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Veřejné osvětlení v Proseči
Během posledních 6 let město Pro-

seč každoročně investuje nemalé fi-
nanční prostředky ze svého rozpočtu, 
bez dotací, do rekonstrukce zastaralé 
sítě veřejného osvětlení. Jen v letošním 
roce byla modernizována rozsáhlá síť o 
více než 30 nových stožárů a to přede-
vším v ulici Pasecká, Budislavská a za 
okály. Do konce roku chceme stihnout, 
pokud to počasí dovolí, ještě rozšíření 
veřejného osvětlení v ulici Rybenská.

Novinkou je také to, že se v Proseči, 
Záboří a Podměstí od září již svítí po 
celou noc. Pro tento krok jsme se roz-
hodli z důvodu snahy o zvýšení bez-
pečnosti občanů a jejich majetku. In-
vestice do modernizace sítě veřejného 
osvětlení nám naopak šetří provozní 
prostředky díky nižší energetické ná-
ročnosti svítidel a jejich menší poru-
chovosti. V příštím roce plánujeme 
další novinku, chceme označit všechny 
stožáry veřejného osvětlení a díky 
snadnému oznámení jejich čísla tele-
fonicky nebo přes internetové stránky 
bude možné rychleji zajistit opravu.

Miloslav Hurych, místostarosta města

Proseč připravuje nový web
Web města, který je již technolo-

gicky a obsahově zastaralý, projde brzy 
zásadní modernizací a aktualizací. Dů-
raz bude kladen především na nové po-
třeby města a jeho občanů na základě 
předešlých zkušeností. Nový web bude 
postaven na systému Drupal 8 a bude 
plně responzivní, aby se dokonale při-
způsobil všem současným mobilním 
zařízením. 

Proseč modernizuje atletické hřiště bez dotace 
Město Proseč v současné době moder-

nizuje atletické hřiště s běžeckou dráhou, 
oválem a doskočištěm v areálu základní 
školy. Přestože jsme za posledních 5 
let podali nespočet žádostí o dotace na 
dokončení našeho atletického hřiště z 
různých výzev kraje a Ministerstva pro 
místní rozvoj, nebylo nám nikdy vyho-
věno. V letošním roce bylo rozhodnuto, 
že pokud se má atletické hřiště někdy 
dokončit, bude nutné celý projekt v hod-
notě téměř 900 tis. Kč financovat pouze 
z rozpočtu města. V červnu bylo vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele. Nejnižší 
nabídkovou cenu dodala místní firma  
PP-GROUP.cz s.r.o., která ve veřejné 

zakázce zvítězila a byla s ní uzavřena 
smlouva.

Projekt modernizace počítá s rekon-
strukcí běžecké dráhy, jejím rozšířením 
a prodloužením, dále rozšířením běžec-
kého oválu a s přesunutím doskočiště pro 
skok daleký na konec běžecké dráhy. V 
rámci projektu je řešeno odvodnění hřiště, 
dodláždění ploch k víceúčelovému hřišti 
a terénní úpravy. Projekt by měl být zcela 
dokončen v březnu 2017. Věříme, že 
rozhodnutí dokončení hřiště z vlastních 
prostředků bylo správné a brzy pomůže 
veřejnosti, základní škole, ale i spolkům v 
lepším využívání sportovního areálu.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Sokolovna se připravuje na plesovou sezónu
Sokolovna se téměř po dvou letech sta-

vebních prací blíží do závěrečné etapy a 
přípravuje se na plesovou sezónu v roce 
2017. Premiérově ji zahájí Pasecký ples 
21. ledna, následovat bude Skautský ples 
4. února, Evangelický ples 10. února a 
Hasičský ples 18. února.

V současné době probíhají v Sokolovně 
dokončovací truhlářské práce, instalace 
baru, kuchyně, zabezpečovacího zařízení 

a připravuje se digitalizace kina. Soko-
lovna, která je od roku 2014 v majetku 
města, bude sloužit především pro pořá-
dání nejrůznějších kulturních a společen-
ských akcí města, školy a spolků. Nově 
budou prostory pronajímány i pro pořá-
dání různých soukromých oslav a setkání. 
Pravidla a ceník pronájmu bude zveřejněn 
po dokončení v lednu 2017.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Co je nového 
v Rychtářových sadech

Vážení spoluobčané, i v letošním 
roce členové našeho sboru plnili úkoly 
vyplývající z našeho hasičského poslání. 
To se nám dařilo i díky omlazené člen-
ské základně. Vedlejší aktivita byla tra-
dičně nasměrována do Rychtářových 
sadů s cílem dalšího zlepšení a zkvalit-
nění zdejšího vybavení, které je hojně 
využíváno prosečskými organizacemi a 
spolky k pořádání různých akcí jak pro 
děti, tak i pro dospělé.

Představa vybudování krytého pří-
střešku, který by sloužil k přípravě a 
výdeji zde připravovaných pochutin 
se začala naplňovat v měsíci květnu.  
Koncem července byla stavba dokon-
čena a hned otestována v praxi. Nutno 
dodat, že ke spokojenosti naší tak i 
hostů.

Po materiálové stránce vše zajistilo 
město Proseč. Náš hasičský sbor vše 
připravil a zrealizoval, což si vyžádalo 
celkem 447 odpracovaných hodin. 
Plánujeme ještě další vylepšení v této 
krásné lokalitě, ale i v obecním domku 
sousedícím s hasičskou zbrojnicí. Ov-
šem příští rok nám přinese úplně jiné 
starosti v souvislosti s oslavami 140. 
výročí založení našeho sboru.

Opět se těšíme na Vaši účast na 
těchto oslavách, rádi přivítáme i přes-
polní, na akcích, které budou při této 
příležitosti uskutečněny a o kterých 
Vás budeme včas informovat.

Vše nejlepší do Nového roku, pevné 
zdraví a krásné Vánoční svátky, Vám 
přejí hasiči ze Záboří.

Za SDH Záboří
kronikář Petr Zanina

Proseč podpořila nový babybox v Pardubické nemocnice
V pondělí 7. listopadu 2016 proběhlo v 

areálu Pardubické nemocnice slavnostní 
spuštění babyboxu nové generace, který 
nahradil původní z roku 2008. Slavnost-
ního spuštění se zúčastnil zřizovatel ba-
byboxů v České republice Ludvík Hess, 
hejtman Pardubického kraje Martin Ne-
tolický, primátor Statutárního města Par-
dubice Martin Charvát a mnoho dalších 
hostů a dárců. Město Proseč přispělo na 
instalaci nové generace babyboxu v Par-
dubicích finanční částkou 5.000 Kč. Za 
jedenáct let existence babyboxů v České 
republice bylo v bedýnkách u nemocnic 

nalezeno a zachráněno 143 dětí. Babybox 
v Pardubické nemocnici zachránil již 5 
dětí, dvě holčičky a tři chlapce.

Jan Macháček, starosta města

V Pardubicích byl uveden do provozu babybox druhé generace
V Pardubické nemocnici je nově umís-

těn babybox druhé generace. Speciální 
schránka, do níž mohou ženy v těžké 
životní situaci odložit novorozené dítě, 
nahradila původně používaný babybox 
instalovaný v roce 2008. „Přestože někdo 
může říci, že babybox v Pardubické nemoc-
nici zachránil jen pět dětí, tak se zamysleme 
nad tím, kde by děti dnes byly, kdy babybox 
nebyl instalován. Věřím proto, že se dětem, 
které zachránil předchozí babybox, z velké 
části snad žije lépe. Proto patří poděkování 
všem dárcům a také panu Hessovi za jeho 
iniciativu,“ řekl hejtman Netolický. 

Původní babybox, který je v Pardubické 
nemocnici umístěn v zadní části pavilonu 
Porodnicko-gynekologické kliniky, byl 

slavnostně spuštěn 29. července 2008 
jako jedenáctý v pořadí v Česku. Za dobu 
jeho existence do něj bylo umístěno pět 
dětí – dvě dívky a tři chlapci.  „Nový baby-
box je zhotovený z antikorového plechu, jeho 
dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky 
a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se 
zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky 
děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky 
fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je kli-
matizován. Babybox je opatřen náhradním 
zdrojem energie a napojen mnohonásobně 
jištěnou signalizací na stálou službu a na 
mobilní telefony zdravotníků,“ popsal prů-
kopník babyboxů Ludvík Hess.

Pardubický kraj

Kalendář mikroregionu Toulovcovy Maštale 2017 v prodeji
Od měsíce října je v prodeji kalen-

dář mikroregionu Toulovcovy Maš-
tale, který Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale každoročně vydává. Kalendář 
obsahuje nádherné fotografie mikro-
regionu, turisticky zajímavých míst i 
objektů, možnost psaní poznámek po 
jednotlivých hodinách, astronomický 
kalendář (východ – západ slunce, fáze 
měsíce), jmenný kalendář a roční kalen-
dář 2018. Zakoupit si ho můžete v Tu-
ristickém informačním centru v Proseči, 
v prodejně u Mundilů a u Kadleců na 
náměstí. Cena kalendáře je 69 Kč. 

Ráda bych poděkovala všem firmám 
a organizacím, které umístěním své re-
klamy do kalendáře nejen propagovaly 
svůj podnik a činnost, ale také podpořily 
vydání tohoto regionálního kalendáře.

Lucie Oherová, SOTM
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Pečovatelská služba Proseč v roce 2016
Stejně jako mnoho dalších dělá i naše 

pečovatelská služba svoji bilanci práce pro 
naše klienty. Během letošního roku jsme 
zajišťovaly službu pro 64 klientů z našeho 
města a také z obce Bor u Skutče.

Zajišťujeme péči buď přímo v jejich do-
movech, v domě s pečovatelskou službou 
nebo v domě s chráněnými byty, v obou 
domech máme celkem 26 bytů.

Péče o naše klienty se skládá především 
z pomoci při zvládání péče o jejich vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně – buď 
v jejich domácnostech, nebo případně ve 
středisku osobní hygieny, které máme v 
domě s pečovatelskou službou, kam kli-
enti docházejí. Dovozem obědů z DIPRA 
Proseč mají zajištěný každý pracovní den 
teplý oběd a díky nákupům, o které mo-
hou požádat, i ostatní potraviny pro sní-
daně a večeře. Příprava snídaní a večeří je 
další služba, kterou u nás klienti využívají.

Nákupy, pochůzky, úklid domácnosti 
v podobě mytí podlah, luxování koberců, 
umytí nábytku, oken a žaluzií, umytí so-
ciálního zařízení, praní prádla, žehlení a 
vyspravení prádla jsou další službou, kte-
rou usnadňujeme našim klientům jejich 
žití a chod jejich domácností.

Pro všechny klienty, ať již v terénu nebo 
v domě s pečovatelskou službou, v domě s 
chráněnými byty, zajišťujeme doprovod k 
lékaři, nákup léků a objednání sanitky pro 
dovoz k odbornému lékaři.

Naše dva domy – dům s pečovatelskou 
službou a dům s chráněnými byty – jsou 
stále plně obsazené, a abychom pokryly 
zájem žadatelů, musely bychom těch bytů 
mít ještě 5-6. Snažíme se řešit umístění 
podle naléhavosti každého jednotlivého 
případu – přihlížíme na rekonvalescenci 
v důsledku nemoci, momentální špatné 
životní situace, složité sociální situace, a 
nebo ztrátu bydlení.

Díky sociálnímu poradenství můžeme 
pomoci se spoluprací s úřady, s různými 
příspěvky a také s orientací ve vlastních 
právech a povinnostech.

Pečovatelská služba je organizační slož-
kou zřízenou městem Proseč a působí u 
nás již od roku 1993. Za ty roky se vy-
střídalo mnoho klientů a hodně jich již 
není mezi námi. Vždy pro nás bylo a je 
důležité, že máme možnost lidem pomá-
hat a také jsme hrdé na to, že to umíme, 
děláme to dobře a lidé nám důvěřují.

Na provoz pečovatelské služby, kromě 
finančního příspěvku města a úhrady od 
klientů, získáváme dotace od státu. Do-
tace nejsou nijak vysoké a z necelé 1/2 
pokrývají pouze náklady na mzdy. Vše 
ostatní hradí město – mimo jiné nákup 
automobilu, vozík pro tělesně postižené, 
chodítko pro pohyb v bytě.

Pro potřeby našich klientů se zatím 
žádná sbírka nekonala. V letošním 
roce jsme byly velice mile překvapeny. 
Skautské středisko Toulovec Proseč 
uspořádá 18. 12. 2016 u příležitosti 
vítání Betlémského světla sbírku pro 
potřeby našich klientů. Z výtěžku této 
sbírky bychom chtěly pořídit pro naše 
seniory 2 čtyřkolová chodítka ROLLA-
TOR, která by jim umožnila nákupy a 
procházky, které jsou nyní mimo jejich 
možnosti. Úplně poprvé, a tiše doufáme, 
že ne naposledy, si někdo všiml toho, že 
i v Proseči se snažíme lidem pomáhat a 
že zde žijí lidé, kteří tuto pomoc potře-
bují. Jsme jim za to velice vděčny.

Jako pracovnice pečovatelské služby 
bychom chtěly poděkovat všem členům 
skautských oddílů Proseče za jejich nápad 
a také za to, že pomohou lidem, kteří jsou 
jejich spoluobčany. 

Pracovnice Pečovatelské služby Proseč

Nová kniha „Lady Remoska“
Chtěla bych vás upozornit na novou 

knihu, kterou napsala Lady Milena 
Grenfell-Baines a vydalo nakladatel-
ství Dcera sestry s předmluvou Mi-
chala Petrova, autora Retro ČS.

Kniha vypráví jedinečný příběh hol-
čičky z Wintonova vlaku, která světu 
objevila legendární českou Remosku  
a je doplněna desítkami receptů pro 
vaření v remosce.

Malý příběh o velkých věcech, 
množstvím úžasných receptů dvou 
osobností světa jídla. Remosky, které 
tvoří už více než půl století nedíl-
nou součást naší kulinární kultury, a 
Mileny Grenfell-Bainesové. Drobná 
dáma s mimořádným osudem a energií, 
díky které vykročil český divotvorný 
hrnec na cestu do zahraniční slávy. 
Vše začíná v Praze na nádraží, kde 
čeká spolu se svojí sestrou na  vlak sira 
Nicholase Wintona.

A hned na první straně, kde začíná 
vyprávění Lady Mileny se píše o Pro-
seči, odkud Lady Milena pochází…

Stanislava Češková

V říjnu pořídilo město Proseč z vlastních prostředků
pro potřeby pečovatelské služby a jejich klientů nový automobil.
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Průvod světlušek
Státní svátek vzniku samostatné Česko-

slovenské republiky 28. října jsme oslavili 
již tradičním lampionovým průvodem. V 
sychravém pátečním odpoledni za dopro-
vodu SDH Proseč se vcelku početný prů-
vod vydal po Pasecké ulici, přes Záboří 
a po Zábořské ulici zpět k Prosečskému 
rybníku. Celý rybník byl pro bezpečnost 
osvětlen „světluškami“ (svíčkami ve skle-
nicích) a na zahřátí jsme připravili horký 
čaj. Každý si mohl na vodu vypustit svou 

osvětlenou lodičku či lampion. Prosečský 
rybník byl tak po chvíli zaplněn spoustou 
krásných svítících lodiček a kreativních 
plujících lampionů. Děkujeme SDH 
Proseč a Městské policii Skuteč, kteří 
každoročně zajišťují požární dohled a 
bezpečnost celého průvodu. A velké díky 
patří také všem účastníkům, kteří svým 
originálním výtvorem zpestřili v celku 
obyčejný lampionový průvod.

Klub Hnízdo Proseč

Mladí hasiči v akci
Po prázdninách se začali naši mladí 

hasiči na svých schůzkách připravovat na 
podzimní kolo hry Plamen. Ke stávajícím 
členům se přidalo ještě několik nových 
kamarádů.

V sobotu 22. října se všichni zúčastnili 
Závodu požární všestrannosti v Blatně. 
Za SDH Proseč startovaly tři pětičlenné 
hlídky a ještě dvě děti doplnily hlídky 
dalších sborů. Za mrazivého počasí se 
podařilo jedné z našich hlídek loňské 

5.místo vylepšit o dvě příčky a skončila v 
mladší kategorii na krásném 3.místě. Ani 
ostatní se v okresní konkurenci neztratili, 
přestože více než polovina z nich byla 
na podobné soutěži poprvé. Z celkových 
51 hlídek obsadili 21. a 36. místo. Tyto 
pěkné výsledky jsou dobrým základem 
pro účast v jarní části soutěže. 

Přejeme všem dětem i jejich vedoucím 
mnoho dalších úspěchů.

SDH Proseč

BOROVÁ OPEN 2016  
Tenisový turnaj čtyřher

V sobotu 3. 9. 2016 se uskutečnil 
další ročník losovaného tenisového 
turnaje čtyřher o nejlepší dvojici města 
Proseče a okolí. Za krásného počasí se 
na kurtech v Borové sešlo 16 různých 
VIP osobností našeho veřejného života.

Účastníci hráli systémem každý s ka-
ždým na jeden vítězný set. Letošním 
vítězem se stala dvojice Adolf Zelenka 
a Jarda Vobejda, druzí byli Pepa Ode-
hnal a Jiří Marek a třetí Zbyněk Prášek 
a Roman Češka. Všichni účastnící se 
rádi tohoto turnaje pravidelně účastní 
a již se těší na další ročník.

 Závěrem organizátoři děkují všem 
účastníkům za účast a předvedené 
sportovní výkony, všem sponzorům 
za poskytnuté ceny a městu  Proseč za 
podporu sportu.

Ing. Roman Češka a Adolf Zelenka
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Odhalení pomníku obětem 1. světové války na Martinicích
V pátek dne 28. října jsme si v Proseči 

připomněli státní svátek Den vzniku sa-
mostatného československého státu od-
halením nového pomníku s pamětní des-
kou v bývalé obci Martinice, nyní místní 
část města Proseč. Pomník vznikl díky 
spolku Naše Martinice, za plné podpory 
města Proseč a jeho zastupitelů. Všem 
členům spolku i dobrovolníkům, kteří se 
podíleli na přípravě pietního místa patří 
mé poděkování. Pomník bude již navždy 
připomínat jména pěti hrdinů, občanů 

Martinic, kteří statečně bojovali v 1. svě-
tové válce a položili své životy při boji za 
svou vlast. Připomenuli jsme si v tento 
den také statečnost a hrdinství desetiti-
síců vlastenců, kteří obětovali své životy 
za svobodu svého národa. Bojovali hrdě 
a statečně za československý národ s vi-
dinou vzniku samostatného Českosloven-
ského státu. To je věc, na kterou by náš 
národ a jeho občané neměli nikdy zapo-
mínat, čest jejich památce.

Jan Macháček, starosta města Proseč



 Prosečský zpravodaj 11/2016  str. 6 www.prosec.cz

Vítání občánků
12. 11. 2016 byly přivítány do našeho 

města noví občánci Proseče za rok 2016. 
Celkem bylo pozváno 16 dětí a jejich ro-
dičů, aby se této naší malé slavnosti zú-
častnili. 

V Proseči žijí ale i rodiny, které zde 
nejsou trvale přihlášeny a jejich děti jsou 
tedy vedeny na adrese maminky. Proto o 
nich naše evidence nic neví. Pokud bu-
dete mít zájem o přivítání vašich dětí do 
našeho města, stačí se přihlásit na matrice 
na našem úřadu a při dalším vítání budou 
vaše děti také přivítány.

Stanislava Češková
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Uvítaná miminka:
Michal Skála

Michael Sodomka
Martin Dostál

Zuzana Prášková
Magdalena Rejmanová

Tereza Halamková
Karolína Pešková
Klaudie Nováková
Anežka Košňarová
Martina Hladíková

Natálie Ploszová
Samuel Plosza

Tomáš Bačenko
Klára Soukalová
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Stavíme 19. školu v Africe
I letos, tak jako každý rok jste vyjma 

řemeslných výrobků, ukázek řemesel, 
různých představení mohli na Dni řeme-
sel navštívit náš skautský stan, ve kterém 
jste každou zakoupenou věcí přispěli na 
sbírku Postavme školu v Africe, kterou 
pořádá Člověk v tísni společně se skauty 
napříč celou republikou.

Ve skautském stanu na vás čekala dobrá 
káva, chutná horká čokoláda a vynikající 
domácí dorty, o které byl obrovský zá-
jem a každý kdo neochutnal, musí velmi 
litovat. Mohli jste si u nás posedět a sle-
dovat ruch Dne řemesel, v klidu si vypít 
svůj nápoj a užívat si krásný den. Kdo měl 
chuť, mohl si vyrobit pěkný pletený nára-
mek anebo si nechat od našich šikovných 
skautek uplést africký copánek. 

Z výtěžku jsme podpořili stavbu školy 
v etiopské vesnici Kulufo, ve které sta-
rou dřevěnou školní budovu zničila voda. 
Stará budova se také nacházela za hlubo-
kou roklí, která vesnici Kulufo míjí. Ne-
jen, že nová škola zajistí základní vzdělání 
pro 500 dětí z okolí, ale bude také důleži-
tým signálem pro místní rodiče, že vzdě-
lání má smysl a zajistí jejich dětem lepší 
budoucnost. 

Škola v Kulufo je již devatenáctou ško-
lou postavenou v rámci sbírky Postavme 
školu v Africe a jedná se tak o obrovský 
úspěch, který se za 12 let pořádání sbírky 

podařilo uskutečnit a zajistit tak vzdělání 
pro tisíce etiopských dětí.

Jménem celého střediska Toulovec 
Proseč děkuji všem, kteří přišli sbírku 
podpořit a něco si u nás zakoupili. Díky 
vám se nám podařilo vybrat krásných  
8 792,- Kč. 

A vy, kteří jste ještě neměli tu možnost 
nás podpořit a přispět, neztrácejte naději. 
Celoročně můžete přispívat buď zaslá-
ním DMS ve tvaru: DMS AFRIKA na 
číslo 87777. (Cena jedné DMS činí 30 
Kč, na konto projektu Postavme školu 
v Africe bude připsáno 27 Kč.) Anebo 
můžete přispět převodem z účtu na účet  
222 444 555/0300. Více informací nalez-
nete na www.skolavafrice.cz.

Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se 
zase za rok.

Za skautské středisko Toulovec Proseč 
Ondra Chadima

Drakiáda aneb nebe plné draků
Dne 23. 10. 2016 se nad Jonášovým 

kopcem v Proseči vznesli do vzduchu 
draci různých velikostí a barev. Skauti 
za podpory prosečské farnosti totiž 
uspořádali již tradiční drakiádu. Účast-
nit se mohl kdokoli, kdo rád draka 
pouští a kdo si rád tyto podzimní ra-
dovánky užívá. Soutěžilo se v něko-
lika disciplínách: nejvýše létající drak, 
drak s nejdelším ocasem, největší drak 
a drak nejmenší. Vzhledem k celkem 
příznivým povětrnostním podmínkám 
bylo nebe plné barev a Jonášův kopec 
vypadal hned o to veseleji. Ten, kdo 
byl zmrzlý nebo ho pouštění draka 
vysílilo, se mohl zahřát a dočerpat síly 
horkým dětským punčem. Letošní 
podzimní pouštění draků se vydařilo 
a ti, kteří se umístili v některé ze sou-
těžních disciplín, si odnesli i drobnou 
odměnu. Děkujeme za hezké nedělní 
odpoledne a těšíme se zase za rok.   

Za skautské středisko Toulovec Proseč 
Nikola Šlechtová
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Vítání Betlémského světla
Jako každý rok před Vánocemi bu-

dou i letos v neděli 18. 12. 2016 od 
17:00 hod skauti společně s Vámi vítat 
v Proseči Betlémské světlo. V rámci 
vítání Betlémského světla bude probí-
hat i vánoční mini trh s výrobky, které 
vyrobí benjamínci, světlušky, vlčata, 
skauti a skautky. Výtěžek z prodeje 
těchto výrobků jsme se rozhodli vě-
novat Pečovatelské službě Proseč na 
nákup dvou stabilních čtyřkolových 
chodítek pro seniory a zdravotně 
postižené, která usnadní jejich pohyb, 
nakupování a podpoří je v tělesné ak-
tivitě. Jsme rádi, že můžeme podpořit 
místní organizaci a pomoci tak lidem, 
se kterými žijeme v jednom městě. 
Přijďte společně s námi přivítat Bet-
lémské světlo a přispět nákupem ně-
kterého z výrobků na dobrou věc. Tě-
šíme se v prosinci na viděnou.

Za skautské středisko Toulovec Proseč, 
Nikola Šlechtová     
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ŘÍJEN 2016 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
SÁZENÍ CIBULEK

Dne 10. října 2016 se žáci z obou de-
vátých tříd vydali na první stupeň za prv-
ňáčky, aby s nimi zasadili cibulky jarních 
květin. Celá akce trvala jednu vyučovací 
hodinu. Když jsme vše zasadili, hráli jsme 
hry, za které vděčíme Katce Stodolové, 
která je připravila.

 Na konci akce jsme prvňáčkům předali 
pamětní list a dárek, který jsme si pro ně 
připravili, v podobě bublifuku. A oni nám 
za to dali krásné vlastnoručně vyrobené 
zápichy. 

Poté jsme se vrátili do svých tříd. Celá 
akce se vydařila a my prvňáčkům děku-
jeme za dárečky.

Veronika Uhrová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Úterý 1. listopadu bylo pro žáky 2. třídy 

slavnostnější než jiné dny. V obřadní síni 
městského úřadu je rytíř Toulovec za 
účasti pana ředitele, pana starosty, ro-
dičů a dalších hostů pasoval na „Rytíře 
řádu čtenářského“. Slavnost se vydařila 
a děti se již velmi těší na návštěvu měst-
ské knihovny, kde budou moci využít své 
nově získané čtenářské průkazy.  Mgr. Věra Stoklasová

SOUTĚŽ TECHNICKÝCH 
DOVEDNOSTÍ

Dne 2. 11. 2016 se naše škola zúčast-
nila 17. ročníku soutěže technických do-
vedností žáků základních škol, kterou po-
řádala ISŠT Vysoké Mýto.

Soutěžily dva týmy: tým Proseč A, ve 
složení: Petr Honzák (9. B), Jakub Šimon 
(9. B), Táňa Sodomková (9. A) a tým 
Proseč B, ve složení: Petr Klesnil (8.), Ja-

kub Hledík (8.) a Štěpán Brůžek (6.). V 
konkurenci 25 družstev a 75 účastníků 
obsadilo družstvo Proseč B celkově 3. 
místo. V soutěži jednotlivců obsadil Petr 
Klesnil 7. místo, Štěpán Brůžek 11. místo, 
Jakub Šimon 20. místo, Petr Honzák 38. 
místo, Jakub Hledík 53. místo a Táňa 
Sodomková 73. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. 

Mgr. Václav Mikulecký

JÍME ZDRAVĚ?
O tom, jak je v našem životě důležitá 

strava, už vám v našem časopisu  píšeme 

celý rok. Takže to určitě víte. A vědí to 
samozřejmě i zástupci firmy, která nám 
dodává do školy ovoce.

Páteční dopoledne 21. října žákům  
1. stupně zpestřili krásní maskoti firmy 
Bovys. Ti přinesli dětem a učitelům 
ovocný dáreček a hravou formou si s 
dětmi zasoutěžili. 

Ovoce a zelenina do škol je evropský 
projekt zdravé výživy, v rámci kterého 
žáci 1. – 5. třídy dostávají zdarma ovoce 
a zeleninu. Naším dodavatelem v tomto 

projektu je právě firma Bovys. 
Mgr. Jarmila Michálková
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Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

FLORBAL 2016

Ve středu 12. října 2016 se v tělocvičně 
naší školy uskutečnilo školní kolo ve flor-
balu. Za účasti 5 chlapeckých a 3 dívčích 

družstev proběhl jeden z nejkvalitnějších 
turnajů posledních let. Bez výrazného 
favorita se do svých zápasů zapojilo cel-
kem 33 hráčů či hráček. Kromě děvčat 
ze 6. tříd měly všechny třídy v turnaji své 
zástupce. Kde chybělo florbalové umění 

-nastoupila nezměrná bojovnost.
V chlapecké skupině zvítězil kombino-

vaný tým – Andrej Češka, Václav Beránek 
(7.), Petr Klesnil (8.) a Filip Romportl (6. 
B). Mezi dívčími družstvy zvítězil tým 
Tereza Fulíková (9. A), Karolína Váv-
rová (9. B), Nela Doležalová a Natálie 

Rychová (8.). Všichni účastníci zaslouží 
poděkování za předvedené výkony i kázeň 
během celého průběhu turnaje.

Mgr. Jan Stodola

KRAJSKÉ KOLO VE STOLNÍM 
TENISE

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se družstva 
chlapců a dívek naší školy zúčastnila kraj-
ského kola ve stolním tenise. Toto spor-
tovní klání probíhalo v rámci Olympiády 
Pardubického kraje. 

Dějištěm turnaje nejlepších žákovských 
družstev stolních tenistů byla herna v 
Ústí nad Orlicí. V kategorii chlapců se 

naše družstvo střetlo s týmy Gymnázia 
 v Poličce, Gymnázia v Pardubicích a 

Gymnázia v Ústí nad Orlicí. Soupeři pro-
kázali lepší výkonnost i větší zkušenosti 
při zvládání vyrovnaných koncovek setů 
a vždy zvítězili. V turnaji nás reprezento-
vali Filip Sejkora, Jaromír Pytlík, Samuel 
Meszarosz a Václav Beránek. V katego-
rii děvčat startovala družstva ZŠ Hru-
šová, ZŠ Choceň a družstvo našich dívek. 
Nejlepším týmem byla děvčata z Chocně, 
která zvládla obě utkání bez ztráty setu. 
Mezi našimi dívkami a jejich soupeřkami 
z Hrušové se mělo rozhodnout o druhém 
místě v turnaji. Zápas byl velmi vyrov-
naný, bojovný, a tudíž dramatický. Po 
úvodní vítězné čtyřhře děvčata dvě násle-
dující dvouhry prohrála. Ve třetím zápase 
dvouhry dospěl stav do vyrovnání. Roz-

hodnout musel až pátý zápas, v něm byla 
dívka z Hrušové lepší a zaslouženě vy-
hrála. Konečné 3. místo je však výborným 
výsledkem. Díky za bojovnost. Družstvo 
hrálo ve složení Veronika Lettlová a Na-
tálie Rychová.

Děkujeme všem aktérům, kteří naši 
školu v turnaji reprezentovali. 

Mgr. Jan Stodola

OSLAVA HALLOWEENU NA  
1. STUPNI

Přestože je v naší zemi Halloween svát-
kem převzatým z anglosaských zemí a ne-
zapomínáme slavit svátek Všech svatých 
a Dušičky, pro skupinu deváťáků, kteří 
chodí na anglickou konverzaci, byl přímo 
náplní práce! Pod vedením p. uč. Mileny 
Tobiášové si pro žáky 1. stupně připravili 
celodenní program, který se velice vydařil 
a všem se moc líbil. 

Redakce

HALLOWEEN
Ani v naší škole neušel tento svátek po-

zornosti. Vzorně se připravovali i žáci ve 
školní družině:

Dýňový den
Byla jedna dýně,
tvářila se líně,
oranžový kabát měla,
a tiše nám prozradila: 

„Už je to věc jistá, 
Halloween se chystá! 

  Dýň a dýně
Stalo se to v Podivíně: 
k dýňovi se pěkná dýně 
jednou v máji přikulila 
a hned z toho svatba byla. 
Měli dvacet dýňátek, 
pět jich spalo u vrátek, 
čtrnáct leželo líně 
na zahrádce v mokré hlíně 
a dvacátý dyn dyn dyn 
vyšlápl si na Petřín.
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Základní škola informuje - www.zsprosec.cz

NOHEJBALOVÍ MISTŘI 
SVĚTA MEZI ŽÁKY ZÁ-

KLADNÍ ŠKOLY V PROSEČI

 Ve čtvrtek 30. 9. 2016 uspořádal od-
díl nohejbalu při ZŠ v Proseči nábor 
mladých nohejbalistů. Akce se zúčastnili 

úspěšní reprezentanti ČR a medailisté z 
Mistrovství světa a Evropy v nohejbalu 
Jirka Doubrava a Jakub Mrákava. 

Během povídání o sportovním životě 
reprezentantů si mohli školáci prohléd-
nout medaile z MS a ME. Oba dva si 
velmi rychle získali pozornost našich 
nohejbalových žáků, kteří měli následně 
možnost si s mistry zacvičit a zahrát. V 
rámci setkání proběhla exhibice singlu 
jednotlivců. Jirka s Jakubem hrají aktu-
álně singly ve svých extraligových oddí-
lech, takže bylo se na co dívat. Vrcholem 
dne byl turnaj dvojic, kterou tvořil vždy 
jeden mladý nohejbalista a reprezentant. 
Turnaj vyhrál David Sodomka, který ve 

finále přehrál Fandu Odehnala. 
Všichni účastníci se zhostili turnaje na 

výbornou a předvedli divákům atraktivní 
podívanou. 

Za oddíl nohejbalu mládeže 
Petr Herynek

EXKURZE DO ISŠT
V pátek 11. 11. 2016 se žáci 9. ročníku 

naší ZŠ zúčastnili tradiční návštěvy a pro-
hlídky ISŠT ve Vysokém Mýtě. Součástí 
dne byla i prohlídka tamějšího autosa-
lónu. Zároveň také probíhal „Den otevře-
ných dveří“ této školy. 

RINGO

Mateřská škola informuje - www.msprosec.cz 

ZA PODZIMNÍČKY

Za skřítky Podzimníčky se 18. 10. vy-
pravila spousta školkových kamarádů, ro-
dičů a všech, kdo si chtěli užít veselého 
odpoledne na čerstvém vzduchu. Cestou 
necestou všichni došli k cíli na podzimní 

zahradě MŠ. Pro všechny zúčastněné ne-
chybělo občerstvení a ti nejmenší si od-
nesli bonbónové medaile.

Po podzimní procházce zbyla spousta 
šišek na hraní a hned tu bylo šiškobraní. 
Rodiče a děti postupně přinášeli ze šišek 
nádherné výtvory. 
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DÍLNIČKY V ZŠ
V rámci spolupráce se ZŠ proběhly 19. 

10. dílničky pro předškolní děti. Pan uči-
tel Mikulecký si pro naše děti připravil 
materiál na výrobu dřevěného drhla. Děti 
se s velkým nadšením pustily do práce a 
zajímavý perkusní nástroj si všichni vyro-
bili i si na něj zahráli.

NA HOUBÁCH
Ne všichni mne dobře znají, jsem Či-

růvka dvoubarevná. Zkušení houbaři mne 
rádi vidí, ale někteří neznalí jedinci do 
mne kopou… Tak se nebojte, jsem hou-
bička velice chutná!

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Paní učitelka připomíná význam svátku 

zesnulých. Chlapeček se vzápětí ptá: „A 
nevíte, jestli má svátek taky naše praba-
bička? Ona byla myslím opice.“

Chlapeček si hraje v kuchyňce a paní 
učitelka ho chválí: „Ty jsi šikovný ku-
chař, asi po mamince, viď?“ „To teda ne, 
ženská ze mě nikdy nebude!“, rozčiluje se 
chlapeček.

Chlapečci si prohlížejí plody podzimu a 
porovnávají: „Já mám velký žalud, ty máš 
jen žaludek.“

Za MŠ Libor Michálek 
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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 
 

 
 

 

ZŠ a MŠ Proseč

Základní škola a mateřská škola Proseč 
a Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Proseč vás srdečně zvou:

8.12. 2016 v 16 hod. do Orlovny na 

Vánoční koncert MŠ
Cvrčci a Duha

9.12. 2016 v 17 hod. do Orlovny na 

Vánoční koncert ZŠ
Žluťásci, Prosečánek a Červánek

VÁNOCE NA LOUCE 

ANEB  

ZIMNÍ CESTA  
BROUČKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE ČTVRTEK 15. PROSINCE 2016 V 16:30 

V SÁLE SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO 
CENTRA V PERÁLCI.  

ZŠ A MŠ PERÁLEC ZVE RODIČE, PRARODIČE  
A ŠIROKOU VEŘEJNOST. 
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Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:

Bernard Minier – Mráz, John Gris-
ham – Podfuk, Osamělý střelec, Ju-
ssi Adler-Olsen – Marco, Frank 
Schätzing – Nehlučně, Bernard 
Cornwell – Lučištník, Sam Christer – 
Kodex Camelot, Daniel Petr – Straka 
na šibenici, Sandra Brown – V žáru 
lásky, Alena Mornštajnová – Hotýlek, 
Táňa Kubátová – Obětovaná, Blanka 
Faltová – Fronta na lásku, Amani El 
Nasif – Mami, slituj se, Katja Schne-
idt – Uvězněna v rodné zemi, Danielle 
Steel – Všechny matčiny hříchy, Vlasta 
Pittnerová – Barbora harfenice, Jenni-
fer Taylor – Radostné dny (harlequin), 
Maureen Child – Víc než jen šéf (har-
lequin), Kristýna Pivodová – Zakletý 
svědek vraždy, Nejlepší světové čtení 
(Nora Roberts, James Twining, Peter 
Mayle, John J. Nance), Nejlepší detek-
tivní povídky roku
Knihy pro děti:

Roald Dahl – Prevítovi, Tomáš Ně-
meček – Jan Hus očima krejčího On-
dřeje a panny Anežky, Miloš Zapletal 

– Severka, Alois Mikulka – Aby se děti 
divily, Lenka Kosková Třísková – On-

dráškova abeceda, Ester Stará – Jak se 
Josífek s Jožinkou ztratil a nevěděl o 
tom, Anna Novotná – Kdo se směje 
naposled
Naučná literatura:

David G. Williamson – Zrazené 
Polsko, Francois Delpla – Ďáblovy po-
kušitelky: Hitler a ženy, Leoš Šimánek 

– Amerikou po hřebenech hor, Petr Na-
zarov – Aloha Molokai: Havajské ost-
rovy nevšedním pohledem, Jižní Afrika, 
Jaroslava Dovcová – Pletení a háčko-
vání, Dušan Karpatský – Nostalgická 
kuchařka, Stéphane Bourgoin – Černá 
kniha sériových vrahů

Kulturní akce 
v Proseči a okolí

19. 11. – 18. 1. 2017 Tradiční výsta-
va betlémů - NARODIL SE KRIS-
TUS PÁN, z růže kvítek vykvet nám … 
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 

– otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 
16 hod 

26. 11. Mikulášské žerty s anděly a čerty 
- město Proseč a Klub Hnízdo - prosečské 
náměstí v 15 hod

27. 11. Adventní trhy - Oblastní chari-
ta Nové Hrady - kostel sv. Mikuláše v 
Proseči v 9 hod

27. 11. – 8. 1. Retrovýstava (50. – 80. 
léta) – Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě – otevřeno denně kromě pondělí od 
9 do 17 hod

30. 11. Adventní koncert – Jiří Kabát 
viola, Daniel Jun klavír – na programu: 
C. Ditters, F. Liszt, F. Kreisler, J. Brah-
ms a další - evangelický kostel v 17 hod.

3. 12. – 11. 12. Vánoce na Veselém kopci 
– Veselý kopec u Hlinska - otevřeno od 9 
do 16 hod 

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

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

10. 12. Živý betlém – náměstí v Proseči 
ve 14.30 hod

11. 12. Předvánoční jarmark – Veselý 
kopec u Hlinska od 9 do 15 hod

13. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru 
DUHA – hala II. stupně ZŠ Proseč v 
18 hod

15. 12. Vánoce na louce aneb zimní cesta 
broučků - Společenské a sportovní cent-
rum Perálec v 16.30 hod

17. 12. Amatérský turnaj ve stolním te-
nise - Orlovna ve 13.30 hod

18. 12. Betlémské světlo 2016 - Vánoč-
ní minitrhy výrobků z dílen skautského 
střediska - prosečské náměstí u betléma 
v  17 hod

1. 1. 2017 Novoroční prozpěvování s 
Náhodným seskupením NAŽIVO – kos-
tel sv. Mikuláše ve 14 hod

7. 1. 2017 Tříkrálová sbírka v Proseči 
a okolí

Pasování na rytíře řádu čtenářského
V úterý 1. listopadu 2016 proběhla na 

městském úřadě slavnost „Pasování na 
rytíře řádu čtenářského“. Dvacet tři žáků 
druhé třídy pasoval osobně toulavý rytíř 
Toulovec z Toulovcových skal. Malí čte-
náři dostali Rytířský řád čtenářský, pexeso, 
záložku do knihy, sladkou medaili a prů-

kazku do městské knihovny, kde si mo-
hou celý rok zdarma půjčovat knihy a 
časopisy. Pasovaní čtenáři rytíři Toulovci  
slíbili, že budou číst rádi a pravidelně, ke 
knížkám se budou chovat hezky a opatrně 
a knížka se stane jejich kamarádem.

Eva Rejentová

Městská knihovna informuje
V období vánočních svátků bude 

knihovna uzavřena. Knihovnu můžete 
navštívit naposledy v úterý 20. pro-
since a poprvé po novém roce v úterý 
3. ledna 2017. Pokud knihovnu navští-
víte v předvánočním čase, budete mít 
navíc možnost prohlédnout si tradiční 
vánoční výstavu výrobků, které vytvo-
řily děti navštěvující školní družinu zá-
kladní školy. 

Eva Rejentová
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OBLASTNÍ CHARITA NOVÉ HRADY U SKUTČE 
nabízí kvalitní služby potřebným v Par-

dubickém kraji již více než dvacet let.
Pečovatelská služba původně Farní 

charity Nové Hrady  byla založena dob-
rovolníky již v roce 1993. Poptávka po 
sociálních službách v regionu vzrůstala, 
charita proto založila centrum pro seni-
ory. O pět let později byl zahájen provoz 
Denního centra, které nabízí denní péči, 
terapii a vzdělání klientů. S přibývajícími 
roky se farní charita rozrůstala dál, rozši-
řovala své pole působnosti a začala nabí-
zet další sociální služby.

V roce 2005 byl vypracován projekt na 
zřízení Centra sociálních služeb v Cho-
tovicích, budova tohoto centra byla slav-
nostně otevřena a vysvěcena v listopadu 
roku 2006.

 V současné době je v centru   Denní 
stacionář, Sociálně terapeutické dílny, 
Centrum osobní asistence a Sociálně ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále 
také chráněná dílna, dceřiná společnost 
Perchar s.r.o. a kanceláře vedení charity a 
zázemí pro terénní pracovníky.             

V následujících letech bylo zahájeno 
několik projektů – Sociálně pracovní in-
tegrace, Motivační program pro osoby vy-
loučené z trhu práce, program odborného 
systematického vzdělávání pracovníků 
organizace, projekt OP LZZ Budeme 
se vzdělávat. V roce 2010 začalo praco-
vat středisko Potravinové pomoci, které 
se v roce 2015 změnilo na Potravinovou 
banku Pardubice, z.s. a poskytuje potra-
vinovou a materiální pomoc potřebným v 
celém našem kraji.  Tato organizace byla  
přijata Českou federací potravinových 
bank ČR. Tento status může vlastnit 
pouze jedno zařízení v kraji.

V roce 2012 byla Farní charita Nové 
Hrady sloučena s Farní charitou Hlinsko 
a tím došlo ke vzniku Oblastní charity 
Nové Hrady u Skutče. V tomto roce jsme 
začali poskytovat odbornou zdravotní 
péči pacientům v našem regionu. Poda-
řilo se nám zajistit provozování domácího 
hospice, které je hojně využíváno. V sou-
časné době nabízíme tyto služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi jsou poskytovány rodině nebo 

osobě pečující alespoň o jedno dítě, u 
kterého je vývoj ohrožen v důsledku do-
padů dlouhodobé krizové sociální situace, 
kterou rodič nedokáže sám bez vnější po-
moci překonat a kde existují rizika ohro-
žení vývoje dítěte. Poslání SAS je tedy 
předcházení sociálnímu vyloučení rodin 
s dětmi, snižováním míry sociálního vy-
loučení rodin prostřednictvím kvalitní a 
profesionální spolupráce pracovníka s ro-
dinou.

Pečovatelská služba zajišťuje pomoc a 
podporu uživatelům při činnostech, které 
už klient nezvládá tak, aby mohl co nej-
déle zůstat ve svém přirozeném domácím 
prostředí. Tuto službu provádějí kvalifi-
kovaní pracovníci, kteří se snaží o kvalitní 
a profesionální přístup jak k uživateli, ale 
i k rodině.

Denní stacionář poskytuje ambulantní 
sociální služby dětem a dospělým se zdra-
votním postižením a seniorům se sníže-
nou soběstačností, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Uživatelům je poskytována podpora po-
dle individuálních potřeb v dosahování 
co nejvyšší soběstačnosti při zvládání běž-
ných životních situací. Ve spolupráci roz-
víjíme a upevňujeme jejich schopnosti a 
dovednosti a snažíme se společně o jejich 
co největší začlenění do běžné společnosti, 
o podporu sebeobsluhy a sebepéče.

Sociálně terapeutické dílny poskytují 
službu uživatelům se zdravotním či so-
ciálním handicapem, mládeži od 16 let 
ohrožené společensky nežádoucími jevy 
a osobám, které vedou rizikový způsob 
života, nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Aktivizační činnosti v sociálně 
terapeutických dílnách napomáhají při 
získávání, obnovení a udržení pracovních 
a hygienických návyků. Podporuje sobě-
stačnost a rozvíjí sebevědomí společnou 
prací ve skupinách. Několikrát do roka se 
zúčastňujeme veřejných akcí, kde prezen-
tujeme výrobky z chráněných dílen. Hr-
nečky, svícny, víly, pejsky a další výrobky 

z keramické dílny, tašky, kabelky, deko-
rativní a praktické předměty nebo rozto-
milá zvířátka ušitá z pestrobarevných lá-
tek, papírová přání a plstěné výrobky jsou 

každoročně k zakoupení na prosečském 
Dni řemesel, při adventních trzích u ka-
tolického kostela, nebo při Noci kostelů. 

Centrum osobní asistence je zamě-
řeno především na seniory a osoby s po-
stižením. Pracovníci uživatelům zajišťují 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při hygieně, za-
jištění stravy, chodu domácnosti, posky-
tují výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkovávají kontakt se 
společenským prostředím, pomáhají při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí. 

Na konci roku 2009 bylo zřízeno ve 
spolupráci s farností Proseč  Rodinné 
a mateřské centrum Mikeš v Proseči. 
Centrum nabízí programy pro aktivní vy-
užití času rodin s dětmi – výtvarné, hu-
dební a pohybové činnosti, několikrát za 
rok se v centru konají besedy, přednášky, 
nebo kurzy.

Co nás čeká v příštím roce?
V roce 2017 plánujeme zahájit rekon-

strukci Centra sociálních služeb v Hlin-
sku. Současný stav zázemí pro tyto služby 
je nevyhovující – nyní máme pronajaté 
prostory v Domově pro seniory v Hlinsku 
a v bývalé škole v Chotovicích. Naším cí-
lem je soustředit veškeré zázemí pro naše 
služby do domu v Erbenově ulici v Hlin-
sku, který je v našem vlastnictví. Věříme, 
že vytvoření Centra sociálních služeb 
Hlinsko napomůže zkvalitnění a rozší-
ření sociálních služeb a zvýší dostupnost 
a operativnost těchto služeb v Hlinsku a 
okolí.  

Tříkrálová sbírka
Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v 

českých městech a vsích potkat na padesát 
tisíc koledníků v kostýmech Tří králů a se 
zapečetěnou pokladničkou. Dle staré li-
dové tradice chodí od domu k domu nebo 
koledují v ulicích. Stalo se hezkým zvy-
kem, že malí koledníčci od vás dostávají 
nejen finanční příspěvek do pokladniček, 
ale i sladkosti, cukroví nebo třeba ovoce. 
Vykoledované sladkosti je motivují, aby 
další a další rok přicházeli a převlékli se 
za jednoho z mudrců a vyšli znovu do 
prosečských ulic. Děkujeme.

I letos se můžete do sbírky aktivně za-
pojit – hledáme koledníky i vedoucí sku-



 Prosečský zpravodaj 11/2016  str. 17 www.prosec.cz

 

 

 

 
 

7. LEDNA  
2017 

 
V Proseči, České Rybné, Miřetíně, Zderazi a Perálci 

můžete potkat tříkrálové koledníky.  
 
Hledáme male i velké dobrovolníky - koledníky pro tříkrálovou 
sbírku 2017 v Proseči a okolí. 
 
Více informací: 731 598 809, 
nebo osobně u paní Evy Skalníkové 
www.novehrady.charita.cz 

Záměry na využití prostředků získaných  
z Tříkrálové sbírky 2017: 
Rekonstrukce zázemí v Hlinsku, Nákup vozidla pro  
ambulantní služby, Dar na realizaci humanitních  
projektů v zahraničí, Mimořádné situace.  

pinek, kteří by koledovali 7. ledna 2017 
v Proseči, nebo blízkém okolí – Česká 
Rybná, Miřetín. Kontaktujte nás co nej-
dříve osobně u p. Evy Skalníkové, nebo 
na tel.: 731 598 809.

PERCHAR s.r.o.
Dceřiná společnost Perchar nabízí 

zaměstnancům zaměstnání v několika 
chráněných dílnách. V prádelně pereme 
prádlo pro širokou veřejnost, hotely, pen-
ziony, zdravotnická zařízení apod., v šicí 
dílně prádlo případně vyspraví, nebo při-
šijí knoflíky.  V keramické dílně zaměst-
nanci vylévají a modelují z keramické 
hlíny výrobky, které jsou následně k za-
koupení. Ve sklepích Centra sociálních 
služeb vznikla pěstírna hub, daří se u nás 
žampionům i hlívě.

Potravinová banka Pardubice, z.s.
Tuto organizaci založila Oblastní cha-

rita Nové Hrady, Oblastní charita Pardu-
bice  a Diecézní charita Hradec Králové. 
Potravinová banka se sídlem v Chotovi-
cích pomáhá organizacím poskytujícím 
sociální služby potřebným v celém na-
šem kraji. Pracovník banky shromažďuje 
potraviny ve skladu banky a na základě 
darovací smlouvy je následně rozváží 
do skladů sociální služby, která přímo 
pracuje s potřebným klientem. Tato or-

ganizace vyhodnotí potřebnost a dále s 
klientem pracuje. Potraviny jsou vlastně 
nadstavbou dlouhodobé a cílené sociální 
práce s jednotlivým človíčkem či rodi-
nou. Nechceme jenom rozdat potraviny 
a prohlubovat závislost jednotlivce, nej-
důležitější v naší práci je naučit klienty 
vybudovat  si zdravé   sociální prostředí 
a vazby tak, aby byli schopni se sami po-
starat o sebe či svoji rodinu. Základem je 
nezávislost na službě a samostatný život 
se zdravou sociální vazbou a prostředím.

V letošním roce se nám podařilo pro 
banku zajistit provozní i investiční  pro-
středky. Je tak zajištěn běžný provoz 
banky, ale  hlavně velkou radost máme, 
že jsme si zakoupili nové regály, ještěrku 
a kvalitní chladící a mrazící zařízení. V 
příštím roce plánujeme sehnat prostředky 
na nákup vyhovujícího vozidla.

 Potravinová sbírka
Již čtvrtým rokem se zapojujeme do 

Národní potravinové sbírky. Nejprve pod 
hlavičkou federace a od loňského roku 
jako samostatný partner Potravinová 
banka Pardubice. Ve vybraných obcho-
dech je možné zakoupit a darovat trvan-
livé potraviny, které jsou dobrovolníky 
následně uloženy do potravinové banky, 
odtud potraviny putují k jednotlivým 
charitativním organizacím, odkud jsou 

během roku rozdělovány mezi potřebné. 
„Potravinová sbírka má obrovský úspěch. 

V prvním ročníku se jí zúčastnilo 8  ob-
chodů a 80 dobrovolníků, v letošním roce 
spolupracujeme v Pardubickém kraji již s 
30 obchody a počítáme i s nárůstem dob-
rovolníků. Sbírka nejen pomáhá potřeb-
ným lidem, jejím cílem je i vyvracet naše 
materiální založení. Podívejte se, kolik 
lidí se bez nároku na odměnu zapojuje do 
této akce. A to nás pohání  - prezento-
vat dobrovolnou pomoc druhému.“ říká 
předseda potravinové banky a organizátor  
Národní potravinové sbírky pro Pardu-
bický kraj Blanka Vopařilová.

 Za letošní ročník děkujeme všem po-
mocníkům a dobrovolníkům. Naše banka 
zaznamenala meziroční zlepšení o 50% a 
v letošním roce vybrala celkem 13,8 tun 
potravin a drogerie.  DĚKUJEME !!!  
Vybrané  potraviny putují během celého 
roku k neziskovým organizacím v regi-
onu. Tyto organizace garantují předávání 
potravin potřebným a další sociální práci, 
která s tím úzce souvisí.
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 
přeje všem svým příznivcům, uživate-

lům i zaměstnanců klidné a spokojené 
vánoční svátky a do nového roku zdraví, 

štěstí a pohodu.
Ludmila Dostálová, OCHNH
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Koutek naší kronikářky: 

Třetí desetiletí Sokola v Proseči (1910 – 1920)  
Bylo mimořádné na události, které se 

hluboce dotýkaly nejen sokolské jednoty, 
ale všech lidí. 

V tomto období ztratila jednota své 
vzácné členy – br. Františka Chalupníka, 
spisovatelku Terézu Novákovou, sestru 
Bertu Páráčkovou, br. Antonína Vávru a 
br. Františka Kostlána.

Br. František Chalupník byl spoluza-
kladatelem jednoty, 19 let byl jejím jed-
natelem a také kronikářem. Nebylo žádné 
činnosti, aby se nezúčastnil, nepomohl 
nebo neporadil. Jako člen městské rady 
byl činný i v občanském životě. Obrov-
ská účast na jeho pohřbu (10. 3. 1911) 
byla nejlepším důkazem toho, jaký to byl 
vzácný a ušlechtilý člověk.

Stejně velkou ztrátou bylo úmrtí spiso-
vatelky Terézy Novákové (13. 11. 1912), 
která v Proseči nejen pobývala, ale také 
zde vznikla její stěžejní díla Drašar a 
Děti čistého živého. Během svého pobytu 
(1908 - 1912) založila zde Spolek paní 
a dívek, pomáhala při zřizování veřejné 
čítárny, svými dary obohatila sokolskou 
knihovnu a snažila se pro slavnostní dny 
získat nepovolanější řečníky z profesor-
ských i spisovatelských řad. Pro paní a 
dívky pořádala dýchánky, při nichž sama 
přednášela a recitovala. Hudební ráz do-
dával dýchánkům nejčastěji  učitel Fran-
tišek Jandl, který nejednou připravil po-
sluchačkám skutečný umělecký zážitek. 
Zemřela v Praze a je pochována na Ol-
šanských hřbitovech.

Berta Páráčková byla učitelkou na evan-
gelické škole v Záboří a členkou proseč-
ské sokolské jednoty. Předčasně zemřela 

a je pochována ve svém rodišti – v Her-
špicích. K uctění její památky darovali její 
rodiče stavebnímu fondu sokola 100 Kč.

Dne 1. ledna 1919 zemřel jeden z nej-
starších členů jednoty br. Antonín Vávra, 
obchodník v Proseči. Byl znám pro svou 
solidnost a přívětivost. Jak mu dobro pro-
sečského sokola leželo na srdci osvědčil 
tím, že mu v poslední vůli odkázal 500 Kč

Br. František Kostlán z Pastviska u 
Záboří se stal členem sokolské jednoty 
hned po jejím  založení a štědře ji podpo-
roval. Jeho otec Jan Kostlán byl jedním z 
prvních dýmkařů na Prosečsku. Zřídil si 
dýmkařskou a pasířskou dílnu a také ve-
lice výhodné zasilatelství a nabyl slušného 
majetku.

V prvních letech třetího desetiletí do-
šlo ke vzrůstu počtu členstva. Jednota se 
ochotně zúčastňovala  všech sokolských 
cvičení. Rok 1912 byl památný také tím, 
že se v Praze konal

7. všesokolský slet, kterého se zúčast-
nilo 18 bratří. Přinesl jednotě hodně vše-
stranného zisku. Veřejná cvičení se ko-
nala i v letech 1913 a 1914 – v Litomyšli, 
Dašicích, Krouně, Morašicích. Sokolský 
slet, který se měl uskutečnit ve dnech 28. 
a 29. června 1914 v Brně se už nekonal 
v důsledku atentátu na Ferdinanda  de 
Este. Obavy, které panovaly mezi lidmi 
se naplnily. 26.července 1914 vyhlásil cí-
sař František Josef I. mobilizaci a hned 
nato vypověděl válku Srbsku. Z konfliktu 
Rakousko-Uherska se Srbskem vzpla-
nula první světová válka.Řada  mladších 
bratří byla povolána do zbraně, sokolské 
jednoty osiřely a ocitly se v nebezpečí,že 

jejich činnost bude zastavena. Značná 
obava nastala o knihy a majetek. Valné 
hromady se ve válečných letech konaly 
formálně,činovníci se neměnili. S koneč-
nou platností byla odsunuta plánovaná 
stavba sokolovny, přestože plán na stavbu 
byl již hotov. Stavitel Kreml z Litomy-
šle, jemuž byla stavba svěřena, nenadále 
zemřel. Čím se válečné poměry stávaly 
nesnesitelnějšími, tím více sílila touha  po 
vítězství pravdy a práva.

28. října 1918 večer došla na prosečský 
poštovní úřad zpráva, že v Praze došlo k 
převratu, válka je skončena a náš národ 
byl prohlášen samostatným. Tehdejší 
poštmistr Karel Vaněk když uslyšel tuto 
zprávu, vyběhl ven a šířil tuto zprávu mezi 
lidmi. Zanedlouho bylo náměstí plné lidí 
a rozléhaly se jím vlastenecké písně. Dav 
táhl v mohutném průvodu od Podměstí k 
Záboří a bylo rušno dlouho do noci. Ráno 
29. října se na náměstí objevil profesor dr. 
Arne Novák. Byl požádán, aby promluvil 
ke shromážděnému lidu. Pronesl slav-
nostní řeč, která byla přijata s nesmírným 
jásotem a nadšením.

Po převratu sokolové nabídli Národ-
nímu výboru, že budou vykonávat bez-
pečnostní služby v Proseči a okolí. Na 
večerní cvičení nosili zbraně, také lovecké 
pušky. Vlivem tohoto opatření panoval 
všude klid a pořádek. Zdálo se, jakoby i 
lidé se stali lepšími a na zlé věci úplně za-
pomněli.                        

Příště: Stavba sokolovny
Ze sokolské kroniky připravila  

Miluška Rejentová, kronikářka města                                                                 
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Zeptali se Einsteina, jak vznikne velký vynález. Einstein se zamyslel a pak řekl: „ To máte jednoduché,

všichni vědí, že to udělat nejde, a pak se objeví  (viz tajenka), no, a ten učiní převratný vynález.“

INICIÁLY

POVRCHO-

KVĚTINÁŘ-

NÁZEV

NÁPOVĚDA

HNUTÍ MOJESTVÍ V ADZ, ADI, AN, CHEM. ZN.
VIKTORA ŘÍMSKY ČÁST

VÝ DŮL NOVÉM PÍSMENA N ODKÁZÁNÍ JURA, OTRJ, A. BABIŠE OSOBA KYSLÍKU VHOZENÍ

KOŽENÉHO PADESÁT TÝDNE
JIČÍNĚ KLOS, STEN,

PSOVITÁ

ZMRZ. VODA SAMO- POCHOPENÍ ŘÍMSKY

NĚMECKÁ HLÁSKA PRODEJ PĚT

ŠELMA ORTOPED.
STÁŘÍ

ZDRAVOT. SLEZSKÁ

SPOLEČN. POTŘEB ŘEKA

SVOBODNÁ
ZKRATKA

OLYM. HRY
BICYKL

VAVŘÍN ZEMĚDĚLS.

NÁSTROJ

ČESKÝ PRVNÍ ČÁST DRUHÝ DÍL

NOVINÁŘ TAJENKY TAJENKY

INTERNET MĚSTO NAD ŽACÍ

H. KRÁLOVÉ SÁZAVOU NÁSTROJE

CHEMICKÁ
SETKÁNÍ

VADA
CHLADNÁ

SPOLUŽÁKŮ BOD. ZBRAŇ
ZNAČKA

LITERÁRNÍ VESNICE STAV VODY
SÍRY

POSTAVA V IZRAELI PŘI 100 °C

TŘETÍ DÍL

GEOLOGIC. POS. PÍSM. BODAVÝ

ŘÍMSKYPERIODA ABECEDY HMYZ

TAJENKY AUDIO TYP RUSK. INIC. MIR. 1050

VIDEO LETADLA HORNÍČKA

PRVNÍ

DOMÁCKY
HMOTA

ZNAČKA

RUDOLF DÉL. MÍRY

ŽENA MĚKKÉ  I 15 TÉ PÍSM. ŘÍMSKY

S ČÁRKOU ABECEDY 500

ČTVRTÝ DÍL

INICIÁLY
DRAMATIC.

DANIELA
TAJENKY HRY

LANDY

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 
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Pěvecký sbor DUHA, 

Městská knihovna Proseč, ZŠ a MŠ Proseč 

Srdečně zvou na 

 

 

 

13. 12. 2016 od 18 hodin 

na hale 2. stupně ZŠ 
 

Vánoční písně a koledy uslyšíte v podání PS Duha pod vedením Mgr. Jany Pavlovičové 

Na klavír doprovází Mgr. Kristýna Řebíčková, na flétnu Veronika Lettlová 

SANTÉ - výroba s.r.o. přijme pracovníky na výrobu obuvi. 
Dotazy na tel.: 607 813 448, Pavel Němec
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PASECKÝ PLES
INDIÁNSKÝ
OSADNÍ VÝBOR PASEKY VÁS ZVE NA

21. 1. 2017

rezervace míst (tel.): 607 199 752
nebo osobně Hana Doležalová
v prodejně DROPA Mundil

VSTUPNÉ 80 KČ

od 20 hodin

SOKOLOVNA PROSEČ


