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Uzavření skládky na Pasekách
Oznamujeme občanům, že z důvodu 

vyčerpání kapacity skládky zeminy a 
stavební suti na Pasekách je skládka 
již trvale uzavřena. V současné době 
město bohužel nemá k dispozici žádné 
jiné zařízení, kam by se dal tento od-
pad ukládat. V případě potřeby je 
nutné se obracet na podobná zařízení 
a skládky v okolí, případně za poplatek 
bude možné domluvit likvidaci tohoto 
odpadu ve sběrném dvoře. Jednou z 
možností skládkování zeminy a sta-
vební suti v okolí Proseče je zařízení: 
TRAMON - skládka, Malinové dolce, 
Litomyšl, tel. 606 754 979.

Oznámení akcí pro rok 2017
V souvislosti s přijetím nového zá-

kona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, a 
jeho účinnosti od 1. 10. 2016 žádáme 
všechny představitele místních spolků 
a organizací v Proseči a místních čás-
tech, aby nám na emailovou adresu 
mesto@prosec.cz zaslali nejpozději do 
15. 11. 2016 seznam všech připravo-
vaných akcí a zábav v roce 2017. Ná-
sledně budou dodané akce zapraco-
vány do připravované obecně závazné 
vyhlášky města, která bude schválena 
zastupitelstvem v prosinci. V případě, 
že tak spolky a organizace neučiní, ne-
bude možné takové akce v příštím roce 
dle současné legislativy povolit ani 
uskutečnit. Z pohledu města se jedná 
o zbytečné komplikace, které přinesla 
novela zákona, věříme, že dojde na zá-
kladě připomínek obcí brzy k nápravě.

Městský úřad v Proseči má novou střechu
Na konci léta probíhaly na městském 

úřadě rozsáhlé práce spojené s výměnou 
střešní krytiny. Původní eternitová stře-
cha byla již v havarijním stavu, byla velmi 
poškozená a zatékalo do ní. Nová střešní 
krytina je z hliníkového plechu s povrcho-
vou úpravou, tím je zajištěna její dlouhá 
životnost minimálně 40 let. Všechny 
práce spojené s výměnou střešní krytiny 
provedl kvalitně pan Milan Halamka z 
Proseče se svými spolupracovníky.

Miloslav Hurych, místostarosta

V České Rybné a Miřetíně jsou opravené komunikace
V září probíhaly rozsáhlé opravy 

místních komunikací v České Rybné 
a Miřetíně, největší za posledních ně-
kolik desítek let. Opravy prováděla 
firma SKANSKA, která zvítězila ve 
veřejné soutěži s nejnižší nabídkovou 
cenou. Všechny opravy byly provedeny 
položením nového asfaltového živič-
ného koberce v celé šíři jednotlivých 
komunikací a bylo vyřešeno také je-
jich odvodnění. Celkem bylo položeno  
4 260 m2 asfaltového koberce, z toho 
bylo 5 úseků v Miřetíně a 4 úseky v České 
Rybné, na plochu rovným dílem. Celkové 
náklady na opravu činily 1,75 mil. Kč.

Miloslav Hurych, místostarosta města 
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Město Proseč získalo dotaci na V. etapu kanalizace, výstavba začne na jaře 2017
Město Proseč připravuje již od roku 

2012 náročný projekt „Kanalizace  
Proseč - V. etapa“, který navazuje na 
předchozí etapy postupného budování 
splaškové kanalizace v Proseči, Podměstí  
a Záboří.

Projekt V. etapy počítá s odkanalizová-
ním větší části Záboří. Během realizace 
bude vyspravena stará betonová kanali-
zace, na základě již provedených kamero-
vých zkoušek, a přebudována na dešťovou 
kanalizaci. Vedle ní bude realizována vý-
stavba 9 nových stok splaškové kanalizace 
z PVC v celkové délce 1,8 km. Na novou 
kanalizaci bude připojeno celkem 86 ne-

movitostí.
Vysoká náročnost přípravy projektu 

a nutnost zajištění dalších finančních 
zdrojů na samotnou realizaci oddálila 
projekt o 4 roky. Odhadované náklady 
na stavbu jsou 22 mil. Kč bez DPH.  
V současné době máme vydané stavební 
povolení a probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, které určí konečnou 
cenu této investiční akce.

V letošním roce jsme připravili a podali 
žádost o dotaci na realizaci tohoto pro-
jektu, který před hodnotící komisí uspěl 
a podařilo se nám získat 50ti procentní 
dotaci na výstavbu kanalizace ze stát-

ních prostředků Ministerstva zemědělství, 
skutečná výše podpory však bude stano-
vena až po ukončení výběrového řízení 
na zhotovitele stavby. Budeme ještě usi-
lovat o dotaci na kofinancování projektu 
z rozpočtu Pardubického kraje a zbývající 
částku bude muset město dofinancovat 
pomocí úvěru a z rozpočtu města.

Výstavba kanalizace bude realizována 
v průběhu roku 2017, stavební práce bu-
dou zahájeny ihned na jaře. Po realizaci 
projektu budou postupně do roku 2018 
opraveny všechny místní komunikace v 
Záboří, jak bylo již v minulosti slíbeno.

Jan Macháček, starosta města

Kanalizace Proseč - V. etapa
Situace a trasování kanalizace

Zasíťování pozemků za hřbitovem bylo dokončeno
V dubnu letošního roku byla zahájena 

realizace projektu „Infrastruktura pro 
RD v lokalitě „Za hřbitovem“ - Proseč“, 
jehož cílem bylo zasíťování 8 stavebních 
parcel v lokalitě za hřbitovem a příprava 
na výstavbu budoucí komunikace včetně 
napojení na ulici Bratří Mannů. Celkové 
náklady na realizaci projektu byly 1,49 
mil. Kč bez DPH. Na financování zasí-
ťování se kromě města podílejí i samotní 
vlastníci stavebních parcel. Stavební 
práce byly ukončeny v srpnu, kolaudace 
sítí proběhne v říjnu. Komunikace je nyní 
připravena na založení silničních obrub a 
položení asfaltového koberce, který bude 
řešen v následujících letech v návaznosti 
na pokračující výstavbu v této lokalitě. 
Ještě v letošním roce však v této lokalitě 
bude vybudováno nové veřejné osvětlení.

Jan Macháček, starosta

Regenerace zeleně - III. etapa
Město Proseč připravilo III. etapu 

projektu Regenerace zeleně města 
Proseč, která má podtitul „Prosečské 
aleje“. Cílem projektu je vybudování 
nových nebo obnova stávajících alejí 
v extravilánu obce. V rámci projektu 
je řešeno 4 km alejí na 7 lokalitách 
a vysazeno by mělo být 356 nových 
vzrostlých stromů. Realizační náklady 
projektu jsou vyčísleny na 1,4 mil. Kč.

Město připravilo a podalo žádost o 
dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí. V současné době byla naše 
žádost již akceptována, zkontrolována 
po formální stránce a čeká na bodové 
hodnocení komisí. V případě, že nám 
bude přiznána dotace dojde k realizaci 
projektu již v průběhu roku 2017.

Miloslav Hurych, místostarosta  
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Proseč má nové chodníky a brzy bude mít i nové osvětlení
V letošním roce pokračujeme v trendu 

nastaveném již v roce 2011 a každý rok se 
snažíme opravit a vybudovat nové chod-
níky a společně s nimi provádět i moder-
nizaci a rozšiřování veřejného osvětlení. 
Vnímáme tuto problematiku pro občany 
velmi důležitou. Na jaře byl dokončen 
chodník v ulici Terézy Novákové, v září 
nové chodníky v ulici Pasecká a Budi-

slavská. Nového veřejného osvětlení se 
v těchto ulicích dočkají občané ještě do 
konce letošního roku. Kromě již uve-
dených ulic by mělo být do konce roku 
rozšířeno veřejné osvětlení také v ulici 
Rybenská a v lokalitě za hřbitovem - ulice 
Bratří Mannů.

Jan Macháček, starosta města

Darované dýmky do nové expozice muzea postupně přibývají
Jak jsme vás informovali v minulém 

čísle zpravodaje, oslovili jsme osob-
nosti, známé kuřáky dýmek, a požádali 
je o věnování jedné své dýmky našemu 
muzeu. Osobnosti na naši prosbu zare-
agovali velmi vstřícně a část z nich nám 
nabídla ihned své dýmky darem. Kromě 
sedmi  dýmek herce Stanislava Zidulky, 
už máme v Proseči čtyři dýmky herce a 
dabéra Petra Pospíchala, dvě dýmky psy-
chiatra Jana Cimického, jednu anglickou 
dýmku herce Jana Hrušínského a dvě 
dýmky režiséra a otce filmových básníků 
Dušana Kleina. Jednáme s dalšími osob-
nostmi a pravděpodobně se nám podaří 
do Proseče dostat jednu dýmku geniál-
ního herce a dabéra Františka Filipov-
ského, kterou nám do muzea zapůjčí jeho 
dcera Pavlína Filipovská.

Jan Macháček, starosta města
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Koutek naší kronikářky: 

Prvé desetiletí Sokola Proseč (1890 -1900)
V prvém desetiletí stáli v popředí sokol-

ské jednoty tito spolkoví činovníci: jako 
starostové - bratří Bohdan Kadlec, Bo-
humil Kadlec a MUDr. Josef Kubík, jako 
náčelníci – bratří František Vávra a Vilém 
Tefr, jako pokladník bratr Václav Vávra. 
Přibylo celkem 28 bratří.

Jaké bylo v počátcích jednoty mezi 
členstvem nevšední nadšení a jak horlivě 
se tehdy cvičilo, je nejlépe patrné z toho, 
že se prosečští sokolové hned první rok 
odvážili na veřejné cvičení. Se stejným 
úspěchem vystoupili i na veřejném cvi-
čení v roce 1895, které se konalo na přání 
okolních jednot opět v Proseči. K třetímu 
veřejnému cvičení došlo 3. července 1898 
na Havlíkově a Feltlově zahradě. Pěvecký 
kroužek řízený řídícím učitelem Bed-
řichem Svobodou tam přednesl krásné 
sbory, z nichž „Ukolébavka“ z Písní ot-
roka se musela několikrát opakovat. Na 
popud br. Sommra z Litomyšle byla po 
cvičení uspořádána sbírka, která vynesla 
stavebnímu fondu 50 zlatých, obnos to 
tehdy znamenitý. Značný zisk měla jed-
nota také z bufetu, jež s velkou horlivostí 
a dovedností pořádala a řídila sestra Ma-
rie Kubíková, choť místního lékaře. Svým 
nestrojeným vystupováním, lidumilností 
a upřímnou účastí s lidmi potřebnými, si 
získala i mimo jednotu sokolskou zaslou-
ženou oblibu.

Poněvadž  v roce 1894 hostinec „Na 
Šumavě“, kde se do té doby pravidelně 

cvičilo, přešel do rukou nesokolských, cvi-
čení bylo přeloženo do hostince br. Vác-
lava Dušánka, který pro tento účel upra-
vil zvláštní místnost. Také zde se cvičilo 
horlivě a pilně, takže prosečská jednota 
se mohla účastnit veřejných cvičení po-
řádaných v jiných jednotách. Roku 1892 
v Litomyšli, r. 1893 okrskového cvičení 
v Poličce, 28. června 1896 v Osíku, 25. 
července 1897 ve Svojanově, r. 1897 ve 
Skutči, 2. července 1899 v Morašicích a  
24. června 1900 opět v Litomyšli. Žup-
ních cvičení se jednota zúčastnila v Chru-
dimi, v Rychnově nad Kněžnou, v Par-
dubicích a v Poličce. Tam získala velké 
sympatie svým pěveckým sborem.

Z výletů a pochodových cvičení, jež 
prosečtí sokolové vykonali, sluší připo-
menout výlet do Nových Hradů a na 
Růžový palouček, dále ke Svaté Anně u 
Skutče, vycházku přes Budislav  ke Svaté 
Kateřině, tajný výlet do Sebranic, výlet na 
Macochu a pochodové cvičení do Krouny 
společně se sokolskými jednotami ze 
Skutče, Hlinska a Svratky.

Sokolského sletu v roce 1895 v Praze 
se zúčastnilo 10 bratří. Tři z nich si při-
nesli do Prahy více nadšení než peněz, tak 
se museli vrátit domů dříve, než sletové 
cvičení skončilo. Při druhém sletu bylo již 
o nemajetné bratry postaráno, neboť pla-
tilo heslo: „Všichni za jednoho, jeden za 
všechny“.

Ze smutných událostí se bolestně do-
tkla naší jednoty úmrtí bratří Josefa Ha-
vlíka (1892), uč. Jiřího Zavřela (1899) a 
uč. Václava Peřiny (1897).

Dne 28. března 1892 jsme oslavili 300. 
narozeniny Jana Amose Komenského, 
přestože  se nepřátelé pokroku snažili 
oslavu znemožnit. S nemenší vroucností 
jsme vzpomínali památných dnů Huso-
vých, Tyršových a Fugnerových.

Večírky Tyršovy a Fugnerovy byly po-
řádány skoro každý rok. Kromě pilných 
tělesných cvičení se pamatovalo také na 
zušlechťování a posilování ducha. Za 
tímto účelem se pořádaly případné před-
nášky a příležitostné proslovy. Roku 1896 
promluvil br. Stanislav Císař o významu 
Sokola a byly předplaceny časopisy „So-
kol“ a „Svědomí“. Mimo to se do spol-
kové knihovny, která r. 1897 čítala 232 
svazků, zakoupily „Sebrané spisy Sva-
topluka Čecha“. Roku 1899 přednášel v 
naší jednotě uč. Josef Chalupník z České 
Rybné o Lvu Nikolajeviči Tolstém, br. 
MUDr. Josef Kubík o lidském těle, br. 
Josef Cach, nadlesní v Budislavi o povětr-
nosti a r 1900 uč. František Kouba z Bu-
dislavi o výchově mládeže.

Stavební fond dosáhl v  prvém deseti-
letí jen nepatrné výše a nemohlo se po-
mýšlet na stavbu vlastní tělocvičny.

Ze sokolské kroniky připravila  
Miluška Rejentová, kronikářka města                                                                 

Okénko Kulturní komise
Kulturní komise Města Proseč děkuje 

Sboru dobrovolných hasičů Záboří a všem 
spoluorganizátorům letošního ročníku 
hudebního festivalu ŠUMSADU, který 
proběhl poslední červencovou sobotu v 
městském parku Rychtářovy sady. Stejně 
jako v předchozích ročnících se na pódiu 
vystřídali zajímaví interpreti napříč růz-
nými hudebními žánry a představili festi-
valovým divákům svoji autorskou tvorbu. 
Vyvrcholením večera pak bylo vystoupení 
skupiny Katapult cover band, která roz-
tančené publikum uchvátila autentickou 
interpretací české rockové legendy. O vy-
nikající zvuk se tradičně postaral Tomáš 
Jun. V tuto chvíli je již znám termín pro 
další ročník ŠUMSADU, který se usku-
teční v sobotu 29. července 2017. Děku-
jeme za Vaši přízeň.

V současné době se komise připravuje 
na nadcházející sezónu prosečských dý-
chánků, o jejichž konání Vás budeme 
průběžně informovat. Mezi dýchánko-

vými hosty, s nimiž se v prostorách staré 
evangelické školy budete moci osobně 
setkat, by neměl chybět známý televizní 
a divadelní herec Stanislav Zindulka 
nebo kavárník a kulturní aktivista Ondřej 
Kobza, autor projektu Piána na ulici.

Kristýna Řebíčková
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Vzpomínkové setkání při příležitosti výročí úmrtí P. Josefa Čechala
V letošním roce si připomínáme dvě vý-

ročí v souvislosti s osobností P. Josefa Če-
chala (1922 – 1996), katolického kněze 
a básníka původem z Moravské Svratky, 
který před šedesáti lety započal svoji 
kněžskou službu ve zdejší farnosti. Ze-
mřel náhle dne 2. 11. 1996 uprostřed du-
šičkové bohoslužby na prosečském hřbi-
tově. Při této příležitosti chceme na pana 
děkana Čechala zavzpomínat při odpo-
ledním setkání, které proběhne v sobotu 
29. října 2016 od 16:00 hodin v orlovně 
na náměstí. Slovem bude provázet An-
tonín Nekvinda, hudební složku obstará 
schola pod vedením Kristýny Řebíčkové. 
Všichni jste srdečně zváni.

Kristýna Řebíčková

Přehled pohybových aktivit 
pro ženy

   V Proseči se nabízí poměrně široké 
spektrum pohybových aktivit pro ženy 
všech věkových kategorií. Pro vaši in-
formovanost uvádíme přehled všech 
dostupných cvičení doplněný o místo 
a čas konání. Volných míst je dostatek, 
proto neváhejte a přijďte mezi nás.

Za TJ Sokol  
Petra Soukalová a Eva Rejentová

Pondělí - rehabilitační cvičení 
tělocvična ZŠ od 18.30 do 19.30 hod
Úterý - aerobic   
tělocvična ZŠ od 18.15 do 19.15 hod
Středa - pilates   
tělocvična ZŠ od 18.30 do 19.30 hod
Středa - léčebný tanec
Orlovna od 18.30 hod
Čtvrtek - tai-chi    
hala 2. st. ZŠ od 17.30 do 19.00 hod

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

Pasecký výlet aneb Sněženky a machři z Pasek vyrazili na Sněžku 
Celá parta pasečáků vyrazila v sobotu 

10. září 2016 na naši nejvyšší horu. Na-
plánovaná trasa začínala v Peci pod Sněž-
kou. Přes Růžohorky a Růžovou horu 
jsme vystoupali na Sněžku, kde jsme si 
užili krásné výhledy na okolí. Po sestupu 
ze Sněžky jsme vyrazili ochutnat pivo Pa-
roháč do nejvýše položeného pivovaru ve 
střední Evropě na Luční boudě, která se 
nachází na jednom z nejvzácnějších míst 
Krkonošského národního parku, s krás-
ným výhledem na Sněžku. Přes nádherný 
Obří důl jsme došli do Pece pod Sněžkou, 
kde jsme byli ubytovaní v chatě Smetánka 

známé z filmu Sněženky a machři. Na celé 
trase dlouhé cca 25 km jsme si užili ne-
lehké výstupy a sestupy, ale určitě to stálo 
za to. V neděli ráno jsme si lanovkou vy-
jeli na Hnědý vrch a vystoupali na nejvyšší 
krkonošskou rozhlednu. Pak začalo naše 
adrenalinové odpoledne, všichni se projeli 
na 900 m dlouhé bobovce a proletěli se 
v 15 m výšce nad hlavami turistů na fly 
kladce. Celý výlet jsme v neděli zakončili 
dobrou večeří v Restauraci U Toulovce.  
Celá fotogalerie: http://nikadol.rajce.idnes.cz/

Osadní výbor Paseky
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„PRVŇÁČCI 2016“ - spojení základní školy a mateřské školy se osvědčilo 
Po nástupu letošních „prvňáčků“ jsme ve škole 

opravdu spokojeni. Jsou to po dlouhé době žáčci, kteří 
spolu zažili i jeden společný předškolní rok v mateř-
ské škole. To je situace, která pod minulým vedením 
školky byla nemyslitelná, a po které jsme v základní 
škole několik let marně volali.

Paní učitelka Dagmar Smělá vypočítává: „Žáci jsou 
schopni se déle soustředit na jednu činnost, mají uvol-
něnou ruku, cviky pro počáteční psaní nám jdou moc 
pěkně, žáci určí hlásku na začátku, na konci i uprostřed 
slova, zvládají školní povinnosti, hodně se zlepšila je-
jich výslovnost.“ 

Právě logopedická příprava dětí mateřské školy se za 
poslední školní rok výrazně zlepšila, a to díky vzájemné 
personální výpomoci. V mateřské škole mohou pra-
covat jako logopedické asistentky, společně s vedoucí 
učitelkou Pavlou Černou, i učitelky ze základní školy 
Karla Nováková a Věra Stoklasová. Mgr. Josef Roušar, ředitel školy

Předškoláci opět spolu
Předškoláci jsou opět spolu. Společné 

hry a poznávání kamarádů naplnily 
úvodní dny školního roku. Nový školní 
rok přinesl i nový název třídy. Tak tedy, 
vítejte u Veverek!

 

Adaptace nových dětí do MŠ
Přechod dětí z domácího prostředí do 

mateřské školy je pro děti velká změna.
Zejména ti nejmenší potřebují delší čas 

na přivykání nové situaci. Popřejme všem 
novým dětem hodně nových kamarádů a 
radosti z pobytu ve školce.

„Pecky“ z naší školky
Chlapeček při vycházce upozorňuje: 

„Z Proseče je nejlepší bankomat, protože 
dává peníze zadarmo!“

Při společném povídání se chlapeček 
chlubí: „Tatínek má jinou práci, bourá 
teď Hradec Králové!“

Chlapeček vážně povídá: „ Až budu 
velkej, budu stavět domy a taky budu ha-
sič. Jestli bude hodně hořet, tak zatím ne-
vím, jestli všechno dostavím!“

Letem světem (12. 9.)
Písničkář Jiří Bílý tradičně na úvod 

školního roku zavítal mezi naše děti. V 
pořadu Letem světem děti s autorem opět 
procestovaly některé kouty světa a dozvě-
děly se zajímavosti ze světa zvířat.

Za MŠ Libor Michálek 
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Zdravíme všechny florbalové 
příznivce!

Nová sezona již klepe na dveře, a proto 
si vás dovolujeme pozvat na tréninky ve 
skutečské sportovní hale. Oproti minu-
lému roku nás bude čekat několik změn. 
Mezi největší z nich patří nárůst družstev 
přihlášených do ligových soutěží, protože 
v letošní sezoně budeme nastupovat do-
konce s 9 týmy.

Podařilo se nám rozdělit jednotlivé 
věkové kategorie tak, aby se naši trenéři 
mohli věnovat všem naplno. V letošním 
roce máme připraveno mnoho doprovod-
ných programů pro zlepšení jak po herní 
stránce, tak i zábavy.

Nábor nových členů a členek bude pro-
bíhat každý tréninkový den celý podzim v 
MSH ve Skutči.

S sebou čistou sálovou obuv a sportovní 
oblečení. 

Více na www.fbcskutec.cz
Těšíme se na Vaši účast!

 Závod lesní krajinou
Ve středu 7. září 2016 proběhl na 1. 

stupni Závod lesní krajinou.
Mladší žáci plnili na trase rozmanité 

úkoly, pro starší byl připraven závod spíše 
postřehový a rychlostní. 

Počasí nám neobyčejně přálo, takže se 
den vydařil.

 FESTIVAL 
JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY

 Festival i v letošním roce probíhal 
druhý týden v září, konkrétněji od 7. do 
11. září 2016.

Na hlavním pódiu na Valdštejnově ná-
městí i na přilehlých místech probíhal po 
celých pět dní bohatý program, který za-
jistily přihlášené místní i přespolní školy, 
školky, umělecké školy a další umělci. 
Byli jsme moc rádi, že jsme i my mohli 
přispět k této bohaté přehlídce – naše 
pěvecké sbory Prosečánek a Červánek 
zde v pátek 9. září vystoupily s pásmem 
písní. Oběma sborům se vystoupení moc 
povedla.

Prosečánek a Červánek

GO program
Stmelovací zážitkový pobyt v táboře v 

Miřetíně byl pro žáky 6. A připraven od 5. 
do 7. září a pro žáky 6. B od 7. do 9. září.

Republikové finále OVOV
Jaromír Síla z 5. třídy obhájil loňské 

vítězství ve své kategorii a nenašel přemo-
žitele z celé České republiky. Moc mu k 
vítězství gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.
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Nový školní rok v Perálci jsme zahá-
jili nově, s novým elánem a novým vede-
ním školy. Po mateřské dovolené se na 
své původní místo ředitelky školy vrátila 
Mgr. Jana Vimrová. A jak už to u nás 
bývá zvykem, s novým školním rokem 
čekaly novoty i na děti. V mateřské škole 
se můžeme pochlubit novým osvětlením 
v šatně, na chodbách a v tělocvičně-lož-
nici, kde jsme kromě více světla získali i 
více místa instalováním prostorné police 
na ukládání pomůcek ke hře a cvičení. V 
základní škole se žáčkům zpříjemnily hy-
gienické podmínky v podobě nových toa-
let a pisoárů. Touto cestou bychom rády 
poděkovaly Obecnímu úřadu v Perálci za 
poskytnuté finance a společnosti DKV 
elektro Skuteč za instalaci osvětlení.

O zubech a zubní hygieně jsme se 
více dozvěděli v preventivním programu 
Dental Prevention, se kterým za námi 
do školy a školky přijely studentky zub-
ního lékařství z Lékařské fakulty v Hradci 
Králové. Nejprve jsme si poslechli krátké 
povídání o zubech a zubní hygieně a poté 
následoval samotný nácvik s kartáčkem. 
My už víme jak si správně čistit zuby a 
víte to i vy? Můžete se nás zeptat. Rádi 
vám to ukážeme.

Podzimní brigáda na školní zahradě 
odstartovala letošní společné setkávání s 
rodiči. Ve slunečném teplém zářijovém 
odpoledni jsme se v dostatečném počtu 
sešli, abychom po několika letech opět 
uvedli naši nepostradatelnou školní za-
hradu do bezpečného a povětrnostním 
vlivům odolného stavu. Broušení a nové 

nátěry, to byla záležitost pro maminky. 
Přírodní učebna a dřevěné konstrukce 
herního zařízení se pod jejich rukama v 
odpoledním slunci doslova rozzářily.  Ta-
tínkové se ujali též nelehkého úkolu, a 
to vybudování nového pískoviště. Splnit 
přání paní učitelek a přitom usadit písko-
viště z předem připraveného materiálu do 
stávajícího terénu, je pro řemeslníky od-
borníky těžký oříšek.  Dílo se nakonec, ke 
spokojenosti všech, podařilo. Nové velké 
pískoviště, na kterém si pohrají i tatín-
kové. Poděkování patří především panu 
Františkovi Zavoralovi, starostovi obce 
Zderaz, který věnoval dřevěnou kulatinu 
na ohraničení pískoviště. Velké poděko-
vání patří také všem rodičům, kteří přišli 
ve čtvrtek 15. září na naši školní zahradu 
a přiložili ruku k dílu při obnově naší za-
hrady. Děkujeme. 

Za ZŠ a MŠ Perálec Monika Klofátová

Zprávy z Boru u Skutče
My, obyvatelé Boru, rádi čteme Proseč-

ský zpravodaj, a protože se v něm málo 
píše o naší obci, rozhodli jsme se poslat 
krátký článek o dění v Boru.

Naše vesnice je stále více navštěvova-
nější a proto se obec snaží, aby byla upra-
vená.

Za posledních šest let se toho v naší 
obci hodně událo a změnilo k lepšímu, i 
když začátky pro nové zastupitelstvo ne-
byly lehké.

Hned v prvním roce volebního období 
vypukl požár bývalé skládky pneumatik, 
který ohrozil obyvatelé Boru a proto byla 
plánovaná evakuace. Díky dobře odve-
dené práci hasičů, jak profesionálních 
tak i dobrovolných, vše naštěstí dobře 
dopadlo. Požár se podařilo po několika 

dnech uhasit, ale polovina pneumatik 
stále zůstala na pozemku a bylo otázkou 
času, kdy se vše bude opakovat. Proto 
za největší úspěch obce považujeme od-
klizení této skládky, což byla mravenčí 
několikaletá práce s Ministerstvem ŽP 
a Pardubickým krajem. Odklizení této 
skládky stálo 24 mil. Kč. Za její odstra-
nění patří velké poděkování panu staros-
tovi Ing. Benešovi a místostarostovi p. 
Sílovi.

Dále v obci byla vybudována kanalizace 
a díky předchozímu zastupitelstvu, které 
do rozpočtu našetřilo dostatek peněz, a 
získaným dotacím se mohla výstavba re-
alizovat bez úvěrů a obec zůstala tak ne-
zadlužená.

V obci byla také opravena budova obec-
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Nově objevený pískovcový sklep ve Zderazi
Několik let se ve Zderazi šuškalo o tom, 

že nedaleko pískovcového skalního obydlí 
je zasypaný sklep. A protože naše zvě-
davost byla opravdu veliká, pustili jsme 
se do hledání. Nejdříve jsme se zeptali 
místních pamětníků, kteří nám poskytli 
důležité indicie a potom už jsme se mohli 
pustit do práce. Do hledání se vrhla s vel-
kým nadšením naše mládež. Nejprve byl 
objeven vchod, který však byl tak zavežen, 

že jsme si museli pomoci technikou.Vý-
sledek nás velmi mile překvapil. Odkryli 
jsme krásný pískovcový sklep prodlou-
žený opukovou klenbou. V současné době 
se tato vstupní klenba opravuje a následně 
bude sklep volně přístupný návštěvníkům, 
kteří tak budou moci obdivovat důvtip a 
šikovnost našich předků. 

Za kulturní komisi obce  
Martina Nováková

Socha siláka Strachoty 
ve Zderazi

V září se  u Obecního úřadu ve Zderazi 
objevila  nová zajímavost - socha silá-
ka Strachoty. Pověstí o něm najdeme v 
místních kronikách hned několik. Dílo 
zobrazuje siláka Strachotu odnášející-
ho si svoji vyvolenou i přes nevůli je-
jích rodičů. Tuto krásnou práci zhotovil  
místní řezbář Tomáš Pavliš.

Za kulturní komisi obce  
Martina Nováková

Memoriál Františka Šplíchala ve Zderazi 
V sobotu 3. záři se na Sportovním 

areálu  ve Zderazi konal již 14. ročník 
Memoriálu Františka Šplíchala dětí v 
požárním sportu. Mladí hasiči a hasičky 
soutěžili ve štafetě požárních dvojic a 
požárním útoku. V kategorii mladších 
i starších zvítězila družstva ze Zderaze. 

Naší velkou radostí byla i účast přípravky 
(dětí ve věku 3 – 5 let), která se své první 
soutěže zhostila s velkým nasazením a 
pobavila všechny přihlížející. Poděkování 
patří všem zúčastněným a pořadatelům za 
uspořádání této soutěže.

Za SDH Zderaz Petr Novák

 Zderazští mladí hasiči  na 
soutěži v Dolní Dobrouči

 V neděli 28. srpna se naši mladí 
hasiči zúčastnili prestižní soutěže v 
Dolní Dobrouči (okres Ústí nad Or-
licí). Reprezentovat obec odjelo druž-
stvo mladších i starších. Mladší získali 
pohár za nejlepší výkon v požárních 
dvojicích a družstvo starších po vítěz-
ství ve dvojicích bojovalo o celkové 
prvenství v soutěži. Nakonec, po nej-
lepším požárním útoku v čase 13,10 s, 
který byl i rekordem soutěže, celkové 
1. místo získali. Mnohokrát děkujeme 
za skvělou reprezentaci dětem i jejich 
vedoucí Marušce Broulíkové.

Za SDH Zderaz Petr Novák

ního úřadu, která nevyhovovala jak po hy-
gienické, tak ani po estetické stránce. Do 
budoucna se počítá s jejím zateplením.

V letošním roce byl zprovozněn obecní 
rozhlas a nyní ho mají možnost slyšet 
obyvatelé po celé obci.

Postupně se upravují obecní cesty, 
které byly prašné a kamenité. V plánu je 
opravit cestu do Vranic a starou silnici na 
Dudychov.

Též chceme poděkovat našim hasičům 
za krásný dětský den, který připravili u 
koupaliště a byl zakončen zábavou. Také 

děkujeme za vydařený „Tatínkův úžasný 
dětský den“ na Pasíčkách.

Jako nedostatek považujeme to, že v 
obci není žádný obchod. Přibývá hodně 
starých občanů, kteří nejsou schopni sami 
si zajet nakoupit do Proseče, proto by tu 
byl potřeba. Kraj nabízí 100 tis. Kč  při 
vybudování prodejen na vesnicích, tak 
snad to bude někoho motivovat. 

Před námi je ještě mnoho práce, aby se 
nám všem v Boru dobře žilo.

M. Šplíchalová, Bor
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Klub seniorů
Je tady podzim a my jsme se stejně jako 

děti (a nejspíš i jejich rodiče) nemohli do-
čkat začátku školního roku. Však se nás 
1. září sešlo při grilování špekáčků na za-
hradě u Kary 42. 

Zavzpomínali jsme přitom na jednu 
větší akci z první srpnové soboty, která 
patřila už potřetí harmonikářům a asi 
dvěma stům návštěvníků zábavného 
odpoledne v zábořských Rychtářových 
sadech. Na harmoniky nám zahráli „do-
mácí“ J. Boštík, L. a V. Čermákovi, P. 
a K. Dostálovi, J. Škop, J. Vodička, pá-
nové Trnka a Roušar z Telecího a nově 
J. Vosmek z Poličky, který si přivedl i 
dvě zpěvačky (ty mohly zpívat možná o 
trochu méně). Přidali se k nim ještě dva 
muzikanti z BoNeNa – Z. Novotný a S. 
Nežádal a o muziku bylo postaráno. Díky, 
všichni páni muzikanti!

Naše seniorská skupina Poupata si opět 
připravila krátké vystoupení. Tentokrát 
si uklízečky v podání dvanácti žen po-
stěžovaly slovy písně Já mám ráda políra 
na osud svedené dívky a radily ženám, 

jak se vyhnout svodům mužů. Aby seni-
orky ukázaly, jak jsou stále čilé, změnily 
se pak rázem ve cvičenky, zacvičily a 
zatančily podle skladby J. Ježka Holduj 
tanci, pohybu krátkou rozcvičku. Vystou-
pení zakončila naše seniorská hymna, se 

kterou pomohla řada přátel z klubu. Ur-
čitě se vystoupení líbilo, alespoň smích a 
potlesk tomu nasvědčovaly. Však se nám 
v hlavách už honí nápady na vystoupení 
při příštích „harmonikách“. Doufejme, že 
budeme všichni zdrávi!

Chceme poděkovat všem z klubu, kteří 
se aktivně podíleli na organizaci akce a 
hlavně hasičům SDH Záboří, kteří za-
jistili pro všechny výborné občerstvení. 
Moc děkujeme panu Pavlu Čermákovi, 
že pomohl v nesnázích se zajišťováním 
ozvučení (laskavě zapůjčilo vedení ZŠ). 
Děkujeme i sponzorům – Dipru Proseč 
a Kartonáž J. Kvapila, kteří přispěli dárky 
pro harmonikáře.

Největší poděkování patří návštěvní-
kům, snad se v příjemném počasí dobře 
pobavili, zazpívali si a někteří i zatančili. 
Jsme rádi, že se ještě dokážeme sejít, se-
tkat se s přáteli a radovat se ze života.

Vrátím se k současnému klubovému 
programu. Po vyčerpání velkého tématu 
minulých let – povídání o významných 
osobnostech Proseče, se zaměřujeme na 
rozvíjení všeobecných znalostí v rámci 
naší Univerzity třetího věku. Zatím to 
jsou hlavně zdravotní témata.

 8. 9. to byla přednáška Přestáváme cho-
dit, ve které Marie Jeništová připomněla 
závěry z Vídeňské konference 2015 na 
toto téma, kdy vědci z celého světa va-
rovali před negativními zdravotními dů-
sledky pohodlnosti, nedostatečného po-
hybu a hlavně špatné chůze. Proto jsme 
si hned ukázali, jak má správná chůze vy-
padat a dali si domácí úkol více a správně 
chodit. Téma  Houby a jejich léčivé účinky 
přiblížil všem pan Vladimír Němec 15. 9., 
ale vzhledem k trvajícímu rekordnímu ve-
dru a suchu prvních týdnů v září jsme se 
bohužel museli obejít téměř bez praktic-
kých ukázek hub a pohybovat se hlavně v 
teoretické rovině. 

O zářijovém výletě se zmíníme zase ně-
kdy příště.

Naši turisté neodpočívali ani o prázd-
ninách  a navštívili řadu zajímavých míst. 
Neztratili se v záplavě růží a levandule 
v zámeckém parku v Nových Hradech 
ani na Františkách při svačině, už vůbec 
ne na Posekanci a v Budislavi, z Leštiny 
na Polanku to byl jen skok, z Poříčí po 
naučné stezce kolem Štimberka se šlo do 
Zrnětína k památné lípě a na mnoho dal-
ších míst. Jsme rádi, že pěší putování baví 
řadu seniorů, dokonce jich v turistické 
skupině přibývá. 
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Kulturní a sportovní akce 
v Proseči

9. 10. Fotbal FK Proseč - I.B třída do-
spělých - Proseč vs. Choltice- fotbalové 
hřiště v 16 hod

15. 10. Podzimní hrátkobraní - tvo-
řivé dílny a hry pro děti, občerstvení z 
podzimní sklizně, přehlídka vyrobených 
dýňáků, pohádka - pořádá Klub Hnízdo 
a město Proseč - Rychtářovy sady od 14 
hod

16. 10. Fotbal - FK Proseč - dorost I. 
třída - Proseč vs. Tatenice - fotbalové 
hřiště  v 10 hod

23. 10. Fotbal FK Proseč - I.B třída do-
spělých - Proseč vs. Rozhovice - fotbalo-
vé hřiště v 15.30 hod

25. 9. - 30. 10. Výstava: Jaroslava Há-
nělová - Portréty, krajiny, zátiší - Stará 
evangelická škola

27. 10. Cestopisná přednáška: Spiri-
tuální hodnoty amazonských indiánů 

- Mnislav Zelený - Atapana - vzdělá-
vací centrum Ergoeduka v  17.30 hod

28. 10. Odhalení pamětní desky obě-
tem I. světové války z řad občanů obce 
Martinice - pořádá Naše Martinice 
z.s. a město Proseč, zahájení Martinice  
v 10 hod.

28. 10. Průvod světlušek - lampionový 
průvod se zakončením u Prosečského 
rybníka - pořádá Klub Hnízdo a město 
Proseč - sraz na náměstí v 18 hod

6. 11. Fotbal FK Proseč - I.B třída do-
spělých - Proseč vs. Staré Hradiště - fot-
balové hřiště v 14 hod

Týden knihoven  3. – 9. října 2016
V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 

9. října jubilejní 20. ročník Týdne kniho-
ven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pra-
videlně Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP). Hlavní téma letoš-
ního Týdne knihoven je „Braňte knihu!“

V prosečské knihovně bude v tomto 
týdnu připraveno pro děti hraní, malo-
vání, vystřihování a pro každého dětského 
čtenáře malá sladkost.

U příležitosti této akce vyhlašuje měst-
ská knihovna celý měsíc říjen registraci 
nových čtenářů zdarma a amnestii pro 

dlužníky. Zapomnětlivým čtenářům, 
kteří přijdou v říjnu do knihovny, bude 
prominut poplatek za pozdní vrácení 
knih!

Čtenáři mají možnost prodlužovat 
výpůjčky u knih nejen osobně přímo v 
knihovně, ale i telefonicky nebo elektro-
nicky. Pokud nestihnete vrátit knihy v 
rámci výpůjční doby, která je dva měsíce, 
máte možnost výpůjční dobu prodloužit 
na adrese knihovna@prosec.cz nebo na 
tel.: 469 321 047.

Eva Rejentová

Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:

Vlastimil Vondruška – Husitská 
epopej III. (Za časů císaře Zikmunda), 
Petra Soukupová – Pod sněhem, Zde-
něk Rampas – 12 nesmrtelných, Will 
Wiles – Pravidla péče o dřevěné pod-
lahy, Lisa Jackson – Na prahu smrti, 
Lorna Byrne – Andělské poselství 
naděje, Tilly Bagshawe – Podle no-
vých pravidel, Sandra Brown – Šaráda, 
Smrtelné nebezpečí, Paul Doherty – 
Domina, Kate Atkinson – Bůh v tros-
kách, Nora Roberts – Víc než touha, 
Patrick Ryan – Jak jsem vyhrál válku, 
Nejlepší světové čtení (Follett, Delin-
sky, Sansom, Flagg), Danielle Steel 

– Neodolatelné síly, Lisa Kleypas – 
Místo na slunci, Sonja Rudorf – Sběra-
telka jedů, Pamela Morsi – Zpečetěno 
polibkem, Šárka Adámková – Svítání, 
Vlasta Javořická – Příběh Jary Šam-
borové, Jabloň v květu, Grace Green 

– Dávná láska (harlequin), Kathie De-
Nosky - Láska a zrada (harlequin), 

Michelle Reid – Hry s byznysmenem 
(harlequin), Karel Štorkán – Mejdan 
s mrtvými, Ráno měl být mrtvý, Josef 
Kratochvíl – Vraždící sex, Antonín Ji-
rotka – Jak se vraždí na vesnici, Náhro-
bek bez nápisu 
Dětská literatura:

Ivona Březinová – Chobotem sem, 
chobotem tam, Ivan Binar – O Záho-
řovi, prasátku s kníry, Jiřina Marková-

-Krystlíková – Prodaná nevěsta, Josef 
Krček – Příběhy dvanácti měsíců, Zde-
něk K. Slabý – Papírový drak, Petra 
Dvořáková – Flouk a Líla, Alžběta 
Dvořáková – Herkules a strašidla, Vra-
tislav Maňák – Expedice z pohlednice, 
Petra Hirscher – Otázky a odpovědi 
pro holky
Naučná literatura:

Viktor Farkas – Záhadné skuteč-
nosti, Joachim Koch – Záhadná posel-
ství hvězd, Zdeňka Dostálová – Níz-
kotučné pokrmy, Štěpánka Čapková 

– Atopický ekzém, Martin Stiefenho-
fer – Když vaše dítě nechce spát

Jsme rádi, že se „ledy trochu hnuly“ a 
po delší době přibývá zájemců o naše 
klubové programy, přivítali jsme totiž 
dvě nové členky. Tak se nebojte a přijďte 
mezi nás.

Za Klub seniorů
Věra Stoklasová
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Podzimní hrátkobraní 
 

Kdy: v sobotu 15. 10. 2016 od 14h 
 

Kde: Rychtářovy sady 
 

Informace k nové podzimní akci: 
 

Tvořivé dílny a hry pro děti 
- podzimní dílničky (dlabání dýní, výroba lampionů na nadcházející lampionový průvod a 

jiné …) 
- zábavné hry 
 
 

Občerstvení z podzimní sklizně 
Důležitou součástí hrátkobraní bude ochutnávka všech možných pochoutek z podzimní 
sklizně od nás, ale i od vás! 
- přineste na slavnost místo vstupného podzimní pochoutku z vaší kuchyně i s receptem 
- dobroty budeme společně na místě ochutnávat 
- kdo má v úmyslu přinést něco dobrého i s receptem, pošlete prosím recept na náš email: 

klubhnizdoprosec@seznam.cz do 10. 10. 2016 a my jej nakopírujeme pro případné 
zájemce 

 
 

Výroba dýňáka 
varianta A: 
- nazdobte nebo vydlabejte dýni doma s rodinou 
- přineste ji přímo na Podzimní hrátkobraní, tam bude vystavena 
  (pokud ji potřebujete dopravit dříve, přivezte ji, prosím dopoledne mezi 10-12h v den 

konání akce do Rychtářových sadů) 
- své dílo můžete pojmenovat 
- tato díla budou odměněna 
 
varianta B: 
- přineste dýni a vydlabejte si ji přímo na akci 
 
varianta C: 
- pokud se vám urodilo hodně dýní, platí pro vás varianta A i B  
 
 
Prosíme příznivce našich akcí, pokud máte přebytečné dýně, kontaktujte nás na tel č.: 
779 970 007. Využili bychom je na této akci. Děkujeme. 
 
V případě nepříznivého, tj. deštivého počasí se akce ruší. V opačném případě se těšíme 
na vaši účast i na vaše jedlé i nejedlé výrobky. 
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Vzdělávací centrum Ergoeduka ve spolupráci s Ergotep CSR Institut 
o.p.s. Vás srdečně zvou na cestopisnou přednášku “Spirituální hod-
noty amazonských indiánů”, kterou nás provede pan Mnislav Zelený 

- Atapana.
Etnograf, spisovatel a novinář Mnislav Zelený podnikl řadu výprav 

mezi indiány Latinské Ameriky. Díky svým mnohaletým pobytům se 
stal velmi uznávaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik 
Amazonie. V roce 1989 Mnislava Zeleného adoptoval kmen Yawala-
pitiů a jeho duchovní otec mu dal jméno Atapana, což znamená Listy 
zelené palmy.

V letech 1996 - 2001 působil jako velvyslanec ČR v Ekvádoru a Ko-
lumbii. Založil nadaci Velká Amazonie, prostřednictvím které se snaží 
zmírnit zkázu indiánské kultury. Pan Mnislav Zelený vystupuje v tele-
vizi i rozhlase. Napsal osm knih, píše odborné články a pořádá cesto-
pisné přednášky pro širokou veřejnost zejména Amozonie.

Během cestopisné přednášky si v Ergoeduce můžete zakoupit origi-
nální indiánské šperky a knihy.

Těšíme se na Vaši účast!!
Martina Štrumfová

 

 
Vyhrajte dárkové poukazy Tescoma v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč 
 
Již více než rok můžete v Prodejním centru Ergotep zakoupit kvalitní výrobky pro Vaši 
domácnost od oblíbené české značky Tescoma, úklidové prostředky Vileda, potraviny Hamé 
a vyměnit bombičky Sodastream. Kromě toho u nás najdete široký výběr malých a velkých 
elektrospotřebičů, které lze objednat i přes internet na www.ctyrlistek.eu. 
Dále nabízíme služby zásilkové přepravy PPL, můžete poslat svůj balík nebo si ho zde 
vyzvednout. 
 
Nyní Vás čeká příjemná novinka v podobě ÚČTENKOVÉ LOTERIE s řadou hodnotných 
cen. Jak to funguje? 
Nakupte v období od 1.10. do 14. 12. 2016 jakékoliv zboží v Prodejním centru Ergotep 
Proseč v hodnotě nad 250 Kč. Vaše účtenka s vyznačením karty Věrnostního 
programu „Tescoma to má“ bude zahrnuta do pravidelného měsíčního slosování a 
poté ještě do prémiového vánočního slosování.  
Každý měsíc získají tři šťastní výherci dárkový poukaz Tescoma v hodnotě 500 Kč. 
  
Ve vánočním slosování dne 15. 12. 2016, do kterého budou zahrnuty znovu všechny 
soutěžní účtenky kromě těch, které již vyhrály. Tři vylosovaní zákazníci získají dárkový 
poukaz Tescoma v hodnotě 1 000 Kč. 
   
Pokud ještě nejste členy věrnostního klubu „Tescoma to má“ a chcete se účtenkové loterie 
zúčastnit, rádi Vám členství na počkání zdarma zřídíme. Kromě účasti v soutěži získáte i 
stálou slevu 3% na nezlevněné zboží Tescoma, pravidelné informace o akčních nabídkách a 
také speciální nabídky pouze pro členy klubu. 
  
Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 
12.00 hodin. 
 
Těšíme se na Vás, kolektiv Prodejního centra Proseč 
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Jaroslava Hánělová 
Portréty - krajiny - zátiší 

 

25. 9. – 30. 10. 2016 
Stará evangelická škola Proseč 

Otevřeno každou neděli 14 – 16 a po domluvě: 
732 831 895 

AUTOŠKOLA V PROSEČI
 Autoškola ABC Hlinsko ve spolupráci s Městským úřadem 

Proseč vyhlašuje

   ZAHÁJENÍ KURZU V PROSEČI

pro tyto druhy řidičských oprávnění:
A - motocykl
B - osobní automobil
T - traktor
C - nákl.automobil
D - autobus 
E - přívěsy nad 750 kg

Zahájení se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v 15.30 hod  
v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

Kontakt: p. Šlemr 606 279 141

LÉČEBNÝ TANEC 
PRO ŽENY OD 3 DO 103 LET

Přijďte si zatančit pro zdraví 
orientální tanec s prvky rehabilitačního cvičení, jogy, čchi 
kungu, pěti tibeťanů a twist terapie prováděný na hudbu 

súter a manter se používá při 
bolestech zad a končetin, problémech s trávicí, dýchací 

a vylučovací soustavou, gynekologických a urologických 
    potížích a  pro radost z ladného, ženského pohybu 

Vezměte kamarádku, maminku, dceru, babičku

a přijďte                                                         
každou středu od 18.30 v Orlovně, začínáme 12. 10. 

vstupné 30,-                                        
Těší se Kateřina Zelinková  

www.zdravinarukou.webnode.cz 


