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Proseč má popis svého znaku
Podvýbor pro heraldiku a vexilolo-

gii Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, vedený předsedou Mgr. Vítězsla-
vem Jandákem, stanovil na naši žádost 
v dubnu 2016 oficiální slovní popis 
znaku Proseče: „Ve stříbrném štítě na 
zeleném trojvrší vykračující černý ko-
hout se zlatou zbrojí, červeným hřebe-
nem a lalokem. Z horního okraje štítu 
vyskakuje jelen přirozených barev s pa-
rohy o pěti výsadách.“

Proseči udělil znak v roce 1720 
kníže Jan Leopold Donát z Trautsonu 
a Falkenštejnu. Náš znak vychází z er-
bovního štítu rakouského rodu Traut-
sonů, který na přelomu 17. a 18. století 
vlastnil novohradské panství a s ním i 
město Proseč. Pro náš znak využil pa-
novník právě čtvrtinu svého rodového 
erbu s kohoutem stojícím na jedné 
noze na třech pahrbcích, ovšem oto-
čeným doleva a doplněným o klenot v 
podobě jelena ve skoku, který byl ty-
pický pro naši oblast. Symbol kohouta 
v rodovém erbu Trautsonů představuje 
panství Sprechenstein. Podobu našeho 
znaku nyní potvrdil i podvýbor Posla-
necké sněmovny a stanovil jeho ofici-
ální slovní popis.

Z první poloviny 18. století se do-
chovala dvě městská železná pečetidla 
s naším znakem a výrazem 2,8 cm v 
průměru. Obě jsou uložena ve Státním 
okresním archivu v Chrudimi.

Jan Macháček, starosta města

Proseč má dvojnásobné vítězství v soutěži Perníková popelnice 
V roce 2015 se konal již 9. ročník sou-

těže Perníková popelnice, kterou vyhla-
šuje Autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Par-
dubickým krajem. Soutěž má motivovat 
obce ke zvýšení sběru tříděného odpadu, 
ale také k naplňování cílů plánu odpado-
vého hospodářství kraje. V rámci soutěže 
Perníková popelnice své ceny udělují také 
kolektivní systémy ASEKOL a ELEK-
TROWIN.

Město Proseč získalo v této soutěži 
hned dvě ocenění, které převzali dne  
10. května 2016 v sídle Pardubického 
kraje zástupci města Proseč.

Získali jsme první místo v rámci ko-
lektivního systému ASEKOL v kate-
gorii obcí 2000 až 5000 obyvatel a dále 
první místo v rámci kolektivního systému 
ELEKTROWIN v kategorii obcí nad 
2000 obyvatel. Obě ceny byly uděleny za 

nejvyšší výtěžnost sběru elektrospotřebičů 
a elektro zařízení v rámci celého Pardu-
bického kraje za rok 2015.

S oceněním získalo město i finanční dar 
v celkové výši 30 000 Kč, který bude po-
užit na zlepšení míst s kontejnery na tří-
děný odpad. V letošním roce plánujeme 
optimalizaci sběrných míst a manuál pro 
občany jak správně a ještě lépe třídit.

Jan Macháček, starosta města

Zderazští mladí hasiči uklízeli okolí
V sobotu 16. 4. 2016 se mladí hasiči 

pustili do úklidu okolí obce. Cílem byl 
úklid kolem silnice do Proseče a hlavně 
okolí  kamenolomu. Nedokázali jsme si 
ani představit, co  všechno je možné vy-
hodit a zanechat v jinak tak krásné kra-
jině. Je smutné, jak se někteří spoluob-
čané dokáží chovat  bezohledně. Do akce 
ze zapojilo 16 mladých hasičů plných 
odhodlání a veliké chuti udělat pořádek. 
Dokázali nám, že jsou moc šikovní nejen 
v hasičském sportu, ve kterém dosahují 
výborných výsledků, ale dokáží i pořádně 
přiložit ruku k dílu a neštítí se  špinavé 
práce.

Za dvě hodiny nasbírali neuvěřitelných 
15 velkých pytlů odpadků. Patří jim velké 
poděkování. 

Petr Novák za SDH Zderaz

Rodový erb Jana Leopolda Donáta  
z Trautsonu a Falkenštejnu
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Merida Cyklo Maštale 2016

Necelý měsíc zbývá do startu již  
16. ročníku prestižního bikového ma-
ratonu Merida Cyklo Maštale 2016. 
Hlavním partnerem letošního ročníku 
je Merida, Bike Sport Chrudim a Dipro 
Proseč. Závodníci se mohou těšit na nové 
tratě, tombolu, ve které budeme losovat 
2 značková kola Merida a 2 koloběžky. 
Zároveň máme připravené zajímavé ceny 
pro vítěze od těchto partnerů. Odměněn 

bude i nejmladší a nejstarší závodník. Od  
2. května je na rádiu Magic vysílán re-
klamní spot na náš závod. Celou akci 
bude opět moderovat Jan Rýdlo, hudební 
produkci zajistí kapela QUATTRO.

Pozor, letos nebude možné kategorie 
100, 50, 25 km a rodinné týmy přihlásit 
na místě u prezence! Pouze elektronicky 
a to nejpozději do 8. 6. 2016. 

Zvýhodněné startovné a možnost získat 
triko a jídlo zdarma (pro určité kategorie) 
platí pouze pro přihlášené a zaplacené 
závodníky do 31. 5. 2016. Pokud chcete 
využít zvýhodněné startovné, je nutné 
uhradit startovné do 31. 5. 2016!

Upozornění pro dětskou trať 1 km – z 
důvodu stavebních prací v úseku u hřbi-
tova nebude možné si trať cvičně pro-
jet před závodem. V den konání závodu 

bude trať průjezdná. Děkujeme za po-
chopení.

Přihlášku, propozice a více informací 
naleznete na www.cyklomastale.cz

Těšíme se na Vás!
Za tým pořadatelů Lucie Oherová

Hasičské soutěže ve výročním 135. roce činnosti SDH Proseč
V sobotu 14. 5. se na náměstí Dr. To-

šovského uskutečnila Okrsková soutěž 
v požárním sportu dobrovolných ha-
sičů. K předvedení svých dvou pokusů v 
požárním útoku se zapsalo celkem de-
set družstev mužů a jedno družstvo žen. 
Nejrychlejší časy prvních tří mužstev se 
dostaly pod 20 sekund a s časem 16,7 se 
tak na prvním místě umístilo družstvo 
Perálce před dvěma mužstvy ze Zderaze. 
Výborně si vedli i mladí hasiči ze Záboří, 
kteří se umístili na 4. místě a solidní vý-
sledek podali i naši prosečští hasiči, kteří 
se umístili na 6. místě. Počasí nám přálo, 
a tak nebyla nouze ani o diváky a soutěž 
uspořádaná u příležitosti 135. výročí zalo-
žení sboru se tak vydařila.

O víkendu 21. – 22. 5. se družstvo 
mladších hasičů zúčastnilo Okresního 
kola soutěže mladých hasičů ve hře PLA-
MEN 2016, které se konalo v Třemoš-
nici. Naše „mládí“ se utkalo ve čtyřech 
disciplínách - štafeta 4x60m, štafeta dvo-
jic, štafeta 400m CTIF a požární útok. 
V konkurenci 30 družstev se umístilo na 
krásném 10. místě a to především díky 
povedené štafetě dvojic, kde naše druž-
stvo získalo druhé místo a i díky pěk-
nému šestému místu v požárním útoku. 
Vzhledem k tomu, že se děti připravují 
teprve prvním rokem, zaslouží si za jejich 
výsledky velkou pochvalu a jsou pro nás 
příslibem do budoucna. Přejeme jim i je-
jich vedoucím, aby ve své snaze vytrvali a 
brzy se dočkali ještě větších úspěchů.

Eva Daňková za SDH Proseč
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Oba prosečské kostely se i letos zapojí 
do mezinárodního ekumenického pro-
jektu, v němž nejde pouze o prohlídky 
sakrálních staveb, ale především o přiblí-
žení duchovní a kulturní tradice vycháze-
jící z křesťanství. 

V roce 2014 se poprvé do Noci kostelů 
v České Republice zapojilo všech patnáct 
křesťanských církví, které jsou řádnými 
anebo přidruženými členy Ekumenické 
rady církví. Letos vás srdečné zveme na 
následující programy.

Katolický kostel:
Otevření kostela od 17.00 hodin. Od 

17.30 hudební vystoupení náhodného se-
skupení NAŽIVO. Průběžný program od 
17.00 bude obsahovat: program pro děti, 
prohlídka věže se zvonicí, ochutnávka 
mešních vín, fotografická prezentace 

„Živá farnost v obrazech“, prodej výrobků 
z chráněné dílny Oblastní charity Nové 
Hrady.

Evangelický kostel: 
Otevření kostela od 16.30 hod. Od 

17.00 hod. divadlo pro děti: Dvě pohádky 
v podání dramatického kroužku při ZŠ 
Proseč. Od 19.30 hod. koncert: Daniel 
Jun (klavír) & Sakura Itoh (housle). Na 
programu zazní vrcholné skladby W. A. 
Mozarta, F. Schuberta a Sergeje Proko-
fjeva. Průběžný program: Kavárna, pro-
dej zboží fair trade, hry pro děti, výstava 
místního grafika MgA. Josefa Sodomky 
na téma: Ptačí hejna, Cesta do..., Pohyb. 
Program v obou kostelích bude také inze-
rován na plakátech.

 

Sakura Itoh 
 

 Daniel Jun 

 

(nejen) 
KLAVÍRNÍ 
KONCERT 

 
 

pátek 10. 6. 2016 v 19.30 
v evangelickém kostele v Proseči 

 

Program: W. A. Mozart – F. Schubert – S. Prokofjev 
 
 

Pořádá sbor Českobratrské církve evangelické v Proseči za podpory Města Proseč. 

Sbor Českobratrské církve evangelické v Proseči Vás srdečně zve …
Odpolední program začíná v 16.30 

hod. Otvírá se nejen evangelický kos-
tel, ale také KAVÁRNA, Obchůdek 
FAIRTRADE a HERNÍ PARK PRO 
DĚTI. V kavárně se můžete občerstvit 
dobrou kávou, čajem, domácí limonádou 
a dalšími dobrotami i posedět, pohovo-
řit, odpočinout si. Již tradičně nabízíme 
zboží „Spravedlivého obchodu“ – kvalitní 
kávu, čaj, čokoládu i řemeslné zboží Asie, 
Afriky, Jižní Ameriky. V HERNÍM 
PARKU budou připraveny aktivity pro 
děti – Svět pod mikroskopem aneb Nic 
není tak malé, aby se to nedalo zvětšit, 
tvoření z ovčí vlny, házení šipkami aneb 
neminout cíl a další hry (kriket, kvíz).

V 17.00 hod. jsou připraveny dvě diva-
delní pohádky pro děti v podání dětských 
herců dramatického kroužku při ZŠ Pro-
seč, pod vedením paní učitelky J. Hrubé.

Do 19.00 hod. si můžete ještě s prů-
vodcem prohlédnout kostel a hřbitov, 
pohovořit o životě, o Bibli nebo jen tak 
v tichu být.

V 19.30 hod. začíná v evangelickém 
kostele koncert Daniela Juna (klavír) a 
Sakuru Itoh (housle). Setkáme se s ja-
ponskou houslistkou, kterou Daniel při-
zval na své jarní miniturné, a s krásnou, 
dramatickou hudbou. Na úvod koncertu 
zazní jedna z takzvaných „vídeňských“ 
klavírních sonát W. A. Mozarta, poté je 
na programu Sonáta A-moll pro housle a 
klavír od F. Schuberta, která vyniká zpěv-

ností a melodičností. Vrcholnou skladbou 
večera bude Sonáta B dur č. 7 od S. Pro-
kofjeva, která patří mezi nejobtížnější, ale 
i nejpopulárnější klavírní skladby vůbec. 

Závěr Noci kostelů bude patřit mod-
litbě o pokoj ve světě a četbě žalmu na 
dobrou noc.

Děkujeme Městu Proseč za finanční 
podporu koncertu a ZŠ a MŠ Proseč za 
spolupráci.

Sbor ČCE Proseč



 Prosečský zpravodaj 5/2016  str. 4 www.prosec.cz

Pálení čarodějnic 2016 ve Zderazi
I letos jsme oslavili Filipojakubskou noc 

na Sportovním areálu ve Zderazi. Pro ná-
vštěvníky (nejen z řad obyvatel obce) bylo 
připraveno občerstvení a bohatý program 

- děti si mohly zasoutěžit v čarodějnických 
disciplínách a zatančit, pro malé i velké 
připravily místní čarodějnice lektvary či 
masti na různé neduhy. Hned po setmění 
byla zapálena velká hranice s čarodějnicí.

Součástí oslav bylo již podruhé stavění 
máje. Máj předtím mohl každý pomoci 
vyzdobit barevnými mašlemi se svými na-
psanými přáními. 

Ráno 1. května nalezla svobodná děv-
čata před svým domem ozdobené malé 
májky. Jsme velice rádi, že mládež v naší 
obci tuto tradici stále dodržuje.

VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA 
PŘÍPRAVÁCH I PRŮBĚHU AKCE, 
PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Za kulturní komisi obce
Martina Nováková

Májová pobožnost ve Zderazi
V neděli 15. května se u naší kap-

ličky konala tradiční májová pobožnost 
k uctění památky sv. Jana Nepomuc-
kého. Při proměnlivém počasí byla 
sice menší účast, ale přesto se jednalo 
o krásnou událost. Veliký dík patří 
panu faráři Machovi, panu Roušarovi, 
zpěvačkám, ministrantům a dále všem 
farníkům z Proseče a okolních obcí, 
kteří se naší pobožnosti pravidelně zú-
častňují.

Těšíme se na další setkání. 
Petr Novák, Zderaz

Lidická hrušeň a návštěva Lidic v roce 2016
Dne 1. listopadu 2015 byla na Pase-

kách v parku Generála Svatoně a kapitána 
Sošky vysazena dceřinná hrušeň Památné 
Lidické hrušně, roub jediného ovocného 
stromu, který přežil vyhlazení Lidic dne 
10. června 1942. Hrušeň nám dovezla  
osobně delegace z Lidic vedená starost-
kou Veronikou Kellerovou a předsedou 
Občanského sdružení Lidice Antonínem 
Nešporem, oba jsou potomky přeživších 
z Lidic. Naší hrušni se daří dobře a pro-
středí na Pasekách a především péče ro-
diny Doležalových jí evidentně prospívá, 
za což jim patří velké poděkování nás 
všech.

Dne 25. dubna 2016 jsem navštívil 
obec Lidice s strávil zde příjemné odpo-
ledne s paní starostkou Veronikou Kelle-
rovou. Během návštěvy jsme si prohlédli 

„nové“ Lidice - výstavbu a hřiště a na závěr 
dne jsme se vrátili i do smutné historie 
prohlídkou celého pietního místa, kde 
se tragédie odehrála. Pohled na dlouhé 
prázdné údolí, kde před 74 lety stálo ještě 
104 domů a v nich žilo 503 obyvatel, byl 
pohled, ze kterého mrazilo a stejný byl 
pohled na základy Horákova statku, u 
něhož byli postříleni všichni muži z Li-
dic a památník v podobě 82 sošek zply-
novaných lidických dětí. Cítil jsem ob-
rovkou úctu a pokoru, když jsem pietním 
místem procházel a tento pocit zůstával 
ještě dlouho po odjezdu z Lidic. Je na nás, 
abychom dětem a potomkům naši historii 
připomínali a vyprávění pamětníků ucho-

vali a předávali je dál. Naším odkazem 
bude Lidická hrušeň na Pasekách.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Lidická hrušeň na Pasekách (Duben 2016)
Památná hrušeň v Lidicích se starostkou 

 Veronikou Kellerovou (Duben 2016)
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Duben 2016 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Ve středu 13. dubna 2016 jsem se zú-

častnil okresního kola biologické olympi-
ády. Celá akce se konala v Domě dětí a 
mládeže v Chrudimi. Po příchodu jsem si 
vylosoval číslo (2), se kterým jsem potom 
soutěžil. Porota si od nás vybrala vypra-
covaný vstupní úkol. Jako vstupní úkol 
jsem si vybral téma „Etiolizované rostliny 

– rostliny žijící ve tmě“. Sledoval jsem růst 
hrachu v různých světelných podmínkách. 
Vstupní úkol jsem zpracovával asi 3 mě-
síce. Když všichni vstupní úkol odevzdali, 
začali jsme psát test - ten se týkal života 
v temnotě. Test jsme psali 45 minut. 
Po krátké přestávce nás čekaly ještě dva 
úkoly – poznávačka živočichů a rostlin a  
laboratorní úkol.

 První tři soutěžící šli na poznávačku. 
Mezi nimi jsem byl i já. V poznávačce 

byla rostlinná a živočišná část. Potom 
jsme se prohodili. Posledním úkolem byla 
laboratorní práce na téma mikroskopo-
vání cvrčků – porovnání samce a samice.

Celkově jsem skončil na třetím místě a 
postupuji do krajského kola. 

Radek Lacman, 8.A

PYTHAGORIÁDA PRO  
5. ROČNÍK

K jarním měsícům tradičně patří mate-
matická soutěž Pythagoriáda. Školní kolo 

proběhlo již u všech tříd od 5. do 8. roč-
níku. Zatímco okresní kolo pro 6., 7. a 8. 
ročník nás teprve čeká, dva žáci z 5. třídy 
již naši školu v okresním kole v Chrudimi 
reprezentovali.  Své matematické schop-
nosti vyzkoušeli Filip Skalník a Jana Mi-
chálková. Oběma soutěžícím děkujeme 
za reprezentaci školy, Janě Michálkové 
navíc blahopřejeme ke krásnému 3. místu.

Mgr. Jarmila Michálková

LITERÁRNÍ STRÁNKY
23. března proběhlo vyučování na  

1. stupni ve znamení vody. Vodní téma se 
objevilo snad ve všech vyučovacích před-
mětech. Největšímu zájmu dětí se těšily 

„vědecké“ pokusy. Děvčata z 3. třídy nám 
také napsala pěkné příběhy, které si mů-
žete přečíst.

Redakce
Zuzana Roušarová, 3. třída

Příběh vody
Byl jednou jeden kapr Šplouchal a ten 

se chtěl hrozně moc kouknout z vody ven. 
Ale maminka ho tam nepustila. Říkala: 

„Je to pro tebe ještě moc nebezpečné, jsi 
na to moc malý.“ Ale Šploucháček ne-
poslouchal, tak toužil se tam podívat.
Tak si udělal plán. Jednou v noci, když 
maminka spala, plul a plul, až doplul ke 
hladině, vystrčil hlavu z vody ven a uviděl 
měsíc, hvězdy a zemi. Najednou ho něco 
vyrušilo. Loď! Rybářská loď!  Honem se 
snažil uplavat, aby ho síť nechytila, ale 
neunikl. Štěstí, že měla síť velké díry. Tak 
velké, že mohl proplout ven. A pak už ni-
kdy z vody nevystrčil nos.

Karolína Kynclová, 3. třída
Voda

V jednom rybníce žila ryba. Rybník byl 
moc velký. Ryba se neustále bála, aby ji 
rybář nechytil. Taky se mu to ještě nepo-
vedlo. Byl první letní den, den, na který 
se ryba nikdy netěšila. Rybník začal vysy-
chat. Každým dnem vody ubývalo a ryba 
už pomalu začínala umírat. Vody zbývalo 
už jen maličko.

K rybníku přišel zase rybář. Ryba se 
nechala chytit a udělala dobře. Rybář si ji 
dal do velkého akvária. Každý den jí sypal 
krmení. Ryba už se nemusela ničeho bát. 
Žila si jako v pohádce.
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CHRUDIM ZPÍVÁ
Ve dnech 18. a 19. dubna se v Chrudimi konala Krajská pře-

hlídka dětských pěveckých sborů. Sešlo se zde 767 zpěváčků v 
celkem 24 pěveckých sborech. Z naší školy  se tentokrát zúčast-
nil pouze Červánek.  Ve velkém sále chrudimského muzea se 
nám krásně zpívalo, je tu nejen příjemné prostředí, ale i skvělá 
akustika. Konkurence se zde sešla opět veliká, takže jsme měli 
možnost si poslechnout  vystoupení sborů na skutečně vrcholné 
úrovni. Umístění v  bronzovém  pásmu nás tedy (příliš) nezkla-
malo, jsme rádi, že jsme v naší kategorii srovnatelní s takovými 
silnými soupeři, jako jsou Zvonky a Podorlický pěvecký sbor. 
Celou přehlídku v Chrudimi můžete i vy zhlédnout na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=WtS2FnwfLZs

PROSEČSKÁ HVĚZDA
V pátek 8. dubna se v naší ZŠ konalo 

výběrové kolo pěvecké soutěže Prosečská 
hvězda., již 17. ročník! Pod dohledem 
odborné poroty si zde zazpívalo celkem 
22 zpěváčků z 1. stupně a 15 zpěvaček z 2. 
stupně. Porota měla velmi náročnou práci, 
výkony byly velmi zdařilé a vyrovnané.

Přesto se podařilo vybrat ty nejlepší na 
finálovou přehlídku do Orlovny.

Ta se uskutečnila v pátek 22. dubna v 
tematicky vyzdobené Orlovně. Bohatý 
program zahájili zpěváčci z MŠ, kteří se 
nezalekli ani velkého pódia a naprosto 
neohroženě zde předvedli své nacvičené 
písničky. Jejich vystoupení sice byla ne-
soutěžní, ale i tak by od poroty i od di-
váků obdrželi všichni velkou jedničku.

Vystoupení školních dětí se již hodno-
tila a porota měla opět velice těžkou roli.

Všichni soutěžící odzpívali krásně, je-
jich výkony podpořili „muzikanti“ svými 
melodickými doprovody. Po odzpívání 
všech soutěžních vystoupení se porota 
poradila a sestavila konečné pořadí. 

Všechna vystoupení přispěla k naplnění 
krásného podvečera. Poděkování patří 
všem, kdo se na zdařilém průběhu sou-
těžní přehlídky podíleli.

1. kategorie (1. - 3. třída)
1. místo: Zuzana Poslušná (1. tř.), Dan  
Renza (3. tř.), Jan Zelinka (3. tř.)
2. místo: Adéla Zelinková (2. tř.), Kris-
týna Kohoutková (3. tř.), Leona Křikla-
vová (3. tř.), Zuzana Roušarová (3. tř.)
3. místo: Veronika Kohoutková (1. tř.), 
Jiří Fridrich (1. tř.)

2. kategorie (4. - 5. třída)
1. místo: Patricie Gińová (5. tř.), Nina 
Sodomková (5. tř.)
2. místo: Sabina Křiklavová (4. tř.), 

Michaela Hledíková (4. tř. ZŠ Perálec), 
Adéla Stodolová (5. tř.), Eliška Lehká (5. 
tř.)

3. kategorie (6. - 7. třída)
1. místo: Nela Doležalová (7. tř.)
2. místo: Adéla Jetmarová (6. tř.), Te-
reza Vášková (6. tř.), Duo Adéla Jetma-
rová a Nela Doležalová

4. kategorie (8. - 9. třída)
1. místo: Kateřina Stodolová (8. tř.)
2. místo: Šarlota Schejbalová (9. tř.)
3. místo: Veronika Zachová (9. tř.)

Ocenění za osobitý výkon: skupina 
Sweets Bon Pari

Mgr. Jana Pavlovičová



 Prosečský zpravodaj 5/2016  str. 7 www.prosec.cz

ČARODĚJNICKÝ DEN V MŠ
Úžasný čarodějnický den zažily 28. 4. 

děti z MŠ. Po čarodějnicku tancovaly, 
soutěžily, prostě hýřily nadpřirozenými 
aktivitami všeho druhu. Malé čaroděje 
a čarodějnice provázeli po celý den hadi, 
myšky, netopýři, pavouci a další nepo-
stradatelní pomocníci.

 Libor Michálek

SLAVILI JSME I V ZŠ
Když jsme se v deváté třídě bavili o tom, 

zda uspořádáme pro mladší žáky oslavu 
dne čarodějnic, naši kluci prohlásili, že 
takový potenciál v naší třídě by bylo 
škoda nevyužít. A měli pravdu, když jsme 
se trochu „přikrášlily,“ Saxana by mezi 
námi neměla šanci…

Nejdříve jsme proletěly 2. stupněm, 
nevynechaly jsme ani ředitelnu, pan ře-
ditel se s námi dokonce vyfotil. Po velké 
přestávce následoval sportovně zábavný 
program v tělocvičně, která se díky ná-
padům a pomoci paní učitelce Novákové 
proměnila v takové čarodějnické hřiště, 
že by nám ho určitě záviděli i v Bradavi-
cích. Žáci si zařádili, my deváťáci jsme se 
pořádně zapotili, připravený program se 
nám všem moc líbil.

Za redakci Kristýna Jadrná,  
Míša Oherová, Aneta Pospíšilová
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Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz 

ZRAKOVÝ SCREENING
V úterý 19. dubna proběhl v naší MŠ 

zrakový screening. Děkujeme firmě Er-
gotep Proseč za zprostředkování vyšetření 
zraku dětí.

PÁRTY SE ZDRAVOU 5
Dne 27. dubna nás navštívila lektorka 

ze Zdravé 5. První hodinu jsme si poví-
dali o zdravé výživě. Druhá hodina se 
nesla v duchu příprav jednoduchých jídel 
podle vylosovaných karet s recepty.

PREVENTIVNÍ PROGRAM 
„KYBERSVĚT“

Odborní pracovníci PPP Ústí n. Orlicí 
probrali s žáky za pomoci různých aktivit 
téma rizik a úskalí při práci s internetem 
a s používáním sociálních sítí.

PRVNÍ POMOC
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 jsme měli my, 

9. třída, přednášku o první pomoci. Při-
jel za námi pan Lukáš Bernklau, který je 
profesionální záchranář a působí nejen v 

Čechách, ale i ve Vídni, dále to je horský 
záchranář v Krkonoších.

TEREZÍN - LIDICE - LÁNY

OKRESNÍ KOLO OVOV
Ve čtvrtek 5. 5. 2016 se 23 závodníků naší školy zúčastnilo 

okresního kola OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů). Závody jsou vždy vyvrcholením několikaměsíční pří-
pravy. Do Hlinska se sjela družstva z devíti škol a asi 60 závod-
níků startujících v kategorii jednotlivců. Jako host soutěže byla 
přítomná mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.

Do závodů jsme vstoupili se silně omlazeným týmem, tudíž 
velká neznámá. Další mladí a nezkušení závodníci si svoje síly 
ověřili v soutěži jednotlivců a v Hlinsku se také představili borci, 
kteří již věkem nemohli být zařazeni do družstva, ale jako jed-
notlivci mohli ještě letos startovat.

Celkově 2. místo v soutěži bylo pro nás překvapení a přineslo 
obrovskou radost. Druhé místo znamená také přímou kvalifikaci 
do krajského kola. Na tomto úspěchu se podíleli – Jaromír Síla, 
Filip Romportl, Samuel Meszarosz, Tobiáš Svoboda, Natálie 
Nešetřilová, Natálie Rychová, Tereza Fulíková a Bára Schejba-
lová.

Celkový úspěch podtrhly také výsledky jednotlivců v jednot-
livých kategoriích. Mezi nejmladšími žáky zvítězil Jaromír Síla, 
který obhájil prvenství z loňského roku. V téže kategorii byl třetí 
Filip Romportl. Bára Schejbalová ve své kategorii 2004 zvítězila 
a Andrej Češka obsadil 3. místo. Druhý mezi žáky 2003 skončil 
Václav Beránek a třetí byla Natálie Rychová, stejné místo ob-

sadila mezi dívkami 2002 Natálie Nešetřilová a mezi chlapci 
Jakub Hledík. V nejstarší kategorii vyhráli Jakub Dostál a Ště-
pánka Doležalová (vynikající výkon ve skoku přes švihadlo - 409 
x ), na druhých místech byli Filip Sejkora a Veronika Uhrová a 
třetí místo obsadila Barbora Lněničková.

Vítězové a borci na druhých místech postupují přímo do kraj-
ského kola. Blahopřejeme a držíme pěsti do dalších závodů.

Mgr. Jan Stodola
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CELOROČNÍ PROJEKT ZŠ A MŠ PROSEČ A MĚSTA PROSEČ
ŠIPKOVANÁ

Šipkovaná byla dalším pokračová-
ním oslav Dne Země. Po splnění úkolů 
na stanovištích zavedla vyznačená trasa 
všechny účastníky až k čističce odpadních 
vod, kde si děti poslechly povídání o vý-
znamu vody pro život.

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ 
STANICE ŽIVOČICHŮ  

PASÍČKA
16. 5. navštívily děti z prosečské školky 

Záchrannou stanici živočichů Pasíčka. 
Prohlídka expozice zvířat a zajímavý pro-
gram o životě mláďat volně žijících živo-
čichů doplnilo vypouštění uzdravených 
sov do volné přírody. Nevšední setkání 
i respekt před nočními dravci vyvolaly u 
dětí silný zážitek.

 Za MŠ Libor Michálek

EXKURZE NA VODNÍ  
ELEKTRÁRNU HUČÁK

Žáci 8. A a 9. třídy se zúčastnili ex-
kurze do informačního centra Obnovi-
telné zdroje a do vodní elektrárny na Labi, 
jménem Hučák.

LESNÍ PEDAGOGIKA
 

ZLATÝ LIST PASÍČKA
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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie:

   Jeffery Deaver – Sběratel kůží, Iluze, 
Lisa Jackson – Novicka, Martina Cole 

– Bestie, Mary Higgins Clark – Za bí-
lého dne, Jan Urban – Pragocalypsa: 
Strážci brány, Zdeněk Žemlička – Vl-
čice, Miroslav Žamboch - Na křídlech 
tornáda, Bakly: Návrat zabijáka, James 
Patterson – Oko za oko, Sandra Gre-
gory – Zapomeňte, že jste měli dceru, 
Christine Drews – Nejlepší přítelkyně, 
Halina Pawlovská – Díky za každé 
nové ráno, Věra Řeháčková – Nevím, 
kdo jsem, Katarína Gillerová – Záhada 
zadního pokoje, Zapomeň na minu-
lost, Lenka Lanczová – Postel plná růží, 
Pam Jenoff – Velitelovo děvče, Diplo-
matova žena, Barbara Erskine – Údolí 
havranů, Nora Roberts – Nebezpečné 
útočiště, Tamara McKinley – Nespou-
tané dálky, Neúprosný žár, Catherine 
Coulter – Nezkrotná nevěsta, Loretta  
Chase – Lord Belzebub, Večerní skan-
dál, John Saul – Nemilovaní, Vlasta Ja-
vořická – Granáty, I.M. Jedlička – Po-
slední milenec, Zločin jménem touha, 
Jan J. Vaněk – Vražda pro čtyři ruce, 

Josef Kratochvíl – Poslední flirt, Aleš 
Pivoda – Sonda do vrahovy duše, Fer-
dinand Student – Masakr sériových 
vrahů

Naučná literatura:
   Madeleine Albrightová – Pražská 

zima, Livia Klausová – Smutkem ne-
obtěžuji, Halina Pawlowská – Až se mě 
dcera zeptá, Jaromír Nepraš – Smrtí 
boj nekončí, Jan Drbohlav a Michal 
Dvořák - Pandurango: Cesta za bo-
hem hudby, Richard Day – Zahrada v 
kořenáčích po celý rok, Roman Cílek 

– Agonie: Drama posledních dnů a ho-
din války, Stanislav Zámečník – Český 
odboj a národní povstání v květnu 1945, 
Jindřich Marek – Příběhy starých ba-
ttledressů, Annette Kast-Zahn – Každé 
dítě může dobře spát

Kulturní akce v Proseči a 
okolí

3. 6. Volejbal - 13. kolo -  Proseč – Na-
savrky – hřiště u sokolovny (tělocvična 
ZŠ) v 17 hod

4. 6. Pohádková cesta – pořádá Klub 
Hnízdo Proseč - start u Muzea dýmek 
od 14 do 16 hod

5. 6. Fotbal – I.B třída dospělých – Pro-
seč – Hlinsko B – fotbalové hřiště v 17 
hod

8. 6. Závěrečný koncert pěveckých sborů 
ZŠ Proseč – Orlovna v 17 hod

10. 6. Noc kostelů – evangelický kostel a 
kostel sv. Mikuláše od 17 hod

10. 6. Duo Aramis - pořádá TJ Horní 
Újezd - prostranství před kulturním 
domem v Horním Újezdě od 18 hod

11. 6. Merida Cyklo Maštale 2016 – 16. 
ročník závodu horských kol - náměstí v 
Proseči

12. 6. Fotbal – I.A třída dorostu – Pro-
seč – Horní Újezd – fotbalové hřiště v 
10 hod

17. 6. Volejbal – 15. kolo – Proseč – Vče-
lákov – hřiště u sokolovny (tělocvična 
ZŠ) v 17 hod

19. 6. Fotbal – I.B třída dospělých – 
Proseč – Horní Ředice – fotbalové hřiště 
v 17 hod

25. 6. Fotbalový turnaj v malé kopa-
né „O pohár města Proseč“ - pořádá FK 
Proseč  a město Proseč - fotbalové hřiště 
v Proseči od 8 hod

25. 6. Krabice na hrad - koncert pořádá 
město Luže a kapela The Krabice Revi-
val Band - hostem večera Ivan Hlas trio 

- hrad Košumberk od 20 hod

25. 6. Den pro pejsky - 3. ročník -  cvi-
čák ZKO Skuteč od 9 hod

29. 6. Rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ - 
schody v areálu ZŠ (tělocvična ZŠ) v 9 
hod

29. 6. Šerpování deváťáků a slavnostní 
předání vysvědčení – Orlovna v 17 hod

1. 7. Diskotéka 80. – 90. léta – světové 
hity – DJ Fikejz – pořádá Fotbalový 
klub Proseč – Městský park „Rychtářovy 
sady“ od 20 hod

8. 7. Diskotéka – DJ Horálek – pořádá 
Fotbalový klub Proseč - Městský park 
„Rychtářovy sady“ od 20 hod

Kérkonošské poudačky a pšouky Vysočiny

Na svých pracovních toulkách po vlas-
tech českých, jsem se setkal s mnoha 
lidmi. Kérkonošské nářečí je podobné 
tomu našemu na Vysočině. Některá vy-
právění mě natolik zaujala, že jsem sed-
nul a zvěčnil několik lidových vyprávění. 
Možná poznáte nějaký příběh, který jste 
už slyšeli, ale bylo by mi líto, aby zapadly 
v zapomnění. Rozhodnul jsem se po-
kračovat a v současné době chystám do 
vydání další povídkové publikace, pod 

názvem: "STARÉ NEŘESTI ZEMÍ 
ČESKÝCH" a v dohledné době novelu 
z dob budování socialismu na venkově 

"JAK SE KALILA KOZÍ NOHA". 
Všechny tyto publikace vycházejí v e-
-shopu databook.cz. No a jako prosečák 
v nich hovořím tak, jak mi zobák narost. 
Rozhodně to tedy není literatura pro 
slabší povahy a jak by řekla moje babička :  
,,Někerý lidi, musej mít všechno pintlich a 
jsou moc cimprlich."

Svatopluk Vobejda

Voklobouk
V Krkonoších Voklobouk, na Moravě Vo-

klobók a Voklobák na Vysočině. To jsou tři 
názvy pro jednoho skřítka, který žije v lesích, 
má rád samotu a ticho. Proto ve městě ho nepo-
tkáte. Ve městě žijí většinou zlomyslní skřítci. 
Třeba „Zášupák“. Ten vytrvale schovává li-
dem všechny odložené věci, a pak je škodolibě 
pozoruje, jak je hledají. Někteří lidé z toho 
zblbnou a vzdělaní snobové, kteří říkají místo 
hovno nikoliv, tvrdí, že má nějakýho Alzhaj-
mra. Čert ví, co to je za sakramenta, protože 
vod vzdělanců nemůžete čekat nikdy nic dob-
rýho.

Starej lesník z Hájenky pod „Náchodskou 
boudou“ vyprávěl příběh, který slyšel od své 
báby, že se tam kdysívávejc poflakoval tulák, 
jménem „Macoun“. ...

Více naleznete v knize.
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MAĎARSKÉ
ŘÍČNÍ

SUMÉRSKÉ
CHEMICKÁ NÁPOVĚDA: ZKRATKA ZKRATKA UDĚLENÍ

MUŽSKÉ ATILA, AN, DY, ŘÍMSKY
VCHOD TVOR S ZNAČKA BICYKLY PRO HUDBU STAVEBNÍ OCHRANY

KŘESTNÍ BOŽSTVO PAROLA, KU, TISÍC
KLEPETY DUSÍKU K FILMŮM PARCELY UPRCHL.
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Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Země se v kosmu potká s jinou planetou a ta se jí ptá: „Jak se pořád máš?“ „Ále - mizerně, někde jsem se nakazila lidmi.“ („viz tajenka“)
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FK PROSEČ

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

O POHÁR MĚSTA PROSEČ

SOBOTA 25. 6. 2016 OD 8 HODIN

Turnaj je určený pro rekreační hráče + aktivní fotbalisty maximálně do 
úrovně 1.B třídy. Startovné 600,- Kč za tým, platba bude uhrazena na místě, 
přihlášky týmů posílejte na email fk@prosec.cz (přihláška musí obsahovat 
název týmu a kontaktní osobu včetně telefonu). Turnaj je omezen 
maximálním počtem 16 týmů.



 Prosečský zpravodaj 5/2016  str. 12 www.prosec.cz

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.

DJ HORÁLEK
DISKOTÉKA

8.7.2016

PROSEČ
VSTUPNÉ 20-21.30 hod. 30 Kč

RYCHTÁŘOVY SADY

vstupné 21.30-02 hod. 60,- Kč

19341934

FK PROSEČ
- PNEUSERVIS
- NOVĚ SERVIS A OPRAVY KLIMATIZACÍ
- opravy podvozku vozidel
- diagnostika, opravy a seřízení motoru
- autoklempířské a autokarosářské opravy 
- seřízení geometrie náprav
- opravy brzdových systémů
- příprava vozů na STK
- výměny autoskel
- certifikovaná montáž tažných zařízení
- opravy startérů a alternátorů
- veškeré mechanické opravy 

více na : tel.: 607 934 690, 721 040 792, 604 537 842

DJ FIKEJZ
DISKOTÉKA

1.7.2016

PROSEČ
VSTUPNÉ 20-21.30 hod. 30 Kč

RYCHTÁŘOVY SADY

vstupné 21.30-02 hod. 60,- Kč

19341934

FK PROSEČ

80. a 90. léta

DEN PRO PEJSKY       
ZKO SKUTEČ

3. ročník
Kdy:     25. 6. 2016 začátek v 9.00 hod
Kde:     cvičák ZKO Skuteč
Tel.:  799 503 769, 731 789 132
Propozice:  www.zulu51.webnode.cz

Den plný zábavy (oslava pejsků 
všech ras a původu), pro celé ro-
diny, soutěže, ukázky výcviku.  
Občerstvení zajištěno.

Dárek pro každého soutěžícího, 
poháry pro 3 místa v kategorii a 
hodnotné dary (pamlsky, granule, 
pelechy, přepravky, knížky, časopisy, 
vodítka, dorty).

Sponzoři akce: Město Skuteč, Město Proseč, VNT 
electronics, Fair Credit, Tekro.cz, Mudr. Jiří Andrýs, Svi-
tap Svitavy, Nakladatelství Plot, 4DOX, Mira Mar s.r.o., 
Sokol Falco, Dokonalá Láska, Zulu, psí hotel Proseč.  

Pořadatelé akce Vás všechny zvou. Budeme rádi za další 
sponzory, které samozřejmě uvedeme v katalogu akce, le-
tácích i na akci samotné. Děkujeme.

Zuzana Švihrová, Psí hotel a škola ZULU

SMS infokanál
PŘIHLÁŠENÍ – odešlete SMS v tomto tvaru:

IK PROSEC REGISTRUJ 
na telefonní číslo 736 301 599

ODHLÁŠENÍ – odešlete SMS v tomto tvaru:
IK PROSEC ODREGISTRUJ 
na telefonní číslo 736 301 599


