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PF 2016
Vážení spoluobčané, přejeme Vám 

příjemné a pohodové prožití vánoč-
ních svátků v rodinném kruhu nebo s 
lidmi, na kterých Vám v životě záleží 
a jsou pro Vás důležití. Zároveň Vám 
upřímně přejeme úspěšný nadcházející 
rok 2016, zvládnutí všech starostí a 
úkolů a také úspěchy nejen v pracov-
ním, ale především osobním životě. 

Jan Macháček, starosta
Miloslav Hurych, místostarosta

a zaměstnanci města Proseč

Omezení provozu MěÚ Proseč
Upozorňujeme občany na omezení 

provozu Městského úřadu Proseč v 
době svátků od 21. prosince 2015 do  
3. ledna 2016 z důvodu čerpání dovo-
lených.

Cena stočného v roce 2016
Na základě rozhodnutí Rady města 

Proseč č. 27/2015 ze dne 10. prosince 
2015 vám oznamujeme, že došlo ke 
zvýšení ceny stočného pro rok 2016. 
Navýšení je pro občany Proseče 3,4 % 
a pro občany Boru u Skutče 2,4 %, 
tedy nezbytně nutné navýšení stoč-
ného nařízené poskytovatelem dotace 
přijmuté v minulých letech na vybudo-
vání splaškové kanalizace. 

- Proseč - 35,10 Kč / m3

- Bor u Skutče - 45,10 Kč / m3

Uvedená cena je včetně DPH 15%.
Občanům Boru u Skutče bude obec 

Bor u Skutče podobně jako v minulých 
letech mimořádnou dotací kompenzo-
vat výši ceny.

Vážení a milí prosečané,
odpočítáváme již poslední dny tohoto 

roku a očekáváme, že rok s rokem se za-
nedlouho sejde.  Avšak dříve než vstou-
píme do nového roku, budeme prožívat 
radostné vánoční svátky, na které se 
mnozí z nás těší, obzvláště děti. Co to 
jsou Vánoce? Výraz vánoce je zřejmě pře-
vzat z němčiny Weihnachten – svaté noci. 
Všichni víme, že vánoce jsou křesťanské 
svátky narození Ježíše Krista. Co je pro 
nás o vánocích důležité? I když je mnozí 
neprožívají na rovině náboženské, přeci 
jen se sejde celá rodina u štědrovečerní 
večeře v radostném očekávání dárků pod 
stromečkem. Právě obdarování druhých 
je jedním z výrazů pěkného vztahu k nim. 
Pro křesťany je to především připomenutí 
největšího a nejúžasnějšího daru Boha 
každému z lidí. Tímto darem je jeho 
syn Ježíš, který se narodil jako malé dítě, 
aby se stal jedním z lidí. On se vydal až 
do krajnosti tím, že dal svůj život v oběť 
na kříži, aby nás tak osvobodil od věčné 
smrti.

V čem spočívá velikost, hodnota našich 
darů či dárků? Někdo si myslí, že ve fi-
nanční hodnotě, kterou do daru investo-
val, nebo v tom, kolik času jeho shánění 
věnoval, nebo jak veliký ten dar je. Je 
to opravdu ta pravá hodnota? Nezáleží 
hodnota daru spíše v tom, že jej dáváme 
opravdu z lásky, abychom vyjádřili, že 
nám na druhém záleží, že jej máme rádi? 

Myslím si, že i ten nejmenší a nejnepa-
trnější dárek daný z lásky, má větší hod-
notu než ten nejdražší a nejšpičkovější 
dar, který dostáváme jen proto, aby se 
dárce zviditelnil, vytáhl, nebo pouze uko-
jil touhu obdarovávaného. Pokud u daru 
chybí láska a odpovědnost, ztrácí dar svou 
pravou hodnotu a přestává být darem. 
Stává se tak pouhou reklamou, úplatkem, 
či něčí jiným. 

Milí přátelé, přeji nám všem, aby naše 
dary a dárky byly nejen o vánocích, ale 
pokaždé když obdarováváme, výrazem 
lásky a úcty k obdarovanému. Abychom 
dávali nejen dary hmotné, ale především 
dary duchovní, jako je přátelství, odpuš-
tění, povzbuzení, útěcha, přijetí, radost a 
mnohé další. Též bych si přál, abychom 
se v obdarovávání neomezili jen na vá-
noce, ale byli štědrými dárci po celý příští 
rok i po celý život na této zemi.

To Vám ze srdce přeje a do nového roku 
žehná Zdeněk Mach

Jiří Bouška převzal Čestné občanství města Proseč
Český profesionální cyklista a rodák 

z Miřetína Jiří Bouška převzal v pátek 
11. 12. 2015 Čestné občanství města 
Proseč. Ocenění, které mu udělilo Za-
stupitelstvo města Proseč, předal starosta 
Jan Macháček, místostarosta Miloslav 
Hurych a předseda OV Miřetín Zdeněk 
Pecina na Městském úřadě v Proseči. 
Čestné občanství obdržel za své sportovní 
úspěchy a skvělou reprezentaci České re-
publiky v zahraničí. Jiří Bouška je držitel 
pěti medailí z olympijských her z Athén, 
Pekingu a Londýna a je rovněž mnoho-
násobným mistrem světa a Evropy. Nyní 
se připravuje na reprezentaci naší repub-
liky na olympijských hrách v Riu. Pře-
jeme mu hodně štěstí a úspěchů.

Veronika Doležalová
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Slavnostní otevření venkovní tělocvičny u ZŠ - 28. 10. 2015
Ve středu 28. října 2015, v den státního 

svátku, proběhlo u základní školy v Pro-
seči slavnostní otevření nově vybudované 
venkovní tělocvičny spojené s exhibicí 
skupiny Workout Mělník. Na úvod bylo 
hřiště starostou, místostarostu a ředitelem 
školy představeno, slavnostně otevřeno 
a předáno do užívání zájemcům a široké 
veřejnosti. Následně skupina Worokut 
Mělník pod vedením Tomáše Vágnera 
předvedla veřejnosti a zájemcům základní 
cviky a postupy při cvičení na workou-
tovém hřišti a celé představení zakončila 

dechberoucí exhibicí doprovázenou po-
tleskem všech přítomných občanů.

Venkovní tělocvična vznikla na zá-
kladě požadavků a potřeb veřejnosti z řad 
mládeže o tento druh sportovního vyžití.  
Projekt, skládající se z workoutového hři-
ště a pěti fitness prvků, byl podpořen do-
tací ve výši 90 tisíc korun z Pardubického 
kraje. Celkové náklady na vybudování 
venkovní tělocvičny byly 340 tisíc korun. 
Věříme, že nové hřiště bude dobře sloužit 
široké veřejnosti bez rozdílu věku.

Jan Macháček, starosta

Radní Živný si přijel osobně prohlédnout podpořený projekt
Radní Pardubického kraje René 

Živný zodpovědný za sport, cestovní 
ruch, volnočasové aktivity a informatiku 
přijel dne 2. 12. 2015 do Proseče s cílem 
osobně si prohlédnout projekt venkovní 
tělocvičny u základní školy. Projektem 
byl natolik nadšený, že se během se-
tkání řešila další problematika města a 
možné využití nových dotačních titulů 
Pardubického kraje pro potřeby Proseče. 

Byla nám přislíbena pomoc a budoucí 
podpora podobných projektů. Na zá-
kladě dalšího jednání město připravilo 
projekty a podalo začátkem prosince 
žádosti o dotaci z Pardubického kraje 
na výstavbu skateparku, rozšíření víceú-
čelového hřiště u základní školy a kom-
pletní rekonstrukci veřejných toalet.  

Jan Macháček, starosta 



 Prosečský zpravodaj 12/2015  str. 3 www.prosec.cz

Závěrečná zpráva Osadního výboru Česká Rybná za rok 2015
Z kraje roku 2015 byl v České Rybné 

zvolen nový osadní výbor, jehož členy 
jsou: Zdeněk Dostál, Pavel Skala, Josef 
Skála, Petr Honzák, Jiří Samek.

Výbor v tomto složení byl následně 
schválen  zastupitelstvem města Proseč.

Dne 11. 1. 2015 se tito členové sešli k 
projednání plánu činnosti na tento rok, 
kde se dohodli na několika prioritních 
akcích. Zápis z této schůze byl předlo-
žen vedení města Proseč. Většina akcí se 
podařilo během roku zrealizovat, např.
oprava schodů a přístřešek nad těmito  
schody, výměna zrcadla, odvodňovací 
žlab u Kopišťovych, nátěr střechy na már-
nici a pár dalších drobných oprav.

Díky SDH Česká Rybná se v obci po-
dařilo zrealizovat několik vydařených akcí 

– pyžamový ples, pálení čarodějnic, roz-
loučení s prázdninami a v září již tradiční 

soutěž požárních sborů v netradičním 
požárním útoku a štafetě. Veškeré tyto 
akce vyžadují mnoho hodin příprav, na 
kterých účastní nemalé množství obyvatel 
obce.

Touto cestou děkuji starostovi města 
panu Janu Macháčkovi, místostarostovi 
Miloslavu Hurychovi a všem nejmenova-
ným, kteří přispívají ke zvelebování naší 
obce. Předpokládám, že naše spolupráce 
bude fungovat na takovéto úrovni i v příš-
tím roce.

Do nového roku 2016 přeji všem pevné 
zdraví a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů.

Zdeněk Dostál,  
předseda Osadního výboru Česká Rybná

Jiří Bouška
Jiří Bouška se narodil 30. 12. 1979 v 

Litomyšli, jeho rodina pochází z Mi-
řetína. Ačkoli prodělal dětskou moz-
kovou obrnu levé půlky těla, tak od 
malička sportoval a probojoval se až 
do světa profesionální cyklistiky. Za 
sebou má řadu úspěchů, pět medailí z 
Olympijských her z Athén, Pekingu a 
Londýna, je mnohonásobným mistrem 
světa a Evropy.

O udělení česného občanství roz-
hodlo Zastupitelstvo města Proseč dne 
16. prosince 2014 na základě doporu-
čení Rady města Proseč. Čestné ob-
čanství bylo uděleno především za jeho 
sportovní úspěchy a skvělou reprezen-
taci České republiky v zahraničí.

Slavnostní předání Čestného občanství města Proseč - 11. 12. 2015
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Na Pasekách se nezahálelo ani v roce 2015
V loňském roce se na Pasekách reali-

zovalo několik finančně náročných akcí 
pod celkovým vedením města Proseč. 
Všechny projekty byly v minulých číslech 
zmíněny, proto některé uvádíme pouze 
pro připomínku: umístění uvítacích ta-
bulí, obnova zeleně v parku Gen. Svatoně 
a kpt. Sošky, umístění laviček a odpad-
kových košů do parku, oprava pomníku 

„Hrdinům národní revoluce“ a s tím pak 
spojená akce „70. výročí od zabití gen. 
Svatoně a kpt. Sošky na Pasekách“, infor-
mační tabule o parku a plakátovací plocha, 
oprava autobusových čekáren, oprava ko-
munikace a parkoviště u rozhledny a další. 

Ani v roce 2015 se na Pasekách nezahá-
lelo. Hned na úvod letošního roku uspo-
řádal Osadní výbor Paseky již počtrnácté 
tradiční Pasecký ples. K tanci zahrála ka-
pela KODEX, která si připravila známé a 
nesmrtelné „šedesátky“. V přípravách už 
byl ples na rok 2016, ale z důvodu rekon-
strukce prosečské Sokolovny je Pasecký 
ples zrušen. Tím, ale určitě nechceme v 
této každoroční tradici končit. Příznivce 
našeho plesu určitě potěšíme, protože 
pokud bude rekonstrukce Sokolovny včas 
dokončena, bude ples uspořádán v sobotu 
21. ledna 2017, opět s kapelou KODEX.  
Ráz plesu je už teď vymyšlený a prozra-
díme, že se máte na co těšit.

Pro tento rok byly bohužel z časových 
důvodů zrušeny všechny akce pro děti, 
mládež a dospělé, protože každý možný 
volný víkend nám zabrala přestavba 
našeho kulturního centra „chýše“.  Pů-
vodní stavba byla postavena v roce 1998 
a od té doby odolávala všem povětrnost-
ním podmínkám, nájezdům zvědavých 
cyklistů a návštěvníků rozhledny, všem 
srazům, rozlučkám, schůzím, dětským 
dnům, čarodějnickým rejům a dalším 
akcím paseckých občanů, turistů, ale i 
spolků města. Proto jsme se rozhodli, 
že by si po 17-ti letech zasloužila re-
konstrukci. Na základě odborného po-
souzení jejího stavu nám bylo nakonec 
doporučeno celkové zbourání. S žádostí 
o finanční podporu na novou výstavbu 
jsme se obrátili na vedení města Proseč, 
které souhlasilo a uhradilo nám veškeré 
náklady na pořízení materiálu, za což 
jim patří velké DÍKY. Další poděkování 

patří všem dobrovolníkům, kteří oběto-
vali nemalé množství svého volného času, 
aby byla nová chýše znovu postavena,  
DĚKUJEME. V současné době už stojí 
pod rozhlednou Terezka pasecká chýše v 
nové podobě.

Opraveny byly také další dvě komuni-
kace, kde byla vytvořena nová frezinková 
vrstva. 

Nový nátěr fasády dostala i budova bý-
valé prodejny, která slouží jako prodejní 
místo vstupenek pro rozhlednu Terezka a 
ve špatném počasí pro schůze a přípravy 
Osadního výboru Paseky.

V listopadu byl v parku Gen. Svatoně a 
kpt. Sošky uspořádán peitní akt k 71. vý-
ročí od zabití gen. Svatoně a kpt. Sošky 
spojený s výsadbou roubu Památné Li-
dické hrušně, která je devátá vysazená v 
Česká republice.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
vedení města Proseč, panu starostovi 
Janu Macháčkovi a panu místostarostovi 
Miloslavu Hurychovi za jejich podporu a 
rozkvět Pasek v posledních letech. Jsme 
si vědomi toho, že vedení města nemá 

„čarovný proutek“, kterým by vyčarovalo 
finance pro všechny potřebné úpravy na-
šeho města a místních částí, proto nás těší 
každá investice, která se podaří.

Na závěr bychom chtěli popřát všem 
spoluobčanům Proseče a místních částí 
krásné prožití vánočních svátku plných 
pohody, lásky a spokojenosti a do toho 
nového roku 2016 spoustu splněných 
přání, hodně zdraví a životního elánu.

 Osadní výbor Paseky
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Osadní výbor Miřetín  informuje o prvním roce svého působení
Na počátku letošního roku byl i v naší 

obci ustaven nový osadní výbor ve složení 
Zdeněk Pecina, Hana Boušková a Pavel 
Macháček. 

Na základě veřejné schůze pak byly 
všechny podněty od místních obyvatel a  
nového OV  zpracovány do plánu akti-
vit na rok 2015.  Následně vše projednal 
předseda OV s představiteli města Proseč.

Pak již bylo pouze na domluvě, kdy se 
co bude v Miřetíně dít, budovat, opravo-
vat či doplňovat. Plán aktivit byl průběžně 
během roku doplňován a upřesňován a 
obyvatelé Miřetína byli o jeho naplňování 
informováni na veřejných schůzích a pro-
střednictvím vývěsky  v obci.

Vypisovat vše dopodrobna by bylo dosti 
zdlouhavé. Navíc informace o některých 
aktivitách byly uveřejněny již v předchá-
zejících Zpravodajích, a tak spíše pouze 
vyjmenuji a připomenu převážně větší 
akce, které se letos podařilo v Miřetíně 
zajistit.

1.) Výměna staré plechové čekárny Na 
Rovince za novější dřevěnou.

2.) Výměna zbývajících oken do sálu  
včetně okna  a zadních dveří do chodby.

3.) Vytvoření a umístění pamětní desky 
na bývalou školu se jmény obětí 1. světové 
války včetně jejího slavnostního odhalení 
a zároveň důstojné uctění památky pad-
lého australského partyzána L. Saywella.

4.) Vybudování přístřešku u autobusové 
zastávky v obci, umístění nové jednodu-
ché vývěsky k potřebám OV Miřetín, od-
stranění staré a zároveň uzavření prostoru 
na protější straně u budovy „školy“.

5.) Oprava přední venkovní části hřbi-
tovní zdi.

6.) Ve spolupráci s SDH Miřetín a 
městem Proseč vybudování veřejné od-

počinkové zóny v části „školní“ zahrady s 
umístěním herních prvků pro děti a záro-
veň vybudování nového oplocení tohoto 
prostoru.

7.) Umístění čtyř zrekonstruovaných la-
viček na zastávku a do odpočinkové zóny.

8.) Zachován systému (2x do roka) 
kontejneru na velkoobjemový odpad.

9.) V průběhu letního období zajištění 
údržby zeleně místním brigádníkem.

10.) V průběhu roku provádění drob-
ných oprav  komunikací a obecních bu-
dov.

Toto je opravdu jen strohý výpis, co 
se vše v Miřetíně událo. Za ním se však 
skrývá veliké množství práce členů OV 
Miřetín, pana starosty Jana Macháčka, 
pana místostarosty Miloslava Hurycha, 
Prosečských služeb, zaměstnanců města, 
pracovníků různých firem, ale také mno-
hých spoluobčanů z Miřetína, kteří přišli 
například na brigádu do bývalé školy po 
výměně oken nebo na  brigádu na úklid 
listí z odpočinkové zóny.

Vám všem bych chtěl touto cestou po-
děkovat za vykonanou práci v letošním 
roce a zároveň chci vyjádřit přesvědčení, 
že i v následujícím roce se nám společně 
podaří většinu plánovaných aktivit usku-
tečnit. 

S blížícím se koncem roku přeji všem 
klidné prožití nadcházejících vánočních 
svátků a do nového roku 2016 především 
pevné zdraví, protože to je hlavní pod-
mínkou splnění všech našich cílů a před-
sevzetí na příští rok.

Zdeněk Pecina, 
předseda Osadního výboru Miřetín
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Informace pro občany České republiky
Máte evidovánu adresu trvalého po-

bytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána 

oznámení o uložení zásilky a výzvy s po-
učením na ohlašovně, v jejímž správním 
obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky 
a výzvy s poučením na vhodném místě 
v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 
deseti dnů splněny podmínky fikce doru-
čení; desátým dnem se považuje písem-
nost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písem-
nost nabude právní moci a stane se tak 
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti 
adresátem neznamená, že po adresátovi 
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom 
nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím 
pošty je možné promeškat např. lhůtu na 
odvolání a poškodit takovýmto chováním 
pouze vlastní osobu.

Může se stát i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa 

trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, 
fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně. 
Často jezdí autem a při svých cestách se občas 
dopustí dopravního přestupku. Postupně má 
v registru řidičů zapsáno 12 trestných bodů, 
o čemž je mu zasláno oznámení obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. Proti 
provedení záznamu mohl pan K. podat ná-

mitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal a v 
důsledku fikce doručení začala běžet lhůta 
pro podání námitek, kterou pan K. promeš-
kal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
následně uložil rozhodnutím panu K. sankci 
spočívající v zákazu řízení motorových vo-
zidel, přičemž rozhodnutí bylo rovněž doru-
čeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí byl pan K. povinen odevzdat 

řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil 
a spáchal tím přestupek, za který mu byla 
uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan 
K. dozvěděl při namátkové kontrole prove-
dené Policií České republiky. Následně může 
být obviněn z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest 
odnětí svobody až na dva roky.

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen 
údaj o adrese místa trvalého pobytu, a mís-
tem nového trvalého pobytu se stala adresa 
sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety 
svou podnikatelskou činnost. Z podnikání 
mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve 
výši 20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po 
třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral 
poštu, protože dojížděl za prací a na dluh 
zapomněl, začal dlužnou částku vymáhat 
exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až na 
50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami 
ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a 
na základě fikce doručení nabylo rozhodnutí 
právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl 
následně až od svého zaměstnavatele.

Stanislava Češková, matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli podě-

kovat hasičům, policii ČR, záchra-
nářům, všem lidem a dobrovolníkům, 
kteří se podíleli při hledání a záchraně 
ZDEŇKA DŽBÁNKA v pátek  
11. 12. 2015.

Děkujeme moc.
Věra Drahošová s rodinou

Vážení klienti Pečovatelské služby a 
vážení spoluobčané, opět se přiblížil 
konec roku a tak bychom Vám chtěly 
popřát klidné prožití svátků vánočních, 
zdraví a spokojenost v novém roce 
2016. 

Pracovnice PS Proseč 

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech 
účinné od 1. 1. 2016

Doba platnosti občanského průkazu ob-
čanů starších 70 let

Občanské průkazy se občanům starším 
70 let budou nově vydávat s platností na 
35 let od data vydání dokladu. V případě 
změny některého údaje zapsaného v ta-
kovém občanském průkazu (např. údaj o 
místě trvalého pobytu) bude však přesto 
nutné občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského 
průkazu na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností

I nadále bude možné podat žádost o 
vydání občanského průkazu na kterém-

koliv obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností, přičemž vydávajícím úřadem 
uvedeným na dokladu bude ten obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, u kte-
rého občan požádal o vydání občanského 
průkazu. V případě, kdy občan při podání 
žádosti sdělí, že si přeje převzít občan-
ský průkaz se strojově čitelnými údaji na 
jiném úřadu, bude převzetí občanského 
průkazu u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, který občan uvede v žá-
dosti zpoplatněno správním poplatkem ve 
výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude 
vybírán při převzetí občanského průkazu.
Vydání občanského průkazu po dovr-
šení 15 let věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na území 
České republiky a nemá občanský průkaz, 
je povinen požádat o jeho vydání po dovr-
šení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Stanislava Češková, matrikářka

Recycling-kovové odpady a.s., provo-
zovna Borská ul. 75, Proseč – Podměstí 
oznamuje, že Sběrný dvůr města Proseč 
a Výkupna druhotných surovin bude v 

době od pondělí 21. 12. 2015 do neděle 
3. 1. 2016 uzavřena. Přejeme všem svým 
zákazníkům i občanům města Proseč 
příjemné prožití Vánočních svátků a vše 
nejlepší do Nového roku. Opět se na Vás 
těšíme od pondělí 4. 1. 2016.

Jana Mencová



 Prosečský zpravodaj 12/2015  str. 7 www.prosec.cz

Zpráva o činnosti Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2015
- Podání žádosti o dotaci a následné 

poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR a státního rozpočtu 
na realizaci projektu „Separace bioodpadů 
v rámci Sdružení obcí Toulovcovy Maš-
tale“
- Dokončení realizace projektu „Paspor-

tizace a obnova cykloznačení, bezpečnější 
pohyb a orientace v regionu Toulovcovy 
Maštale“. Byly označeny všechny sloupky 
identifikačními čísly, byla spuštěna 
webové aplikace na našem webu (mož-
nost zoomování mapy, zobrazení jednot-
livých cyklotras, náročnosti jednotlivých 
úseků, zobrazení sloupků a zajímavých 
míst na trati), veškerá data byla předána 
záchranným sborům.
- Podání žádosti o dotaci a následné 

obdržení dotace ve výši 20 000 Kč na re-
alizaci akce „Cyklo Maštale 2015“ z roz-
počtu Pardubického kraje. 
- Dokončení realizace projektu „Ob-

nova Toulovcovy rozhledny – nejnavště-
vovanější rozhledny regionu Toulovcovy 
Maštale“.

- Slavnostní otevření Toulovcovy roz-
hledny, které se konalo dne 27. 6. 2015. 
Akce se zúčastnili někteří zástupci člen-
ských obcí, projektant, realizátor stavby a 
veřejnost. Toulovcovy rozhledna byla po 
téměř dvou letech znovu otevřena veřej-
nosti.
- Přípravy podkladů a vydání skládačky 

mikroregionu Toulovcovy Maštale v ná-
kladu 10 000 ks.
- Přípravy podkladů a vydání cyklotu-

ristické mapy mikroregionu Toulovcovy 
Maštale v nákladu 3 000 ks.

- Propagace turistických cílů mikroregi-
onu na webu Turistika.cz.
- Prezentace v časopisu Céčko společ-

nosti Centropol, a.s., v letní cestovatelské 
příloze „Léto 2015“.
- Přípravy a realizace akce Merida Cyklo 

Maštale 2015. Již 15. ročník tohoto zá-
vodu se konal 6. 6. 2015, zúčastnilo se ho 
993 závodníků. 

- Přípravy a realizace 4. ročníku akce 
Novohradský sraz veteránů, který se ko-
nal 11. 7. 2015.
- Podání žádosti o grant na podporu a 

provoz Turistického informačního centra 
na rok 2016.
- Rozšíření sortimentu turistických su-

venýrů o turistickou vizitku města Proseč, 
turistickou vizitku planetární stezky, ke-
ramické zvonečky a píšťalky.
- Přidělení dotace z Programu obnovy 

venkova ve výši 300 000 Kč na realizaci 

projektu „Oprava a údržba cyklotras a 
rozhleden v mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“.

- Realizace projektu podpořeného z 
Programu obnovy venkova na rok 2015. 
V rámci projektu „Oprava a údržba cyk-
lotras a rozhleden v mikroregionu Tou-
lovcovy Maštale“ bylo na rozhledně Bo-
růvce provedeno chemického ošetření 
všech dřevěných konstrukcí a byl prove-
den vrchní nátěr v odstínu pínie. Na roz-
hledně Terezce bylo vyměněno 6 stojen a 
bylo provedeno chemické ošetření všech 
dřevných konstrukcí. Byla provedena 
oprava a údržba částí cyklotras v obci Pe-
rálec, Leština, Nová Ves u Jarošova, Bu-
dislav a Poříčí.
- Přidělení dotace ve výši 50 000 Kč na 

realizaci projektu „Obnova propagačních 
cedulí v mikroregionu Toulovcovy Maš-
tale a v jeho partnerských regionech“.
- Realizace projektu „Obnova propagač-

ních cedulí v mikroregionu Toulovcovy 
Maštale a v jeho partnerských regionech“ 
podpořeného z programu „Podpora bu-
dování infrastruktury cestovního ruchu v 
PK na rok 2015“. Bylo obnoveno 36 ks 
propagačních tabulí o velikosti A1, které 
jsou umístěny v našich partnerských regi-
onech (Litomyšl, Polička, Hlinsko, Svo-
janov).
- Přidělení individuální dotace ve výši 

100 000 Kč na realizaci projektu „Vý-
stavba úschovny kol pro návštěvníky mi-
kroregionu Toulovcovy Maštale“.
- Realizace projektu „Výstavba úschovny 

kol pro návštěvníky mikroregionu Tou-
lovcovy Maštale“ v rámci poskytnuté 
individuální dotace z rozpočtových pro-
středků Pardubického kraje. Úschovna 
kol byla vystavěna za budovou turistické 
ubytovny Toulovec, je tvořena dřevěnou 
konstrukcí a má kapacitu pro 30 kol.
- Přípravy podkladů a vydání stolního 

kalendáře na rok 2016 v nákladu 2 000 ks.
- Podání žádosti o dotaci do Programu 

obnovy venkova na rok 2016 na akci 
„Úprava veřejných prostranství v člen-
ských obcích mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“.

 - Přidělení grantu Pardubického kraje 
na podporu a provoz Turistického infor-
mačního centra ve výši 18 842,00 Kč na 
rok 2015.
- Realizace projektu „Separace biood-

padů v rámci Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale“ v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Mezi obyvatele jednot-
livých členských obcí bylo rozděleno cel-
kem 858 kompostérů pro domácí kom-

postování.
- Podání žádosti o dotaci do programu 

„Podpora budování infrastruktury cestov-
ního ruchu v PK na rok 2016“ na pro-
jekty „Obnova rozcestníků a cykloznačení 
v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ a 

„Webkamery pro mikroregion Toulovcovy 
Maštale“.

- Zhotovení virtuální prohlídky Toulov-
cových Maštalí společností Seznam.cz a 
její umístění na portál Mapy.cz.
- Obnova rozcestníků a značení na 

území obce Budislav.
- Vybavení turistické ubytovny Toulovec 

zastiňovacími roletami ve všech pokojích.
- Příprava pokladů pro vydání skládačky 

velikosti 2 DL města Proseče. 
- Příprava podkladů pro nové pohledy z 

mikroregionu.
Lucie Oherová, ředitelka SOTM

Návštěvnost rozhleden 
 mikroregionu Maštale

Turistická sezóna je u konce, po-
slední říjnovou sobotu byly rozhledny 
naposledy otevřeny veřejnosti. V le-
tošní turistické sezóně jsme zazname-
nali velký nárůst návštěvníků na Tou-
lovcově rozhledně. Je to dáno jednak 
tím, že rozhledna byla minulé 2 sezóny 
uzavřena z důvodu rekonstrukce, dále 
nám více návštěvníků přivedla také 
současná uzavírka silnice na Nové 
Hrady, kdy objízdná trasa vede právě 
kolem naší nejstarší rozhledny. Mírný 
pokles návštěvnosti jsme zaznamenali 
na rozhledně Borůvce a Terezce. 

Rozhledny budou opět přístupné ve-
řejnosti od dubna 2016.

Počet návštěvníků rozhleden a mu-
zea za poslední 3 roky:

Rozhledna Terezka 
2013           2014 2015
4 751         4 908 4 604
Toulovcova rozhledna 
2013           2014                2015
1 670 (do června) 0 (rekonstr.)7 470
Rozhledna Borůvka 
2013           2014 2015
3 806         3 757 3 497
Muzeum dýmek
2013            2014 2015
2 613          1 917 2 613

za SOTM Lucie Oherová
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Adventní hrátky 2015
Již tradičně a přesto netradičně jsme 

v sobotu 28. listopadu rozsvítili vánoční 
stromeček a zahájili tak období adventu. 
Na prosečském náměstí jsme si společně 
s anděly připomněli vánoční zvyky a 
tradice, jako je pouštění lodiček, rozkra-
jování jablíček či věštění z oříšků. Nakr-
mili jsme zvířátka a rozdali si jmelí, aby 
všichni byli po celý příští rok šťastní.

Po průchodu sněhovou branou jsme 
se pak dostali do zimního království pl-
ného krásných sněhuláků. Ti si na svých 
stanovištích připravili spoustu zimních 
radovánek. Děti si mohly zaskákat na le-
dových krách a nakrmit tučňáka, povozit 

ledního medvěda na sáňkách, zahrát si se 
sněhulákem hokej, vyzkoušet svoji mušku 
v hodu koulí na sněhuláka, ozdobit živý 
vánoční stromeček nebo z kašny vylovit 
rybičku.

Sněhu sice nebylo mnoho, ale zima byla 
pořádná, a tak teplá medovina či vánoční 
punč na zahřátí přišly většině návštěvníků 
vhod. Děti si již tradičně odnesly odměnu 
v podobě lampičky a přáníčka s vánočním 
receptem. A šťastný výherce letošní no-
vinky – slosovatelných štěstíček – si domů 
odnesl i živého kapra. 

Vrcholem celého odpoledne bylo roz-
svícení vánočního stromu na náměstí, 

kterému požehnal pan farář Mach. Spo-
lečně jsme si zazpívali vánoční koledy.

Adventní hrátky jsme opět uskutečnili 
za podpory Města Proseč, s pomocí SDH 
Proseč a díky spoustě dobrovolníků, kteří 
nám pravidelně pomáhají. Jim všem a sa-
mozřejmě také vám, kteří jste se s námi 
přišli potěšit, patří velké poděkování, pro-
tože i díky vám jsme se opět příjemně po-
bavili.

Přejeme vám všem krásné a pohodové 
svátky vánoční a šťastný vstup do nového 
roku, ve kterém se s vámi těšíme na se-
tkání při našich dalších zábavných akcích.

Klub Hnízdo Proseč
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Pohodové chvíle pro rodiče s dětmi. 

ÚTERÝ:    8:30 – 12:00 h   (program od 9:30 hodin) 

ČTVRTEK: 8:30 – 12:00 h   (program od 9:30 hodin) 

+ NÁRAZOVÉ ODPOLEDNÍ PROGRAMY 

Příspěvek: 20 Kč za dítě starší 1 roku,  další sourozenec 10 Kč. 

Najdete nás na římskokatolické faře v Proseči. 
 

rcmikes.webnode.cz 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015
Rodinné centrum Mikeš, provozo-

vané Oblastní charitou Nové Hrady v 
prostorách multifunkčního sálu proseč-
ské katolické fary, oslavilo v prosinci již 
šesté narozeniny. I v letošním roce jsme 
maminkám s nejmenšími dětmi dvakrát 
týdně nabízeli dopolední program sesta-
vený ze zpívánek, zábavně – pohybových 
aktivit a společného výtvarného pro-
gramu. Jednotlivé činnosti jsou připravo-
vány a řízeny lektorkou programu a cent-
rum je pro tyto účely dostatečně vybaveno 
rytmickými hudebními nástroji a nepře-
berným množstvím výtvarného materiálu. 
Děti mají mimo to i dostatek prostoru pro 

individuální vyžití v dětském koutku, pří-
padně pro další, méně náročné výtvarné 
aktivity, jako vybarvování omalovánek, 
kreslení, hra s modelínou a podobně. Pro-
gramy se primárně odehrávají v interiéru 
fary, několikrát ročně ale připravujeme i 
venkovní program, zejména na farské za-
hradě. Nárazově se podle zájmu maminek 
organizují také odpolední programy pro 
rodiče (besedy, přednášky, výtvarné dílny) 
i děti staršího věku (canisterapie, tvořivé a 
výtvarné dílny). Naše služby v roce 2015 
navštěvovalo pravidelně deset rodin s 
dětmi a několik dalších k nám docházelo 
nárazově. Velice nás těší zájem přespol-

ních maminek, které se v centru poměrně 
pravidelně objevují. 

Kdykoliv v průběhu roku rádi přiví-
táme nové maminky, docházka je zcela 
nezávazná, otevřeno máme každé úterý 
a čtvrtek od 8:30h do 12:00h, vyjma 
letních a zimních prázdnin a státních 
svátků. Aktuální informace zveřejňu-
jeme na facebooku pod uživatelským 
jménem „Rodinné centrum Mikeš Pro-
seč“. Prohlédněte si i naše webové stránky  
www.rcmikes.webnode.cz.  

Ludmila Dostálová, lektorka RC Mikeš
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Klub seniorů v listopadu a prosinci
Moc se nám líbí, jak je pěkně opravená 

budova městského úřadu. Trochu nám 
ale v uplynulých měsících chyběla vývěska 
na náměstí, nemohli jsme proto průběžně 
informovat o tom, co pořád v našem 
klubu děláme a jak se nám daří. Využí-
váme tedy opět stránky Prosečského zpra-
vodaje, abychom o sobě dali vědět.

Všechny listopadové středy věnovali 
turisté stále ještě vycházkám. 4. 11. si při 
své cestě z Leštiny přes Podhořany a Pří-
luku do Nových Hradů prohlédli krásně 
opravené kapličky, 11. 11.  prošli už zná-
mou trasu do Zderaze, kolem „koně“ do 
Boru a domů, příští týden se vydalo 9 se-
niorů přes Bor do Vranic a do Budislavi. 
Poslední vycházka vedla z Pasek po Hu-
ťácké k Posekanci a domů do Proseče. 

Velitel Tonda Heiker si nelenoval a 
spočítal výsledky za celý rok: v součtu se 
38 vycházek a výletů zúčastnilo 341 tu-
ristů ( účast na jednotlivých vycházkách 
se pohybovala od 6 do 14 lidí) a společně 
našlapali 2735 km. Připočítáme-li ještě 
tradiční vánoční vycházku 29. 12. ke kr-
melci s krmením zvířátkům, určitě to do-
táhneme minimálně na 2750 km.

5. 11. nám pan Josef Hladík vyprávěl v 
klubovně o včelách a včelaření, o medu a 
dalších produktech včel. Ochutnali jsme 
vynikající med i medovinu od pana Hla-

díka a Jitky Tobiášové, došlo také na vý-
borné medové řezy od paní Jarky Matěj-
kové. 

Hned za týden, 12. 11., jsme měli 
další milou návštěvu, prosečské výtvar-
níky MgA Andreu Sodomkovou a MgA 
Marka Rejenta. Oba hosté velmi poutavě 
vyprávěli o své práci a ukázali spoustu 
snímků svých děl. Paní Sodomková vy-
studovala obor scénografie a spolupracuje  
s Divadlem bratří Formanů i s jinými 
pražskými divadly. Jsme zase o něco chyt-
řejší, mnozí z nás pořádně netušili, co 
práce scénografa všechno obnáší. Pana 
Rejenta v Proseči dobře známe, po vystu-
dování AVU se věnuje sochařině a pokra-
čuje v rodinné tradici také v řezbářství. 

19. 11. jsme vesele oslavili Den mužů, 
který je připomínán právě 19. listopadu. 
Manifestaci obdivu a lásky k našim mu-
žům, ale i rozpaků nad kondicí většiny 
těch mladších, završil zpěv písně Bývali 
Čechové statní junáci skupinou manifes-
tujících žen. A jaká by to byla oslava bez 
bohatého občerstvení?

Celý prosincový program byl už ve zna-
mení blížících se Vánoc. Navštívili jsme 3. 
12. mateřskou školu, kde nás už očekávali 
Cvrčci. Byli jsme okouzleni jejich vystou-
pením i milým dárečkem. Nenechali jsme 

se zahanbit a oplatili jim také malým 
dárkem. Prostředí ve školce je velmi pří-
jemné, obdivujeme paní učitelky i pana 
učitele, jak krásně s dětmi pracují.

Jméno skladatele Jakuba Jana Ryby spo-
jujeme hlavně s dílem Česká mše vánoční. 
10. 12. nám o tomto skladateli, u kterého 
vzpomínáme letos 250. výročí narození 
a 200. výročí úmrtí, vzorně připravila 
povídání paní Marie Dubová. Marie Je-
ništová pak přečetla texty z Rybovy mše 
vánoční, abychom lépe rozuměli obsahu. 
Poslechem ukázky z tohoto díla jsme se 
už opravdu naladili  svátečně vánočně. 
Návštěvy koncertů, kterých bylo v Proseči 
několik, tuto náladu jen umocnily.  

Završením vánočních programů bylo 
naše už tradiční setkání v klubovně 16. 12. 
s vánočním poselstvím, věštěním, kole-
dami, scénkou i dárečky. 

Krásně jsme užili předvánoční čas a tak 
přejeme všem dobrým lidem nádherné 
Vánoce, štěstí, zdraví, spokojenost a 
hlavně život v míru v roce 2016.

  Za Klub seniorů Věra Stoklasová
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LISTOPAD 2015 – Speciál pro Prosečský zpravodaj 
ŠOTEK V BRNĚ

V pondělí 30. listopadu jsme se za naši   
redakci zúčastnily slavnostního setkání fi-
nalistů soutěže Školní časopis roku 2015. 
Toto setkání se stejně jako v minulých le-
tech konalo v Brně v příjemném prostředí 
Střední školy polytechnické. V tomto 
roce se soutěže zúčastnilo 209 redakcí, z 
toho 66 v naší kategorii. Náš časopis byl 
nominován pardubickým krajem coby ví-
těz krajského kola v kategorii 2. stupeň. 
Kromě vlastního vyhodnocení soutěže byl 
připraven i výběr zajímavých workshopů:

Mgr. Táňa Arťušenková, redaktorka 
na volné noze: Novinářské žánry v praxi

Mgr. Jana Bagarová: Orientální tance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D., odborný 

asistent Katedra mediálních studií a 
žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, 
Masarykova univerzita: Jsou novináři 
zlí?

My jsme si vybraly workshop Orien-
tální tance. Své lekce orientálního tance 
vede tanečnice tak, aby si každý našel to 
své – od zahřátí, rozcvičení, přes techniku 
pohybu, krátké taneční kombinace, až po 
závěrečné protažení. Dozvěděly jsme se 
také zážitky a zkušenosti z cest za tan-
cem, které tanečnici potkaly. Bylo jich 
skutečně hodně, takže Vám vše podrobně 
popíšeme v příštím čísle časopisu, prostě 
máte se na co těšit.  

Po workshopech následovala kratší pře-
stávka na občerstvení, tak jsme si vychut-
naly bagetu, kterou jsme zde ,,nafasovaly“. 
Poté následovalo vyhlašování výsledků a 
my jsme si s radostí běžely pro diplom Fi-
nalista roku. Výlet do Brna se tedy určitě 
vydařil a budeme se moc snažit, abychom 
se sem dostali opět napřesrok. 

Veronika Lettlová, Karolína Vávrová, 
Veronika Uhrová

ČERVÁNEK (SI) KOLEDOVAL...
Již tradičně stejně jako v mnoha jiných 

místech i v Litomyšli pořádají první ad-
ventní neděli Adventní trh. Tentokrát se 
nově konal na zámeckém návrší a my s 
Červánkem jsme se této události také zú-
častnili - byli jsme pozvaní, abychom zde 
vystoupili se svým programem. V tuto 
neděli se do Litomyšle sjedou řemeslníci 
z měst, obcí a vísek z celých Čech i Mo-
ravy. Autoři přivezou své zboží např. ad-
ventní věnce, keramiku, malované a per-
ličkové vánoční ozdoby, formičky, čepice, 
kožešiny, slaměné ozdoby, cukrovinky, 
kabelky, košíky, sklo, perníky, šperky a 
bižuterii, trička, ubrusy, betlémy, medy, 
svíčky, drobnosti pro radost i hračky a 
další výrobky ze dřeva, pedigu, proutí, 
cínu, drátu, ovčí vlny, textilu, kůže, krajky 
i hedvábí. Stánkový prodej také samo-
zřejmě nabízí široký sortiment občerst-
vení, nemůže chybět medovina, svařené 
víno a punč. Zavoní jehličí, vonné vě-

nečky, trdelník, valašské frgály, štramber-
ské uši, koláčky, hořické trubičky, grilo-
vané sýry a další dobroty. Občerstvení ve 
svém stánku zajišťuje restaurace Veselka, 
pekařství Říha a krčma paní Lucie Klap-
čové (klobásy, uzená žebra, steaky, ha-
lušky atd…), mykologové uvaří kotlíkový 
houbový guláš. K zahřátí bývá k dispozici 
i svařené víno, grog a čaj. Prostě bylo zde 
z čeho vybírat…Kromě dobrot jsme se 
ale samozřejmě mohli potěšit i kultur-
ními zážitky. Kromě nás zde vystoupila 
hudební skupina Náhoda z Litomyšle 
a se svým orchestrem p. Tomáš Kočko. 
Všechna vystoupení přispěla k té správné 
adventní atmosféře, můžeme říci, že i 
přes nepřízeň počasí se nám zde moc lí-
bilo. Jediné, co nám bylo líto, že jsme se 
nedočkali rozsvícení vánočního stromku, 
protože se poněkud zdrželo a my jsme již 
museli odjet domů.

 Červánek
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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

ROZHOVOR
Poslední listopadový týden naši školu 

navštívily paní inspektorky z České školní 
inspekce.  Hned nás napadly otázky, 
které by Vás, naše čtenáře, mohly zajímat. 
Na 2. stupni jsme se nejvíce potkávali s 
paní inspektorkou Machkovou, která 
nám nejen velice ochotně naše dotazy 
zodpověděla, ale také nám popřála hodně 
úspěchů v naší práci.

 1. Můžete se nám v krátkosti předsta-
vit?

Mgr. Mirka Machková
2. Jak dlouho pracujete u České školní 

inspekce?
16 let
3. Baví Vás tato práce?
Ano.
4. Pracovala jste někdy jako učitelka?
Ano, samozřejmě. Je to nutný předpo-

klad toho být inspektorem.
5. Máte prázdniny?
Ne, pouze dovolenou.
6. Které školy je potřeba vystudovat, 

abyste se stali školním inspektorem?

Například pedagogickou fakultu na 
univerzitě.

7. Kolik škol měsíčně asi tak navští-
víte?

V průměru tři. Někdy se stane, že je 
jich ještě více.

8. Jak se Vám líbí naše škola? 
Vaše škola se mi líbila již při minulých 

inspekcích.
Za rozhovor poděkovaly

Veronika Bukáčková, Kristýna Jadrná, 
Míša Oherová

PODZIM PLNÝ FLORBALU
Každoročně je měsíc listopad věnován 

okresním a okrskovým turnajům ve flor-
balu. V letošním roce jsme vyslali do bojů 
tři družstva. 

Mladší týmy žáků 6. - 7. tříd jsou nově 
vytvořené a v letošní sezóně jely spíše sbí-
rat zkušenosti. Děvčata odehrála přímo 
okresní finále v Chrudimi. Po bojov-
ném výkonu družstvo obsadilo 4. místo. 
Chlapci stejné věkové kategorie museli 

sehrát kvalifikační turnaj ve Skutči. Na 
své soupeře nestačili a do okresního finále 
nepostoupili. Obě družstva mladších děv-
čat i chlapců jsou příslibem do dalších let.

Družstvo starších chlapců muselo být 
doplněno mladšími hráči, protože zájem 
chlapců hlavně z 8. ročníku o reprezen-
taci školy je mizivý. Po slušné hře jsme 
ale i tak skončili za postupovými místy, a 
tak jsme mohli blahopřát svým soupeřům.

 Mgr. Jan Stodola 

VÝRAZNÝ ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ TVORBĚ
 Žákyně 7. ročníku ZŠ a MŠ Proseč 

Nela Doležalová a Iveta Pešková se v 
říjnu letošního roku zapojily do literární a 
výtvarné soutěže Pardubické střípky 2015. 
Téma neslo název „Co dokáží lidské ruce“. 

Obě žákyně se v literární části ve své kate-
gorii umístily svorně na krásném druhém 
místě z celkových 42 zúčastněných autorů 
v této kategorii.  Úspěšné autorky byly 
pozvány na slavnostní vyhlášení vítězů  

7. ročníku této soutěž, které proběhlo 26. 
listopadu v Malém sále Domu hudby v 
Pardubicích. Zde si převzaly diplomy a 
knižní ceny.

Mgr. Zdeněk Pecina
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LITERÁRNÍ STRÁNKY 
Naděje ve tmě
Začalo to tak, že se dva manželé, Jane a David, už dlouhá 

léta pokoušeli o miminko. Nedařilo se to ale, a tak už pomalu 
přestávali doufat. Když to vypadalo, že se rodiči nikdy nesta-
nou, Jane otěhotněla. Byli neskutečně šťastní a nemohli se svého 
budoucího potomka dočkat. Jak už to ale bývá, štěstí s vámi ne-
chodí na každém kroku, a tak se malá Anne narodila s vážnou 
nemocí, s Usherovým syndromem. Byla hluchá, a doktoři její 
matce pověděli, že prý během dalších patnácti let i oslepne. 

Anne vyrůstala jako normální děvče, nejdříve se učila chodit a 
poznávat svět, později nastoupila do speciální školy pro hlucho-
němé, kde se jí velmi dařilo. Měla výborný prospěch, zúčastňo-
vala se školních soutěží a chodila do několika školních i mimo-
školních kroužků. Byla velice šikovná na ruční práce a ze všeho 
nejraději pracovala s keramikou. Anne si také našla spoustu ka-
marádek a ve třídě byla velice oblíbená. Její matka byla šťastná, 
že je Anne spokojená, ale zároveň nemohla uvěřit tomu, co se 
mělo stát.  Noc co noc sedávala u její postele a mluvila na ni, i 
když věděla, že ji neslyší. Já si ale myslím, že ačkoliv ji nesly-
šela, moc dobře věděla, o čem mluví, protože se na ni vždy tak 
vděčně usmívala. No a pak, když bylo Anne osm let, začala čím 
dál tím hůře vidět. A Jane už věděla, co se děje, a jelikož její 
manžel odešel do války, rozhodla se o pomoc požádat pečova-
telku o postižené děti, která už jí pomáhala, když měla Anne 
nastoupit do školy. Jmenovala se Elizabeth Ownová. Děti měla 
velmi ráda, ale hlavně ony ji.  Beth se snažila malou Anne naučit 
Lormovu abecedu (kdy se vyznačují jednotlivá písmena dotykem 
do dlaně a na prsty ruky), myslela si, že naučit malou holčičku 
celou abecedu bude trvat opravdu dlouho. Jelikož ale byla Anne 
velice nadané děvče, naučila se celou abecedu za necelý půlrok. 
A pak, když jí bylo deset let, oslepla úplně. Tehdy to hrozně 
špatně zvládala, nejenže všude bylo ticho, ale už i tma. Nevě-
děla nic o okolním světě, nevěděla, když k ní někdo přistoupil 
ani když odešel. Už nikdy neuviděla maminčinu tvář a jako by 
všechny možnosti zhasly. Nevěděla, co má dělat. 

Jane i Elizabeth se jí snažily pomáhat, jak jen mohly. Neu-
stále používaly Lormovu abecedu, aby se s Anne dorozumívaly. 
Každý, kdo za ní chodil, měl jeden předmět, který jí vkládal do 
ruky, aby poznala, kdo přišel. 

Po více jak pěti měsících Anne konečně pochopila, že může 
žít dále, i když nevidí ani neslyší, protože stále měla přeci ruce a 
mohla dělat to, co jí bavilo nejvíce, a to tvořit.  

Zase začala kreslit, ale hlavně se opět začala zajímat o kera-
miku. Vyráběla vázy, hrnečky i talíře. Bůh jí něco vzal, ale vrátil 
jí to v podobě neskutečně šikovných rukou. Ruce byly pro ni po 
celý další život tak důležité. Díky nim mohla komunikovat, díky 
nim opět tvořila, mohla díky nim sama jíst i oblékat se, poznala, 
kdo přišel, a mohla nadále objevovat svět.  Její matka na ni byla 
velice hrdá. Anne zase žila šťastně. Možností, co všechno může 
dělat, bylo každým dnem více a více.

Pamatuji si, jak vždycky říkala: ,,Chci být jako Helen Kelle-
rová, dokážu to, co ona.“ A dokázala. Sice se nestala slavnou 
spisovatelkou a nenaučila se několik jazyků, ale dokázala porazit 
svou nemoc a žít dál… 

A jak to všechno vím? Jmenuji se Elizabeth Ownová, její pe-
čovatelka.

Iveta Pešková, 7. třída

Levá a pravá
Byly jednou dvě ruce. Levá a pravá. Chtěly toho v životě 

hodně dokázat, ale naneštěstí patřily jednomu chudému sedlá-
kovi, který toho moc neuměl a ani neměl. 

Jednou, když kydal hnůj kravám, levá si začala stěžovat: „Ale 
mě už to nebaví, pořád jenom kydat hnůj a stloukat prkna od 
plotu! Chtěla bych dělat něco jiného. Představ si, pravá, jaké 
by to bylo, kdybychom patřily nějakému doktorovi a operovaly 
bychom spolu. Kdybychom byly ruce nějakého pilota a létaly 
bychom spolu každý den až do oblak! Takhle tady dřepíme a 
pořád jen pracujeme,“ pravá se hned ozvala: „Ale ano, to máš 
pravdu!“ levá pustila vidle, pravá taky a ty s rachotem spadly na 
zem. Sedlák se podivil, proč jeho ruce nedělají, co mají. Řekl si, 
že toho pro dnešek nechá a odešel domů. Levá nemohla celou 
noc spát. Pořád přemýšlela, jak by se mohla dostat k někomu 
lepšímu. Až tu najednou se objevila žabka. Zelená a hnědá, 
modrá a žlutá, prostě mnohobarevná. Přihopkala k levé ruce a 
řekla: „Tak ty bys chtěla být u jiného člověka, je to tak?“ levá se 
podivila. „No ano, ano! Tuze bych to chtěla! Dokážeš mě dát 
k jinému člověku? Ale aby se mnou byla i pravá,“ řekla a pro-
budila pravou. „Hele, pravá, možná budeme u lepšího člověka!“ 
pravá se podivila: „Ale co to povídáš, to není možné.“ odpově-
děla nevěřícně a podívala se na žabku. „Kdo to tady je?“ otázala 
se levé. „Díky této žabce se možná dostaneme k lepšímu člo-
věku, jak jsem říkala,“ pronesla hrdě. „Moc prosím, dokážeš to?“ 
zaškemrala pravá. Žabka se usmála. „Ovšem, že by to šlo! Tak 
ke komu chcete?“ „K doktorovi!“ zajásaly obě dvě ruce. „Dobře. 
Vymetená komora, ať jste ruce doktora!“ řekla a ruce se objevily 
u cizího pána. „Jsme tady?“ zeptala se levá. „Ano jsme!“ řekla 
pravá. „A jak to bude se sedlákem?“ „Neboj se, myslím, že má ty 
ruce, s kterými jsme se teď vyměnily,“ uklidnila ji pravá. Druhý 
den byly ruce na sále a operovaly. Byla to úžasná chvilka, vždy 
si přály právě operovat. Když operace proběhla úspěšně, pravá 
řekla: „To je úžasné! Jak mě to baví, zachraňovat lidské životy.“ 
Levá přitakala: „To mě taky, to mě taky,“ zasmály se tomu a pan 
doktor šel domů. 

Plynuly týdny, jeden za druhým a dennodenně ruce psaly 
různé spisy a operovaly. Už začínaly být unavené, ale říkaly si, 
že to je to, co si vždy přály a že se toho jen tak nevzdají. Když 
uplynuly dva měsíce, levá si začala stěžovat: „Toto bolí, bolí mě 
celá ruka!“ pravá bolestně odpověděla: „Ano, mě taky! Už mě to 
nebaví! Chci zpátky k sedlákovi, zlatá práce na zahradě nebo ve 
chlévě.“ Tu noc se u kňourajících rukou objevila znovu ta samá 
žabka. Nelitovala je, nýbrž se smála, až se za břicho popadala. 

„Jak se nám, chudinkám rukám, můžeš tak ošklivě posmívat,“ 
řekla levá. „Ale vy jste to přeci chtěly, nebo se mýlím?“ pravá 
zavrčela: „To ano, ale nechtěly jsme tohle!“ levá přitakala: „Ni-
kdo nám neřekl, že ten život u jiného člověka je tak namáhavý,“ 
žabka se usmála: „Mám to brát, jakože se chcete vrátit?“ obě ruce 
řekly nahlas: „Ano!“ „ Slepice na dvorku kdáká, ať jste zpátky u 
sedláka!“ řekla žabka a ruce se staly zase rukama starého sedláka. 
Uvědomily si, že pro každého jsou právě ty jeho ruce důležité. 

Druhý den nastaly zase ty obyčejné práce, ale ruce byly rády, 
že můžou opět kydat hnůj. 

Nela Doležalová, 7. třída
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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 

 

MALÁ VĚDOMOSTNÍ 
SOUTĚŽ

ZŠ a MŠ Proseč pořádá u příleži-
tosti zakončení celoročního školního 
projektu „Jak to tenkrát vlastně bylo 
1945…2015“ malou vědomostní sou-
těž. Zapojit se do ní může v podstatě 
kdokoli. Stačí si jen nalézt odkaz na 
stránkách školy a otázky správně 
zodpovědět, a to nejpozději do 31. 12. 
2015. 

V průběhu ledna bude celá soutěž 
vyhodnocena. Tři první žáci školy, 
kteří nejrychleji a správně zodpoví 
všech 14 otázek, budou odměněni 
hodnotnou knižní cenou.

Soutěžící z řad veřejnosti, který zod-
poví také všechny otázky jako první a 
správně, obdrží též knižní odměnu. 
Navíc v této kategorii bude z ostatních 
správných odpovědí vylosován ještě je-
den výherce hodnotné ceny.

Otázky jsou postaveny tak, aby je 
zvládli jak žáci, tak dospělí. Někomu 
se mohou zdát snadné, jiný je bude 
považovat za obtížné. Tak to ale ve 
všech soutěžích bývá. 

Po ukončení celé soutěže bude též 
uveřejněna anonymní statistika soutě-
žících a jejich výsledky.

Přejeme všem účastníkům hodně 
úspěchů. 

Za pořadatele Mgr. Zdeněk Pecina

PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané a všichni 

partneři, kteří ve větší či menší míře 
spolupracujete s naší základní a ma-
teřskou školou, jménem celého peda-
gogického sboru a všech pracovníků 
školy Vám přejí krásné a pohodové 
prožití vánočních svátků a do nového 
roku Vám přeji hodně osobních i pra-
covních úspěchů a sil.

DĚKUJI také všem firmám, které 
nás od začátku tohoto školního roku 
finančně, či věcně podpořily. Bylo to 
zejména na hudební vybavení našich 
sborů, zájmovou činnost, hračky, hrací 
nábytek a další. Přispěly nám tyto 
firmy: Bc. Petr Herynek (5.000 Kč), 
B-COM system s. r. o. (10.000 Kč), 
Bohemia Steelmont, s. r. o. (10.000 
Kč), BPK, spol s. r. o. (4.000 Kč), DI-
PRO, v. d. i. (3.000 Kč), ERGOTEP 
CSR INSTITUT o. p. s. (18.000 
Kč), KLINSKÝ & Co, s. r. o. (5.000 
Kč), Odehnal a syn (10.000 Kč) PP-

-GROUP.cz s.r.o. (25.000 Kč), 
SANTÉ-výroba s. r. o. (2.000 Kč), 
Stavitelství - Háněl s. r. o. (5.000 Kč), 
Váško a spol. - Zderaz s.r.o. (2.000 
Kč), VSM, spol. s r.o. Jihlava (30.000 
Kč).

Mgr. Josef Roušar, ředitel školy

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Dopoledne plné očekávání a radosti 

prožili 4. 12. spokojeně Jahůdky, Mu-
chomůrky a Motýlci. Návštěva Mikuláše, 
veselá nadílka a sváteční slova pana faráře 
Macha rozzářily všechny malé i velké. 

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vánoční atmosféru si děti připomněly 

3. 12. na školkové zahradě. Stromeček si 
ozdobily nejrůznějšími dobrotami, které v 
zimě určitě ocení jejich opeření kamarádi. 
Ozdoby z ovoce, slunečnice a pečiva jsou 
stálou pozvánkou pro ptáčky z jejich za-
hrady.

Za MŠ Libor Michálek
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Zprávičky z perálecké školičky
Mikuláš s čerty a Andělem … nás na-

vštívíl ve školce a škole již v pátek 4. pro-
since. A protože jsme byli všichni hodní, 
nikoho si čerti neodnesli a za písničku 
jsme od Mikuláše dostali balíček dobrot. 

Vánoce z celého světa … byly tématem 
našeho letošního vánočního vystoupení.  
Jak už samotný název napovídá, přenesli 
jsme se do kouzelného času Vánoc do 
různých koutů světa. Kdo naše hudební 
představení shlédl, dozvěděl se, jak slaví 
Vánoce Eskymáci, Španělé, Řekové, Ja-
ponci, ale poznal i tradice Vánoc v Ame-

rice, v Mexiku, ve Španělsku, v Rusku, v 
Izraeli, v Austrálii a samozřejmě u nás v 
Česku. Naše vystoupení bylo nejen zdro-
jem zeměpisných a kulturních informací, 
ale zároveň dokonalou světovou módní 
přehlídkou. Děkujeme všem rodičům, že 
s ochotou spolupracovali na přípravě pro-

gramu v roli kostymérů. Vám všem, čte-
nářům, přejeme klidné Vánoce a těšíme 
se na Vás opět v novém roce. 

Za ZŠ a MŠ Perálec 
Monika Klofátová
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 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.trikralovasbirka.cz.

Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:

Miloš Urban – Přišla z moře, Ju-
ssi Adler-Olsen – Zabijáci, David 
Morrell – Na hraně temnoty, Do-
minik Dán – Bestie, Malála Júsu-
fzajová - Já jsem Malála, Nourig 
Apfeld - Byla jsem svědkyní vraždy 
ze cti, Nejlepší světové čtení – Fo-
llett, Katzenbach, Snyder, Connelly, 
Nejlepší světové čtení – Johansen, 
Stacey, Evans, Deaver, Nejlepší svě-
tové čtení – Child, Clark, Dickinson, 
Titchmarsh, Krimi: skutečné případy 
– Žena se špatnou pověstí, Konec in-
ternetové lásky, Draze zaplacená ko-
řist, Sešity detektivek – Bez motivu, 
Větší klikař než já, Sexbomba jako 
výpalné, Smůla sexuálního packala, 
Poslední vzkaz od vraha

Knihy pro děti:
Zuzana Kovaříková – Za zvířátky k 
vodě (Třetí čtení), Jiří Dvořák – Jak 
zvířata spí, Rudolf Mertlík – Staro-
věké báje a pověsti

Naučná literatura:
Josef Němeček – Prosečsko a Svra-
tecko, 1. světová válka, Černá kro-
nika, Stojan Černodrinsky – Mňam 
aneb prima vařečka, Prima vařečka 4

Přeji vám, ať vás štěstí a pohoda 
vánoc provází po celý nový rok a 
těším se na setkání se čtenáři v roce 
2016.

Eva Rejentová

Vánoce v knihovně
   V předvánočním čase proběhla v 

knihovně výstava dětských prací. Vá-
noční dekorace vytvořily děti, které 
navštěvují tvořivou dílnu a školní dru-
žinu při ZŠ Proseč a děti z MŠ Proseč. 
Děkuji p. Jeřábkové a p. Ročňákové za 
pomoc při realizaci této výstavy. 

Eva Rejentová

      9. LEDNA 2016 
 

Záměr sbírky: 

Rekonstrukce domu v Hlinsku – vybudování tří bytových      

   jednotek pro matky s dětmi v tíživé sociální situaci; 

   Na nákup vícemístného speciálně upraveného vozidla;  

   Dar na realizaci humanitárních projektů v Indii. 

    

               Více informaci: mobil: 731 598 809, www.novehrady.charita.cz 
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V SOBOTU 26. PROSINCE 2015 

14:00 KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE 
 

Účinkují sólisté, sbor a orchestr pod vedením Františka Šterbáka 
Jana Nováková – soprán / Michaela Štefáčková – alt  
Václav Polanský – tenor / Ondřej Štefáček – bas 
Tomáš Chudý - varhany 

Pozvánka na lednový dýchánek
 Vážení sousedé. Tancovali jste již někdy s kanibaly? Oku-

sili jste již z jejich jídelníčku? Nebo jste snad surfovali na žra-
locích? Sváděli krutý souboj s obří chobotnicí? Potápěli se s 
krokodýly? Viděli jste na vlastní oči zub prehistorického žra-
loka, jehož tlamou by projel menší náklaďák? Chcete si sáh-
nout na krokodýlí hlavu? Zažili jste žraločí šílenství na Fidži? 
Potápěli jste se se žralokem obrovským a mantou obrovskou 
na Palau a ve Filipínách?

Nebo jste snad mohli zhlédnout vrak luxusního zaoce-
ánského parníku SS Prezident Coolidge u ostrova Espiritu 
Santo v republice Vanuatu? V tom případě nechoďte na 
Prosečský dýchánek, 
který se bude konat 
29.1.2016 jako ob-
vykle od 18:00 hodin 
ve staré evangelické 
škole. Všechny ostatní 
zveme. Přijďte se podí-
vat na pedagoga, cesto-
vatele a potápěče pana 
Radka Bohuňovského, 
který Vám to všechno 
poví, předvede a ukáže. 
Zpestřením večera bude 
i vaření speciálního ná-
poje z Melanézie...a to 
není zdaleka konec...

MgA. Josef Sodomka


