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Výstava „Zmizelí sousedé“
U příležitosti odhalení památ-

níku prosečským obětem holocaustu 
vznikla ve staré evangelické škole v 
Proseči výstava pod názvem “Zmi-
zelí sousedé”, která zachycuje příběhy 
židovských rodin z Proseče. Na pří-
pravě výstavy se podílely Andrea So-
domková, Olga Klímová a Kateřina 
Klesnilová. Výstava je otevřená do 
29. listopadu po domluvě na tele-
fonu 608 054 457 nebo 732 831 895. 
Všichni jste srdečně zváni.

Nový chodník u pomníku
V souvislosti s přípravou pomníku 

věnovaného prosečským obětem holo-
caustu město provedlo velkou opravu 
chodníku a zdi u staré evangelické 
školy. Vše bude brzy doplněno o nové 
osvětlení a nové lavičky. Plánujeme 
rovněž v příštím roce pokračovat s no-
vými chodníky až k ERGOTEPU.

Město Proseč vydává knihu „Smrtí boj nekončí“
Město Proseč vydává v těchto dnech 

knihu Jaromíra Nepraše Smrtí boj nekončí. 
Kniha se věnuje osobě generála Josefa 
Svatoně, odbojové skupině R3 a odboji 
na Prosečsku. Jedná se o druhé rozšířené 
vydání doplněné o nové fotografie zís-
kané od rodin gen. Svatoně a kpt. Sošky. 
První vydání vydalo ještě pro Jaromíra 
Nepraše v roce 1990 Okresní muzeum 
Svitavy. Na přípravě knihy tehdy pracoval 
také Ing. Josef Svatoň, syn gen. Svatoně. 
Vydáním knihy po 25 letech a přesně 71 
let od zabití těchto statečných partyzánů 
symbolicky vrcholí zájem města o ucho-
vání jejich památky pro další generace.

Cesta k druhému vydání knihy byla 
náročná. Město muselo získat práva na 
knihu od několika dědiců autora. Bo-
hužel se nezachoval ani původní tiskový 
materiál. Kniha musela být tedy pro 
druhé vydání kompletně celá přepsána 
a všechny fotografie znovu  dohledány a 
naskenovány. V některých případech se 
podařilo získat kvalitnější fotografie než 
v původním vydání. Práce na knize trvaly 
téměř rok, poděkování za přepis před-
lohy a digitalizaci obrazové části patří 
Veronice Doležalové, druhé poděkování 
za korekce a opravy patří odpovědné re-
daktorce a české historičce PaedDr. Jitce 

Gruntové, která pracovala již na prvním 
vydání knihy před 25 lety.

Kniha vychází v limitovaném nákladu 
400 kusů, cena za výtisk je 150 Kč a knihu 
je možné již nyní zakoupit na Městském 
úřadu v Proseči.

Jan Macháček, starosta města 

Kompostéry pro domácí kompostování míří k občanům
Občané z Proseče a místních částí, 

kteří si objednali kompostér, si ho budou 
moci ve dnech od 7. 11. do 14. 11. 2015 
vyzvednout ve sběrném dvoře města Pro-
seč. Kompostér bude občanům předáván 
na základě uzavření smlouvy o výpůjčce a 
darovací smlouvy za jednorázový popla-
tek 300 Kč za jeden kompostér. K pod-
pisu smlouvy si prosím přineste vždy číslo 
parcely, na které bude kompostér umís-
těn. Pro neevidované zájemce je nyní k 
dispozici ještě 50 ks volných kompostérů, 
které budou připraveny k odběru rovněž 
ve sběrném dvoře.

Složený kompostér má rozměr cca 
100 x 100 x 30 cm a váží 30 kg, dopo-
ručujeme přijet si pro kompostér autem, 
případně s vozíčkem. Kompostéry budou 
vydávány v provozní době sběrného dvora 
a to v pondělí až pátek od 7.00 do 16.00 
hodin a v sobotu od 7.30 do 12.00 hodin.

Kontaktní osoba pro výdej kompostérů 
a uzavírání smluv je Karolína Víchová 
(tel. 775 526 236).

Lucie Oherová, ředitelka  SOTM
Miloslav Hurych, místostarosta města 
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Vše je v nás  samotných...
Městům a obcím byla zákonem ulo-

žena povinnost zajistit nezávadnou 
likvidaci biologického odpadu vznika-
jícího na jejich území u fyzických osob. 
Jak už asi víte, město Proseč na základě  
získané dotace zavedlo kontejnerový  
způsob likvidace biologického odpadu. 

Kontejnery jsou rozmístěny na růz-
ných stanovištích po celém správním  
území města a jsou pravidelně vyvá-
ženy. Je to další dobrá služba pro naše  
občany a mnozí si ji pochvalují. Není  
však zadarmo.  

Proto žádáme naše občany, pokud  
ukládají do kontejneru stromový pro-
řez, aby větve přiměřeně pokrátili,  aby 
se dal uložit větší objem odpadu a 
neodvážel se, jak se říká „vítr“. Také 
se obracíme na ty, kteří možná nevě-
domky vhodí do kontejneru pytle či 
krabice s jiným domovním odpadem, 
který tam nepatří, aby tak nečinili.   

Vzhledu a čistotě prostranství u kon-
tejnerů na tříděný odpad nepřispívají 
ani odložené kusy plastů, staré mat-
race, počítačové monitory nebo pytle 
s jiným odpadem, které tam někteří 
občané bezohledně odkládají a při 
tom mají ŠEST dní v týdnu otevřený 
bezplatný sběrný dvůr města. Tuto 
skutečnost nám občané okolních obcí 
závidí.

Snažme se proto všichni společně  
udržovat čistotu a pořádek všude ko-
lem nás.

 Karel Hloušek, radní města

Změna provozní doby pobočky České 
spořitelny v Proseči od 1. 11. 2015

PO   9:00 - 12:30, 13:30 - 17:00
ÚT   zavřeno
ST   9:00 - 12:30, 13:30 - 17:00
ČT   9:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
PÁ   9:00 - 12:30, 13:30 - 15:00

Město Proseč opravilo čtvrtý křížek za posledních pět let
Město s pomocí získané dotace z Par-

dubického kraje opravilo již čtvrtý kří-
žek za posledních pět let na svém území. 
Tím posledním je zatím křížek u Bo-

rek, při výjezdu z Proseče na Litomyšl. 
Opravu provedl MgA. Petr Rejman z 
Proseče. V příštím roce plánujeme v 
těchto opravách pokračovat.               jm

Úspěch mladých hasičů v okresním kole v Brčekolech
Po několika letech se podařilo Proseč-

ským hasičům sestavit družstvo 11 mla-
dých hasičů. Svoji činnost zahájili za pod-
pory ZŠ Proseč začátkem září 2015.

Na začátek si vedoucí tohoto kroužku 
Richard Nekvinda, Jaroslav Pospíšil a 
Aleš Vanžura dali nelehký cíl, a to zúčast-
nit se okresního kola podzimní části hry 
Plamen 17. 10. 2015 v Brčekolech.

Měli přibližně šest týdnů na to, aby 
připravili nové děti na závod požární vše-
strannosti, kde při asi dvou kilometrovém 
běhu plní na stanovištích různé úkoly 
(střelba ze vzduchovky, znalosti z hašení 
požárů, vázání uzlů, topografie, překo-
návání překážky a zdravověda). Naše 
děti se poctivě připravily a jedna z našich 
dvou hlídek závod dokončila na krásném  
5. místě z celkově 55 zúčastněných. Je to 
velmi dobrý výsledek a motivace do další 
práce při přípravě na jarní kolo soutěže.

SDH Proseč

po opravěpřed opravou
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Rozhledny mikroregionu jsou zase jako nové
Všechny 3 rozhledny v našem mikrore-

gionu vyžadovaly po letech své existence 
náročnou údržbu a opravu. Extrémní 
klimatické podmínky, kterým jsou roz-
hledny vystaveny, se podepsaly na jejich 
technickém stavu. 

Kompletní rekonstrukcí prošla letos 
Toulovcova rozhledna, kdy z původní 
rozhledny zbyly pouze základy, schodi-
ště, kovové prvky zábradlí a střecha. Na 
rozhledně Borůvce bylo v loňském roce 
vyměněno 5 stojen. Letos se rozhledna 
dočkala chemického ošetření všech dře-
věných konstrukcí a nového vrchního 
nátěru. Na rozhledně Terezce bude ještě 

letos opraveno 6 stojen a bude prove-
deno chemické ošetření všech dřevných 
konstrukcí. Realizace oprav rozhleden se 
uskutečnila z rozpočtu svazku obcí a za 
finanční podpory Pardubického kraje.

Za SOTM Lucie Oherová

Kalendář Toulovcovy Maštale 
2016 v prodeji

Od měsíce října je v prodeji kalen-
dář mikroregionu Toulovcovy Maš-
tale, který Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale každoročně vydává. Kalendář 
obsahuje nádherné fotografie mikro-
regionu, turisticky zajímavých míst i 
objektů, možnost psaní poznámek po 
jednotlivých hodinách, astronomický 
kalendář (východ - západ slunce, fáze 
měsíce), jmenný kalendář a roční ka-
lendář 2017. Zakoupit si ho můžete 
v Turistickém informačním centru v 
Proseči, v prodejně u Mundilů a u Ka-
dleců na náměstí. Cena kalendáře je 69 
Kč. 

Ráda bych poděkovala všem firmám 
a organizacím, které umístěním své re-
klamy do kalendáře nejen propagovaly 
svůj podnik a činnost, ale také podpo-
řily vydání tohoto regionálního kalen-
dáře.

Za SOTM Lucie Oherová

Cyklo Maštale 2016
V následujícím roce se uskuteční 

již 16. ročník závodu Merida Cyklo 
Maštale. Datum startu je stanoven 
na 11. 6. 2016. Kromě Meridy a Bike 
Sportu Chrudim bude v následujícím 
ročníku mezi hlavními partnery také 
firma Dipro, výrobní družstvo invalidů, 
která dodává hodnotné ceny nejen ví-
tězům ve všech kategoriích (celkem 85 
cen), ale také všem účastníkům závodu, 
kterých letos odstartovalo 993. Spolu-
práce s firmou Dipro si velmi vážíme 
a děkujeme za podporu našeho závodu. 

Za SOTM Lucie Oherová

Úschovna kol v Proseči
Za budovou turistické ubytovny pro-

bíhá výstavba úschovny kol pro návštěv-
níky našeho regionu a pro ubytované 
hosty v turistické ubytovně Toulovec. 
Stavba úschovny kol navazuje na objekty 
garáží, uvnitř vznikne prostor pro 30 kol. 
Objekt bude dřevěné konstrukce, sedlová 
střecha bude kryta asfaltovým šindelem, 

opláštění stěn bude provedeno z dřevě-
ných palubek. Projekt výstavby úschovny 
kol je realizován za finanční podpory Par-
dubického kraje a města Proseče, které 
poskytlo svazku dotaci ve výši 85 000 Kč 
na realizaci.

Za SOTM Lucie Oherová
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ZÁŘÍ 2015 – Speciál pro Prosečský zpravodaj 
NAŠI MILÍ ČTENÁŘI,

po ,,krátké“ dvouměsíční odmlce jsme tu opět za Vámi a tě-
šíme se, že se budeme vídat každý měsíc prostřednictvím našeho 
časopisu. Jak jste si jistě všimli z fotografie a podpisů, naše re-
dakce se opět rozrostla. Jsme rádi, že mezi nás přišli i zástupci 5. 
třídy, takže doufáme, že už nám neunikne žádná významná udá-
lost či akce v naší škole. Z druhého stupně máme také zástupce 
v každé třídě, tak se na ně můžete obracet se svými nápady a 
náměty. Budeme se snažit, abyste náš časopis i nadále rádi četli 
(na rozdíl od učitelů máme radost, že nás čtete i pod lavicí).

Také v letošním roce se budeme snažit náš časopis vylepšovat. 
V prosinci náš čeká celostátní kolo soutěže O nejlepší školní ča-
sopis, kam jsme byli nominování naším 1. místem v krajském 
kole. Budeme se snažit naši školu reprezentovat co nejlépe a Vy 
nám určitě držte palce! 

Vaše redakce

MALTA
Naše škola získala finanční prostředky 

z MŠMT pro oblast podpory 1.1 – Zvy-
šování kvality ve vzdělávání, Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Jednou z podporovaných akti-
vit byl také zahraniční jazykový kurz pro 
učitele.

Tři učitelé anglického jazyka se v září 
zúčastnili 13 denního jazykového pobytu 
v mezinárodní jazykové škole  na Maltě. 
Jazyková škola Sprachcaffe má pobočky 
po celém světě a vyznačuje se vysokou 
kvalitou výuky. Se svou více jak třicetile-
tou tradicí patří mezi nejprestižnější školy.   
Během pobytu jsme nejen „pilovali“ an-
gličtinu, ale poznávali jsme i jinou zemi, 

kulturu, tradice, zvyky, památky…Stáž 
pro nás byla obrovským přínosem. Získali 
jsme mnoho informací a zkušeností, které 
budeme moci předávat našim žákům.

Malta, dlouhý tvar Maltská republika 
(maltsky Repubblika ta’ Malta, anglicky 
Republic of Malta), je vyspělá, hustě oby-
dlená ostrovní země ve Středozemním 
moři. Jde o členskou zemi Evropské unie. 
Strategická poloha Malty ve Středozem-
ním moři z ní udělala důležitý obchodní 
uzel. V průběhu dějin byla ovládaná Fé-
ničany, Kartágem, Římem, Byzantskou 
říší, Francouzi a Spojeným královstvím. 
Nezávislost od Velké Británie získala 
v roce 1964, stále je však členem Com-

monwealthu. Členským státem EU se 
stala v roce 2004. Hlavním městem je 
Valletta. Úředními jazyky jsou maltština 
a angličtina.

PLAVÁNÍ 3. A 4. TŘÍDA
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PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ
V úterý 22. září se žáci 8. tříd společně s 

třemi žáky 9. třídy zúčastnili celodenního 
exkurze s názvem Po stopách Boženy 
Němcové. Když jsme kolem 9. hodiny 
přijeli do České Skalice, u Muzea Boženy 
Němcové nás přivítala socha Barunky. V 
muzeu nám paní průvodkyně povídala 
o životě, díle i rodině Boženy Němcové. 
Muzeum bylo spojené i s Muzeem textilu, 
kde jsme se dozvěděli mnoho nového o 
historii výroby látek. Další zastávka ná-
sledovala ve škole Barunky Panklové. Vi-
děli jsme prostředí, ve kterém se učila, i 
některé staré školní pomůcky. Také jsme 
se dozvěděli, že se známkovalo i šestkou! 
Následovala 3km procházka na zámek 
Ratibořice, kde jsme se rozdělili na dvě 

skupiny a prohlédli si 1. patro zámku se 
zajímavým výkladem. 

Pan průvodce nás poté vzal na Rudrův 
mlýn, Staré bělidlo a Viktorčin splav, kde 

jsme se mohli dočíst, jak to s Viktorkou 
dopadlo ve skutečnosti. Exkurze se nám 
moc líbila. 

Hana Odvárková, Katka Stodolová

VYROSTLA ŠTÍHLÁ JEDLIČKA…

 … ne tedy mezi modříny, jak se zpívá ve 
známé písní z Mrazíka, ale na našem škol-

ním pozemku. A kde se tam vzala?  Zasadili 
ji tam společně žáci 1. a 9. tříd jakožto po-
myslnou štafetu.

Tento zvyk má již v naší škole tradici 
a je vždy pěkným setkáním nejmladších 
žáků právě s těmi nejstaršími. I letos si 

„deváťáci“ připravili pro své mladší spo-
lužáky zajímavý program, takže koho 
omrzelo „házení“ lopatou, mohl si jít za-
házet granátem, poměřili jsme své síly v 
přetahování lanem a nakonec si prvňáčci 
ustřihli sladkou odměnu.

K tomu všemu nám krásně svítilo slu-
níčko, takže na středu 1. října budeme 

rádi vzpomínat.

Veronika Bukáčková, Bára Lněničková 

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Nezkrácené verze některých článků a mnohem víc naleznete na webových stránkách školy - www.zsprosec.cz

PROJEKT 72 HODIN  
POČTVRTÉ

I v letošním školním roce se naše škola 
opět zapojila do tohoto celostátního dob-
rovolnického projektu organizovaného 
Českou radou dětí a mládeže. Tento-
krát jsme naši akci nazvali podle svého 
zaměření „Děti dětem“. V rámci tohoto 
projektu nejdříve žáci 9. třídy vysadili 
společně s prvňáčky na zahradě naší školy 
dvě krásné jedle. Žáci 7. třídy uklidili dět-
ské hřiště v Podměstí. Žáci 8. A a 8. B 
třídy uklidili hřiště u rezervoáru v Záboří. 
Protože bylo v pátek 9. října nevlídné po-
časí, byli jsme rádi, že se nám nakonec 
podařilo tyto úklidové akce uskutečnit a 
přispět tak svojí „troškou do mlýna“ ke 
zlepšení životního prostředí kolem nás.

Mgr. Šárka Kovářová



 Prosečský zpravodaj 10/2015  str. 6 www.prosec.cz

HROŠIÁDA

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

NOC S PARLAMENTEM

BESEDA S POLICIÍ

EXKURZE LONDÝN



 Prosečský zpravodaj 10/2015  str. 7 www.prosec.cz

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE 
 

 
První zářijové dny patřily postupné 
adaptaci dětí do prostředí MŠ. Děti se 
seznamovaly s učiteli, kamarády, 
hračkami i zvyklostmi v novém 
uspořádání dne. Adaptace dítěte do 
prostředí MŠ je dlouhodobou záležitostí 
a může být spojena s určitými riziky na 
počátku docházky. Dochází ke změně 
rolí na základě nových vztahů, může 
dojít i k odlišným výchovným 
postupům, než na jaké bylo dítě zvyklé. 
Zvykání na nové prostředí je věc 
individuální. O to, aby bylo vaše dítě 
spokojené, se bude snažit kolektiv 
zaměstnanců Základní školy a mateřské 
školy Proseč. 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZA ZVÍŘÁTKY DO OHRÁDKY 
Kozy, ovečky, papoušci, koťátka, 
morčata, kačenky, slepice, fenka Aida, 
ryby, křečci, ale i racek a nutrie zpestřili 
dětem 17. 9. slunečné zářijové 
dopoledne. Přímý kontakt s živými tvory 
je pro děti vždy velkým zážitkem. 
Předškoláci si pro své mladší kamarády 
připravili k setkání se zvířátky 
doprovodný program. 

 
 

 
 

 
 

 
 

V KNIHOVNĚ 
Předškoláci zahájili 21. 9. pravidelná 
setkávání s knihou v prosečské 
knihovně. Příběh o venkovské a 
městské myšce, doplněný básničkou a 
následnou kresbou dětí, zaujal všechny 
malé posluchače. Děkujeme paní 
Řebíčkové a Rejentové za pozvání a 
příjemné posezení. 

 
 

 
 

NÁVŠTĚVA MUZEA DÝMEK 
Všechny děti z MŠ postupně navštívily 
jedinečnou sbírku dýmek, kterou se 
město Proseč právem pyšní. Kromě 
prohlídky dýmek si děti natiskly razítka 
do svých „vandrovních knížek" a 
prohlédly si dobová zařízení z první 
republiky. 

 
 

 
Za MŠ Libor Michálek 

 

ŠIPKOVANÁ
Jahůdková třída si pro ostatní děti při-

pravila 24. 9. šipkovanou. Děti na začátku 
trasy dostaly kartičky, do kterých dostá-
valy po splnění úkolů razítka. Zábavné 
úkoly i zajímavě volená trasa dětem udě-
laly radost.

RÁDI SI HRAJEME, 
I VY JSTE BYLI STEJNÍ ...

 ZAČÍNÁME TANČIT
Taneční škola Besta Chrudim zahá-

jila 20. 10. v MŠ pohybovou a taneční 
průpravu zaměřenou na správné držení 

těla, koordinaci pohybu a hudební cítění-

ČÍST ZATÍM NEUMÍME,
ALE SNAŽÍME SE ...

 KERAMICKÉ DÍLNY V MŠ
13. 10. byly všechny děti překvapené. 

Paní Eva Ročňáková děti seznámila s 
keramickou hlínou. Každá třída vyráběla 
něco jiného. Všichni se již těší na další 
pokračování.

Za MŠ Libor Michálek



 Prosečský zpravodaj 10/2015  str. 8 www.prosec.cz

Prosečští chovatelé drobného zvířectva opět vítězili!
Úspěšné víkendy zaznamenali prosečští 

chovatelé na výstavách drobného zvířec-
tva v Hlinsku a v Poličce. Poháry jsou 
tedy rozdány mezi nejlepší chovatele. Zá-
kladní organizace Proseč v soutěži okresu 
Chrudim obsadila první místo. Výrazně 
přispěla k vítězství okresu Chrudim v 
krajské soutěži.

Krajská výstava drobného zvířectva v 
Poličce- vystavovatelé ZO Proseč:

Barcuch Dušan - čestná cena, ocenění 
nejlepší kolekce výstavy v odbornosti drů-
bež hedvábnička bílá, 2. místo v odbornosti 
holubů za kolekci národního plemene rakov-
nický kotrlák červený sedlatý, obdržel čestné 
ceny za plemena rakovnický kotrlák bílý a 
červený

Barcuch Roman - vystavil rakovnic-
kého kotrláka žlutého sedlatého, za kterého 
obržel čestnou cenu a modenku schietti čer-
nou, za kterou rovněž obdržel čestnou cenu

Čejka Roman - vystavil modenku schie-
tti tmavou šupinatou s velmi pěkným ohod-
nocením a bielefeldskou slepici zdrobnělou, 
za kterou obdržel čestnou cenu

Herynek Jiří - vystavil bielefeldskou sle-
pici, husu českou, husu labutí šedou divoce 
zbarvenou a husu labutí bílou, za kterou 
získal čestnou cenu

Herynek Jiří ml. - vystavil v odbornosti 
drůbež bantamku černou, za kterou získal 
čestnou cenu a antverpského vousáče černého 
bíle skvrnitého, za kterého rovněž obdržel 
čestnou cenu

Herynek Petr - vystavil krásné národní 
plemeno českou zlatou kropenku v odbornosti 
drůbež, kde získal velmi pěkné hodnocení 
zvířat

 Z toho výčtu je zřejmá kvalita zvířat 

prosečských chovatelů, kteří se již nyní 
chystají na vyvrcholení chovatelské se-
zóny a připravují svá zvířata na celostátní 
výstavu drobného zvířectva CHOVA-
TEL konanou ve dnech 20.-22. listopadu 
2015 v Lysé nad Labem.

Za místní organizaci Proseč jim přeji 
mnoho úspěchů.

Jiří Herynek ml., 
předseda základní organizace ČSCH Proseč

Hostem listopadového dýchánku bude kadeřník
Hostem listopadového Prosečského dýchánku bude Mgr. Jan 

Špilar z Brna (*1964). Jako maskér Národního divadla líčil ve 
Formanově filmu Amadeus, po roce 1989 získal zkušenosti ka-
deřnického umění v Paříži a v Londýně, česal a líčil v soutěžích 
Miss ČR, vede kadeřnický salon Střihoruký Edward v Brně, na 
Edward Academy připravuje profesní stáže pro kadeřníky, za-
ložil českou sekci HCF (vysoké francouzské česání), díky níž 
k nám přichází francouzské módní trendy v kadeřnictví, hraje 
pantomimu, je manželem, otcem i duchovním průvodcem. Od-
poví nám na otázky slovem i činem, potěší nás střihem, panto-
mimou a sám sebou. Setkání s tímto zralým, radostným, hravým 
a pokorným mužem začíná v 18 h. ve Staré evangelické škole. 
Podávat se bude voda, víno a nejen syrová strava.

Za Kulturní komisi Města Proseč zve Olga Klímová

mĚSTO pROSEČ, KULTURNÍ KOMISE a ČCE Proseč vÁS ZVOU NA 

ve středu 18. 11. od 18 h. do Staré evangelické školy
Povolaný kadeřník, herec, jáhen

mgr. Jan špilar 
který vede kadeřnický salon Střihoruký Edward, hraje 

pantomimu, je manželem, otcem i duchovním průvodcem,
Odpoví nám na otázky slovem i činem, potěší nás střihem, 

pantomimou a sám sebou. Podávat se bude voda, víno 
a nejen syrová strava.
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Postavme školu v Africe
I letos se skauti z Proseče zapojili do 

sbírky Postavme školu v Africe.  Tuto 
sbírku už tradičně pořádají na Den řeme-
sel, jehož termín letos připadl na 27. září. 

Skauti měli opět postavený stan, ve kte-
rém na Vás čekalo spoustu zajímavých ak-
tiv. Opět nechyběla kavárnička s horkou 
kávou, která letos opravdu přišla vhod. 
Ke kávě jste si mohli dát domácí záku-
sek, který pro Vás upekli skauti. Program 
pro děti byl také pestrý. Děti si malovaly 
trička či plátěné tašky, navlékaly náramky 
z dřevěných korálků, pletly si copánky. 

Vším, co jste si ve skautském stanu za-
koupili, jste přispěli na sbírku Postavme 
školu v Africe. Skauti z celé republiky se 
společně s organizací Člověk v tísni snaží 
umožnit etiopským dětem splnit si své 
sny a chodit do školy, tak jako ostatní 
děti na celém světě. Od roku 2004 bylo v 
Etiopii vybudováno 16 škol pro tisíce dětí.

Ráda bych za celé středisko Toulovec 
Proseč poděkovala všem, kteří se na nás 
přišli podívat a především těm, kteří při-
spěli.!! I přesto, že jsme netrhli loňský re-
kord, se nám podařilo vybrat neuvěřitel-
ných 15 447 Kč. DĚKUJEME!

A vy, kteří jste ještě neměli tu mož-
nost nás podpořit a přispět, neztrácejte 
naději. Celoročně můžete přispívat zaslá-
ním DMS ve tvaru: DMS AFRIKA na 
číslo 87777. (Cena jedné DMS činí 30 
Kč, na konto projektu Postavme školu v 
Africe bude připsáno 27 Kč.) Dále mů-
žete přispět převodem na účet  222 444 
555/0300. Více informací naleznete na 
www.skolavafrice.cz.

Ještě jednou Vám děkujeme a těšíme se 
zase za rok.

Za skautské středisko Toulovec Proseč
Vanda Šlechtová

Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé
John Grisham – Platanová alej, Terry 

Hayes – Já, poutník, John Green – Hle-
dání Aljašky, Jojo Moyes – Než jsem tě 
poznala, Kateřina Tučková – Fabrika, 
Robert Lyndon – Cesta sněžných ptáků, 
Císařský oheň, Gillian Flynn – Zmi-
zelá, Luca Di Fulvio – Dívka, která se 
dotkla nebe, Daniel Silva – Anglická 
dívka, Peter May – Šachové figurky, Ju-
ssi Adler-Olsen – Žena v kleci, James 
Patterson – Jedenáctá rozhodne, Lau-
rent Gounelle – Bůh chodí po světě 
vždycky inkognito, Lorna Byrne – An-
dělé v mých vlasech, Barbara Wood 

– Had a hůl, David Ebershoff – Dán-
ská dívka, Nejlepší světové čtení (Sam 
Bourne, Alan Titchmarsh, Henning 
Mankell, Diane Hammond), Nejlepší 
světové čtení (Michael Connelly, Lucy 

Diamond, Peter Lovesey, Roberta Ga-
tely), Hana Whitton – Hrdost do vínku, 
Sarah Taylor – Pro lásku k dceři, Jaycee 
Dugard – Uloupený život, Angele Lieby 

– Zachránila mě slza, Hannah, Shah – 
Imámova dcera, Lajla – Provdaná proti 
své vůli, Amanda Scott – Svatba z do-
nucení, Šlechtična z pomezí, Johana 
Lindsey – Vášnivý vztah, Kristýna Pivo-
dová – Rozhřešení pro vraha, Jan Stach – 
Případ sexuálního maniaka, Jiří Soukup 

– V pasti krásné svůdnice
Knihy pro děti
Renáta Fučíková – Pravěk a starověk 

Evropy, Středověk Evropy (Obrazové 
putování), Josef Čapek – Beletrie pro 
děti, Petr Sís – Pilot a Malý princ (Ilu-
strovaný životopis Antoina de Saint-

-Exupéryho), Zdeněk K. Slabý – A pa-
poušek hledá svůj zelený klobouk, Ivan 

Binar – Kráva a dědeček, Pavel Žiška 
– O botě, která si šlapala na jazyk

Naučná literatura
Josef Lada – Humory (Kreslené anek-

doty z Humoristických listů 1911-1916), 
Soňa Kodetová – Jiří Kodet, Jochen von 
Lang – Gestapo, Jiří Mayer – Země – 
planeta záhad, Alena Dvořáková – Jídlo 
jako jed, jídlo jako lék
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Klub seniorů v září a říjnu
Je tady podzim a už od 3. září  přichá-

zíme opět každý čtvrtek v 15 hodin do 
„své“ klubovny pobýt spolu, popovídat si, 
trochu se poučit a pobavit se. O prázd-
ninách jsme od klubové činnosti odpo-
čívali, jen turisté nelenili, i když letošní 
letní vedra i jim často zhatila plány. No 
a teď v říjnu jim zase nepřeje  deštivé po-
časí. Přesto je vidět téměř každou středu 
skupinku nadšenců s hůlkami i bez nich, 
jak se vydávají poznávat krásy našeho 
kraje. Ze zajímavých cílů uvádím alespoň 
některé: Devět skal, Kablaně, Pivnice,  
Městské Maštale, Toulovcova rozhledna 

atd. Trasy jsou až na výjimky lehce zvlád-
nutelné, 6 – 8 km. Turisté vzkazují: „Při-
dejte se k nám!“, v přírodě je nádherně v 
kteroukoli roční dobu. 

Teď ale zpátky ke klubové činnosti. V 
září jsme kromě obvyklých posezení v 
klubu s rozcvičkami, čtením a různými 
hádankami absolvovali 17. 9. celodenní 
autobusový zájezd, který pro 43 seniorů 
připravil vzorně Josef Sláma, a který bez-

vadně vedla paní Míla Rejentová. Navští-
vili jsme Obří akvárium v Hradci Králové, 
potom  romantický zámek Hrádek u Ne-
chanic, poobědvali jsme na palubě lodi 
při plavbě z Pardubic ke Kunětické hoře  
a nakonec si prohlédli pardubický zámek, 
ve kterém mnohé z nás zaujala  nádherná 
výstava skla. Potěšilo nás, že mezi expo-
náty byla i díla nám známého rodáka z 
Martinic, Aloise Meteláka. 

Naše taneční skupina „Poupata“ je 
pyšná, že mohla přispět svou Prosečskou 
besedou ke zpestření programu a poba-
vení diváků na Dni řemesel 27.9. Potěšila 
nás spolupráce s diváky, kteří vypomáhali 
společným zpěvem tanečnicím a nezapo-
mněli odměnit vystoupení velkým potles-
kem. 

Říjnový program byl poměrně nabitý. 
Slavili jsme světově významné dny.  Me-
zinárodní den seniorů 1. 10. jsme vzpo-
menuli vážně i nevážně. Poslechli jsme 
si úvahu socioložky Jiřiny Šiklové „O 
stáří“, pohovořili o radostech, starostech 
i trampotách seniorského věku a dohodli 
se řídit Radami pro spokojený a šťastný 
život (jsou k nahlédnutí v našem klubu). 
Vážnou atmosféru odlehčila scénka Deset 
spravedlivých podle povídky K. Čapka, 
kterou báječně ztvárnily naše herečky – 
Marie Jeništová a Míla Uchytilová.

8. 10. jsme oslavili Den úsměvu čtením 
veselých příběhů, vyhledala je pro nás 
paní Helena Bukáčková, a konstatováním, 
že „veselá mysl je půl zdraví“ a proto se 
budeme usmívat, ba ještě víc, smát!

Další významný říjnový den je Světový 
den chleba. Organizaci tohoto svátku si 
vzala na starost paní M. Potůčková při-
vezla nám z Prahy ochutnat chleba (švý-

carský a himalájský) a vydatně jí při tom 
pomáhaly snad všechny ženy z klubu. 
Buď chleba ochucený kmínem, cibulí, 
škvarky, dýňovými, lněnými a slunečni-
covými semínky doma upekly nebo na-
koupily na ukázku různé druhy v pekárně. 
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ODBORNĚ ZVUK ZKRATKA NÁPOVĚDA LIDOVĚ ŘÍMSKÁ JEDNOTKA BÁSNICKÝ
AVON, TES,

DOMÁCKY VYSPĚLÝ DOMOV. ATMO- UPRO- PODLE ČÍSLICE DUTÉ NÁZEV
ES, ELI, EIS,

ANNA ČLOVĚK ZVONKU SFÉRY STŘED TOHO ŠEST MÍRY MĚSÍCEZERO,  ME,

FOTO 13
ŘÍMSKY

6 ŘÍMSKY

PADESÁT
NAHÉHO

1545 ZKRATKA
ČLOVĚKA

TRANZIST.

ČÁST
5 15 EXTREME LIDOVĚ 2

Licht Infra ZDE

NOHY ZVÝŠENÝ POKRÝVKA

TÓN E HLAVY

ZKRATKA
POLNÍ 10 RUSKÉ 8 CHEM. ZN. 4

HRANICE PÍSM.  V DUSÍKU
ČESKÝCH

ZNAČKA CESTA ČÁST
DRAH

KOSMET. VZDUCHEM OCEÁNU

DRUH
12 ŘÍMSKÁ AFRICKÉ

DVOJKA ZVÍŘE

PAPOUŠKA CITOSLOV. ÚRODNÁ

POVZDECH HLÍNA

INICIÁLY
MALÁ JAPONSKÉ 7 CHEM. ZN.
OBEC LETADLO

JMEN RADIOAKT.
SPZ CHEM. ZN.

ERBENA PRVKU
MĚLNÍKU SODÍKU

KOLÍNSKÝ
14 1 DCERY 3 9

BRATRA

KAPELNÍK CHEM. ZN.

VODÍKU

11 16 VÝROBCE

DĚTSKY MOTORŮ
JENOM

JÍST A GENER.

VSETÍN

Pro Prosečský zpravodaj zdarma sestavili René a Marie Čáslavských 

Znojemské rčení: I KŘIVÁ OKURKA (viz tajenka) ROVNÁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jiné zase přinesly na doplnění spoustu 
výborných pomazánek, škvarečky, sádlo, 
máslo, med. O svačinu bylo tedy posta-
ráno, protože po ochutnání tolika druhů 
chleba nebylo na nic jiného ani pomyšlení 
a všech 31 přítomných se shodlo na tom, 
že chleba je přece jen nejlepší potrava.

Za připomínku stojí ještě jedna akce. 
6. října se vydala dvanáctičlenná skupina 
na exkurzi na kozí farmu do Prosetína. 
Prohlédli jsme si kozí „ubytovnu“, pak 

malou výrobnu sýrů, ochutnali výbornou 
zmrzlinu z kozího mléka a poslechli po-
vídání paní farmářky. Na farmě je ještě 
spousta práce, přestavuje se starý statek 
na byt, přednáškovou místnost a penzion. 
Koupili jsme si tu i něco málo sýrů na 
ochutnání a už se těšili na další exkurzi 
23. 10., tentokrát na výstavu chryzantém 
do Hlinska.

Na požádání paní Olgy Klímové se 
mnohé naše ženy zapojily do charitativní 
akce Upleť nebo uháčkuj čtverec, která 
má pomoci sirotkům, opuštěným dětem a 
dětem s AIDS v Jižní Africe. Během tří 
týdnů byla krabice plná hotových různo-
barevných čtverců. Snad alespoň takovýto 
malý příspěvek pomůže potřebným.

Musím se vrátit na začátek září.  3. 9. 
jsme v klubu slavnostně pokřtili Proseč-
skou kuchařku, po Prosečských lístcích 
z loňského roku druhé dílko z naší seni-

orské „kuchyně“. O této Kuchařce jste si 
už mohli přečíst v srpnovém čísle Pro-
sečského zpravodaje a dokonce i v regi-
onálních novinách Deník Chrudimska 
nebo 5 plus 2 Pardubicko a Chrudimsko. 
Protože I. vydání  200 kusů Prosečské 

kuchařky bylo v krátké době vyprodáno, 
díky vedení Města Proseč byl zajištěn do-
tisk a knížky jsou opět k sehnání v klubu 
seniorů, v pokladně  městského úřadu, 
na infocentru a nově také v městské 
knihovně. Cena jednoho výtisku je

 80 Kč a za tuto lidovou cenu můžete 
pořídit drobný milý dárek k blížícím se 
Vánocům svým blízkým. Upozorňuji, že 
jsme nestvořili učebnici vaření, ale jak 
stojí v záhlaví knížky: „Prosečská ku-
chařka“ je knížka pro vaření, poučení i 
zábavu. 

Věra Stoklasová
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DRAKIÁDA
V neděli 11. října pořádala Římskoka-

tolická farnost Proseč společně se skauty 
další ročník DRAKIÁDY. Letošní pou-
štění draků se konalo na Jonášově kopci 
a dětí přišlo opravdu mnoho. Během od-
poledne jsme mohli vidět na obloze nad 
Prosečí 62 přihlášených draků. Děti daly 
svým drakům jméno a se svým drakem 
soutěžily v různých disciplínách, které 
byly následující: nejvýš létající drak, drak 
s nejdelším ocasem, největší drak, nej-
menší drak, drak doma vyrobený. Po-
slední soutěží byla dračí básnička. Každý, 
kdo chtěl, mohl vymyslet jakoukoliv bás-
ničku na dračí téma. Ty nejlepší básničky 
si můžete přečíst i vy. 

 
Letěl dráček Duháček,
vyletěl až nad mráček.

Od sluníčka přinese nám vzkaz:
„Na jaře vrátím se k vám zas.“

Užijte si podzim, zimu,
nechytněte nikde rýmu.

(Anetka Skalníková)

Já viděl jsem dráčka
vedle krásného velikého mráčka.

Dráček krásný a barevný,
ze všech draků nejhezčí.

(Eliška)

Dráčku, draku, leť vysoko
divák bude kulit oko.

Káně, Manta, Netopýr,
hledají si vzdušný vír.

Po větru až ke sluníčku,
občas udělají kličku.
Vítr fouká o sto šest,
po louce tu běhá pes. 

Dráčku, draku, vyleť výš,
z výšky všechno uvidíš. 

Potom stáhneme tě dolů,
za rok sejdeme se tu spolu.

(Renzovi)

Dráčku, dráčku, 
ty jeden ptáčku.

Vítr máš rád,
s tebou chci si hrát.

Na podzim, když padá listí,
vítr fouká ze strniští.

Na lukách je dětí dost,
pouští draky pro radost. 

(Terezka)
 Tímto bychom rádi poděkovali všem, 

kteří se letošní Drakiády zúčastnili. I 
přesto, že jsme se vrátili všichni domů 
promrzlí, se letošní Drakiáda opět vyda-
řila a my už se těšíme na příští rok. Těšíte 
se také?

Za organizační tým Vanda Šlechtová

Kulturní akce v Proseči
 
7. 11. Zájezd do Osvětimi – informace 
v ZŠ a MŠ Proseč a na MěÚ Proseč – 
odjezd z náměstí v Proseči v 7.30 hod

10. 11. Pasování druháčků na rytíře čte-
nářského řádu - občřadní síň Městského 
úřadu Proseč v 10.00 hodin

18. 11. Prosečský dýchánek – hostem 
bude Jan Špilar, kadeřník a mim – Sta-
rá evangelická škola v 18 hod

28. 11. Adventní hrátky a rozsvícení 
vánočního stromu – náměstí v Proseči 
od 15 hod 

29. 11. Adventní dobročinný jarmark 
– zboží z fairtrade, vánoční dekorace - 
evangelická fara od 10 do 17 hod

29. 11. Adventní koncert komorního 
mužského pěveckého sboru VOCATUC 
ECUMENICUS – evangelický kostel v 
17 hod

1. 12. Večer pro violu a klavír – Jiří Ka-
bát a Daniel Jun – sál ZUŠ v budově 
bývalé školky (nad městskou knihovnou) 
v 17 hod 
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Sbor církve evangelické srdečně zve na 
 

adventní koncert 
 

KOMORNÍHO MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU VOCATUC ECUMENICUS 
 

který se uskuteční první adventní neděli 29. 11. 2015 od 17.00 hod. v evangelickém kostele 
 

V bohatém programu zazní duchovní písně od J. Urbance, motlidba od B. Smetany a Alleluia od 
Gordna Yanga. V klasické části to budou dále písně A. Dvořáka, L. Janáčka a také lidové písně ze 
Slovenska. Vánoční písně od Antonína Tučapského a další z francouzské a anglické provenience. V 
závěrečné části Spiritály: Půjdu dál (Steal Away), Chceme domů jít (Go down Moses), Chvíle nadějí 
a Mou dobrou zprávu hlásej. 
 

 
 

Vstupné dobrovolné 

Adventní dobročinný jarmark na evangelické faře 
Srdečně Vás zveme na adventní dob-

ročinný jarmark, který se bude konat na 
evangelické faře v Proseči dne 29. listo-
padu od 10 do 17 hodin. První adventní 
neděli bude k mání káva, čaj, dobroty z 
FAIRTRADE (spravedlivý obchod), ale 
též adventní či vánoční dekorace vhodné 
na zkrášlení domova nebo jako dárek, 
které vytvořili lidé z okruhu evangelic-

kého sboru v Proseči. Můžete se těšit také 
na horký čaj, kávu, svařené víno, malé 
předvánoční pohoštění, klidnou chvíli. 
Navazovat bude koncert v kostele.

Výtěžek z prodeje rukodělných výrobků 
bude celý věnován do sbírky pro Diakonii 
ČCE - pomoc v jordánském uprchlickém 
táboře Za´atarí a v provincii Dohúk v se-
verním Iráku.

Kde naše sbírka pro Diakonii 
pomůže

Diakonie ČCE působí v Za´atarí 
(Jordánsko) již od roku 2012. Z do-
pisu M. Stachové, Diakonie ČCE: „V 
táboře je aktuálně cca 80 000 lidí, z če-
hož je více než polovina dětí a mladých 
lidí.  V roce 2012 jsme do tábora dodali 
obytné buňky pro nejpotřebnější – pro 
rodiny s malými dětmi nebo s rodinnými 
příslušníky s postižením. V dalších letech 
jsme do tábora dodali teplé oblečení pro 
děti (2014 v zimě v táboře sněžilo; lidé 
si často neuvědomují, že v zimě může 
být v táboře opravdu zima, zvlášť když 
žijete ve stanu) a také hygienické potřeby. 
Snažíme se pracovat na tom, abychom li-
dem v táboře zajistili v rámci možností 
důstojný život.“  Dlouhodobý pobyt v 
podmínkách tábora je ubíjející.

„Začali jsme s místními partnery bu-
dovat denní centrum Peace Oasis, které 
má sloužit jako bezpečný prostor, kde 
mohou obyvatelé tábora navštívit psy-
chologa nebo trávit čas na kurzech nebo 
kroužcích. Činnost centra Peace Oasis 
se zaměřuje na tzv. ztracenou generaci - 
děti a mladé lidi, kteří museli kvůli válce 
přerušit školu. V Peace Oasis se snažíme, 
aby se vyrovnali s minulostí a zároveň 
připravili na budoucnost, ať už na území 
Jordánska nebo Sýrie. Kromě služeb psy-
chologa a různých kroužků mohou nyní 
mladí lidé využít rekvalifikační kurzy, 
které jsme otevřeli. Mohou se tak vyučit 
například kadeřnicí nebo holičem a zís-
kat tak naději na uplatnění v táboře i v 
budoucnosti mimo něj“. Peace Oasis je 
projektem na rok 2015/2016.

„Projekt Diakonie ČCE v Iráku na rok 
2015 „Podpora vnitřně přesídlených 
osob v severním Iráku“ se týká zlepšení 
hygienických podmínek vnitřních přesíd-
lenců v severním Iráku a budování jejich 
osobní důstojnosti. 675 rodin v provin-
cii Dohúk získá komplexní hygienickou 
sadu, která pokryje potřeby na 4 měsíce. 
Zvláštní zřetel je věnován ženám a dív-
kám a rodiny budou vybrány na základě 
potřebnosti.“

Více informací o zahraničních pro-
jektech Diakonie ČCE najdete na 
http://www.spolu.diakonie.cz/pro-
jekty-v-zahranici/

Informace o pomoci uprchlíkům 
shrnuje Diakonie ČCE na http://
www.spolu.diakonie.cz/uprchlici/

Děkujeme za Vaši podporu!
Má to smysl.
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KANČÍ HODY 
V Restauraci  U Toulovce 
20.11. - 22.11. 2015 

Restaurace U Toulovce Vás srdečně zve na kančí speciality: 

 

 kančí svíčková 
 kančí guláš 
 kanec se šípkovou omáčkou 
 pečená kančí žebra 
 medajlonky z kančí kotlety a další 

kančí speciality 

 

V sobotu ve 20:00 posezení s živým hudebním doprovodem. 
Rezervace hlaste na tel. 721 233 149 nebo osobně v Restauraci 

U Toulovce.  

 
 

 

 

SMS infokanál
PŘIHLÁŠENÍ – odešlete SMS v tomto tvaru:
IK PROSEC REGISTRUJ na telefonní číslo 
605 733 680
ODHLÁŠENÍ – odešlete SMS v tomto tvaru:
IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní číslo 
605 733 680


