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Zastupitelé schválili nové 
projekty města na další roky
Zastupitelstvo města Proseč schválilo 
na svém posledním jednání aktualizaci 
návrhové části Programu rozvoje města 
Proseč do roku 2021. Mezi připravo-
vanými projekty jsou např. skatepark 
včetně inline dráhy, výtah v budově 
městského úřadu, cyklostezky Pro-
seč - Litomyšl a Proseč - Česká Rybná, 
městská kompostárna, rekonstrukce 
veřejných toalet, další kanalizační stoky 
nebo opravy stávajících sportovišť. Vše 
bude záležet na dostupných dotačních 
titulech a finančních prostředcích měs-
ta. V příštím roce je plánována velká 
revize tohoto základního strategického 
dokumentu města.

Nevyzvednuté kompostéry
Občané z Proseče a místních částí, 

kteří si objednali a nevyzvedli domácí 
kompostér si ho mohou vyzvednout ve 
sběrném dvoře města Proseč ovšem až 
po předchozí úhradě jednorázového 
poplatku 300 Kč a sepsání smlouvy 
v Informačním centru SOTM (ulice 
Borská). K podpisu smlouvy je nutné 
si přinést číslo parcely, na které bude 
kompostér umístěn. V případě, že tak 
neučiní do konce roku 2015, budou 
zbývající kompostéry uvolněny dalším 
zájemcům.

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

Zaplněná pražská Lucerna tleskala Josefu Odehnalovi k ocenění
Dne 2. 11. 2015 převzal z rukou Mi-

nistra kultury ČR Daniela Hermana v 
pražském kině Lucerna Cenu Příběhů 
bezpráví Josef Odehnal, politický vězeň 
souzený v procesu s tzv. budislavskými 
Jánošíky. Jedná se o skupinu protiko-
munistických aktivistů, která byla v roce 
1950 souzena ve Smetanově domě v Li-
tomyšli v jednom ze dvou místních mon-
strprocesů. Josef Odehnal byl na toto 
ocenění nominován žáky naší školy. Lau-
reáta představovala bývalá žákyně Tereza 
Frňková, která se i po skončení základní 
školní docházky Příběhům bezpráví na-
dále věnuje, a to na svitavském gymnáziu.

Se svým postojem k režimu se nikdy 

netajil – už v osmnácti letech se dostal 
před soud pro mladistvé, kde byl žalován 
za pobuřování a hanobení Sovětského 
svazu. Později se se skupinou tzv. budi-
slavských Jánošíků domluvil, že střelbou 
vystraší místopředsedu místní komunis-
tické strany. Ačkoliv se nakonec této akce 
nezúčastnil, byl v roce 1950 zatčen jako 
první z celé skupiny. Při výslechu odmítl 
cokoliv prozradit a u litomyšlského soudu 
byl odsouzen k 15 letům vězení, konfis-
kaci veškerého majetku a peněžní pokutě. 
Propuštění na základě amnestie se dočkal 
po šesti letech.

Základní škola Litomyšl, 
foto: Člověk v tísni

Proseč si celý rok připomínala boj za svobodu
Proseč si prostřednictvím celoročního 

školního projektu nazvaného „Jak to ten-
krát vlastně bylo 1945 … 2015“ a něko-
lika aktivit města připomínala celý letošní 
rok 70. výročí od konce 2. světové války. 
Školní projekt byl doplněn třemi projekty 
města, prvním bylo květnové odhalení 
pamětní desky obětem válek v Miřetíně a 
uctění památky australského vojína Law-
rence Saywella, druhým projektem byl 
návrh a realizace pomníku věnovaného 
památce židovským rodinám Proseče 
a třetím projektem byla nedávná pietní 
akce na Pasekách spojená s výsadbou 
dceřiné Památné Lidické hrušně, kterou 
vysadily děti z prosečské školy. Vše na-
víc završil společný projekt školy a města, 
kterým byl zájezd do Osvětimi.

Připomínat si boj za svobodu a přede-
vším milióny nevinných obětí je nutné i 
v dnešní době. Největší válečný konflikt 
v dějinách lidstva po sobě zanechal jen 
spoušť a zničené lidské životy. V dnešní 

přetechnizované době, kdy mnoho lidí 
rychle zapomíná a pamětníci těchto udá-
lostí postupně odcházejí, je důležité si tyto 
události neustále připomínat. Prosečská 
škola vytvořila jedinečný projekt, který 
byl určen žákům všech ročníků. Projekt 
měl jasný cíl, měl ukázat našim dětem, 
že má smysl 
stále bojovat 
za hodnoty 
jako je čest, 
svoboda a 
spravedlnost 
a to se mu 
bez diskuze 
podařilo.

Rád bych na tomto místě s úctou po-
děkoval všem pedagogům a pracovníkům, 
kteří se podíleli na přípravě školního 
projektu a poděkování směřuji i k vedení 
Základní školy a mateřské školy Proseč, 
které tento projekt plně podporovalo.    

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Odhalení pomníku obětem holocaustu – 31. 10. 2015
V sobotu 31. 10. 2015 ve 14 hodin 

jsme se sešli u staré evangelické školy, 
abychom slavnostně odhalili pomník vě-
novaný židovským občanům Proseče a 
vzpomenuli s úctou na všechny, kteří se 
stali obětí nacistického „konečného řešení 
židovské otázky“.

Mezi významnými hosty jsme uvítali 
ředitele Památníku Terezín a předsedu 
pražské židovské obce PhDr. Jana Munka, 
zástupce katolické a evangelické farnosti v 
Proseči, autory pomníku  MgA. Dagmar 
Šubrtovou, MgA. Marka Rejenta a umě-
leckého kováře Zdeňka Háněla a přede-
vším přeživší potomky židovských rodin. 
Hudební doprovod akce zajistili členové 
Základní umělecké školy ze Skutče, pod 
vedením ředitele Jana Papeže.

Není obvyklé, aby pomníky vznikaly po 
více než 70 letech od tragických událostí, 
přesto se tak v Proseči právě stalo. Zá-
jem současných zastupitelů města Proseč 
a jeho občanů o historii nás přivedl před 
více než 2 roky k myšlence připomenout 
si a uctít umučené občany Proseče ži-
dovského původu. Tito občané tu s námi 
spokojeně žili a v mnoha případech zde 
vytvářeli nejen pracovní příležitosti pro 
další občany, ale i bohatý kulturní život. 
Jejich životy vyhasly během nacistického 

zvěrstva, dnes označovaného jedním slo-
vem „Holocaust“.

Členové rodiny Breitenfeldovi, Čer-
vinkovi, Kopperlovi, Kosinerovi a Polá-
kovi  zahynuli v koncentračních táborech 
Osvětim, Terezín, Lublin, Stutthof a 
Malý Trostinec v letech 1939 až 1945. V 
mnoha případech šlo o hromadné vyvraž-
dění celých rodin, většina z nich se domů 
již nikdy nevrátila.

Tento čin nesmí být nikdy zapomenut. 
Věřím, že pomník ve tvaru keře, bude 
navždy našim dětem a dalším generacím 
připomínat hrůzy válek a milióny vyhas-
lých životů. Výstavba pomníku je alespoň 
částečným splacením dluhu našim umu-
čeným spoluobčanům. Každý rok si bu-
deme ve dnech státních svátků, 8. května 
v Den vítězství a 28. října v Den vzniku 
samostatného československého státu, u 
tohoto pomníku položením květinového 
daru připomínat jména rodin, jejichž čle-
nové se domů již nikdy navrátili.

Realizaci pomníku podpořil finančním 
příspěvkem Nadační fond obětem holo-
caustu a také místní firma Kamenictví a 
kamenosochařství Anna Zvárová.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Mark Morris, člen redakce novin 
Sacramento Bee, který žije v Kalifor-
nii ve Spojených státech amerických 
je nejstarší vnuk Karla Kopperleho. 
Všichni zbývající členové jeho rodiny 
zahynuli v koncentračních táborech. 
Mark Morris nám zaslal vzkaz u příle-
žitosti odhalení pomníku obětem ho-
locaustu v Proseči, který je adresován 
všem občanům našeho města:
Dobrým lidem z Proseče

S nejhlubší úctou Vám děkujeme za 
pomník, který bude připomínat pa-
mátku židovských rodin z Proseče. Karel 
Kopperle byl soucitný člověk, jehož srdce 
bylo naplněné smutkem po vyhlazení jeho 
rodiny, přátel a českých spoluobčanů. Jistě 
by byl poctěn, že k této události došlo. Ať 
vaše uznání těch, kteří zahynuli, slouží 
jako připomínka toho, co se stalo a co se už 
nikdy nesmí opakovat.

S vděčností potomci Karla Kopperleho
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Projev Jana Munka při příležitosti slavnostního odhalení pomníku:

Vážení přátelé,
přiznám se hned na začátku, že jsem do-

jat a dá se říci i naplněn pocity vděku, že se 
městečko Proseč u Skutče rozhodlo k tomuto 
kroku. Od konce války uplynulo již 70 let, 
ale podstatnou část té doby byly v této zemi 
poměry, které něco podobného znemožňovaly.  
I těch zbývajících 25 let od sametové revo-
luce je dlouhá doba. 

Je to neuvěřitelných 60 let, kdy jsem tady 
v Proseči začal chodit do školy. Chodil jsem 
do bývalé nové evangelické školy, ve které je 
dnes výroba obuvi, a mým učitelem byl pan 
učitel Háp. Dodnes na něj hodně vzpomí-
nám. Míval rákosku, kterou si zjednával 
pořádek ve třídě. Byl jsem asi jediný kluk ve 
třídě, který ale nikdy přes zadek nebo přes 
ruku nedostal. Pochopil jsem to až později. 
Moje matka mi řekla, že pan učitel se moc 
přátelil s mým dědečkem Bedřichem Polákem.  
Běhal jsem po Proseči, bos jako všichni kluci 
a všechny babičky se mne ptaly „Ty jsi Po-
láků, že jo?“

Časy se mění a všechny babičky, které mne 
poznávaly již tady nejsou. Tak se to stává 
vždy. Ze společné paměti se ztrácejí fakta, 
lidé i události.  Je třeba je zaznamenat a tím 
připomenout něco velmi důležitého. Zvrhlá 
ideologie o nadřazenosti ras vyhnala ně-
které občany Proseče z jejich domovů, pak i 
z města a postupně, na základě předem vy-
tvořeného plánu je vraždila v koncentrač-

ních táborech i na místech, kde žádné tábory 
nebyly. Jen se tam zabíjelo. Plynem Cyklon 
B, nebo obyčejnými výfukovými plyny, nebo 
střílením – masovými popravami. To připo-
mínání není nic příjemného. Ale nezbytnost 
je dána tím, že svět se nepoučil a to hrozné 
nebezpečí je stále přítomné. Ještě stále nedo-
razilo až k nám, ale blíží se. Je mnoho věcí, 
které jsou podobné událostem, které se staly 
před druhou světovou válkou. Nechci dě-
sit nebo vyvolávat paniku, ale je třeba být 
připraven. Nakonec může být nejdůležitější,  
rozhodnutí konkrétního člověka, že nebude 
jen přihlížet, že pomůže, kde bude moci.

Moje matka mi vyprávěla, že jeden četník 
z Budislavi, který sloužil v Terezíně jim 
přivezl dva bochníky chleba do Terezína. 
To byl poklad, který mohl zachránit životy 
v prostředí mnoha infekcí, hladu a špíny. 
Nevím určitě kdo to byl, ale jednoho četníka 
z Budislavi znám. Byl to pan Makovský, 
který byl před několika lety vyznamenán 
památníkem Yad Vashem titulem „Spraved-
livý mezi národy“.

Já bych si moc přál, aby deska, kterou dnes 
odhalujeme pomáhala v tom, abychom byli 
připraveni pomoci těm, kteří to potřebují. 
Jako to udělal pan Makovský za války.

PhDr. Jan Munk, CSc.,
ředitel Památníku Terezín

a potomek rodiny Polákovi z Proseče

MgA. Dagmar Šubrtová
Autorka pomníku, vystudovala Vy-

sokou školu uměleckoprůmyslovou 
Ateliér sochařství u Kurta Gebauera, 
kde poté v letech 2003-2013 působila 
jako odborná asistentka. Zpracovává 
přírodniny, nalezené materiály a při 
jejich opracování využívá klasických 
sochařských technik. Tvoří volně mezi 
médii sochy, objektu, instalace a foto-
grafie. Je pro ni důležitá vazba na okolí, 
ve kterém se pohybuje. 

MgA. Marek Rejent
Spoluautor pomníku, vystudoval 

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou  
v oboru sochařství. V Proseči žije se 
svou rodinou, je zástupcem čtvrté ge-
nerace rodu Rejentů, který se zabýval 
dýmkařstvím a řezbářstvím. Věnuje 
se výtvarné činnosti jako sochař a řez-
bář, svoji volnou tvorbu prezentuje na 
mnoha výstavách.
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Pietní akce k 71. výročí od zabítí gen. Svatoně a kpt. Sošky – 1. 11. 2015
V neděli 1. 11. 2015 se od 13 hodin 

uskutečnila na Pasekách v parku Gen. 
Svatoně a kpt. Sošky pietní vzpomínková 
akce k 71. výročí od zabití těchto před-
stavitelů významné odbojové skupiny 
R3. Akce se konala pod záštitou ministra 
obrany České Republiky Martina Strop-
nického a záštitou hejtmana Pardubic-
kého kraje Martina Netolického.

Z hostů jsme přivítali ředitele krajského 
vojenského velitelství Pardubice plk. gšt. 
Ing. Františka Hlaváčka, zastupujícího 
na akci ministra obrany České Republiky 
Martina Stropnického, který se omluvil a 
akce se bohužel nemohl osobně zúčastnit, 
dále předsedu Svazu bojovníků za svo-
bodu Jaroslava Vodičku, předsedu Česko-
slovenské obce legionářské Ing. Františka 
Bobka, předsedu okresního výboru Čes-
koslovenského svazu bojovníků za svo-
bodu Mgr. Vladimíra Báču a s nesmírnou 
úctou a pokorou všichni přítomní potles-
kem přivítali rodinné příslušníky rodin 
gen. Svatoně a kpt. Sošky. Hudební do-
provod dobře zajistily pěvecké sbory školy.

Významným hostem se stala delegace 
z Lidic vedená starostkou Veronikou 
Kellerovou, která nám do Proseče při-

vezla svého “posla naděje” - dceřinou Pa-
mátnou Lidickou hrušeň, jediný ovocný 
strom, který přežil vyhlazení Lidic dne 
10. června 1942. Hrušeň byla vysazena na 
závěr pietního aktu žáky základní školy 
z Proseče, jako symbol odvahy a boje za 
čest, spravedlnost, lidské a národní hod-
noty.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Časová schránka města byla uložena do kořenů hrušně
Časová schránka města byla uložena 

v nerezovém pouzdře do kořenů dce-
řiné Památné Lidické hrušně v neděli 
dne 1. 11. 2015 na Pasekách v parku 
Gen. Svatoně a kpt. Sošky při slavnost-
ním pietním aktu. Schránka obsahuje 
městské znaky a symboly, jako např. 
kopie všech městkých privilegií, pečeti-

del, jmenování městem, udělení měst-
ského praporu, dále obsahuje seznamy 
všech učitelů a žáků ve školním roce 
2015/16, drobné mince vydané v roce 
2014 a 2015, originál záštity ministra 
obrany ČR nad touto akcí a poslední 
číslo Prosečského zpravodaje, která in-
formuje o této akci.
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Nová kniha města Proseč: „Smrtí boj nekončí“
Město Proseč vydalo na začátku listopadu knihu Jaro-

míra 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 získané od rodin gen. Svatoně a kpt. Sošky. 
První vydání vydalo ještě pro Jaromíra Nepraše v roce 1990 
Okresní muzeum Svitavy. Na přípravě knihy tehdy pra-
coval také Ing. Josef Svatoň, syn gen. Svatoně. Vydáním 
knihy po 25 letech a přesně 71 let od zabití těchto stateč-
ných partyzánů symbolicky vrcholí zájem města o uchování 
jejich památky pro další generace. Cena za výtisk je 150 Kč 
a knihu je možné zakoupit na Městském úřadě v Proseči a 
v Městské knihovně v Proseči.

Legenda Lidické hrušně
V té době to byl mladý stromek, za-

sazený v roce 1940. Ačkoliv Němci 
všechny ovocné stromy uprostřed obce 
vytrhali z kořenů, podařilo se této 
hrušni zasazené poblíž obecní studny 
přežít, ale jen proto, protože mu tlaková 
vlna, když rozstřelovali kostel, ulomila 
korunu. Pahýlu už pak nikdo nevěno-
val pozornost. Jenomže hrušeň obrazila 
a po osvobození v roce 1945 měla už 
zase pěknou korunku. Návalek v místě 
lomu na kmeni je ale patrný podnes.

Ten strom, němý svěděk lidiké tra-
gedie, přežil a dodnes si „pamatuje“ 
všechno co se kolem něj dělo.

Prostřednctvím památného stromu si 
vzpomínáme na obyvatele před kata-
strofou, jak ženy s dětmi hnali nacisté 
kolem ní přes můstek do místní školy, 
jak hnali gestapáci muže do Horákova 
statku v opačném směru na jejich po-
slední cestě, jak odváželi nad ránem 
ženy s dětmi z Lidic do Kladenské reálky, 
na salvy poprav 173 lidických mužů, 
jak nacisté rabovali v domech, jak hnali 
zvířata do statku v Buštěhradu, jak Li-
dice hořely a když dohořely, tak jak se 
demolovala jednotlivá stavení až přišla 
pro hrušeň osudová rána, když wehr-
macht demoloval kostel.

Hrušeň stojí na stejném místě, kam 
ji paní Anna Peková společně s panem 
Václavem Vandrdlem před Lidicemi 
zasadili. Stojí tam už více než sedm-
desát let a stále žije. Každoročně se u 
ní scházíme, abychom jí přivítali do 
nového jara a „naslouchali“ jak „vzpo-
míná“.

Proto jí naše Občanské sdružení Li-
dice nechalo prohlásit v roce 2007 pa-
mátným stromem České republiky.

Díky iniciativě občanského sdružení 
Genové sady Tachov a sdružení na-
šeho, byly na jaře v roce 2012 odebrány 
rouby z památné Lidické hrušně, které 
byly naroubovány v genovém sadu v 
Tachově a takto vznikla první dceřiná 
hrušeň, která se od května t.r. stala „Po-
slem naděje“, který bude v budoucnu 
rozdávat víru v přežití i takové apoka-
lypsy, jako bylo vyhlazení Lidic.

Dceřiné stromy - roubovance - budou 
vysazovány v místech, kde o ně obyva-
telé projeví zájem a u nichž si budou 
připomínat to, co si Lidická hrušeň „pa-
matuje“ - budou si připomínat Lidice.

Antonín Nešpor,
předseda Občanského sdružení Lidice
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Zájezd do Osvětimi – 7. 11. 2015
Učitelé ZŠ a MŠ Proseč ve spolupráci 

s městem Proseč a kulturní komisí města 
Proseč uspořádali u příležitosti 70. výročí 
ukončení 2. světové války a v rámci ce-
loročního školního projektu „Jak to ten-
krát vlastně bylo 1945 … 2015“ zájezd do 
Osvětimi. Celý projekt byl finančně pod-
pořen Pardubickým krajem. 

Zájezd byl určen především žákům 8. a 
9. ročníku ZŠ, ale samozřejmě i zájem-
cům z řad dospělých.

Dne 7. 11. 2015 se tedy zájemci z 8. a 9. 
tříd vydali společně s občany Proseče do 
polské Osvětimi. 

Do Osvětimi jsme dorazili kolem jedné 
odpoledne, kde jsme nejprve navštívili 
koncentračního tábora Auschwitz (Osvě-
tim). Měli jsme zajištěnou polskou prů-
vodkyni, která nás s polským přízvukem 
provázela po jednotlivých částech vyhla-
zovacího tábora. 

Hned po vstupu do tábora na nás padla 
stísněná atmosféra. Paní průvodkyně nás 
zavedla do budov, které obývali uvěznění 
židé z různých zemí, ale i Romové, Poláci, 
Češi… Viděli jsme mnoho fotografií, ale 
zejména, a to nás nejvíce zasáhlo, pozůs-
tatky majetku lidí, kteří tam skončili svůj 
život (např. boty dětí i dospělých, hře-
beny, brýle, nádobí, atd.). Dozvěděli jsme 
se, že Němci byli velice „vynalézaví“ a 
využili opravdu všechno. Ve vitríně jsme 
viděli obrovské množství lidských vlasů, 
které nacisté už mrtvým tělům oholili 
a posílali je do německých továren, aby 
z nich vyráběli plátna a deky. To námi 
opravdu otřáslo.

V tomto komplexu se nachází i pomník, 
ke kterému jsme položili květiny za školu 

i město Proseč. Poté jsme chvílí ticha 
uctili památku obětí tohoto krutého ob-
dobí. 

V další části prohlídky jsme zhlédli i 
plynovou komoru, kde jsme ještě po de-
setiletích cítili strach a zmatek lidí po-
slaných na smrt. Ve vedlejší místnosti se 
nacházeli pece, ve kterých byla mrtvá těla 
spalována. 

Tím náš výlet ale nekončil. Naše další 
zastávka byl koncentrační tábor Birkenau 
(Březinka). 

Birkenau byl největší vyhlazovací tábor 
za II. světové války vůbec, jeho rozloha 
činila 130 hektarů. Hned na začátku jsme 
vešli podél známé „brány smrti“. Část tá-
bora byla zničena Němci před blížící se 
Rudou armádou. Zde jsme viděli a do-
zvěděli se, za jak krutých, nelidských a 
pro nás nepředstavitelných podmínkách 
vězňové žili nebo spíše přežívali. Lidé v 
tomto táboře umírali v plynových komo-
rách, mučením, ale samozřejmě i vyčerpá-
ním a únavou. Mnozí prostě nevydrželi 
těžkou práci, námahu, hlad a únavu. 

V táboře se nachází i památník, kde je 
23 jazyky napsáno: „Nechť toto místo na 
kterém Hitlerovci vyvraždili kolem půl dru-
hého milionu mužů, žen a dětí, hlavně židů 
z různých zemí Evropy, zůstane na věky 
výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo. 
Auschwitz – Birkenau (1940-1945)“. Jen 
těžko si dokážeme představit tu bolest, 
zoufalství a strach, které tam lidé zažívali. 

Važme si proto doby, v které žijeme, a 
nedovolme nikomu, aby se něco podob-
ného někdy opakovalo. 

Hana Odvárková a Kateřina Stodolová z 
8. A a Mgr. Zdeněk Pecina
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Auschwitz I
Osvětim - německy Auschwitz (aušvic), 

polsky Oświęcim. Osvětim je asi čtyřtisí-
cové městečko v jižním Polsku. Brána s 
nápisem „Arbeit macht frei“ (práce osvo-
bozuje) je dnes nejznámějším symbolem 
Auschwitz.

Za druhé světové války bylo pohlceno 
rozpínající se německou Říší. Na rozkaz 
Heinricha Himmlera ze 27. dubna 1940 
zde byl v bývalých kasárnách polské ar-
mády založen koncentrační tábor, poz-
ději především vyhlazovací.

Velitelem tábora byl jmenován Rudolf 
Höss. Tábor se během let dále rozrůstal, 
tvořily ho tři hlavní tábory, Auschwitz I, 
Auschwitz II - Birkenau, Auschwitz III 
- Monowitz a více než 40 podtáborů. V 
Osvětimi umíralo denně v plynových ko-
morách asi 1000 lidí.

Auschwitz II – BIRKENAU
Tábor v Birkenau byl zdaleka největ-

ším v komplexu Auschwitz, a zároveň 
největším vyhlazovacím táborem za 2. 
světové války vůbec. S jeho stavbou se 
začalo v říjnu 1941. Leží asi 3 km od 
Osvětimi na místě, kde dříve bývala ves-
nice Březinka (něm. Birkenau). 

Němci obyvatele této vesnice vysíd-
lili, domy zbourali a materiál použili na 
stavbu tábora. Právě v plynových komo-
rách v Birkenau našla smrt většina lidí, 
jež byli zavražděni v Auschwitz (kolem 
90 %). Zemřelo zde nejméně 1,1 milionu 
lidí (doložených - celkem to bylo 1,5 mi-
lionu lidí), především židů z celé Evropy.
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Ohlédnutí za Průvodem světlušek
V pátek 30. října v podvečerních ho-

dinách proběhla další akce Klubu rodičů 
„Hnízdo“ Proseč pod názvem Průvod 
světlušek. Sešli jsme se spolu s rodiči a 
dětmi u městského úřadu. V čele s naším 
maskotem Kohoutkem a za doprovodu 
SDH Proseč jsme se vydali tradiční ces-
tou lampionového průvodu.  Zakončení 
tohoto vydařeného večera se konalo u 

Prosečského rybníka, kde si děti pustily 
spolu s rodiči doma vyrobené lodičky. K 
radosti všech nám počasí přálo a lodičky 
krásně osvítily Prosečský rybník.

Děkujeme všem, kdo jste přišli a pod-
pořili tuto akci, hasičům a městské policii 
Skuteč za zajištění bezpečnosti. Těšíme 
se na shledanou na další naší akci.

Klub rodičů „Hnízdo“ Proseč

Do nové sezóny v nové herně
Je nám velkým potěšením, že můžeme 

oznámit širé veřejnosti, že jsme se my, 
stolní tenisté, konečně dočkali a od září 
trénujeme v horním patře v budově, kde 
sídlí městská knihovna a ZUŠ. Věci se 
začaly hýbat začátkem července, kdy již 
nic nebránilo tomu, aby nám město za-
půjčilo prostory a zajistilo vše potřebné 
tak, aby mohla vzniknout nová herna. Do 
přípravných prací se postupně zapojili 
téměř všichni hráči a zrození nové herny 
bylo na světě. Nezbytné stavební úpravy 
byly hotovy do konce srpna. 

Stolní tenis má v Proseči letité tradice, 
k zakladatelům oddílu patřili Albín Halá-
mek, Jan Štěpánek, František Tlustý a Jiří 
Špaček. Do okresních soutěží se postupně 
zapojili Leo Vrabka, Ladislav Roušar a 
Jan Řebíček. Pod vedením Karla Neto-
lického se začali trénovat žáci, kteří se 
úspěšně účastnili krajských soutěží. Poz-

ději oddíl posílili hráči Sokola Borové a 
hráčský kádr se rozrůstal.

V současné době má oddíl 15 aktivních 
hráčů, kteří hrají 3 okresní soutěže. V mi-
nulosti se družstvu A podařilo nejvyšší 
okresní soutěž vyhrát, ale zejména nevy-
hovující prostory neumožnily v krajské 
soutěži pokračovat. Do nové sezóny se 
přihlásilo 14 dětí, v současné době pro-
bíhá jejich trénink pod vedením hráčů 
oddílu. K tradičním akcím pořádaných 
oddílem patří vánoční turnaj o „Proseč-
ského kapra“ nebo pořádání turnaje pro 
veřejnost.

Děkujeme touto cestou starostovi 
města panu Janu Macháčkovi a řediteli 
ZŠ panu Josefu Roušarovi za pomoc při 
zřízení herny a za podporu sportovních 
aktivit v Proseči.

Marek Rejent ml. a Libor Michálek
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Známe výherce soutěže Sbírejte vysloužilé elektrospotřebiče a soutěžte o elektro ceny!
V pátek 13. 11. 2015 proběhlo na 

Městském úřadě v Proseči losování vý-
herců soutěže, kterou pro občany města 
a přilehlého okolí připravila společnost 
ELEKTROWIN a.s. ve spolupráci s Re-
gionální rozvojovou agenturou Pardubic-
kého kraje.

Soutěž trvala od 29. září do 31. října 
2015 a každý, kdo v tomto období na 
sběrném dvoře města Proseč v Borské 
ulici odevzdal vysloužilý kompletní elek-
trospotřebič a k němu vyplnil slosovatelný 
soutěžní kupón, se automaticky zařadil 
do slosování o praktické elektro ceny, 
které do soutěže věnovala společnost 
ELEKTROWIN.

Za město Proseč se účastnil a výherce 
cen losoval starosta města Jan Macháček 
a za společnost ELEKTROWIN a.s. Ing. 
Hana Soudková, externí poradce pro kraj 
Pardubický a Královéhradecký. Oba vylo-
sovali celkem 6 výherců těchto cen:

Rychlovarná konvice ETA
František Boštík, Poříčí   
Sendvičovač ETA
Bohuslav Bitala, Proseč
Akumulátorový šroubovák Fieldmann
Jiří Němec, Podměstí, Proseč 
Rádio Hyundai
Věra Sýkorová, Budislav
Horkovzdušný ventilátor Sencor
Jiří Lacman, Česká Rybná
Topinkovač Rohnson
Petr Dočkal, Proseč
Moc děkujeme všem občanům, kteří se 

do soutěže zapojili, a vylosovaným výher-
cům blahopřejeme.

Lenka Vorlová

 
Prodejní centrum Tescoma, areál firmy Ergotep 
Záboří 93 Proseč 539 44, eshop www.tescoma.cz 
Otevřeno: Po  Pá 8.0017.00, So 9.0012.00 hodin 

 

První výherce ÚČTENKOVÉ LOTERIE 
 

  Účtenková loterie má svého prvního výherce a tím je paní Mgr. Broulíková, která 
vyhrála tlakový hrnec GREEN CONTROL o objemu 4l v celkové hodnotě 1.999 
Kč. Losování účtenek za měsíc září proběhlo 1. října v Prodejním centru Tescoma 
v Proseči. 
  Chcete také vyhrát tlakový hrnec nebo luxusní sadu nádobí? Stačí nakoupit v 
naší prodejně Tescoma v areálu firmy Ergotep a automaticky se dostanete do 
měsíčního slosování o tlakový hrnec GREEN CONTROL a zároveň do vánočního 
slosování o sadu nádobí ULTIMA. 
   V prodejním centru Tescoma naleznete nejen nádobí a kuchyňské potřeby 
TESCOMA, domácí potřeby VILEDA, potraviny HAMÉ, ale také spotřební 
elektroniku. 
   Vyhrajte i vy, na Vaši návštěvu se těší prodejní tým Tescoma Proseč. 
 

 
 

Druhý výherce ÚČTENKOVÉ LOTERIE 
   Účtenková loterie má již svého druhého výherce a tím je paní Jiřina Nováková  
ze Skutče, která vyhrála tlakový hrnec GREEN CONTROL o objemu 4 litry  
v hodnotě 1.999 Kč. Losování účtenek za měsíc říjen proběhlo 2. listopadu 2015. 
Výherkyni gratulujeme a přejeme jí hodně kuchařských zážitků.  
   Účtenková loterie v Proseči pokračuje. Další losování, o již třetí tlakový hrnec, 
proběhne v Ergotepu 1. prosince 2015.  

Ergotep naděluje všem 
    Na závěr účtenkové loterie proběhne 15. prosince 2015 velké vánoční slosování 
o hodnotný dárek  luxusní, desetidílnou sadu nádobí Ultima. 
    Do slosování budou zařazeni zákazníci, kteří nakoupí s věrnostní kartou Tescoma 
zboží v období od 1.září  14.12.2015, v minimální hodnotě 250 Kč.  
    V prodejním centru Tescoma naleznete kromě kuchyňských potřeb i další 
výrobky pro vaši domácnost značky VILEDA, potraviny české firmy HAMÉ  
a široký sortiment spotřební elektroniky z našeho eshopu www.ctyrlistek.eu . 
 
    Na Vaši návštěvu se těší tým Ergotep Proseč. 
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ŘÍJEN 2015 – Speciál pro Prosečský zpravodaj 
ROZHOVOR S PRVŇÁČKY

Letos jsme opět navštívili 1. třídu. 
Mají za sebou 2 měsíce ve škole, tak 
jsme některé z nich vyzpovídali:

,,Jak se jmenuješ?“ 
Míla, Anežka, Honzík M.,  Zuzanka, 

Honzík B. a Verča.
,,Je to lepší ve škole nebo ve školce?“
Mílovi se líbilo více ve školce, protože 

mu vařili lepší obědy a mohli si tam hrát. 
Ostatním dětem se líbí více ve škole, pro-
tože se tu učí nové věci a mají tu spoustu 
nových kamarádů.

,,Jaké předměty tě nejvíce baví?“
Mílu a Honzíka B. baví  matematika.  

Anežku a Honzíka M. baví tělocvik, Zu-
zanku baví obojí.

Verču baví angličtina a prvouka. Hon-
zíka B. baví český jazyk.

,,Máš rád/a vaší třídní paní učitelku?“
5 dětí má rádo paní učitelku, protože je 

hodná. Poslední zpovídaný(á) si naopak 

myslí, že je paní učitelka moc přísná.
Otázky na paní učitelku Věru Stokla-

sovou:
,,Kolik je prvňáčků ve třídě?“
Letos je ve třídě 23 prvňáčků.
,,Co mají za předměty?“
Čtení, psaní, M, AJ, TV, VV, HV, PC, 

PRV.
„Co je baví nejvíce?“

Tělocvik a přestávky.
,,Co už děti umí?“
Číst  5 písmen a počítat do pěti.
,,Jsou stydliví?“
Ne, nejsou.
Za rozhovor děkujeme paní učitelce i 

dětem. 
Za redakci Veronika Bukáčková,  

Michaela Oherová, Kristýna Jadrná a 
Aneta Pospíšilová

SOUTĚŽ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ
V pondělí 26. října 2015 se skupina 

žáků 8. a 9. třídy zúčastnila soutěže v od-
borné dovednosti žáků ZŠ na ISŠT Vy-
soké Mýto. Ivan Chalupník obsadil se 
svou prací 1. místo v soutěži jednotlivců 
a družstvo Proseč A (Ivan Chalupník, Jan 
Vítek, Josef Macháček) obsadilo 1. místo 
v soutěži družstev.  Kluci dovezli jako 
trofej krásný a hlavně moc dobrý dort, o 

který se podělili se svými spolužáky - ti si 
pochvalovali, že tak záživnou ruštinu ještě 
neměli.

I ostatní soutěžící se velmi snažili. Dě-
kujeme Filipovi Sejkorovi, Táně Sodom-
kové, Janu Košňarovi a Slávce Jeništové.

Vítězům gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. 

 redakce

KROUŽEK TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ
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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

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V úterý 10. 11. 2015 se žáci 2. tříd ZŠ 

zúčastnili na městském úřadě slavnosti 
„Pasování na rytíře řádu čtenářského“. 
Děti přišel pasovat sám rytíř Toulovec.  
Blahopřání přijaly od pana starosty a pana 

ředitele, od kterých dostaly dárečky. Kni-
hovnice, paní Rejentová, předala dětem 
průkazky do městské knihovny a dobrotu, 
které nešlo odolat. 

Pozvání přijali i rodinní příslušníci. 
Všem se akce moc líbila.

Mgr. Lenka Kvapilová
PaedDr. Hana Mrkosová

TVOŘIVÁ DÍLNA
Ve středu 11. 11. 2015 se někteří žáci 

zúčastnili tvořivé dílny. 
Pod dohledem výtvarnice si mohli vy-

zdobit speciálními barvami drobné před-
měty z plexiskla – přívěsky, náušnice pe-
cičky a náušnice visací. 

Výrobky se jim podařily, byly moc 
pěkné a děti z nich měly velkou radost. 

 PaedDr. Hana Mrkosová
Mgr. Lenka Kvapilová

 

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 

 

Pomoc Africe
I naše MŠ se zapojila do pletení čtverců 

na deky pro Afriku.

 O veliké řepě
Děti mají moc rády pohádky a tak si 

jednu 4. 11. zahrály. Poznáte jakou?  
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Rozloučení s vodníkem Fandou 
Zima se blíží a i vodníkům je na rybní-

cích zima. Ten náš si před cestou do tep-
lých krajů pozval děti ze školky, aby se s 
nimi 12. 11. rozloučil. Rozloučit se přišli 
i jeho kamarádi z rybníčku, které děti na 
závěr veselého setkání vrátily vodě.  

 Putování s Podzimníčky
Do zahrad, polí, luk a lesů zavítal pod-

zim. Nezaklepal, nepozdravil, přišel do-
cela potichu. Když zaklepe podzim na 
dveře, mají Podzimníčci spoustu práce. 
Nedávno však přišel silný vítr a nachys-
tané věci na zimu zamíchal. Podzimníček 
poprosil kamarády o nápravu. Ti se toho 
5.11. zhostili na výbornou. Odměnou jim 
na konci putování bylo, že z nich nebyli 
jenom pomocníčci, ale také Podzimníčci.  

 „Pecky“ z naší školky
Chlapeček pobíhá po třídě a volá: „Víte 

vůbec někdo, že jsem hyperaktivní? A 
víte, co to znamená? To znamená, že 
když natankuju plnou nádrž, tak mě tady 
nikdo nedohoní!“

Za Mš Libor Michálek
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Charitativní projekt Upleť čtverec v Proseči
Také v Proseči jsme pletly a háčko-

valy čtverce na deky pro děti z Jihoaf-
rické republiky (South Africa), kde je cca  
1 500 000 sirotků. Tento charitativní pro-
jekt, o kterém jsme se dověděly z https://
upletctverec.wordpress.com/, pomáhá 
sirotkům, opuštěným dětem a dětem s 
AIDS. Čtverce, které lidé pletou a háč-
kují po celém světě, v Jihoafrické repub-
lice dobrovolníci sešijí do dek pro děti, o 
které se nemá kdo starat. Na jednu deku 
je potřeba uplést nebo uháčkovat 35 
čtverců. Uplést nebo uháčkovat čtverec 
20x20 cm zabere necelou hodinu a může 
pomoci zachránit dětský život. 

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Pro-
seč se k charitativnímu projektu „Upleť 
čtverec“ připojil a v Proseči jej inicioval.  
19. 10. 2015 jsme uspořádaly od 17h na 
I. stupni ZŠ pro děti, rodiče, babičky 
a přátele školy společné pletení či háč-
kování čtverců. Děti měly možnost se 
od zkušených babiček, maminek naučit 
plést nebo háčkovat. Někdo se háčkovat 
či plést kvůli „Upleť čtverec“ naučil, ně-
kdo si tyto dovednosti po mnoha letech 
osvěžil, někdo tvořil jako o závod.  Sta-
čilo donést zbytky nekousavé vlny, háček 
nebo jehlice a čas. Sešlo se 20 žen růz-
ného věku a v příjemné atmosféře jsme 
pletly a háčkovaly. Po tomto setkání jsme 
měly prvních 22 pestrých čtverců a hezký 
společný zážitek. Díky, že jste přišly! Dě-
kujeme škole za spolupráci a poskytnutí 
místa pro setkání, Klubu seniorů a všem 
ženám za účast!

Velmi ochotně se hned z počátku za-
pojily ženy z Klubu seniorů. Účastnily se 
společných pletení a jejich elán byl obdi-
vuhodný. Na konci akce jsme množství 
barevně i vzorově pestrých čtverců málem 
neuvezly. Hezké dámské společenství 
se sešlo také na katolické faře a pytel na 
čtverce v kostele byl během 10 dnů od vy-
hlášení plný. Čtverců na několik dek při-
nesly na evangelickou faru paní učitelky a 
děti z mateřské školky při podzimní vy-
cházce. Háčkování a pletení nám přineslo 
spoustu hezkých tvořivých a společných 
zážitků.

V neděli 8. 11. 2015 jsme ukončily 
vybírání čtverců. Odpoledne jsme je 
všechny rozložily jako koberec na výstavě, 
poté roztřídily a vázaly po deseti kusech. 
Pomáhaly i děti. Výsledek nás překvapil: 
540 pestrých čtverců = 15 dek a kousek, 
pár párů ponožek a pletených bačků-
rek. V pondělí 9. 11. nám firma Ergotep 
ochotně zabalila všechny čtverce do fólie 
a prosečská pošta zúřadovala svůj první 
balík do Jihoafrické republiky (vážil 15 

kg a měřil v cm 100 x 40 x 60). Město 
Proseč nás velkoryse a ochotně podpořilo 
zaplacením poštovného 1213 Kč. Za tuto 
ochotu a vstřícnost zastupitelům Města 
Proseč velmi děkujeme!

Pletlo a háčkovalo se ve škole, ve školce, 
v Klubu seniorů, na katolické i evange-
lické faře, doma, starší, mladí i malí, zku-
šení i začátečníci.  Díky za nadšení! Naše 
čtverečky se vydaly na cestu lodí, bude jim 
to trvat 2-3 měsíce. Věříme, že docestují 
v pořádku a že z nich budou hřejivé, pes-
tré deky. 

Děkujeme všem, kdo jste pomáhali s 
organizací projektu a s vyexpedováním 
balíku! Velké díky všem pletařkám za ka-
ždý darovaný čtverec, který určitě zahřeje 
a udělá radost dětem na druhém konci 
světa. 

Za Spolek rodičů a přátel ZŠ 
Olga Klímová a Veronika Roušarová
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Zprávičky z perálecké školičky
Nový školní rok … je sice již v plném 

proudu, ale vzhledem k tomu, že jsme se 
s naším prvním setkáním s Vámi, čtenáři, 
opozdili, nemůžeme vstup do dalšího 
školního roku opomenout. Přípravy na 
něj totiž provázelo mnoho nových udá-
lostí. Během letních prázdnin probíhala 
v mateřské škole rekonstrukce umývárny.  

Zároveň s novou umývárnou jsme se tě-
šili na vybavení třídy novými stolky a 
židličkami, které ergonomicky vyhovují 
různému věkovému složení dětí a radost 
nám udělala i nová lehátka do ložnice. 
Bez povšimnutí nemůžeme nechat vyba-
vení herních koutků novými koberci, pro 

centrum kostky, zátěžovým linoleem. Ani 
žáci základní školy nezůstali ve starém. K 
novým stolkům ve školní jídelně přibyly 
o prázdninách i nové židle, které svými 
velikostmi vyhovují žákům od první do 
páté třídy. Děkujeme Obecnímu úřadu 
v Perálci, Obecnímu úřadu ve Zderazi a 
Obecnímu úřadu v Hluboké za poskyt-
nuté finance. 

S Budulínkem do lesa … tak se jme-
noval podzimní projekt motivovaný zná-
mou pohádkou. V mateřské škole jsme se 
tématu pohádky O Budulínkovi zabývali 
čtrnáct dní. V průběhu těchto dní děti 
pohádku kreslily, malovaly, tvořily les 
pro Budulínka a lišku, naučily se a zpívaly 
operku „Budulínek“, dramatizovaly po-
hádku, vařily a ochutnávaly hrášek, zkou-
maly, jak hrášek klíčí a roste, počítaly 
lištičky a věnovaly se mnoha dalším ak-
tivitám. I ve škole se do výuky vplížil Bu-

dulínek. Čtení, psaní i počítání bylo s Bu-
dulínkem mnohem zábavnější a snadnější. 
Naše hravé učení jsme všichni společně, 
jak už to u nás bývá zvykem, zakončili 
společným setkáním s rodiči. Splnit úkoly 
na cestě „lesem“ bylo pro každého určitě 
hračka. Škoda jen, že nám nevyšlo počasí, 
a v les se pro tentokrát proměnila školní 
budova. Nic to však neubralo na náladě 
všech přítomných, a doufáme, že odchá-
zeli od nás spokojeni. Školáci si užili po-
hodlné spaní na školní podlaze a druhý 
den jsme se školkáčci i školáci sešli k zá-
věrečnému společnému tvoření – kresbě 

… „Hrášek plný zážitků“.
Mášenka a medvědi … s tímto veselým 

loutkohereckým představením zavítalo k 
nám do školy divadlo Jójo. V barevném 
podzimním lese jsme potkali spoustu zví-
řátek, spolu s Mášenkou a medvědy jsme 
si zahráli šipkovanou, v lese jsme se ne-
ztratili a Mášence jsme nakonec pomohli 
najít cestu domů. 

Pro více fotografií nahlédněte na:  
www.skolaperalec.cz

Za ZŠ a MŠ Perálec Monika Klofátová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC 

VÁS ZVE 

VE ČTVRTEK 10. PROSINCE 2015 OD 16:30 HODIN 

NA 

 VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 

VÁNOCE Z CELÉHO SVĚTA 
V PODÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

      PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S TRADICEMI A ZVYKY A PŘENESTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI 

      DO KOUZELNÉHO ČASU VÁNOC V RŮZNÝCH KOUTECH CELÉHO SVĚTA 

 

        TĚŠÍME SE NA VÁS V SÁLE SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO CENTRA V PERÁLCI  



 Prosečský zpravodaj 11/2015  str. 15 www.prosec.cz

PLEMENO
LEPIDLO NÁPOVĚDA: BŮH BÝVALÁ

AMV, RAM, OBYVATEL
SLOVENSKY RUSKÁ UDATA UHLOVODÍK NA HROMŮ SPZ KRAJOVĚ

PSA KAPÁR, SMIL DÁNSKA
JAKO ŘEKA TAPETY A BLESKŮ OLOMOUCE JENOMOR, ÁDERA,

SOŠKA 15 12

PŘEDLOŽKA

1

BŮŽKA

LÁSKY

DRUH
9 NADŠENÍ 11 5

POZVÁNÍ

ŽELVY OD MAĎAR.

PREZIDENTA

ZKRATKA 7 AUT. KNIHY 14 ZÁPORNÁ

CESTOU ODPOVĚĎ
OBYVATEL

KAMENITOU VYSOKÝ
LONDÝNA

PLÁŽ KOPEC

ZNAČKA VLEKLÁ 13 10 OZNAČENÍ

HLINÍKU NEMOC METRU

NĚMEC
OBYVA- OPERAČNÍ

TELSTVO PAMĚŤ

JMÉNO MUŽSKÝ 16 6 ZKRATKA
PÁNA Z PĚV. HLAS

KRÁTKÝCH
PARDUBIC

TOHLE VLNFLAŠKA  ….

REVIZOR
4 2

ŘÍČNÍ

ÚČETNICTVÍ KORÝŠ

HOSPODÁ- 8 17 OZNAČENÍ 3

DÁŘSKÁ ČESKÉ

BUDOVA WIKIPEDIE

Pro Prosečský zpravodaj zdarma sestavili René a Marie Čáslavských 

Americká spisovatelka Margaret Mitchellová jednou řekla: Život nemá žádnou ( viz tajenka) co od něj očekáváme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

,

 Restaurování křížků v Perálci
V roce 2012 převzala naše obec do 

vlastnictví 3 křížky. Jeden v obci, druhý 
nad Zádušním rybníkem a třetí  nad 
strání. Křížky v minulosti postavili naši 
předkové a neměl je nikdo ve vlastnictví, 
proto je převzala obec. Pamatuji se, že 
za mého dětství chodívali  věřící průvo-
dem, spolu s panem farářem ke křížům v 
poli,  děkovat za úrodu na polích (pozn.
starostky).  

V letošním roce byl zrestaurován kříž 
v obci, s pomocí dotace  Pardubického 
kraje. Opravu provedl MgA.Petr Rejman 
z Proseče. Zastupitelstvo obce  rozhodlo 
podat žádost o finanční dotaci na rok 
2016 na opravu kříže nad Zádušním ryb-
níkem.V daších letech plánujeme opravu 
i kříže třetího.

Milada Drahošová

před opravou po opravě

Kulturní akce v Proseči
1.12. Večer pro violu a klavír – Jiří Ka-
bát a Daniel Jun – budova školy nad 
městskou knihovnou v 17 hod

1. 12. – 15. 12. Vánoční výstava prací 
žáků tvořivé dílny a školní družiny ZŠ 
Proseč – Městská knihovna (úterý 12-
17 hod, čtvrtek 9-16 hod, pátek 9-15 
hod) 

9. 12. Vánoční koncert MŠ – účinkují 
Cvrčci a DUHA – Orlovna v 16 hod

11. 12. Vánoční koncert ZŠ – účinkují 
Žluťásci, Prosečánek a Červánek – Or-
lovna v 17 hod

17. 12. Vánoční koncert – účinkuje pě-
vecký sboru DUHA – hala ZŠ v 17 hod

20. 12. Turnaj v nohejbale dvojic „Otec 
a syn“ - školní tělocvična, neděle 13.30 
hod

26. 12. Vánoční mše Jakuba Jana Ryby – 
kostel sv. Mikuláše ve 14 hod

2. 1. Novoroční koncert náhodného se-
skupení NAŽIVO – kostel sv. Mikuláše 
v 16 hod

9. 1. Tříkrálová sbírka 2016 – pořádá 
Oblastní charita Chotovice 
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Misijní cesta na Filipíny v Proseči
V pátek 18. září 2015 jsme prožili pra-

videlné setkání Misijního klubíčka po-
někud netradičně. Pozvání do Proseče 
přijal národní ředitel Papežských mi-
sijních děl (PMD) pan Leoš Halbrštát, 
který přijel společně se svojí manželkou 

– ředitelkou PMD pro královéhradeckou 
diecézi - paní Bronislavou Halbrštá-
tovou.  Začínali jsme adorací pro děti v 
kostele. Potom jsme přešli na faru, kde 
pan Halbrštát dětem poutavě přiblížil své 
filipínské putování a promítnul zajímavou 
prezentaci, která nám umožnila udělat si 
představu, jak vypadají místa, jež při své 
cestě navštívil. Následovalo malé občer-
stvení, po němž jsme si vyzkoušeli hry 
filipínských dětí.  Při Klokaním skoku 
jsme mohli obdivovat, jakou mají naše 
děti odvahu a při hře Japonská chůze, do 
které se zapojili i přítomní dospělí včetně 
manželů Halbrštátových, jsme se někteří 
doslova „váleli“ smíchy. Radostná atmo-
sféra setkání vydržela až do konce, což je 
vidět i na rozesmátých tvářích z fotografií, 
které si můžete prohlédnout na odkaze: 
http://farnost-prosec.rajce.idnes.cz/Mi-
sijni_klubko_-_zari

Po malé pauze se někteří z nás opět 
přesunuli z fary do kostela sv. Mikuláše, 
kde proběhla beseda o Filipínách „pro 
dospělé“. Dozvěděli jsme se spoustu za-
jímavých informací a zbyl i čas na dotazy 
účastníků besedy, na které pan ředitel tr-
pělivě a fundovaně odpovídal. Měli jsme 
možnost uvědomit si, jak je naše pomoc 

– nejen této zemi - potřebná. Všimli jsme 
si, že lidem z Filipín (podle fotografií z 
prezentace i ze slov pana Halbrštáta) ne-
chybí úsměv na tváři, i když jejich život 
není zdaleka tak „pohodlný“ jako ten náš 
středoevropský. 

Na závěr bych ráda poděkovala účast-
níkům besedy za jejich štědrost. Výtěžek 
dobrovolného vstupného ve výši 760,- Kč 
byl odeslán na účet PMD, jejichž pro-
střednictvím podpoří potřebné filipínské 
děti.

Naše poděkování patří v neposlední 
řadě i městu Proseč za jejich finanční 
příspěvek na celoroční činnost Misijního 
klubka.

Za Misijní klubko 202 Jana Renzová

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
V sobotu 9. ledna v dopoledních hodi-

nách proběhne po celé republice tradiční 
Tříkrálová sbírka. Děti, které mají zájem 
se koledování v Proseči a okolí (Česká 
Rybná a Miřetín) zúčastnit, se mohou na-
hlásit do konce roku na tel.č.: 732240922, 
nebo osobně u  paní E. Skalníkové. Kos-

týmy a občerstvení budou zajištěny, stejně 
jako dospělý doprovod v každé skupince. 
Jako každý rok se děti mohou těšit na 
drobné sladkosti, které si v mnohých do-
mácnostech vykoledují.

Více informací o sbírce na: www.trikra-
lovasbirka.cz.

Trávení pokračuje dál
V roce 2013 jsem si dovolil zveřejnit 

v Prosečském zpravodaji a to č. 5 a č. 
9., články ohledně trávení domácích 
zvířat. Uvedené příspěvky měly docela 
velký ohlas. Občané, mimo Kutřín se 
mne dotazovali většího objasnění.

Policie se snažila vše vyšetřit, ale 
marně. Jeden zdejší občan se zacho-
val jako zkušený veterinář, /pomocný 
dělník u zedníků/ který se vyjádřil, že 
postižené zvíře – koza, byla otrávena 
spásáním se na  TISU na obecním po-
zemku. Osobně jsem dokazoval poli-
cejnímu vyšetřovateli, že zvíře, které se 
páslo na TISU, byla sice koza, ale jiná 
než koza postižená otravou. Uvedená 
koza  vedla  6 kůzlat, tedy  i 3 kůzlata 
postižené kozy.  Postižená koza již ne-
byla schopna chůze a do měsíce uhy-
nula.

Druhá dotazovaná osoba se zacho-
vala jako  doktor mediciny /zedník/ a 
označil mne jako nemocného člověka.  
Nikomu bych nepřál zažít situaci, kdy 
se zvíře svíjí v křečích, hlasitě naříká a 
chovatel ho musí utratit, aby mu zkrá-
til velké utrpení.

Protože nejsem schopen pro policii 
technicky doložit tento čin, mám do-
jem, že v tomto směru se bude pokra-
čovat dál.

V letošním roce jsem měl dva pode-
zřelé případy.  Jako první uvedu, kdy 
mně kachna pyžmová za celý rok ne-
snesla ani jedno vajíčko. Podezříval 
jsem určitý zásah jako byl před  dvěma 
lety se slípkami. Přesvědčil jsem se při 
jejím zabití. Měla totiž zárodky vajíček, 
z větší části zcela tmavé, stejně jako 
uvedené slípky před dvěma léty.

Druhý případ byl s mladou kachnou 
střední velikosti. Náhle žačala slábnout 
a po týdnu uhynula.  Měla totiž stejné 
příznaky, jako uhynulý kačer před 
dvěma léty. Další detaily nebudu více 
rozebírat, takže budu očekávat další 
úhyny.

Rudolf Nešetřil, Kutřín  
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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:
Noah Gordon – Ranhojič, Tami 

Hoag – Devátá dívka, Frederik Forsyth 
– Seznam smrti, Jeffery Deaver – Roz-
bité okno, John Lutz – Mrazivá noc, 
Mo Hayder – Rituál, James Patterson 

– Pohlednice smrti, Robert Ludlum – 
Hádův faktor, John Green – Papírová 
města, Lorna Byrne – Schody do nebe, 
Ivan Adamovič - Na konci apokalypsy: 
Kronika české science fiction, Hana 
Whitton – Zimní princezna, Nota 
Roberts – Nebe mé lásky, Kimberly 
McCreight – Případ Amelia, Tina Ok-
para -  Cena mého života, Oxana Ka-
lemi – Mami vrať se, Barbara Bradford 

– Příliš silné pouto, Ilona Maria Hilli-
ges – Skryté srdce Afriky, Helen A. 
Rosburg – Vábení pouště, Karen Har-
per – Královnina guvernantka, Anna 
Patricio – Otrokyně od Nilu, Věra Ře-
háčková – Na lásku není nikdy pozdě, 
Zuzana Francková – Matka a dcera, 
Táňa Keleová-Vasilková – Co to bude?

Knihy pro děti:
Ivana Nováková – Medvědí vánoce, 

Ester Stará – Povíš mi to? Jiří Kolář – 

Co by sis přál, Tereza Říčanová – Psí 
knížka, Tereza Horváthová – Rybička, 
Petr Stančík – Jezevec Chrujda staví 
nejdřív urychlovač a pak zase poma-
lič, Martin Nodl – Proč padají hvězdy, 
Walt Disney – Statečný lvíček Lam-
bert, Princ a chuďas, Netvor a zraněný 
ptáček, Jiří Chalupa – Jů a Hele: Velká 
kniha

Naučná literatura:
Velká kniha vánoční: nápady pro ce-

lou rodinu, Dagmar Šottnerová – Vá-
noce: původ, zvyky, koledy, hry a ná-
měty, Pavel Kosatík – Jak se stal Havel 
prezidentem (komiks), Tomáš Pro-
kůpek – Dějiny československého ko-
miksu 20. století, Miroslav Šašek – To 
je M. Sasek

Pasování na rytíře řádu čtenář-
ského

V úterý 10. listopadu 2015 proběhla 
na městském úřadě slavnost „Pasování 
na rytíře řádu čtenářského“. Dvacet de-
vět žáků druhých tříd pasoval osobně 
toulavý rytíř Toulovec z Toulovcových 
skal. Malí čtenáři dostali Rytířský řád 
čtenářský, pexeso, záložku do knihy, 
sladkou medaili a průkazku do měst-
ské knihovny, kde si mohou celý rok 
zdarma půjčovat knihy a časopisy. Pa-
sovaní čtenáři rytíři Toulovci  slíbili, že 
budou číst rádi a pravidelně, ke kníž-
kám se boudou chovat hezky a opatrně 
a knížka se stane jejich kamarádem.

Městská knihovna informuje
V období vánočních svátků bude 

knihovna uzavřena. Knihovnu můžete 
navštívit naposledy v pátek 18. pro-
since a poprvé po novém roce v úterý 
5. ledna 2016. Pokud knihovnu na-
vštívíte v období od 1. do 15. prosince, 
budete mít navíc možnost prohlédnout 
si tradiční vánoční výstavu výrobků, 
které vytvořily děti navštěvující tvo-
řivou dílnu a školní družinu základní 
školy. 

Eva Rejentová

Přehled pohybových aktivit pro ženy
   V Proseči se nabízí poměrně široké 

spektrum pohybových aktivit pro ženy 
všech věkových kategorií. Pro vaši in-
formovanost uvádíme přehled všech do-
stupných cvičení doplněný o místo a čas 
konání. Volných míst je dostatek, proto 
neváhejte a přijďte mezi nás.
Pondělí - rehabilitační cvičení, tělocvična 
ZŠ od 18.30 do 19.30 hod
Úterý - aerobic, tělocvična ZŠ od 18.15 
do 19.15 hod

Středa - tai-chi, hala 2. stupně ZŠ od 
17.30 do 19.00 hod
Středa - pilates, tělocvična ZŠ od 18.30 
do 19.30 hod
Pátek - kondiční cvičení, orlovna od 
19.30 do 20.30 hod

Co si vzít s sebou: karimatku, obuv na 
přezutí a pití.

Za TJ Sokol Petra Soukalová a 
Eva Rejentová

Firma Odehnal a syn nabízí dřevěný 
odpad (roztápku) viz. foto. 

1 m3 za 50 Kč. 
Doprava po Proseči zdarma. 

Informace na tel. 603 751 846.

tel.: 603 751 846
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Proseèský pìvecký sbor DUHA, 

Mìstská knihovna Proseè a ZŠ Proseè

srdeènì zvou na

vánoèní koncert

který se bude konat

v hale Základní školy v Proseèi

ve Ètvrtek 17.12.2015 v 18 hod.

Úèinkuje pìvecký sbor Duha pod vedením Mgr. Jany Pavlovièové 

a za doprovodu Mgr. Kristýny Øebíèkové.

vánoèní koncert

Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz 
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského čp.18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.

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

Kominictví Doležal 
oznamuje, 

že v měsíci prosinci bude provádět kominické práce:
zpráva na komín 300 Kč, čištění 100 Kč.

Zájemci se mohou hlásí na tel. čísle 737 027 632.
Dále provádíme: výchozí revize (kolaudační), výroba komí-

nových Napoleonů (stříšek), vložkování komínů.
www.klempirstvi-kominictvi.cz

EKOFARMA MARTINICE - Pospíšilová
hledá dlouhodobé pronájmy zemědělské půdy 

(orná i travní porost)
platba dle délky pachtu (2 - 5.000 Kč za rok)
tel.: 777 074 209, web: www.alaskafarm.cz


