv-
níků Hvězdného adventu v listopadu, 
kteří si od nás za dobrovolný příspěvek 
zakoupili drobné dekorace a dárečky.  
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MŠ Proseč informuje...

Andělé pro pečovatelský dům
Krásná akce se podařila ještě před vá-

noci. Děti, ve spolupráci se svými rodiči, 
vyráběli andílky pro klienty pečovatel-
ského domu. Byli jsme překvapeni množ-
stvím i rozmanitostí technik donesených 
andělů. S radostí jsme anděly předali do 
peč. domu a věříme, že jsme tím všechny 
potěšili.

Vánoce končí
První lednový týden jsme se rozloučili 

s vánočními svátky. Protože hodně dětí 
bylo v prosinci nemocných, čekala na děti 
vánoční nadílka ještě i v lednu. Děti měly 
z nových hraček velkou radost. Pak už 
jsme se věnovali tématu Tří králů. Vyro-
bili jsme si královské koruny a v pátek 6.1. 
jsme se s koledou na rtech vypravili na-
vštívit kostel, kde jsme si zazpívali koledy 
a poslechli jsme si zajímavé vyprávění 
pana faráře. Panu faráři moc děkujeme.

Plavání
Ve středu 4.1. jsme zahájili plavecký vý-

cvik předškoláků ve Skutči. Čeká na nás 
celkem deset lekcí. Na plavání se dopra-
vujeme linkovým autobusem, což je dob-
rodružství jak pro děti, tak paní učitelky. 
První dvě lekce jsou za námi a děti si je 
náramně užili.

Děti nás baví…
V autobusu cestou zpátky z plavání 

musí řidič více přibrzdit, až to trochu 
cuklo. V tom se ozve holčička: “Paní uči-
telko, ty jsi si hrkla.”

Při odpočinku říká paní učitelka dě-
tem: “Hezky si odpočiňte, ať nejste unavení. 
Já bych si to s vámi vyměnila hned.” A hol-
čička povídá: “Tak já to za tebe vezmu.” 
Učitelka: “Jako, že já půjdu spinkat a ty 
nás budeš hlídat? To by asi nešlo, až budete 
velcí, tak přes den už moc spát nebudete.” 
Holčička: “Moje mamka je taky velká a leží 
každý den!”

Za MŠ Proseč Jana Vaňousová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Co se dělo u nás ve školce před Vánoci a po Vánocích
Před Vánoci k nám přišel opět Miku-

láš s Andělem, a na chodbě se tlačili i 
čerti. Učili jsme se s nimi na kouzelném 
koberci, na čerty a anděly jsme si hráli v 
dramatice. Pekli jsme vánoční perníčky a 
také vánočku. Vyrobili jsme si adventní 
věnec i adventní kalendář. Zapalovali 
jsme svíčky na věnci, otvírali okénka v 
kalendáři a čekali na Vánoce. Mezitím 
jsme si venku užívali prvního a možná i 
posledního sněhu. A když jsme se Vánoc 
konečně dočkali, přišel Ježíšek. Ale pro-
tože jsme byli v tu dobu hodně nemocní, 

nechali jsme některé dárky pro ostatní 
děti pod stromečkem, až se po Vánocích 
zase všichni vrátíme. Ježíšek nám letos 
nadělil nové interaktivní vzdělávací hry, 
tablet, mluvící knihy, vybavení do dílny 
(svěráky a pilky), pomůcky k pohybovým 
hrám (ortopedickou podlahu, overbally, 
balanční čočky a oblouky) a také rytmické 
hudební nástroje. Tradiční vánoční ka-
várničku jsme vyměnili za novoroční, kde 
jsme se rodičům se vším novým pochlu-
bili. 

Za MŠ Perálec Monika Klofátová
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ADVENT V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PERÁLEC
Andělské Tradiční zpívání 
u stromečků  

Žáci a děti ze ZŠ a MŠ tradičně zaha-
jovali adventní čas zpíváním vánočního 
pásma v okolních vesničkách a rozsvě-
cely svými andělskými hlásky vánoční 
stromečky v Perálci, Zderazi, Hluboké a 
Kutříně. Děti se oblékly do krásných an-
dělských kostýmů a tak umocnily vánoční 
atmosféru. V každé z vesnic vždy zane-
chaly jednoho andílka na památku.

Beseda se spisovatelkou paní 
Michaelou Fišerovou

28.11. naší školu navštívila známá spi-
sovatelka a držitelka ocenění Zlatá stuha. 
Náplní knih jsou rozličná sociální témata 
současnosti. Žákům se beseda velmi lí-
bila, protože obsahovala ukázku knih a 
spoustu dalších zajímavostí. Na konci 
měly děti možnost, si i některou z knih 
zakoupit a pohovořit si se spisovatelkou.

Mikuláš  
Navštívil nás a protože v naší škole 

máme pouze hodné děti, nikdo z nich se 
nemusel obávat příchodu Mikuláše, an-
děla a čerta. Děti se na něj těšily a zazpí-
valy mu několik písní. Za odměnu dostaly 
balíčky s ovocem a cukrovinkami.  

Preventivní program „ Jsme tým“
7.12 se v naší škole uskutečnil preven-

tivní program pro žáky 3.-5. tříd ve kte-
rém se děti učily spolupracovat v nároč-
ných situacích a jak je důležité umět se 
spolehnout jeden na druhého.

Plavání
9.12. odstartovaly lekce plavání, kde se 

žáci zdokonalí v plaveckých dovednos-
tech a užijí si i spoustu zábavy ve vodím 
prostředí.

Andělské představení
9.12. v rámci „Andělského turné“ vy-

stoupily děti se svým vánočním pásmem 
na které poté navázalo vystoupení Ra-
dima Zenkla, který patří k nejlepším svě-
tovým madolínistům.

Pan Zenkl zahrál tradiční koledy z 
celého světa a zapojil celé publikum do 
zpěvu vánočních koled. Děti v rámci vý-
uky pracovních činností napekly s paní 
učitelkami spoustu vánočního cukroví, 
vánoček, vyzdobily sál a tak byla celá at-
mosféra opravdu slavnostní. Všem velmi 
děkujeme za nezapomenutelný podvečer.

V dalším vydání se opět těší
ZŠ a MŠ PERÁLEC
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Péče o duševní zdraví je tu 
i v roce 2023 

I v roce 2023 jsme tu jako organi-
zace Péče o duševní zdraví a nabí-
zíme podporu pro osoby, kterým do 
života vstoupilo duševní onemocnění. 
Pokud hledáte pomoc pro sebe nebo 
pro někoho blízkého, neváhejte nás 
kontaktovat na: +420 774 915 755 
nebo pdz-cr@pdz.cz. Přijít můžete i 
osobně, a to každou středu od 10:00 
do 14:00 na adresu Městský park 828 
a Městský park 274. Působíme hlavně 
v terénu, naše služby jsou zcela bez-
platné a určeny pro osoby starší 18 let 
z okresu Chrudim.

Nejčastěji nabízíme pomoc při: 
zvládání projevů duševní nemoci 
v běžném životě, zajištění psychiat-
rické péče, nastavení medikace a tera-
peutického plánu, jednání na úřadech, 
finančním hospodaření, nácviku péče 
o vlastní osobu i domácnost, řešení 
krizových situací, jako je ztráta za-
městnání či bydlení aj., aktivním trá-
vení volného času a získávání spole-
čenských kontaktů.  

V roce 2023 například otevíráme 
Kurz relaxace pod vedením psycho-
ložky Nikoly Dymáčkové a sociální 
pracovnice Lucie Tauškové. Klienti si 
vyzkouší relaxační techniky, které mo-
hou aplikovat do běžného života.

Mgr. Magdalena Plivová

Jaroslav Hašek, Švejk a Proseč?
Cesty Boží a osudy lidí jsou nevyzpy-

tatelné. A jak pravil klasik „Vzpomínky, 
jsou scestí života.“

Co má tedy společného světoznámý 
spisovatel Jaroslav Hašek s Prosečí? Asi 
Vás zklamu. Vůbec nic. V srpnovém čísle 
Prosečského Zpravodaje jste se v článku 
paní kronikářky M. Rejentové dočetli o 
přátelství malíře J. Panušky s Jaroslavem 
Haškem. Malířova rodina bydlela v Pro-
seči čtyři roky a syn Jaroslav, později  jez-
dil do Proseče ke krátkodobým pobytům. 
A Jaroslav Hašek?

Po vypuknutí I. světové války, naruko-
val v roce 1915 do Českých Budějovic k 
91. pluku. Ve stejném roce byl odveden 
prosečský občan Alois Vobejda k 30. 
pěšímu pluku ve Vysokém Mýtě. Oba 
dva pluky byly odeslány do Haliče, (bý-
valá korunní země Rakouského císařství, 
dnes rozdělena mezi Polsko a Ukrajinu), 
kde se střetly s ruskými vojsky v bitvě u 
Chorupan, 12km. od města Dubno. 16. 
9. 1915 padnul do zajetí Alois Vobejda. 
Vzápětí na to 24. 9. 1915  Jaroslav Hašek. 
Oba byli internováni v zajateckém táboře 
Totskoje, kde proběhlo jejich první se-
tkání. Vůbec netušili, že se setkají ještě 
jednou a za jiných okolností.

Alois Vobejda byl deportován do pra-
covního tábora Romanovka (Kyjevská 
gubernie). Jaroslav Hašek vstoupil v roce 
1916 do Československé legie. Konec 
války v roce 1918, prožil Alois Vobejda 
na srbské frontě a po návratu, vstoupil 
do formujících se jednotek četnictva Čs. 
Republiky. V roce 1921 byl převelen jako 
četník do okresu Ledeč nad Sázavou s 
umístěním na stanici Dolní Město u Lip-
nice nad Sázavou.

Zde se oba dva opět setkávají. Alois 
Vobejda jako četník a Jaroslav Hašek jako 
politický element a buřič. Když se slavil 
1. Máj, dostal na četnickou stanici rozkaz, 
že Haška musí sebrat a zavřít ve vězení 
v Dolním Městě, aby nepodněcoval děl-
níky k nepokojům. Dál jenom z vyprávění 
mého dědy Aloise Vobejdy.

„Vypravil jsem se do Lipnice se smíše-
nými pocity. Znali jsme se už ze zajetí 
a tak jsem nevěděl, jak bude Hašek rea-
govat. Najít ho, nebyla žádná práce. Vy-
sedával denně v hospodě U České ko-
runy. Flintu jsem schoval u hostinského 
v kuchyni a šel si sednout k Haškovu 
stolu, jako že jdu na pivo: „ Áá, tak jste 
tu pro mě?“ volal Hašek na celou hos-
podu a hosté si odsedali. Poručil jsem si 
pivo a začal jsem vysvětlovat důvod mojí 
návštěvy. Povídali jsme o všem možném 

o válce, zajetí, probrali jsme i politiku a 
Hašek se mě začal vyptávat, jak jsem se k 
téhle práci dostal. Vyprávěl jsem mu, že 
máma chtěla mít ze mě kněze, ale válka 
to překazila a když jsem se vrátil ze zajetí 
a chtěl dostudovat, tak jsem byl vyhozen 
a poslán na srbskou frontu, protože jsem 
odmítl zpívat rakouskou hymnu. Po válce 
jsem nemohl sehnat  práci a tak jsem 
vstoupil do řad četnictva. Pili jsme pivo 
za pivem a když jsme se domluvili, že pů-
jdeme, řekl Hašek: „Tak Lojzo, abys vě-
děl. Já teď píšu román o tý naší podělaný 
válce, a já tě tam zvěčním!“

Cituji z knihy „Osudy dobrého vojáka 
Švejka“. „To mně nikdo nebude věřit“ 
pomyslel si Švejk, „že se někdy někdo 
moh tak jmenovat jako ti Tataři kolem: 
Muhlahalej Abdrachamov – Bejmurat 
Allahali – Džeredže Čerdedže – Davlat-
balej Nurdagalejev atd. To u nás máme 
přeci lepší jména, jako ten farář v Živo-
hošti, kterej se jmenoval Vobejda.“

Světový román Jaroslava Haška, byl 
přeložen do 58 jazyků. S ním i prosečský 
rodák Alois Vobejda.

Svatopluk Václav Vobejda
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základová deska
svislé konstrukce + zateplení
fasáda, okna
zateplení stropu
střecha

Hrubá stavba 100m²

2 400 000 Kč
cena

sádrokartony
vytápění
elektroinstalace
podlahové krytiny
koupelna
vnitřní dveře

Důmna klíč 100m²

3 500 000 Kč
cena

info@stavbyholomek.cz

+420 722 915 017
Jiří Holomek

+420 730 858 099
Marie Holomková

stavbyholomek.cz

STAVBYHOLOMEK

certifikovaná skladba Pavatex

nízkoenergetická třída B

difuzně otevřená dřevostavba

Splňte si sen
o vlastním bydlení

POKOJ 2

více informací na stavbyholomek.cz

placená inzerce
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placená inzerce
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Koutek naší kronikářky: 

Historie „Staré evangelické školy“
Vydáním tolerančního patentu císařem 

Josefem II. v roce 1781 bylo evangelíkům 
povoleno ustavit sbory, povolat kazatele 
a postavit modlitebny. Protože školství 
bylo tehdy církevní, mohli také zřídit své 
vlastní evangelické školy.

V Proseči se ustavil sbor na jaře roku 
1783, v červnu téhož roku přišel první 
kazatel Mikuláš Toronay, ihned se při-
kročilo ke stavbě modlitebny a fary a také 
byla zřízena evangelická škola. Protože 
sbor byl chudý a všechna vydání museli 
členové platit sami, sbor školu nestavěl a 
pronajal pro ni jednu místnost v chalupě 
čp. 23 pod farou, která patřila rodině Svo-
bodových. Škola byla jednotřídní. Prv-
ními učiteli byli Tomáš Rejman ze Záboří, 
Jan Zajíc z Hořátve a Václav Rambousek 
z Chvaletic. Roku 1791 nastoupil Franti-
šek Svoboda jako prvý z učitelského rodu 
Svobodova, který v Proseči působil více 
než sto let. 

Za faráře Jana Szántaye postavil sbor r. 
1816 pro školu vlastní stavení pod farou 
a nad čp. 23. Jednalo se o roubenou cha-
loupku čp. 7 o jedné místnosti. Je zacho-
vána jako jižní část současného stavení 
(větší místnost směrem k Záboří). Po 
Františku Svobodovi nastoupil jeho syn 
Josef. Za něho byla přistavěna druhá, se-
verní místnost v roce 1847. Po jeho smrti 
v roce 1859 zde jako učitelé postupně pů-
sobili tři jeho synové – Eduard, Antonín 

a Bedřich. V roce 1873 byla jednotřídní 
škola rozšířena na dvoutřídní. 

I tak v jedné třídě bývalo 80 až 100 dětí, 
takže nakonec úřady nařídily buď posta-
vit novou vyhovující budovu, nebo školu 
zrušit. Nová evangelická škola byla posta-
vena v Záboří v roce 1897 a sbor ji provo-
zoval do r. 1919. 

Tím se stala školní chalupa čp. 7 „sta-
rou školou“. Sbor ji používal pro své účely 

– sdružení mládeže, nedělní škola, bib-
lické hodiny apod. Existence staré školy 
a její udržování byly pro sbor zátěží. Ví-
cekrát se zvažovalo o jejím zbourání, vždy 
však zvítězila vděčnost a úcta ke kořenům 
sboru. Bylo provedeno několik oprav, ze-
jména položena eternitová střecha, upra-
ven dvorek, vsazena nová okna a dveře, 

vystavěna obvodová zeď směrem k silnici. 
V polovině 90. let 20. stol. bylo rozhod-

nuto provést generální opravu za účelem 
záchrany budovy. Náklady rekonstrukce 
hradil sbor ze sbírek a darů, ze státní do-
tace od památkového úřadu a darů Jero-
nýmovy jednoty. Od roku 1997 je stavba 
chráněnou památkou, je v majetku města 
Proseč. Stará evangelická škola slouží 
i nadále pro různé akce evangelického 
sboru, ale využívá ji také kulturní komise 
města Proseč pro pořádání „Prosečských   
dýchánků“. 

Podle prosečské kroniky a souvisejí-
cího článku prof. V. Dvořáka připravila:  
Miluše Rejentová 

Nové knihy v Městské knihovně Proseč 
Beletrie:
Michael Třeštík – Zdi tvé, Zdeněk Svě-
rák – Filmové příběhy, Eva Kačírková 

– Nenechám tě odejít, Eva Ava Šran-
ková – Izabela, Lenka Lanczová – Po-
šeptej po větru, Karel Štorkán - Hon na 
kočku, Petra Makoliová - Letní vzpla-
nutí, Marie Kyzlinková - Bílý květ, Je-
jich pohádka, Fan Vavřincová – Taková 
normální rodinka, Chris Carter – Zloba, 
Já jsem smrt, Hovor se smrtí, Andrew 
Neiderman – Živá voda, James Hazel 

– Jepice, Thomas McConnell – Dře-
věný král, Abby Geni – Strážci světla, 
Philip Kerr – Přestupové okno, Karl 
Hill – Den hněvu, Dick Francis – Pole 
pro třináct, Za trest, Noční můry, Sport 
královen, John Grisham – Hra o pizzu, 
Howard Olgin – Přesný zákrok, Jenni-
fer Ryan – Sbor chilburských dam, Can-
dice Proctor – Půlnoční zpověď, Éloise 
Caron – Zrada nejen zabolí, Catherine 
Anders – Píseň lásky, Frieda Birkner-

-Mahler – Může být láska hřích?
Naučná literatura:
Stéphane Garnier – Chovejte se jako 
kočka, Eva Kiedroňová – Něžná náruč 
rodičů, Alison Mackonochie – Těho-
tenství a péče o dítě, Alena Nosková – 
Kuchařka: Polévky, Zdeněk Roubínek 

– Kuchařka: Minutky
 

Knihy pro děti:
Jaroslav Foglar a Jan Fischer – Rychlé 
šípy, Michal Belšán – Hladový vydrýsek, 
Milena Kovářová – Pajda a Papulka, 
Jan Opatřil – Dobrodružství kapříka 
Metlíka, Jindra Svitáková – Pohádky 
z kouzelné zahrádky, Gareth P. Jo-
nes – Kletba rodu Bardulfů, Antonie 
Marquardt – Chceš být krásná?
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          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 
  

JUMPING V PROSEČI

Díky kombinaci zábavného cvičení, 
motivující hudby a specifických 

pohybů zažijete doslova 
endorfinovou infuzi.

Cvičení v úterý a čtvrtek  
v prosečské Sokolovně

Rezervace je možná na FB 
Jumping v Proseči
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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

ZÍSKÁTE DÁREK
Za vysloužilý elektrospotřebič odevzdaný na sběrném dvoře v Proseči

Odevzdejte velký vysloužilý elektrospotřebič na sběrném dvoře 
v ulici Borská a získáte automaticky USB flash disk.

U nás máme Vánoce od 21. 12. 2022 do 28. 2. 2023!

PŘÍKLADY VELKÝCH SPOTŘEBIČŮ:
Pračka, myčka, sušička, sporák, pečící 
zařízení, elektrická topidla a radiátory.

POZOR! Do sběrové akce nebudou 
zahrnuty televizory, počítačové 
monitory, bojlery a ledničky. 
Odevzdaný spotřebič musí být 
kompletní.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo 
na změnu pravidel akce. 
Akce potrvá od 21. 12. 2022 do 28. 2. 2023 
nebo do vydání zásob.

Více informací o soutěži
www.ekontejnery.cz

Otevřeno:  pondělí - pátek     7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
        sobota      7:30 – 11:00

v ulici Borská a získáte automaticky USB flash disk.

PŘÍKLADY VELKÝCH SPOTŘEBIČŮ:
Pračka, myčka, sušička, sporák, pečící 
zařízení, elektrická topidla a radiátory.

POZOR
zahrnuty televizory, počítačové 
monitory, bojlery a ledničky. 

www.ekontejnery.cz

Odevzdejte velký vysloužilý elektrospotřebič na sběrném dvoře 
v ulici Borská a získáte automaticky USB flash disk.

monitory, bojlery a ledničky. 
Odevzdaný spotřebič musí být 
kompletní.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo 
na změnu pravidel akce. 
Akce potrvá od 21. 12. 2022 do 28. 2. 2023 
nebo do vydání zásob.

Více informací o soutěži
www.ekontejnery.cz

v ulici Borská a získáte automaticky USB flash disk.

POZOR
zahrnuty televizory, počítačové 
monitory, bojlery a ledničky. 
Odevzdaný spotřebič musí být 
kompletní.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo 
na změnu pravidel akce. 
Akce potrvá od 21. 12. 2022 do 28. 2. 2023 
nebo do vydání zásob.

Více informací o soutěži
www.ekontejnery.cz

Sběrný dvůr Proseč, Borská 75

AKCE TRVÁ od 21. 12. 2022 do 28. 2. 2023.
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BUDOUCNOST SE 
STALA REALITOU

Konkrétní nabídka rychlostí a tarifů je vždy závislá na dostupnosti dané technologie
v lokalitě. Pro více informací nás kontaktujte kdykoli na infolince 606 606 035.

NABÍDKA INTERNETU

245 Kč
tarify již od

+420 606 606 035 | obchod@tlapnet.cz | www.tlapnet.cz

Při poptávce zadejte kód AKCE2023
a máte od nás 3 měsíce ZDARMA!

BEZDRÁT

KABEL

OPTIKA

až 310 Mb/s

až 400 Mb/s

až 2000 Mb/s

245 Kčtarify již od 

245 Kč
tarify již od 

Tlapnet-inzerce-73x105mm-nove-tarify-2023-vseobecny.indd   1 09.12.2022   14:14

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!

TOMÁŠKOVA      NOVÁKOVA

 W. A. Mozart: Così fan tu� e 19.03.
 Kodex o Václavu IV. 26.03.
 Noc v Opeře 05.04.
 Vivat Musica 12.04.
 Rubeš a Slavoj 16.04.
 F. Hervé: Mamzelle Nitouche 23.04.
 Bonifantes na Chlumku  27.04.
 Dialogy s Krylem 03.05.
 Symphonic Rock Show 06.05.
 KF Pardubice & Lana Zorjan  07.05.

 19.03.–07.05.2023

PARDUBICKÝ KRAJ

POŘADATEL

www.hudebniskutec.cz
G

Skutečský festival zahájil předprodej
K 30. listopadu odstartoval ve Skutči prodej vstupenek na 

18. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. 
Připravovaný ročník proběhne od 19. března do 7. května 
příštího roku a nabídne celkem 10 koncertů a představení. 
Vstupenky za přijatelné ceny pořadatelé nabízejí jako vhodný 
vánoční dárek.

Pro návštěvníky, kteří se na skutečský festival pravidelně 
vrací i pro ty, kteří se rozhodnou navštívit poprvé je připra-
vený opět žánrově pestrý program. Jako obvykle nabídne i 
operní představení, tentokrát půjde o jednu z nejoblíbeněj-
ších oper W. A. Mozarta - Così fan tutte v provedení Mo-
ravského divadla Olomouc. Následovat budou čtyři komorní 
koncerty. Na hradě Rychmburk, který se stal dějištěm festi-
valového koncertu poprvé v letošním roce, se návštěvníci za-
poslechnou do zvuků loutny, akordeonu i průvodního slova v 
pořadu Kodex o Václavu IV. Ve skutečském muzeu zažijeme 
Noc v Opeře s klarinetistkou Annou Paulovou a klavíristou 
Lukášem Klánským. Pěvecké sbory Rubeš a Slavoj se tra-
dičně představí v kostele v nedaleké Chrasti a ve skutečském 
kostele potěší návštěvníky svým autorským programem Petr 
Hostinský (varhany) a Pavel Herzog (trubka).

Následně přijde na řadu oblíbená opereta Mamzelle 
Nitouche a s ní podruhé soubor Moravského divadlo Olo-
mouc. V poutním kostele na Chlumku dokonale zní sborový 
zpěv, zavítá sem chlapecký pěvecký sbor evropského formátu 
Bonifantes. Květnový program zahájí David Uličník (člen 
4TETu) a jeho Dialogy s Krylem v evangelickém kostele v 
Proseči. Dočkají se i příznivci crossoverových pořadů na zim-
ním stadionu. Pro ně je připravena lahůdka v podobě Sym-
phonic Rock Show. Slavné hity rockové i popové hudby za-
hraje Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou Miloše 
Machka a vokálních seskupení Q VOX a Three Graces. Zá-
věrečný koncert s laureátkou Kocianovy houslové soutěže La-
nou Zorjan proběhne v režii Komorní filharmonie Pardubice.

Program se oproti letošnímu ročníku mírně zkrátil, ale úro-
veň dle slov pořadatelů neklesá. "Festivaloví návštěvníci od 
nás očekávají kvalitu a rozmanitost a tato dvě kritéria pro-
gram 18. ročníku našeho festivalu jistě splňuje. Navíc stále, 
navzdory současné situaci, držíme přijatelné ceny. Proto vě-
řím, že lidé, a to i ze vzdálenějšího okolí, si k nám opět cestu 
najdou. Už teď se na všechny těšíme," uvedl k programu sta-
rosta města Skuteč Jaroslav Hetfleiš.

Předprodej vstupenek na www.vstupenkyskutec.cz a bližší 
informace najdete na webu www.hudebniskutec.cz.

Matěj Zelinka
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TANEČNÍ
BÁL

BIG-BAND
CHRUDIM

Pátek
10. 2. 2023

19:30 hod.
Společenské centrum 

Sokolovna v Proseči
občerstvení, tombola

předprodej vstupenek: Lékárna Dobromysl, Proseč
vstupné 200,- Kč

Na.Ex
předtančení

CHARLESTON


