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Změny v účtování stočného
Podle aktuálních informací Vodá-

renské společnosti Chrudim zavádí  
dodavatel pitné vody do našich do-
mácností fakturaci vodného měsíčními 
zálohovými  platbami a celkové  vyúč-
tování  za  dodanou  vodu  proběhne  
po odečtu  vodoměru  jednou  ročně. K  
tomuto  způsobu  fakturace  vodného  
chce vodárenská společnost přejít po-
stupně u všech svých zákazníků.

Z výše popsaného vyplývá, že pro-
vozovatel kanalizace, kterým je město 
Proseč, již nebude mít u domácností se 
zálohovými platbami vodného aktuální 
podklady pro fakturaci stočného. Aby 
byl zachován rovnoměrný příjem do 
rozpočtu města a rovnovážné výdaje 
domácností jako doposud, město vy-
staví v těchto případech třikrát  čtvrt-
letní fakturu. Cena stočného za dané 
čtvrtletí bude vycházet z průměrného 
množství odvedené splaškové vody za 
čtvrtletí v předešlém roce. Po obdržení 
ročního vyúčtování od VS Chrudim se 
skutečně spotřebovaným množstvím 
vody v daném roce, dojde k vystavení 
čtvrté faktury, která vypořádá případné 
přeplatky či nedoplatky na stočném 
za uplynulé období. U domácností, se 
kterými VS Chrudim uzavře smlouvu 
na zálohované vodné, uzavře město 
Proseč dodatek  ke smlouvě na stočné, 
který řeší nový způsob účtování a fak-
turace. Tam, kde zatím nedojde k zá-
lohovým platbám vodného, zůstává 
úhrada stočného nezměněna.   

Dále občany informujeme, že vzhle-
dem k trvale rostoucím nákladům na 
poštovné, připravuje město možnost 
zasílání faktur za stočné zdarma přes 
internet. Fakturace zasílaná poš-
tou bude v budoucnosti zpoplatněna. 
Pokud se rozhodnete  pro zmíněný 
způsob doručování faktur, prosíme 
oznamte to osobně v účtárně  na 
MěÚ v Proseči (Janečková), telefo-
nicky 468 005 025, nebo e-mailem   
fakturace@prosec.cz. Děkujeme za  
pochopení.

Karel Hloušek, 
člen Rady města Proseč                                                                                            

Letošní Cyklo Maštale opět s rekordním počtem závodníků
Již 16. ročník tradičního závodu hor-

ských kol Merida Cyklo Maštale 2016 je 
za námi. Město Proseč a široké okolí žilo 
celou sobotu 11. června 2016 sportem. 
Počasí nám téměř vyšlo a na start se po-
stavil opět rekordní počet závodníků, ten-
tokrát jich bylo 1091. Celou akci výborně 
moderoval Jan Rýdlo. Novinkou oproti 
minulým ročníkům byla změna tratí, 
které byly obtížnější, a přidání nového 
závodu pro děti na 5 km. Záštitu nad ce-
lou akcí převzal, svou účastí nás potěšil 
a všechny kategorie odstartoval hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický. 
Všem, kteří se na přípravě a organizaci 
této náročné akce podíleli patří velké díky.

Jan Macháček,
starosta města a předseda SOTM

74. výročí od vyhlazení osady Ležáky
V neděli 26. června 2016 proběhl v Le-

žákách pietní akt k 74. výročí od vyhla-
zení osady Ležáky, kterého se zúčastnili 
zástupci města Proseč, aby jménem všech 
našich občanů, položením květinového 
věnce, uctili památku na 51 zavražděných 
obyvatel. Před 74 lety 24. června 1942 
byla vyhlazena celá osada jako odplata za 
atentát na říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Z 53 obyvatel osady přežily 
pouze dvě děti, sestry Šťulíkovy, všichni 
dospělí byli zastřeleni na Zámečku v Par-
dubicích a děti postupně zplynovány v 
polském Chelmnu. Tryzny se zúčastnili 
také přeživší z Ležáků a Lidic.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Setkání bývalých žáků  
prosečské školy

Již zase uplynul celý rok, co jsme 
se my, bývalí žáci prosečské školy se-
tkali 21. května v hospůdce „U Míry“. 
Toto naše setkání bylo v pořadí již 
čtrnácté a musíme kladně hodnotit 
to, že si i v našem věku a při různých 
zdravotních potížích uděláme chvíli, 
při které dokážeme zavzpomínat na 
doby prožité ve školních lavicích, na 
naše bývalé spolužáky, na naše učitele 
a vše co jsme tehdy společně prožívali. 
Kladně musíme hodnotit i tu skuteč-
nost, že my, kteří se scházíme teď již 
každoročně, nemáme žádnou absenci 
v docházce kromě několika omluve-
ných, ale ty zase nahradí ti, kteří se ne-
mohli zúčastnit v roce minulém. Naše 
letošní setkání opět vylepšil Jarda Síla 
a při písníčkách našeho mládí jsme 
rádi zavzpomínali. I při našem věku 
to nezdáváme a další setkání, bude-li 
nám dopřáno, plánujeme na sobotu 20. 
května 2017 ve 12 hodin v naší oblí-
bené hospůdce.

Václav Odehnal, Liboslav Krčil

Uzavření sběrného dvora
Výkupna a sběrný dvůr bude uza-

vřena z důvodu dovolené od 8. 8. 2016 
do 14. 8. 2016.

Žádáme občany, aby mimo pracovní 
dobu, příp. v době uzavření sběrného 
dvora nezanechávali odpad před bra-
nou sběrného dvora (např. ledničky, 
elektrospotřebiče, pneumatiky, části 
nábytku a další).

Jana Mencová

Když jsem si v květnovém zpra-
vodaji přečetla oficiální slovní po-
pis městského znaku, nedalo mi 
to, abych nesedla a nesepsala verzi, 
kterou znám od svého tatínka, verzi 
mnohem patriotičtější. Můj otec Josef 
Kovář, vynikající znalec Proseče a je-
jího okolí, vyprávěl: 

Znak Proseče pochází z doby rytíře 
Toulovce, tři kopce jsou Bor, Chlum, 
Borek u Budislavi a představují rozsah 
jeho panství. Černý kohout symbolizuje 
vypálení Proseče moravskými pány v 
hluboké černé noci, jeho hřeben je ohnivý 
jako plamen na hřebenech hořících domů. 
Kohout stojí na prostředním kopci neboť 
právě les na Chlumu daroval Toulo-
vec pohořelým, aby mohli Proseč znovu 
postavit. Klenot v podobě jelena byl ke 
znaku připojen až později jako památka 
na zázračné zjevení svatého patrona 
myslivců u studánky pod Pasekami vedle 
Huťácké silnice, kde se až do dneška říká 
„U Huberta“.

Uznejte milí čtenáři, nezní to na-
šim lokálpatriotickým uším známěji 
a romantičtěji, než přísně historický 
popis podvýboru pro heraldiku? Ten 
je jenom asi pravdivější než vyprávění 
mého tatínka.

Marie Jeništová

Merida Cyklo Maštale 2016
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Koutek naší kronikářky: Výročí 50 let od úmrtí čestného občana Rudolfa Fleischmanna 
V letošním roce uplynulo 50 let od úmrtí 

Rudolfa Fleischmanna, organizátora udě-
lení občanství Proseče bratřím Mannům v 
letech 1935 – 1936. 

Narodil se 13. 10. 1904 v Dobříši. Vy-
studoval obchodní akademii v Berouně. 
Do Proseče se přiženil, vzal si za ženu 
dceru faktora ručního vyšívání Emila Ko-
sinera. Tak se stal švagrem Bernarda Kosi-
nera, spisovatele, psychologa a literárního 
kritika, jehož prostřednictvím se seznámil 
s celou řadou osobností naší kultury (Ja-
roslav Ježek, J. B. Kozák a další). Praco-
val jako účetní a později i spolumajitel v 
továrně svého tchána. V roce 1929 se jim 
narodila dcera Milena, ale brzy na to mu 
náhle zemřela žena Eliška (1931). Během 
několikaletého léčení tuberkulózy plic se 
seznámil se svou druhou ženou, lékařkou 
Soňou Živovou. V novém manželství se 
jim v roce 1935 narodila dcera Eva.

Fleischmann byl velmi zdatný obchod-
ník, podnikatel a navíc známý veřejný čini-
tel. Byl členem strany národních socialistů 
a stoupencem společného postupu všech 
demokratických složek proti hrozbě faši-
smu. Ve 30. letech 20. století se aktivně 
podílel na prosečském veřejném životě. 
Když se od prof. J. B. Kozáka dověděl o 
těžkostech rodiny Mannových a o smrtel-
ném nebezpečí, které jim hrozí, rozhodl se, 
že se pokusí získat obecní zastupitelstvo v 
Proseči, se starostou Janem Herynkem v 
čele, pro myšlenku, aby Mannům bylo v 
Proseči uděleno domovské právo, nutné 
pro udělení československého státního 
občanství. Kromě starosty, který tuto my-
šlenku podpořil, musel získat prostřed-
nictvím děkana Aloise Jeřábka zastupitele 

lidové strany, která měla v zastupitelstvu 
většinu. I přes četné námitky: „Za hrani-
cemi naší země stojí německá armáda a 
my máme přijmou hned dvě německé ro-
diny nebo obavy, že Mannovi jsou Židé“, 
bylo 25. srpna 1935 uděleno prosečské do-
movské právo Heinrichu Mannovi 9 hlasy 
z 15 přítomných. V následujícím roce pak 
Thomasu Mannovi a členům jeho rodiny.

Na začátku okupace v březnu1939, byl 
Fleischmann varován, že má být zatčen. S 
pomocí přátel a s falešnými doklady se mu 
podařilo emigrovat do Anglie. V nepří-
tomnosti byl odsouzen k trestu smrti. Před 
blížící se druhou světovou válkou stihla 
jeho žena zachránit obě dcery Milenu a 

Evu odjezdem do Velké Británie vlakem 
Nicholase Wintona. Usadili se v Prestonu 
a jejich dům se stal útočištěm pro české 
letce i vojáky. S Thomasem Mannem ho 
pojil doživotní přátelský vztah.

Zemřel v Prestonu 4. 1. 1966 a urna s 
jeho popelem byla  na jeho přání uložena 
na evangelickém hřbitově v Proseči.

Město Proseč udělilo 28. 2. 2012 Ru-
dolfu Fleischmannovi Čestné občanství 
Proseče in memoriam. Toto ocenění si 
převzaly i jeho dcery Milena Grenfell- 
Baines a Eva Paddock.

Miluška Rejentová, 
kronikářka města

Co možná nevíte
Magdalena Dobromila Rettigová, 

známá česká kuchařka a národní budi-
telka, žila v Litomyšli od roku 1834 do 
své smrti v roce 1845. Spisovatelka, ko-
respondentka časopisu Květy, básnířka 
a autorka divadelních her neovládala do 
svých osmnácti let vůbec češtinu. Když 
ovlivněna svým vlasteneckým mužem  
Sudipravem započala kariéru spisovatelky, 
stala se jednou z prvních píšících žen. 
Kromě vaření, psaní a organizace spole-
čenského života měla Rettigová ještě je-
den  neobvyklý koníček – byla nadšeným 
mineralogem.

Svému muži porodila celkem jedenáct 
dětí. Nejslavnější dcera Jindřiška působila 
jako primadona v Královské opeře v Mni-
chově a jako koloraturní pěvkyně ve Sta-
vovském divadle v Praze a ve Štýrském 
Hradci. Jeden z jejích synů Josef Ondřej 

vstoupil do řádu piaristů a stal se uznáva-
ným profesorem v Hustopečích na Mo-
ravě. Celý život se věnoval astronomii a 
také koníčku své matky – mineralogii.

              Miluška Rejentová, 
kronikářka města

Poděkování
Děkujeme za velmi pěkný jarní koncert 

pěveckého sboru DUHA, který svými pís-
ničkami vždy potěší. Musíme ještě vzpo-
menout na vánoční koncerty – CVRČCI 
a DUHA z 9. 12. 2015 a krásný zážitek 
ze 17. 12. 2015. Paní vedoucí, hudeb-
nímu doprovodu, všem členkám sboru 
i těm, které po několikaletém působení 
odcházejí, přejeme hodně štěstí, těšíme se 
na koncerty další a zveme ostatní spolu-
občany i mladší. 

Klub seniorů Proseč

Fotografie z roku 1931 od paní Jaroslavy Kosové z Olomouce:
Nevěsta Anna Polanská, ženich Josef Hromádko, vedle nevěsty sedí její bratr Antonín Po-
lanský, za ním stojí Rudolf Fleischmann – svědek ženicha, vedle ženicha sedí jeho bratr 
František Hromádko, za ním stojí Jaroslav Jelínek - svědek nevěsty.



 Prosečský zpravodaj 6/2016  str. 4 www.prosec.cz

Pohádková cesta – pokus č. 2
Po loňském neúspěchu, kdy nám počasí 

nedopřálo užít si příjemný den na připra-
vené pohádkové cestě, jsme v sobotu 4. 
6. „vstoupili podruhé do stejné řeky.“ Po 
dlouhých opravách, přípravách a vylep-
šeních jsme s odhodláním postavili deset 
pohádkových stanovišť vedoucích po Pla-
netární stezce do Rychtářových sadů.

Na startu v pohádkové chaloupce lí-
ného Honzy dostaly děti na cestu pohád-
kovou mapu, raneček s buchtami a vydaly 
se na svou pohádkovou cestu. Na prvním 
stanovišti pomohly včelce Máje odnosit 
pyl do úlu, na dalším probudily Šípkovou 
Růženku, nebály se a nakrmily Otesánka, 
Králíkům z klobouku pomohly uklidit 
jejich mrkvičku a pak na kolečku povo-
zily Krtečka. Odvážně pomohly Třem 
prasátkům postavit jejich domečky zbou-
rané zlým vlkem, u Kohoutka a slepičky 
se naučily poznávat různé byliny. Cestou 
se dále dostaly až k Elišce ze mlejna, kde 
spolu s čertíkem pomohly odnosit pytle s 
moukou a u vodníka se opět naučily něco 
nového. Nakonec je už čekalo jen velké 
prádlo u Pejska a Kočičky a pak hurá do 
království v Rychtářových sadech. Král a 
královna dětem předaly poctivě vydobytý 

poklad a u skřítků si děti zatočily kolem 
štěstí a odnesly si krásnou výhru. V po-
hádkové dílničce si mohly vyrobit krá-
lovskou korunu. Po zbytek odpoledne si 
užívaly skákacího hradu, malování na ob-
ličej a spolu s moderátory doprovodného 
programu opravovaly pohádky.

Ani v letošním roce s námi počasí ne-
bylo příliš shovívavé, ale nevzdali jsme to s 
prvními kapkami, a tak naší pohádkovou 
cestou prošlo přes dvě stovky dětí, jejichž 
radost a rozzářené oči jsou pro nás hna-
cím motorem do dalších akcí. Děkujeme 
sponzorům: Město Proseč, Restaurace U 
Toulovce, COOP Jednota Dohlížecí vý-
bor Proseč, Ergotep CSR Institut o.p.s. a 
Ravensburger, díky kterým můžeme na-
bídnout i bohatý doprovodný program a 
krásné odměny pro děti. Na úspěchu akce 
se podílí i spousta dobrovolníků, kterým 
tímto také děkujeme.

Děkujeme Vám všem, kteří jste s námi 
prošli cestou pohádek a vytvořili jste tak 
skvělou atmosféru celého odpoledne. Tě-
šíme se na další společné zážitky třeba již 
na podzimních slavnostech…

Maminky z klubu Hnízdo
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Skautské soutěžení světlušek a vlčat v Proseči
Skautský rok má svůj rytmus a své pra-

videlné akce. Celý rok od září se členové 
oddílu scházejí na pravidelných schůz-
kách, hrají zábavné hry, ale také se učí 
spoustu zajímavých a praktických věcí. 
Mezi ně patří například znalost přírody, 
zdravotnická pomoc při úraze nebo třeba 
orientace podle mapy.

Na jaře potom přichází čas vyzkoušet si 
to, co jsme se za celý rok naučili a změřit 
své schopnosti s ostatními. K tomu slouží 
skautské závody na místní, okresní, kraj-
ské i celostátní úrovni.

Naše prosečské středisko se v letoš-
ním roce nabídlo a uspořádalo závody 
pro okres Chrudim v kategorii mladších 
děvčat a chlapců-tedy světlušek a vlčat. V 
sobotu 7. května se do Proseče sjely sou-
těžní hlídky ze středisek chrudimského 
okresu, aby společně soutěžily v různých 
disciplínách. 

Protože se závody konaly v Toulovcově 
kraji, nemohl tento náš dobrý rytíř na 
tomto klání chybět. Toulovec, který při-
jel na svém koni, děti nejen přivítal, ale 
také vyzval k tomu, aby mu pomohly najít 
ztracený poklad. Soutěžilo se tedy v po-
znávání přírodnin, v ošetření zraněného, 
v přípravě jídla, překonávání překážkové 
dráhy a v jiných dovednostech. Za ka-
ždou disciplínu děti získávaly zlaťáky z 
Toulovcova pokladu a na konci závodu 
daly dohromady pěknou hromádku zla-
tých mincí. Každé stanoviště bylo také 
hodnoceno bodováním podle toho, jak se 
hlídce dařilo. 

Na závěr, po sečtení všech bodů, byli 
vyhodnoceni a oceněni ti nejlepší. V ka-

tegorii vlčat se na prvním místě umístila 
hlídka ze střediska Heřmanův Městec a 
velkou radost nám udělala naše děvčata, 
protože v kategorii světlušek se umístila 
na prvním místě a postoupila tak na kraj-
ské kolo tohoto závodu. 

Celou sobotu nás provázelo krásné 
slunečné počasí. Účastníci si kromě sou-
těžení mohli užít také doprovodného 
programu. Největším táhlem byl náš ob-
líbený lanový kolotoč, jízda na koni, nebo 
střelba ze vzduchovky a kuše. Kdo měl 
zájem o výtvarné věci, mohl si vyzkoušet 
malování na kameny.

I přes to, že příprava závodů byla ná-
ročná, prožili jsme krásný den. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat nejen 
všem členům našeho prosečského stře-
diska za pomoc, bez které bychom nebyli 
schopni tuto náročnou akci uspořádat, ale 
také panu Bačovi, který na závody přijel 
se svým koněm, na kterém se projel nejen 
rytíř Toulovec, ale také děti, panu Skalní-
kovi, který celé závody fotografovat a dále 
městu Proseč za zapůjčení laviček a stolů. 

Skautské středisko Proseč
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Družinka světlušek na krajských závodech
Z okresního kola Závodu vlčat a světlu-

šek postoupila do kola krajského, které se 
konalo 4. 6. 2016 v Pardubicích ve skaut-
ském centru Vinice, i družinka světlušek 
z Proseče. Závody se nesly v duchu cesty 
kolem světa, a tak se světlušky vydaly v 
cestovatelských kostýmech poznávat svět. 
Na cestu kolem světa se vydalo dohro-
mady 21 družin (9 družinek světlušek a 
12 družin vlčat). Během putování dru-

žiny navštívily 9 státu a v každém z nich 
splnily zapeklitý úkol. Jakmile proces-
tovaly svět, doplnily své síly a nezbývalo 
nic jiného, než počkat na výsledky této 
strastiplné cesty. Světlušky z Proseče se 
umístily na krásném 4. místě. Tímto jim 
ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za 
reprezentaci v krajském kole! 

Za skautské středisko Toulovec Proseč 
Vanda Šlechtová 

Hokejová mládež se zúčastnila mezinárodního turnaje v Nymburku, tři hráči Skutče byli z Proseče

V pátek 17. června se v Nymburku 
uskutečnil tradiční mezinárodní turnaj 
kategorie U8. Klání se zúčastnilo devět 
mužstev, která byla rozlosována do tří 
skupin (Skupina A: Kazachstán A, Nový 
Bydžov, Havlíčkův Brod. Skupina B: 
Kazachstán B, Chrudim, Karlovy Vary. 
Skupina C: Nové Město na Moravě, 
Skuteč, Jičín)

Ve skupině se hrálo systémem každý s 
každým. Hrací doba byla 2 x 12 minut. 
Každá polovina zápasu byla brána jako 
jedno samostatné utkání.

Ve skupině B ne-
našel celek Chru-
dimi přemožitele a 
bodově se vyhoupl 
na první místo po 
základní části. Dob-
rou formu prokázali 
Chrudimští i v play 
off a postoupili až do 
finále.

Druhý zástupce 
našeho okresu ze 
Skutče prošel sku-
pinou s bilancí dvou 
výher, jedné remízy a 

jedné prohry (1. záp. 3:0, 0:0. 2. záp. 0:3, 
3:1.). Tyto výsledky Skutečským stačily 
na celkové šesté místo a postup do osmi-
finále, kde narazili na hráče Kazachstánu 
B. Východočeši zápas proti zahraničnímu 
konkurentovi zvládli a po polovinách 3:0 
a 1:1 postoupili do čtvrtfinále.

V tom HC Skuteč narazila na protiv-
níka z Jičína, s kterým se již utkala ve 
skupině. První polovinu zápasu skutečští 
hráči ovládli 2:0, v druhé však prohráli 
1:3 a o postupu do semifinále musely 
rozhodnout samostatné nájezdy, v kte-

rých stálo štěstí na straně Skutče. Získala 
tak postup do semifinále, kde se střetla s 
chrudimským týmem. V tomto souboji 
se z celkového vítězství 4:3 a postupu do 
finále radovali malí Chrudimáci. Na Sku-
teč zbyl jen souboj o třetí místo s Kazach-
stánem.

V boji o bronzové medaile doplatili 
Skutečští na vyčerpávající průběh turnaje. 
Úbytek sil byl znatelný i na konečném vý-
sledku 7:1 (4:0, 3:1). Skuteč se tak s tur-
najem loučila krásným čtvrtým místem a 
i přes prohnaný poslední zápas panovala 
v týmu dobrá nálada. „Chtěl bych týmu 
poděkovat za bojovnost, jakou na tur-
naji předvedl," řekl trenér Skutče Tomáš 
Hendrich.

Chrudimští ve finále nastoupili proti 
Havlíčkovu Brodu. Celek z Vysočiny byl 
jako jediný nad síly Chrudimáků. Ti tedy 
obsadili výborné druhé místo.  Sestava 
Skutče: Hendrich ml. – Martinů, Pospí-
šil, Stýblová, Kunhart, Beránek, Prášek, 
Vítek, Rejman, Bárta, Hunáček ml. Tre-
néři: Hendrich, Hunáček.  Nejlepší stře-
lec se stal skutečský Lukáš Martinů s 11 
góly. (vkn)

Jakub Novotný, Chrudimský deník
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Zderazští mladí hasiči druzí v Pardubickém kraji
10. a 11. června se družstvo mladých 

hasičů zúčastnilo Krajského kola hry Pla-
men, které se tentokrát konalo v nedaleké 
Skutči. Do soutěže se probojovaly nej-
lepší týmy ze všech okresů Pardubického 
kraje.

Po důstojném zahájení, kterého sou-
částí byl i slavností nástup všech rozhod-
čích a družstev, následovala první dis-
ciplína – štafeta CTIF. Tam naši mladí 
hasiči položili základ ke svému úspěchu. 
Závod požární všestrannosti družstvo 
trochu pokazilo, ale hned druhý den 
ráno si spravilo náladu vítězstvím v krá-
lovské disciplíně, kterou bezesporu po-

žární útok je. Od té chvíle jsme si připa-
dali jako na houpačce a po 4. disciplíně 
(požárním útoku CTIF) jsme se dělili 
s Dolní Dobroučí o první místo, které 
znamenalo postup do celorepublikového 
kola konaného v Českých Budějovicích. 
Pátou disciplínou byla štafeta požárních 
dvojic a poslední štafeta 4 x 60 metrů s 
překážkami. O 1. místo naši mladí hasiči 
bojovali doslova do posledního centime-
tru této  štafety, ale štěstěna se od nás v 
tuto rozhodující chvíli trochu odvrátila. 
Domníváme se však, že i 2. místo je v tak 
velké konkurenci velkým úspěchem a naši 
mladí hasiči ukázali celému Pardubic-

kému kraji, že „umí“. 
Velký vliv na umístění našeho týmu 

měla zcela jistě i obrovská podpora fa-
noušků, kteří přijeli na soutěž v hojném 
počtu.

Všem členům družstva patří velké po-
děkování za vzornou reprezentaci nejen 
naší obce, ale i celého okresu Chrudim a 
přejeme spoustu dalších úspěchů. Velké 
díky však patří i vedoucím, které naše 
mladé hasiče připravují, zvláště potom 
Marušce Broulíkové.

Za kulturní komisi obce
Martina Nováková

Vepřové hody a 1. ročník soutěže o Zderadákův pohár
V sobotu 28. května uspořádal Sbor 

dobrovolných hasičů ve Zderazi tradiční 
vepřové hody, které byly v letošním roce 
spojeny s prvním ročníkem Zderadákova 
poháru v nočním požárním útoku. Toho 
se zúčastnilo 43 družstev z různých částí 
celé republiky. Jsme velice rádi, že naši 
soutěž podpořila i družstva dobrovolných 
hasičů z okolních obcí – Perálce, Záboří, 
Boru, Hluboké a další.

Vepřové hody se konaly již od dopoled-
ních hodin a zabíjačkové speciality chut-
naly. V odpoledních hodinách se však za-
čaly nad Zderazí honit mraky, ze kterých 
se každou chvíli spustil silný déšť. Kdo 
by si myslel, že toto počasí odradí soutě-
žící hasiče od účasti na nočních závodech, 
pletl by se. A my si jich za to velice vá-
žíme. Někteří z nich u nás totiž dokonce 
nocovali ve stanech. 

Výkony týmů byly i přes nepřízeň po-
časí na velmi vysoké úrovni a soutěž pro-
bíhala podle časového harmonogramu. 
Několik menších problémů se z důvodu 
vyplavení deštěm objevilo, ale průběh zá-
vodu neohrozily. V soutěži mužů vystou-
pily na stupně vítězů družstva Širokého 
dolu, Perálce a Zderaze. V kategorii žen 
zvítězily Hartmanice. Soutěžícím byly 
díky sponzorům rozdány ceny v hodnotě 

převyšující 50 000 Kč. 
Velké poděkování patří všem, kteří akci 

připravovali, podpořili ji a zapůjčili vyba-
vení (Proseč, Perálec, atd.).

Myslím, že jsme položili kvalitní základ 
pěkné tradici a věřím, že se k nám budou 
soutěžící i ostatní návštěvníci rádi vracet. 
Tato organizačně velice náročná akce dů-
kladně prověřila celý náš sbor a jsme rádi, 
že se i přes nepřízeň počasí vydařila. 

Za SDH Zderaz
Petr Novák
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Zprávičky z perálecké školičky
Za zvířátky na Pasíčka … jsme se vy-

pravili 29. dubna. Cestu do Proseče jsme 
absolvovali autobusem a potom, jak jinak 
než po svých, směr Pasíčka. Počasí nám v 
tento den přálo, a tak jsme si pobyt mezi 
zvířátky příjemně užili. A protože nejsme 
z cukru, na cestu zpět do Perálce jsme 
se vydali opět pěšky. Cesta lesem nám 
uběhla co by dup, a paní kuchařka nás 
bez velkého zpoždění vítala k obědu. 

Do Perníkové chaloupky … vedla naše 
cesta na školním výletě 19. května. Jízda 
vlakem ze Žďárce do Pardubic byla pro 
mnohé nejmenší prvotním zážitkem. 
Zato plavba po Labi lodí Arnošt byla 
velkým zážitkem pro většinu z nás. Labe 
však okolo Perníkové chaloupky neteče, a 
tak jsme z Kunětic šlapali asi 4 km pěšky. 

S Kunětickou horou na dohled jsme po 
chvíli dorazili k chaloupce, která sice 
nebyla z perníku, zato uvnitř bylo per-
níčků, kam jste se podívali. Potkali jsme 
se s Dědkem a Ježibabou, vyzkoušeli si s 
Jeníčkem a Mařenkou cestu nočním le-
sem, prošli nebem i peklem … my malí 
jsme se přece jenom trochu báli. Kdo si 
chtěl udělat radost, koupil nějaký perní-
ček na památku domů. Zamávali jsme a 
ze zastávky U perníkové chaloupky nás 
autobus městské dopravy zavezl opět na 
vlakové nádraží do Pardubic. A vlakem 
zpátky do Žďárce. My, co jsme v auto-
buse tvrdě usínali, jsme ve vlaku opět ná-
ležitě ožili, takže ve Žďárci si nás rodiče 
vyzvedávali v dobré a veselé náladě s ba-
tohem prázdným od snědených svačin a 
plným zážitků. 

Hry před Večerníčkem … se jmenoval 
odpolední program pro rodiče a veřej-
nost na školní zahradě, kterým vyvrcholil 
projektový týden na téma Z pohádky do 
pohádky, aneb co přinese Večerníček. Po 
celý týden jsme si hráli s pohádkovými 
postavičkami z Večerníčků. Vzpomínali 
jsme i na ty méně známé. Někteří z nás 
sledovali aktuální Večerníčkové příběhy 
večer doma a ráno se tak staly motivací k 
rozhovorům. Hry před Večerníčkem jsme 
zahájili zpěvem známé písničky Večerní-
ček a představením našich kostýmů z po-
hádek. Potom již čekaly na přítomné ná-
vštěvníky hravé úkoly, které přinesl sám 
Večerníček. Házeli jsme do klobouku 
u Boba a Bobka, zdolávali slalomovou 
dráhu s kočárkem u Káti a Škubánka, 
lovili z rybníka Brčálníka u Rákosníčka, 
míchali barevné lektvary u Malé čaroděj-

nice, poznávali hudební nástroje u Cvrčka 
a ještě mnoho dalšího. Kdo všechny úkoly 
splnil a náležitě si pohrál, získal drobnou 
odměnu. Opékání a posezení u ohně se 
stalo již tradičním zakončením společně 
prožitého odpoledne. A co následovalo? 
Večerní dobrodružná hra a samozřejmě 
přespávání ve škole a školce, na které se 
celý rok těšíme.  Věřte nebo ne, ve spa-
cáku usínají děti rychleji než v postýlce. 
Vyzkoušejte. 

A protože další školní rok je téměř u 
konce, nezbývá, než popřát všem slu-
nečné prázdniny a v září opět nashle-
danou zde, na stránkách Prosečského 
zpravodaje, nebo přímo u nás ve škole v 
Perálci.  Více na www.skolaperalec.cz

Za ZŠ a MŠ Perálec  Monika Klofátová
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KVĚTEN 2016 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
ŠOTEK VYHRÁL!!!

I v letošním roce se náš Šotek zúčastnil 
soutěže o nejlepší školní časopis. Krajské 
kolo soutěže probíhá každoročně na jaře, 
takže jsme v březnu odeslali výtisky na-
šich časopisů a přihlášku a pak už jsme jen 
netrpělivě očekávali verdikt poroty.  Ta 

se sešla koncem dubna a její rozhodnutí 
pro nás bylo velice radostné-jsme znovu 
první!  Máme velikou radost a vy, naši 
čtenáři, ji určitě budete sdílet s námi. Jste 
to především Vy, kteří nás svým zájmem 
o náš časopis „ženete“ k tomu, abychom 
se snažili jeho úroveň udržovat nebo zvy-
šovat. Takže díky a radujte se s námi! Vaše redakce

SMÍM PROSIT?
Smím prosit? Tato věta zazněla i v naší 

škole. V květnu proběhlo mini taneční 
pro žáky 9. třídy a přihlásili se i někteří 
žáci z třídy osmé. Vyučujícím lektorem 
byl pan Novák z Chrudimi. Spolu s ním 
přijela jedna z jeho žákyň Adéla Niščá-
ková.

Taneční proběhlo v pěti lekcích, ve 
kterých jsme se naučili spoustu užiteč-
ných věcí a hlavně drobet společenského 
chování. Naučili jsme se například: svižný 
Jive, ladný Waltz, Blues, Cha-chu, Polka, 
Countri a klock.

Všechny tance jsme se učili pilně a na 
konci jsme naše umění předvedli svým ro-
dičů. Všem se to moc líbilo a pro všechny 
to určitě byla milá zkušenost. A pokud 
to někoho zaujalo, tak se jistě přihlásí na 
opravdové velké Taneční. Karolína Vávrová

HUČÁK
Ve čtvrtek 28. dubna se žáci 8. A a 9. 

třídy zúčastnili exkurze do informačního 
centra Obnovitelné zdroje a do vodní 
elektrárny na Labi jménem Hučák, která 
se nachází v Hradci Králové.

Zde jsme se nejdříve podívali na krátký 
film o různých druzích energie a její vý-
robě.

Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny 
(po třídách) a naši průvodci nás provedli 
velmi pěknou expozicí, kde jsme viděli, 
jak se vyrábí energie ve větrných, vodních 
a solárních elektrárnách, dozvěděli jsme 
se, co je biomasa a k čemu je dobrá. Také 

jsme se dozvěděli něco o historii elek-
trárny a viděli jsme i jak funguje výroba 
energie pomocí vodní turbíny a generá-
toru.

Před odjezdem domů jsme stihli i 
krátký rozchod v nákupním centru.

Exkurze se nám všem moc líbila a do-
zvěděli jsme se hodně nových a zajíma-
vých informací. 

Ema Sodomková, Kateřina Stodolová
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PŘEDNÁŠKA PRVNÍ  
POMOCI

 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 hor-

ský záchranář v Krkonoších. Tuto práci 
vykonává už několik let. Povídal nám o 
poskytnutí první pomoci a spojil to i s 
jeho praxí. Nejprve nás poučil o tom, jak 
poznáme žilní nebo tepenné krvácení, jak 
ho zastavíme a jaké je vlastně číslo na 
záchrannou službu. Potom nám řekl, co 
dělat, když má člověk otevřenou zlome-
ninu a nakonec nám ukázal, jak se zacho-
vat, když člověk nedýchá nebo má zástavu 
srdce. S sebou měl i defibrilátor, který 
nám ukázal, ale nemusel nám k tomu nic 
říkat, protože tento přístroj mluví sám. 
Na závěr nám pustil video o dopravních 
nehodách z pohledu záchranáře. Celou 
svoji přednášku doplňoval vtipnými ko-
mentáři a mnoha vlastními historkami. 

Nenudil se zejména Max, který celou 
dobu působil jako figurant. Děkujeme 
panu Bernklauovi za hezkou přednášku, 
která jako jedna z mála byla zábavná.

Aneta Pospíšilová, Michaela Oherová

NA NÁVŠTĚVĚ V KLUBU 
SENIORŮ

V úterý 31. května se žáci 9. třídy vy-
pravili na návštěvu do Klubu seniorů. 

Tato návštěva byla dopředu domluvená, 
my deváťáci jsme si předem připravili 
otázky, na které bychom se chtěli zeptat, 
naši hostitelé zase připravili pohoštění, 
které nám samozřejmě přišlo velice vhod.

Nejdříve jsme se dozvěděli, kdy byl 
Klub seniorů založen a jaká je především 
jeho náplň. Také jsme se navzájem před-
stavili.

Poté už došlo na naše připravené 
otázky. Zástupci Klubu seniorů nám 
všechny zodpověděli, hodně jsme si poví-
dali o tom, co je jiné v dnešní době, jak 
prožívali své dětství, jaké věci je trápí, co 
jim naopak dělá radost.

Zjistili jsme, že mají při svých schůz-
kách skutečně bohatou náplň a jejich vi-
talitu spojenou s přehledem a životním 
nadhledem bychom jim mohli závidět.

Také můžeme s potěšením konstato-
vat, že jsme si v něčem podobní, máme 

například stejnou zálibu v převlékání do 
kostýmů, úpravách divadelních her, mu-
zikálů atd.

Seniory potěšilo pozvání na naši pre-
zentaci muzikálu Rebelové, která se usku-
teční koncem června, dokonce prý při-
jdou v dobových kostýmech. Dvě hodiny 

strávené v klubu utekly velice rychle, slí-
bili jsme si, že si zbytek dopovíme u nás 
ve škole, až nám oplatí návštěvu.

Nakonec jsme se ještě společně vyfotili. 
Fotka nám bude připomínat naše spo-
lečné příjemně strávené odpoledne.

Denisa Uličná, Šarlota Schejbalová

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 

SKUTEČSKÝ SLAVÍK
1. místo: 
Jan Zelinka
2. místo: 
Leona Křiklavová, Sabina Křiklavová, 
Adéla Jetmarová, Nina Sodomková, 
Adéla Stodolová, Kateřina Stodolová, 
Veronika Zachová
3. místo: 
Zuzana Roušarová, Tereza Vášková
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VÝLETY A EXKURZE
3. a 4. třída TONGO

8. A Jinolice

8 a 9. třída exkurze Ležáky

7. třída a 8. B

1. třída Pasíčka

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
SBORŮ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
DRAMATICKÉHO KROUŽKU

Z DRUŽINY – 2. ODDĚLENÍ
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DEN DĚTÍ V MŠ
Ve čtvrtek 2. 6. jsme se všichni ve 

školce proměnili na veselé klauny, aby-
chom společně oslavili Den dětí. Na za-
hradě MŠ jsme prožili hravý radostný 
den. Odpoledne se k nám přidali rodiče, 
starší a mladší kamarádi, Cvrčci zazpívali 
a tety z Duhy nám předaly ručně vyro-
bené maňásky a divadlo. Na závěr jsme si 
opekli buřtíky. Škoda, že se počasí trochu 
pokazilo a museli jsme dříve domů.  MŠ PO STOPÁCH 

DINOSAURŮ
Po stopách dinosaurů se postupně vy-

daly všechny třídy. Archeologické dopo-
ledne na Pasíčkách se všem líbilo. Děku-
jeme za pozvání.

NÁVŠTĚVA VE ŠKOLE
15. 6. si naposled před novým školním 

rokem přišly vyzkoušet školní lavice před-
školní děti. Dobrá nálada a spokojenost 
provázela setkání s budoucí třídní uči-
telkou Dagmar Smělou. Přejme všem, ať 
jim dobrá nálada vydrží co nejdéle a další 
etapu svého života zvládnou úspěšně.

ZASTAVENÍ U VODNÍKA
V rámci aktivit v přírodě se děti 16. 6. 

vydaly za vodníkem Fandou a jeho ryb-
níčkem. U rybníčku děti uvítala tradičně 
živá zvířátka, tentokrát kapřík, žabka a 
malý kačer.
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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:

Robert Galbraith - Hedvábník, Andy 
Weir – Marťan, Ransom Riggs – Sirot-
činec slečny Peregrinové: Kniha třetí – 
Knihovna duší, Paula Hawkins – Dívka 
ve vlaku, Jojo Moyes – Dívka, již jsi tu 
zanechal, Charlotte Link – V údolí li-
šek, Paulo Coelho – Veronika se roz-
hodla zemřít, Fredrik Backman – Tady 
byla Britt-Marie, Jeffery Deaver – Ho-
řící drát, Tvůj stín, Tom Rob Smith 

– Dítě číslo 44, James Patterson – De-
vátý soud, Provinilé manželky, Sidney 
Sheldon – Vzpomínky na půlnoc, Mo 
Hayder – Unesená, John Lutz – Noční 
pavouk, Martina Cole – Rodina, Kathy 
Reichs – 206 kostí, Agatha Christie – 
Vždyť je to hračka, Viděla jsem vraždu, 
Michael Connelly – Hořící pokoj, Ro-
bert Ludlum – Bourneův imperativ, 
Daniel M. Annechino – Probuzení, 
Jiří Hanibal – Vášně a boje Polyxeny 
z Lobkovic, Nora Roberts – Tajuplná 
žena, Petra Braunová – Kalvárie, Kate-
řina Dubská – Člověk Gabriel, Zuzana 
Francková – Osudová vteřina, Ivana 
Ondriová – Láska po mexicku, Alena 
Jakoubková – Darovanému manže-
lovi na zuby nekoukej, Zohre Esmaeli 

– Moje nová svoboda, Danielle Steel 

– Nádherný život, Suzanne Redfearn – 
Zavři očka svý, Alyson Richman – Ka-
binet milostných dopisů, Laura Wal-
den – Ohnivá laguna, Barbara Cartland 

– Cesta za láskou, Kristýna Pivodová – 
Hanbinec v domě hrůzy, Smůla krásné 
kaskadérky, Aleš Pivoda – Partie pro 
opuštěné pány, Jaroslav Zahrádka – 
Noční touhy
Naučná literatura:

Judita Matyášová  - Přátelství na-
vzdory Hitlerovi, David Lagercrantz – 
Já jsem Zlatan Ibrahimovič, Dana Čer-
máková – Karel Roden, Petr Čermák 

– Simona Stašová: Herečka velikých 
vášní, Jiří Juřík – Kam na kole: nejlepší 
cyklovýlety, Radek Laudin – Tipy na 
výlety: Po stopách českého filmu, Ivo 
Paulík – 77 výletů s dětmi po Čechách
Knihy pro děti:

Ivana Peroutková – Anička na řece, 
Anička a její kamarádky, Jiří Kahoun – 
Kamarádi v kožíšku, Božena Němcová 

– O nesytovi, Peggy Walker – Statečný 
jako Aramis, Charlie zdolá každou pře-
kážku, Feňa zachraňuje své hříbátko

Městská knihovna oznamuje 
čtenářům, že bude  

od 18. 7. do 22. 7. zavřeno.

Kulturní akce v Proseči 
a okolí

1.7. Diskotéka 80. a 90. léta – DJ Fikejz 
– pořádá FK Proseč - vstupné 30,- Kč od 
20.00 do 21.30 hod, vstupné 60,- Kč od 
21.30 hod -  Rychtářovy sady od 20 hod

8. 7. Diskotéka – DJ Horálek – pořádá 
FK Proseč - vstupné 30,- Kč od 20.00 
do 21.30 hod, vstupné 60,- Kč od 21.30 
hod -  Rychtářovy sady od 20 hod

9. 7. Novohradský sraz veteránů – přá-
telské setkání veteránů v Nových Hra-
dech a v Proseči- pořádá SOTM – od 10 
do 12 hod hřiště v Nových Hradech, od 
14 do 16 hod náměstí v Proseči

30. 7. ŠUMSADU – letní multižán-
rový hudební festival – pořádá město 
Proseč, kulturní komise a SDH Záboří – 
vstupné 80,- Kč (děti do 12 let zdarma) 

– Rychtářovy sady od 18 hod

5. 8. Taneční zábava – hraje skupina 
Řemen – pořádá SDH Záboří – Rych-
tářovy sady od 20 hod

6. 8. Odpoledne s harmonikáři – pořá-
dá Klub seniorů Proseč, SDH Záboří a 
ženy Záboří - Rychtářovy sady od 15 
hod

ČINNOST AUDIO
OZNAČENÍ SILNÉ VYSOKÉ

SPZ NÁPOVĚDA:

ŽENSKÉ
OCHRANNÝ

RV, PALA, 
PRO ČAS VIDEO SVITAV YPSILON SVAZ

PRŮMĚRU PROVAZY KARTY APR, VOK, JMÉNO
VOLNA ZKRAT. AUTORŮ

22
STROMOVÉ

1010 44
LIDOVĚ

POROSTY ANO
PLAZ

OBYVATEL POČÁTKY

PROSEČE DNŮ

ZNAČKA
1313 CESTOVNÍ 77 POHODNÝ 1111

DOKLADY

ELEKTRON. PROUDĚNÍ SLOVNÍ

VZDUCHU NÁPOVĚDA

ZNAČKA
KOUPACÍ

1515 99
VELKÝ

1414 55
NÁDOBA ÚHOZ

ELEKTRIC.
ČÁST

PRAOTECPROUDU
ATLASU

ŽENSKÉ ŽENSKÉ
1616

VADAJMÉNO JMÉNO

DOMÁCKY POSLEDNÍ DŘEVA

DANIEL ROŽUMB.

ÚDAJE

11 NAUKA 1717
CHEM. ZN.

88
SÍRY

VYSOKÉ CHEM.ZN.

UČENÍ, ZKR KOBALTU

ASOCIACE 1212
ČIRÁ ZN. MĚDI

TEKUTINA POSLEDNÍ
PRACOVN.

ZNAČKA PÍSMENO
REGENER.

METRU ABECEDY

CHEMIC 66
VELIKÉ

33

ZNAČKA VAK
UTRPENÍ

SODÍKU

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských  

Ve škole: „Úkol jsi Pepíčku napsal správně, ale úplně stejně jako Honzík, jak mi to můžeš vysvětlit, táže se pan učitel?

Tak to bude asi tím, že to Honzík  (viz tajenka)“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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SVĚCENÍ NOVÉ KAPLIČKY
Dovoluji si oznámit, že dne 20. 8. 

2016 od 15.00 hodin proběhne svěcení 
a požehnání nové kapličky, postavené 
poblíž  domu čp. 61, Proseč, Záboří, na 
památku a poděkování pateru  Josefu 
Čechalovi, působícího  v římskoka-
tolické farnosti Proseč v době od  7. 4. 
1956  do 1. 11. 1996.

Vy všichni, které nová kaplička, její 
svěcení, vzpomínka na patera Josefa  
Čechala a děkovná mše svatá může oslo-
vit a potěšit, ale i Vy, které tyhle věci 
vůbec nezajímají, přijměte pozvání a 
přijďte pobýt. 

PROGRAM:
Průvodní slovo Ing. Antonín Nekvinda

I.
1. Kristýna Řebíčková - schola  „Naživo“ 
– hudba, zpěv,
2. Ing. Antonín Nekvinda – úvod, při-
vítání,
3. Ing. Antonín Nekvinda – vzpomínka 
na patera Josefa Čechala
4. Kristýna Řebíčková - schola  „Naživo“ 
– hudba, zpěv,
5. Opat Želivského kláštera,  PhDr.  
ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek O.Praem., 
Mons. Josef Suchár,  P. ICLic. Pavel 
Marian Sokol, OPraem., P. Mgr. Jakub 
Jan Sarkander Med, OPraem., P. Mgr. 
Zdeněk Mach, P. Mgr. Vladimír Novák 

– svěcení a  požehnání kapličky a zvonku,
6. Kristýna Řebíčková - schola  „Naživo“  

– hudba, zpěv,
7. Štěpán Hendrych – první zvonění po-
svěceného zvonku.

II.
 Děkovná mše svatá pod širým nebem 

na louce za kapličkou.

S úctou oznamuje a zve 
Jiří Černý, Záboří 61, Proseč

SDH Miřetín 
pořádá nohejbalový turnaj 

trojic

„O pohár SDH Miřetín“
14. ročník

Termín:     sobota 20. srpna 2016
Prezence:   7,30 – 8,00 hod.
Přihlášky:  do 14. srpna 2016 

- dle pořadí přihlášení - max. 12 
družstev – na mob.: 728 486 262 
nebo 728 782 000
Startovné: 300,- Kč na družstvo, 
platí se na místě.
Občerstvení zajištěno.
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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

 

KLUB SENIORŮ PROSEČ,  

HASIČI a ŽENY ZÁBOŘÍ 
 

POŘÁDÁJÍ   
pod záštitou Města Proseč 

 

 

V SOBOTU 6. SRPNA 2016 OD 15:00 HODIN  
V RYCHTÁŘOVÝCH SADECH 

 

ODPOLEDNE 
 S HARMONIKÁŘI 

  

PŘI PÍSNIČKÁCH HARMONIKÁŘŮ 
MÍSTNÍCH I PŘESPOLNÍCH 

SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME A ZATANČÍME, 
potěší nás i „Poupata“ z KS 

 
 

 
 

                                              OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

                                                     VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

  
 
 

Všichni jste srdečně zváni! 


