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Omezení provozu MěÚ Proseč
Oznamujeme občanům omezení 

provozu Městského úřadu Proseč v 
době svátků od 22. prosince 2016 do  
2. ledna 2017 z důvodu čerpání do-
volených. Příjem plateb na pokladně 
bude možný do 21. prosince 2016.

Přejeme všem občanům příjemné 
prožití vánočních svátků a především 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 
2017. Zastupitelé města Proseč a za-
městanci Městského úřadu Proseč.

Omezení sběrného dvora
Recycling-kovové odpady a.s., pro-

vozovna Borská 75, Proseč oznamuje, 
že Sběrný dvůr města Proseč a Vý-
kupna druhotných surovin bude v době 
od čtvrtka 22. prosince 2016 do neděle 
1. ledna 2017 uzavřena.

Přejeme všem svým zákazníkům i 
občanům města Proseč příjemné pro-
žití Vánočních svátků a vše nejlepší do 
Nového roku. Opět se na Vás těšíme od 
pondělí 2. ledna 2017.

Cena stočného v roce 2017
Na základě rozhodnutí Rady města 

Proseč č. 24/2016 ze dne 28. listo-
padu 2016 oznamujeme, že dochází k  
poskytovatelem dotace nařízenému 
zvýšení ceny pro rok 2017. 

- Proseč - 36,20 Kč / m3

- Bor u Skutče - 46,20 Kč / m3

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

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

Pavel Doležal hokejovým mistrem světa ve sledge hokeji
Česká sledge hokejová reprezentace na 

mistrovství světa skupiny B skvěle repre-
zentovala svoji zemi za účasti hráče s čís-
lem 67 Pavla Doležala. V japonském To-
makomai vyhráli svěřenci trenéra Břízy 
všechny zápasy a neinkasovali ani jednou 
branku. Ve finále Češi smetli domácí vý-
běr 6:0 a na krk si pověsili nejcennější kov. 
Po zásluze mohou slavit se zlatými me-
dailemi návrat do elitní A skupiny i po-
stup do paralympijské kvalifikace na hry v 
Pchjongčchangu 2018.

 V úvodním utkání rozdrtili Velkou 
Británii 12:0, o den později si poradili 
se Slovenskem 3:0 a v posledním zápase  
předčili Japonsko 2:0. Ve finále se Češi 
znovu potkali s domácím týmem a ani 

tentokrát nezaváhali, když vyhráli vysoko 
6:0. Rozhodující byla pro Čechy už první 
třetina, po které vedli 3:0. Pevně sevřeli 
otěže zápasu ve svých rukách a týmová 
práce se vyplatila, další tři zásahy upravily 
skóre na konečných 6:0.

 „Českému hokejovému národu můžeme 
přivézt medaili a věřím, že podpora českého 
sledge hokeje bude čím dál větší, abychom 
mohli objevovat nové talenty a nechávat čes-
kou stopu i na půdě tělesně postižených spor-
tovců,“ uzavřel trenér Jiří Bříza.

Pavel je dnes zaměstnance IT útvaru 
družstva invalidů Ergotep, kde mu 
všichni držíme palce do jeho další spor-
tovní kariéry.

Mgr. Pavlína Herynková

Čokolády z Proseče jsou pěkným malým dárkem
Od začátku prosince jsou v prodeji v 

místní prodejně COOP Tuty na náměstí 
kvalitní hořké čokolády s motivem Pro-
seče. Čokolády vznikly díky spolupráci 
COOP Jednoty Hlinsko a města Proseč. 
Město dodalo texty a také všechny foto-

grafie, autorem úvodní fotky je nadaný 
Marek Odvárka. Jednota zase zajistila vý-
robu a distribuci. Čokolády se mohou stát 
pěkným malým dárkem pro vaše známé a 
příbuzné nejen v předvánočním čase.

Jan Macháček, starosta města
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Osadní výbor Paseky informuje o své činnosti v roce 2016
Rok 2016 byl pro „pasečáky“ pře-

devším ve znamení několika velmi 
úspěšných akcí. Hned 10. ledna jsme 
začali chystat pokus o rekord, naši Pa-
seckou kraslici. Připravovali jsme proutí, 
malovali vajíčka a učili se plést ko-
šíky - vajíčko. Vše vyvrcholilo v sobotu  
19. března, kdy jsme na prosečském ná-
městí vybojovali zápis do České knihy re-
kordů a naše proutěné vajíčko se tak stalo 
se svojí výškou 3,09m a obvodem 6,58m 
novým českým rekordem a čeká na svého 
přemožitele. Pasecká kraslice je stále 
umístěna na Pasekách pod rozhlednou 
Terezka, už ale poznamenaná povětrnost-
ními podmínkami a návštěvami vandalů, 
kteří např. záměrně rozšlapali vyfouklá 
vajíčka v ošatce. Vajíčko bude vystaveno 
do jara 2017, kdy se rozhodneme, co 
bude s jeho osudem dál.

V letošním roce byla dokončena cel-
ková přestavba „pasecké chýše“, původní 
byla po 17 letech zbouraná a dobrovol-
níky z Pasek postavena nová. Celá stavba 
byla finančně podpořena městem Proseč 
částkou 86.000,- Kč a Osadním výborem 
Paseky částkou cca 20.000,-.

První a velice úspěšnou akcí v nové 
chýši bylo „Pasecké koulování“. V sobotu 
30. července se louka pod rozhlednou 
proměnila ve hřiště pro velké běhající 
koule. Bodyzorbing si užili nejen dospělí, 
ale také malé děti, kterým koukaly z koulí 
jen boty. Celé 4 hodiny se koule ani na 
chviličku nezastavily a nebyl snad nikdo, 
kdo by si alespoň jednou nezkusil zahrát 
fotbal nebo souboj všichni proti všem.

V září vyrazila celá parta pasečáků 
na výlet s názvem „Pasecký výlet aneb 
Sněženky a machři z Pasek vyrazili na 
Sněžku“. Společně jsme si na celé trase 
dlouhé cca 25 km užili nelehké výstupy a 
sestupy, i přesto ale výlet do nejvzácněj-
ších míst Krkonošského národního parku 
stál za to.

Ještě před závěrem letošního roku, jsme 
byli nuceni požádat vedení města Proseč 
o pomoc s vyřešením množících se pří-
padů, kdy nám do parku Gen. Svatoně a 

kpt. Sošky jezdili občané autem, až k sa-
motnému pomníku. Celková revitalizace 
parku a rekonstrukce pomníku stála ne-
malé finanční prostředky, ale také mnoho 
úsilí. Proto bychom byli rádi, kdyby se i 
na Pasekách dodržoval řád pro vstup do 
parku, přeci jen je to určité pietní místo, 
které by nemělo být ničeno kvůli lovu po-
kémonů. V současné době je ve vchodu 
do parku umístěna zábrana, která bude na 
jaře 2017 nahrazena kovovým sloupkem. 
Rádi bychom také upozornili, že poze-
mek vedle parku je soukromý a k vjezdu 
je třeba mít povolení majitele pozemku.

No a co nás čeká v příštím roce? V první 
řadě Vás všechny zveme na indiánský Pa-
secký ples, který se bude konat 21. ledna 
2017 v nové prosečské Sokolovně, opět 
s kapelou KODEX. Naplánované jsou i 
další akce, ale o tom zase někdy příště.

 Na závěr bychom chtěli popřát všem 
spoluobčanům Proseče a místních částí 
krásné prožití vánočních svátku plných 
pohody, lásky a spokojenosti a do toho 
nového roku 2017 spoustu splněných 
přání, hodně zdraví a životního elánu.

Osadní výbor Paseky

Ordinační hodiny praktické  
lékařky mezi svátky

Vážení pacienti, 
mezi svátky budou ordinační hodiny:
Úterý 27. 12. od 7.00 do 10.00 hod
Středa 28. 12 od 7.00 do 10.00 hod
Čtvrtek 29. 12. od 7.00 do 10.00 hod
Pátek 30. 12. od 7.00 do 10.00 hod
Zařiďte si, prosím, nutné recepisy i 
odběry krve i INR do 23. 12. 2016. 
Mezi svátky bude ordinace pro akutní, 
nutné a neodkladné případy.
Děkujeme za pochopení.

MUDr. Marie Nováková

PF 2017
Příjemné prožití vánočních svátků 

v kruhu rodiny nebo blízkých přátel, 
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody v 
roce 2017 přejí pracovnice Pečovatelské 
služby Proseč a Stanislava Češková.
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Osadní výbor Miřetín  informuje o druhém roce svého působení
Osadní výbor ve složení Zdeněk Pe-

cina, Hana Boušková a Pavel Macháček i 
v letošním roce průběžně spolupracoval s 
vedením města Proseče a usiloval o další 
zvelebení naší obce.

V průběhu roku se uskutečnily postupně 
tři veřejné schůze, na kterých byli občané 
informováni o zamýšlených a postupně i 
realizovaných akcích. 

Všechny podněty od místních obyvatel 
byly také zapracovávány do plánu aktivit 
na rok 2016. Následně vše projednal před-
seda OV s představiteli města Proseč.

Občané byli také o všem, co se děje, in-
formováni prostřednictvím úřední vývěsky.

Zmíním se zde pouze o větších a velkých 
investicích v naší obci.

Jak již bylo uvedeno v předchozím Zpra-
vodaji, nejnáročnější po všech stránkách 
byla rekonstrukce vybraných místních ko-
munikací a jejich úprava asfaltovým po-
vrchem. Podařilo se tak uskutečnit přání 
místních obyvatel, po jehož splnění volali 
desítky let.

Další větší akcí bylo pokračování opravy 
zdi místního hřbitova a zvelebení jeho 
okolí. Hned na jaře byly proto brigádnicky 
odstraněny přerostlé túje okolo hřbitova. 
Poté následovalo vybudování nového chod-
níku od cesty k bráně hřbitova ze zámkové 
dlažby. V letních měsících pokračovala 
oprava druhé venkovní hřbitovní zdi.

V jarních měsících byla také položena 
dlažba v chodbě obecní budovy č. 65, která 
slouží místním hasičům i ostatním obyva-
telům ke konání různých akcí. 

Průběžně byly také provedeny drobné 
úpravy v místním bytě, takže se sem mohla 
již nastěhovat nová nájemnice.

Proběhlo také dokončení nového oplo-
cení budovy bývalé školy. Také přilehlý 
chodník dostal novou tvář, a to v podobě 
zámkové dlažby. Současně byla odstraněna 
stará poškozená vývěsní tabule a nahradila 
ji zcela nová.

Samozřejmě se ne všechny předpoklá-
dané aktivity podařilo dokončit, ty však 
byly přesunuty na příští rok. Společně s 

městem Proseč budeme usilovat o jejich 
dotažení do konce, a proto nic nového a 
většího rázu na nadcházející rok neplánu-
jeme.

Toto je spíše  jen stručný výpis toho, co 
se vše v Miřetíně letos událo. Za ním se 
však skrývá veliké množství práce členů 
OV Miřetín, pana starosty Jana Macháčka, 
pana místostarosty Milana Hurycha, Pro-
sečských služeb, zaměstnanců města, pra-
covníků různých firem, ale také brigádníků 

- spoluobčanů z Miřetína, kteří pomáhali 
některé akce zrealizovat. 

Vám všem bych chtěl touto cestou podě-
kovat za vykonanou práci v letošním roce a 
věřím v dobrou spolupráci i příští rok. 

S blížícím se koncem roku přeji všem 
klidné prožití nadcházejících vánočních 
svátků a do nového roku 2017 především 
pevné zdraví jako hlavní podmínku splnění 
všech našich cílů a předsevzetí na příští rok.

Zdeněk Pecina, 
předseda Osadního výboru Miřetín

Zpráva o činnosti Osadního výboru v Záboří za rok 2016
Osadní výbor Záboří se v roce 2016 za-

býval návrhy na pojmenování ulic v Záboří. 
Vybrané názvy budou předloženy občanům 
k projednání a hlasování v roce 2017.

Byla urgována úprava tzv. zelené zóny 
okolo kontejnerů na tříděný odpad u zá-
bořské prodejny. Výbor žádal rekonstrukci 
plochy, na které kontejnery stojí a dále o 
postavení zástěny, za kterou budou kontej-
nery ukryty. Dále se osadní výbor podílel 
na přípravě voleb do zastupitelstva Kraj-
ského úřadu a někteří členové byli účastni 
ve volební komisi.

Byla provizorně zařízena místnost v 
obecním domku, kterou komise využívá ke 
svému zasedání.

Osadní výbor se společně s ženami ze 
Záboří podílel na sestavení nově zrekon-
struovaného betlému paní Evou Rožen-
skou - Říhovou ze Zderaze.

V roce 2017 bude výbor společně se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Záboří, žádat 
město, o vybavení místnosti v obecním 
domku, dále o rekonstrukci toalet v domku 
a zřízení nové vodovodní přípojky a roz-
vodu vody v domku.

Všem spoluobčanům přejeme krásné a 
pokojné prožití Vánoc a mnoho zdraví a 
štěstí do roku 2017.

Za osadní výbor Hana Kusá 
a Bc. Věra Stodolová - Šoupalová, DiS.
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Zpráva o činnosti svazku obcí Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2016

Dobrovolný svazek obcí s názvem Sdru-
žení obcí Toulovcovy Maštale byl založen 
v roce 2001 dle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, se sídlem ve městě Proseč, které 
je přirozeným centrem mikroregionu. 
Hlavním posláním svazku je rozvoj území 
a podpora turistického ruchu. Členy mik-
roregionu je 11 obcí - Bor u Skutče, Bu-
dislav, Hluboká, Jarošov, Leština, Nová 
Ves u Jarošova, Nové Hrady, Perálec, Po-
říčí u Litomyšle, Příluka, Zderaz a jedno 
město - Proseč. Na území mikroregionu 
žije celkem 4 900 obyvatel.

V roce 2016 realizoval mikroregion 
mnoho aktivit a projektů po celém území:
- Certifikace turistické ubytovny Tou-

lovec certifikátem „Cyklisté vítáni“ pro 
ubytovací zařízení a certifikace muzea 
dýmek certifikátem „Cyklisté vítáni“ pro 
turistický cíl. Cyklisté vítáni je celoná-
rodní certifikační systém, který z pohledu 
cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost 
stravovacích a ubytovacích služeb, kempů 
a turistických cílů.
- Sezónní zajištění provozu 3 rozhle-

den (Toulovcova, Terezka, Borůvka), 2 
informačních center a Muzea dýmek.
- Propagace mikroregionu Toulovcovy 

Maštale, jeho turistických cílů, turistic-
kých a cyklistických tras v aplikaci „Turi-
sta v mobilu“. Turista v Mobilu je rádce 
a pomocník, který vznikl na google play 
jako první v České republice. Napomáhá 
při plánování výletů a návštěv zajímavých 
míst České Republiky. 
- Příprava a realizace akce Merida 

Cyklo Maštale 2016 včetně zajištění spo-
lufinancování od sponzorů a z prostředků 
Pardubického kraje. Již 16. ročník tohoto 
závodu se konal 11. 6. 2016. Závodu se 
zúčastnilo 1092 závodníků. Akce se ko-
nala pod záštitou hejtmana Pardubic-
kého kraje Martina Netolického, který se 
také osobně akce zúčastnil a odstartoval 
všechny závodní kategorie.
- Příprava a realizace 5. ročníku akce 

Novohradský sraz veteránů, který se ko-
nal 9. 7. 2016 v Nových Hradech.
- Příprava projektu „Obnova rozcest-

níků, značení turistických cílů a směro-
vých šipek v mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“ včetně zajištění dotace ve výši 
150 000 Kč z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje. Realizací projektu 
bude kompletně obnoveno cykloznačení 
na celém území mikroregionu včetně 
značení turistických cílů (skalní útvary, 
přírodní zajímavosti, místní části, pří-
rodní rezervace, studánky, atd.). Realizací 
projektu bude obnoveno 310 ks rozcest-
níků a značení turistických cílů, 400 ks 
směrových šipek a 50 ks výstražných troj-
úhelníků. V současné době máme zma-
pováno poškozeného značení. V průběhu 
zimy bude zadáno do výroby a na jaře 
2017 bude osazeno nové značení. Cel-
kové předpokládané náklady projektu činí 
225 000 Kč. 

- Příprava a realizace projektu „Web-
kamery a meteostanice v mikroregionu 
Toulovcovy Maštale“ včetně zajištění 
dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje. Realizací 
projektu byly na rozhlednu Terezku, Bo-
růvku a na kostel v Budislavi umístěny 
kvalitní 3MPx IP webkamery, které za-
jišťují stálý přenos obrazu a meteostanice 
zobrazující na webu údaje o aktuálním 
počasí v dané oblasti. Celkové náklady 
projektu činily 47 200 Kč.
- Realizace projektu „Úprava veřej-

ných prostranství v členských obcích 
mikroregionu Toulovcovy Maštale“ 
včetně zajištění dotace ve výši 300 000 
Kč z Programu obnovy venkova Pardu-
bického kraje. Realizací projektu byla 
upravena veřejná prostranství v členských 
obcích mikroregionu. Celkové náklady 
projetu činily 429 000 Kč. Rozdíl mezi 
skutečnými náklady a dotací si uhradily 

členské obce z vlastních zdrojů.
- Podání žádostí o dotaci do programu 

Podpora budování infrastruktury cestov-
ního ruchu v Pardubickém kraji na rea-
lizaci akce „Oprava rozhledny Terezky“ 
a „Pořízení stojanů na kola do členských 
obcí a na turisticky atraktivní místa mik-
roregionu Toulovcovy Maštale“. 
- Podání žádosti o dotaci do programu 

„Podpora činnosti a provozu turistických 
informačních center v Pardubickém kraji“ 
pro rok 2016.
- Vydání nových pohledů mikroregi-

onu Toulovcovy Maštale.
- Rozšíření sortimentu prodávaného 

na rozhlednách o drobné občerstvení.
- Přípravy podkladů a vydání stolního 

kalendáře na rok 2017 v nákladu 2 000 
ks.
- Podání žádosti o dotaci do Programu 

obnovy venkova na rok 2017 na akci 
„Úprava veřejných prostranství v člen-
ských obcích mikroregionu Toulovcovy 
Maštale“.

- Získání dotace z Pardubického kraje 
na podporu a provoz Turistického in-
formačního centra ve výši 17 590 Kč na 
rok 2016.
- Dvoudenní návštěva našeho regionu 

z Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru sportu a cestovního ruchu, v 
čele s radním René Živným. Sdružení 
zajistilo dvoudenní program a doprovod 
na turisticky atraktivní místa v mikrore-
gionu.
- Realizace projektu „Oprava roz-

hledny Terezky“ podpořeného z pro-
gramu Podpora budování infrastruktury 
cestovního ruchu v Pardubickém kraji. 
Na rozhledně Terezce bude vyměněno 
10 stojen. 2 v prvním patře, 4 ve druhém 
patře a 4 ve třetím patře rozhledny (v loň-
ském roce proběhla výměna 6 ti stojen - 4 
spodní stojny a 2 stojny v prvním patře 
rozhledny). Kmeny na stojny budou vy-
sušeny a následně tlakovakuově impreg-
novány. Tento způsob ošetření kmenů 
zaručí výrazné prodloužení životnosti na 
20 a více let.V současné době probíhá vý-
běrové řízení na zhotovitele. Samotná re-
alizace opravy bude probíhat na jaře 2017. 
- Příprava podkladů pro vydání cykloprů-

vodce a turistické brožury pro následující 
sezónu.
- Podání žádosti o dotaci do programu 

„Podpora budování infrastruktury cestov-
ního ruchu v PK na rok 2017“.

Lucie Oherová, ředitelka mikroregionu 
a Jan Macháček, předseda mikroregionu
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Koutek naší kronikářky: 

Stavba sokolovny
Celá desetiletí sokolové toužili po vý-

stavbě vlastní budovy, sokolovny, ale 
překážkou byl nedostatek finančních 
prostředků. Již před válkou zakoupil So-
kol Faltovu chalupu se zahradou s cílem 
vybudovat tam sokolovnu. Plán na stavbu 
byl již hotov, ale uskutečnění záměru bylo 
oddáleno první světovou válkou.

Po válce byl na prodej mlýn, bývalá 
obuvnická továrna Schiffmannova, jehož 
tehdejší majitel Fafek, měl značné dluhy 
u Občanské záložny v Proseči. Při jed-
náních v záložně se zmiňoval o prodeji 
zadlužené budovy. V záložně úřadoval 
tehdy funkcionář Sokola František Vávra 
a v jeho hlavě se zrodila myšlenka zakou-
pit tuto Fafkovu budovu pro sokolovnu. 
Podal tento  návrh ve výboru složeném 
z bratří: Antonín Chalupník, dr. Kubík, 
Bohumil Macháček, Bedřich Svoboda st. 
a František Vávra. Po prohlídce mlýna a 
uvážení všech okolností byla budova v září 
1920 zakoupena za 148 tis. Kč. Na úhradu 
měla jednota Faltovu chalupu a hotovost 
38 536 Kč. Faltovu chalupu se zahradou  
koupil člen Sokola František Jebálek-Jar-
ský za 34 tis. Kč, sbírka mezi členstvem  
vynesla 17 076 Kč a od státu byla poskyt-
nuta subvence 20 tis. Kč. Celkem se sešlo 
109 602 Kč , ale 38 tis. se na koupi stále 
ještě nedostávalo, nemluvě o nákladech 
na celou adaptaci a přístavbu. Pomohla 
Občanská záložna v Proseči, která se ujala 
financování a poskytla půjčku na nákup 
budovy i nutnou adaptaci.

Na valné hromadě konané 6. února 
1921 byl zvolen stavební odbor, jehož 
předsedou se stal  Bohumil Macháček 
ml., zapisovatelem a pokladníkem An-
tonín Filipi. Stavební odbor začal ihned 
s veškerou energií a obětavostí pracovat. 
Sháněl a vyjednával, kde by bylo možno 
získat na stavbu něco zdarma nebo koupit 
co nejlevněji. Navštěvoval okolní pily, lesy, 
hledal kámen, atd. Vypracováním plánů 
na přestavbu byl pověřen na doporučení 
sestry M. Kadlecové st. stavitel Jelínek 
z Hradce Králové. Veškeré výlohy s tím 
spojené uhradila sama Marie Kadlecová, 
st. a ještě darovala na přístavbu 60 m3 ka-
mene.

 Našlo se mnoho dalších  firem a sou-
kromých dárců, kteří podpořili stavbu ma-
teriálem nebo penězi, např. Pila na Čach-
nově (5 m3 prken), Velkostatek Litomyšl 
(5m3 kulatiny), Velkostatek L. Nádherné 
(5m3 kulatiny), Velkostatek Rychm-
burk (300 Kč), Bedřich Kostlán Chicago  
(2 500 Kč), Jan Kučera, pekař v Proseči  
(1 000 Kč), atd., z okolních vesnic přispěli 

rolníci zdarma svými povozy a tak ušetřili 
výlohy jdoucí do tisíců korun.

17. května 1921 o 5. hodině ranní se 
zahájilo bouráním mlýna s prací na stavbě 
sokolovny. Členové vstávali o 4. a 5. ho-
dině ranní a pilně zde pracovali do té 
doby, než museli odejít do svého zaměst-
nání. Pokračovali pak v práci navečer až 
do setmění. Pracovaly také některé ženy i 
děti např. tím, že vybourané cihly očišťo-
valy, aby se daly použít k přístavbě. Tyto 
práce trvaly do konce července, pak přišli 
zedníci a začali s vlastní stavbou. Všechny 
práce řídil a na stavbu dohlížel předseda 
stavebního odboru Bohumil Macháček. 
Stavba byla ukončena v listopadu 1921, 
ale na vnitřních dodělávkách se ještě pra-
covalo. Malbu stropu a 2 alegorických 
obrazů provedl akademický malíř Hausler 
za 3 000 Kč, ostatní malířské práce  pro-
vedli podle Hauslerova návrhu místní ma-
líři Ant. Havlík a Jan Herynek. Celkový 
náklad na malbu sálu činil kromě kromě 
spotřebovaných 180 vajec a 100 l mléka 
12 tisíc Kč.

Náklady na stavbu sokolovny dosáhly 
výše 400 tisíc Kč a Sokolu zůstal u Ob-
čanské záložny dluh 247 963 Kč, a to bylo 
třeba pořizovat vnitřní zařízení, tj. nářadí, 
stoly, kuchyňské potřeby, atd. Hlavním 
činitelem (sponzorem), který tuto akci 
umožnil a podpořil , byla Občanská zá-
ložna v Proseči, která poskytovala Sokolu 
dary, bezúročné půjčky, což činilo ko-
lem 15 tisíc ročně. Druhým mecenášem 
byl starosta jednoty MUDr. Josef Kubík, 
který daroval 16 500Kč, věnoval piano v 
ceně 5 tisíc Kč a zaplatil i účet truhláře 
Drahoše za troje dveře do podsálí. Alois 
Vojenov – Vobejda z Prahy, rodem z Pro-
seče daroval 5 tisíc Kč.

Dne 14. ledna 1922 byla pořádána v 
nové sokolovně první akademie. Nejkrás-
nější chvíle nastala, když při ohromné 

účasti obecenstva, za zvuků hudby, vstu-
povalo členstvo s mládeží v čele, do své 
krásné a čisté sokolovny. Všichni plakali 
radostí. Tato chvíle byla nejen odměnou 
za všechnu práci, ale také svědectvím, že 
vykonali dobré dílo.

Ze sokolské kroniky připravila  
Miluška Rejentová, kronikářka města                                                                 

              

HLEDÁME SOKOLSKÉ 
FOTOGRAFIE A KRONIKU

A ještě velká prosba a výzva.  
Máte-li doma další díl sokolské kro-
niky (nebo víte, kde se nachází), 
která se před mnoha desítkami let 
ztratila, případně máte jakékoli fo-
tografie nebo jiné písemnosti, kon-
taktujte prosím paní kronikářku Mi-
lušku Rejentovou nebo starostu města 
Jana Macháčka, tel. 777 11 99 57,  
e-mail: starosta@prosec.cz

Předem děkujeme, dodané fotografie 
nebo písemnosti si pouze ofotíme a vrá-
tíme hned zpět.

Kulturní akce v Proseči
1. 1. 2017 Novoroční prozpěvování 
s Náhodným seskupením NAŽIVO –  
kostel sv. Mikuláše ve 14 hod

7. 1. 2017 Tříkrálová sbírka v Proseči 
a okolí

21. 1. 2017 Pasecký ples - pořádá Osad-
ní výbor Paseky - kapela KODEX -  
Sokolovna v Proseči od 20 hod

4. 2. 2017 Skautský ples - kapela MIX - 
Sokolovna v Proseči od 20 hod

4. 2. 2017 Hasičský ples - pořádá 
SDH Miřetín - kapela FREDY -  
sál obecního domu v Miřetíně od 20 hod
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Mikulášské žerty s anděly a čerty aneb adventní hrátky zase trochu jinak…
Rok se s rokem sešel a poslední neděli v 

listopadu opět započal adventní čas, který 
je předzvěstí svátků vánočních. A v tomto 
období nesmí na prosečském náměstí 
chybět svítící vánoční strom. Při příleži-
tosti jeho rozsvícení 26. listopadu jsme již 
tradičně uspořádali adventní akci, tento-
krát však v mikulášském duchu. 

Po patnácté hodině se od prosečského 
kostela vydal historicky tradiční adventní 
průvod v čele s Mikulášem, následova-
ným Barborami, Luciemi a samozřejmě 
také anděly a čerty. Všichni pihlížející 
se z komentáře doprovázejícího průvod 
mohli dozvědět i význam jednotlivých 
postav. Po předvedení svých masek se 
jednotlivci z průvodu vydali na svá stano-
viště s připravenými soutěžemi pro děti.

S čerty se děti mohly projet na sáňkách, 
zahrát si čertovský fotbal či si vsadit pe-
nízek na pekelnou ruletu. Pomáhaly také 
čertům nešikulům opravovat jejich neši-
kovnost a kdo se nebál, opekl si v pekle 
na ohni buřtíka. U andělů si pak děti za-
běhly slalom se svíčkou, která jim při tom 
nesměla zhasnout, na obláčcích sbíraly 
vločky nebo se strefovaly do zvonečku 
sněhovou koulí. A dokonce se děti staly i 

zachránci spadlé hvězdy.
Mikulášovi pak děti řekly básničku, 

nebo zazpívaly písničku a on je na oplátku 
odměnil lampičkou a perníkem. Všichni 
návštěvníci si mohli zakoupit štěstíčko, 
ve kterém ihned našli malý dáreček. Na 
závěr bylo ze všech zakoupených štěstí-
ček ještě vylosováno 5 výherců krásných 
vánočních balíčků. Samozřejmě nechy-
běl ani výborný vánoční punč pro malé i 
velké a jako zákusek jsme si pro návštěv-
níky připravily i domácí „čertovský“ per-
ník.

Před samotným rozsvícením stromku 
nám čerti nachystali menší ohňostroj a 
zhruba v půl páté se rozsvítil i náš krásný 
prosečský strom. Zaznělo vánoční posel-
ství pana faráře Čechala a společně jsme 
si zazpívali vánoční koledy. 

Jsme rádi, že nás opět navštívila spousta 
malých i velkých, kteří nám pomohli 
navodit pravou mikulášsko-adventní at-
mosféru a jimž patří velký dík. Poděko-
vání patří také všem, kteří se podílí na 
přípravách či samotném průběhu akce a 
bez nichž by to prostě nešlo. Samozřejmě 
děkujeme také našim sponzorům: Městu 
Proseč a Dohlížecímu výboru COOP 

Jednoty Proseč.
Vám všem přejeme krásné a pohodové 

svátky vánoční strávené v kruhu rodiny či 
s vašimi nejbližšími, spoustu splněných 
přání pod stromečkem a radost z rozzá-
řených dětských očiček. Šťastný vstup do 
roku 2017, ve kterém se těšíme na setkání 
s Vámi při našich dalších připravovaných 
akcích.

Veselé Vánoce přejí 
maminky z klubu Hnízdo



 Prosečský zpravodaj 12/2016  str. 7 www.prosec.cz



 Prosečský zpravodaj 12/2016  str. 8 www.prosec.cz

LISTOPAD 2016 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
VÝLET DO PLANETÁRIA
V úterý 8. listopadu se žáci 6. ročníku 

společně se 7. třídou vydali do Hradce 
Králové do planetária. Ráno jsme se nor-
málně sešli ve škole v osm hodin a čekali 
ve své třídě. O půl deváté přijel autobus, 
my jsme nastoupili a vyjeli jsme. Jeli jsme 
zhruba hodinu. Po jedné hodině jízdy 
jsme dorazili do Hradce Králové. Vystou-
pili jsme a šli do planetária. Vešli jsme 
a hned nás zaujal trenažér na zemětře-
sení. Mohli jsme si ho i sami vyzkoušet, 
pěkně to s námi třáslo. Konečně na mě 
taky vyšla řada, byla to docela příjemná 
masáž. O chvíli později přišla paní a řekla 
nám, abychom ji následovali. Přišli jsme 
do místnosti, která vypadala jako kino, 

ale obrazovka nebyla před námi, ale nad 
námi. Sedli jsme si a sedadlo se s námi 
sklopilo. Přišla paní, rozsvítila se obra-
zovka a byla vidět obloha. Po chvíli po-
vídání Slunce zapadlo a bylo vidět hvězdy 
a planety. Řekli jsme si, jaká je naše nej-
větší hvězda atd. Po chvíli přišel pán a 
ukazoval nám planety, dokonce i sondu 
na Marsu. Po kinu jsme šli naproti a paní 
nám ukazovala dalekohledy, přístroje a 
také model našeho souhvězdí. 

Potom jsme nasedli do autobusu a pře-
jeli do Holic do Muzea Emila Holuba. 
Bylo to tam moc pěkné, byly tam zají-
mavé exponáty, například auto, ve kterém 
cestoval Emil Holub, nebo jeho místnost. 
Mohli jsme si i sednout  

na zebru nebo na lva. Po návštěvě mu-
zea jsme znovu nastoupili do autobusu a 
vydali se na zpáteční cestu. Výlet se nám 
moc líbil a dozvěděli jsme se spoustu za-
jímavostí. 

Šimon Lustyk, Filip Skalník

VÝROBA BROŽÍ
V pondělí 21. listopadu do naší školy 

zavítala paní výtvarnice na tvořivé dílny. 
Tentokrát jsme vyráběli brož. Mohli 

jsme si vybrat ze tří obrazců - srdce, ovál 
a motýl. 

Paní měla vše pro nás připraveno, takže 
jsme si jen sedli, ona nám vysvětlila, jak 
malovat na brož, a pustili jsme se do 
práce. Měli jsme tam hadřík, na kte-
rém jsme pracovali, také tam byly barvy 
(modrá, červená, růžová, fialová, zelená 
a zlatá) a také speciální tyčky, se kterými 

jsme pracovali. Vzali jsme si barvu, do ní 
jsme dali tyčku a nanášeli jsme na brož. 
Když zaschla barva, vypadalo to moc 
hezky, byly na ní ornamenty. Moc se mi 
to líbilo a bavilo mě to, myslím, že ostatní 
také. 

Nina Sodomková
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NÁVŠTĚVA U SENIORŮ
V pondělí 21. listopadu se žáci 9. tříd 

vypravili na návštěvu do Klubu seniorů. 

Tato návštěva byla dopředu domluvená, 
my deváťáci jsme si předem připravili 
otázky, na které bychom se chtěli zeptat, 
naši hostitelé zase pro nás připravili po-
hoštění. Nejdříve jsme se navzájem před-
stavili. Hned poté jsme se dozvěděli, kdy 
byl Klub seniorů založen a jaká je přede-
vším jeho náplň. Také došlo na naše při-
pravené otázky. Zástupci Klubu seniorů 
nám všechny zodpověděli, hodně jsme si 
povídali o tom, co je jiné v dnešní době, 
jak prožívali své dětství, jaké věci je trápí, 
co jim naopak dělá radost. Zjistili jsme, 
že mají při svých schůzkách skutečně 

bohatou náplň a jejich vitalitu spojenou 
s přehledem a životním nadhledem by-
chom jim klidně mohli závidět. 

Za žáky 9. ročníku Eliška Bartošová a 
Veronika Uhrová 

TURNAJ V RINGU
Listopad je tradičním měsícem, kdy 

školnímu sportu vládne sport jménem 
RINGO – hra se dvěma kroužky. 

Do letošního turnaje se přihlásilo re-
kordních 18 družstev – a do turnaje se 
tedy zapojilo 38 hráčů a hráček. Turnaj 
byl dlouhý, ale úspěšně se podařilo ho do-
končit. 

Nejspravedlivějším systémem každý s 
každým byly odehrány celkem 73 zápasy. 
Ve skupině chlapců a smíšených družstev 
(celkem 8 družstev) zvítězila dvojice To-
biáš Svoboda a Jakub Hledík (8. třída) 
před dvojicí Pavel Soukal (8. tř.) a Andrej 
Češka (7. tř.). Na třetím místě skončila 

dvojice Kateřina Stodolová a Samuel Me-
szarosz (9. A tř.). V dívčí skupině (celkem 
10 družstev) zvítězila dvojice Veronika 
Lettlová (9. A) a Kristýna Třasáková (9. 
B) před dvojicí Natálie Rychová a Lucie 
Lacmanová (8. tř.) a třetí místo obsadila 

Hana Odvárková (9. A), Eliška Bartošová 
(9. B) a Ema Sodomková (9. A). Turnaj 
se vydařil, dík patří všem účastníkům za 
předvedené výkony a za kázeň, kterou bě-
hem turnaje prokázali. 

Mgr. Jan Stodola

FLORBAL - OKRESNÍ 
KOLO POHÁRU ZÁKLAD-

NÍCH ŠKOL
Florbal – 2. místo v okrese 
Žáci prvního stupně se v úterý 15. 11. 

zúčastnili okresního kola Poháru základ-
ních škol ve Skutči. 

Tým postavený převážně z dětí na-
vštěvujících florbalový kroužek v Proseči, 
který se koná každé pondělí od 14:30 v 
místní tělocvičně. Turnaj byl pro ně ve-
lice úspěšný. 

Vylosovaný byl do skupiny A, ve které 
byli další čtyři soupeři, už tato skutečnost 
nám napovídala, že turnaj bude velice 
těžký a probojovat se do semifinále ne-
bude vůbec lehké. 

V prvním zápase náš tým nastoupil 

proti silnému týmu ze Smetanovy školy 
ve Skutči. Souboj to byl velice vyrovnaný 
a v utkání dominovali oba brankáři. Po 
výborných výkonech zápas skončil neroz-
hodně 1:1. V druhém zápase jsme narazili 
na tým z Kameniček. Na tomto soupeři 
bylo vidět, že s florbalem teprve začínají, 
ale i tak předvedli sympatický výkon, 
který ovšem na Proseč nestačil a vítězství 
4:0 bral náš tým. Ve třetím zápase jsme 
se utkali s týmem z Prosetína – celkový 
výsledek 7:0 hovoří za vše, kluci si s chutí 
zastříleli. V posledním zápase skupiny 
nám šlo o postup do semifinále a boje o 
medailové umístění. Naším soupeřem byl 
tým z Chrasti. Tento tým nám v základní 
části dal nejvíce gólů, ale i tak jsme vyhráli 
5:3 a postoupili do bojů o nejvyšší příčky. 
V semifinále se nám postavil vítěz skupiny 
B a loňský účastník republikového kola a 
to tým z Třemošnice. Tento tým nebyl 
nejpočetnější, ale o to snaživější. V úvodu 
zápasu se nám povedlo vstřelit hned dvě 
branky, ale bohužel týmu z Třemošnice 
se podařilo celý zápas otočit a dvě mi-
nuty před koncem utkání vedl už o tři 
branky. S vypětím všech sil se ale našemu 
týmu podařilo do konce zápasu vyrovnat 
a vynutit si tak samostatné nájezdy. Do 

nájezdů nastupovaly oba týmy se třemi 
střelci. První z našeho týmu jel ten nej-
mladší vybraný, a to Karel Břeň, který 
chladnokrevně zakončil pod břevno a tím 
našemu týmu připsal vedení. V další sé-
rii brankář Daniel Nekvinda zlikvidoval 
pokus soupeře a jelo se na druhé kolo, ve 
kterém jel Antonín Odehnal, po pěkné 
kličce se mu ovšem nepovedlo skórovat. 
A tak se opět musel předvést náš gólman 
a tomu se to znovu povedlo. Ve třetí roz-
hodující sérii nám stačilo dát gól, na to se 
chystal Radek Pešek, který po kličce tre-
fil břevno. A tak musel rozhodnout Dan, 
náš brankář, a chytit poslední nájezd, to 
se mu opět podařilo a díky tomu jsme po-
stoupili do finále a ještě si tím zajistili po-
stup do krajského kola. Ve finále jsme se 
znovu potkali se Smetanovou Školou ze 
Skutče. Po vydřeném semifinále nám ale 
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bohužel  na finále nezbyly síly a poprvé za 
celý turnaj jsme prohráli 1:3. 

Ale i tak 2. místo a postup do Kraj-
ského kola považujeme za veliký úspěch, 
a to i s tím, že náš tým měl suverénně nej-
mladší družstvo.

Sestava: (G) Daniel Nekvinda, Radek 

Pešek, Karel Břeň, Jaromír Síla, Antonín 
Odehnal, Jiří Fridrych, Filip Bohatý, Da-
vid Lacman, Milan Šebesta. 

Všem hráčům děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy. 

Ondřej Laška

DANIEL JUN, JIŘÍ KABÁT
DANIEL JUN – klavír 
JIŘÍ KABÁT – viola 

Tito dva úžasní hudebníci nám připra-
vili skutečný zážitek, když jsme mohli 
slyšet jejich adventní koncert v evangelic-

kém kostele. Přiblížili našim žákům jed-
nak díla světových mistrů, ale také se nám 
Jiří Kabát „pochlubil“ i vlastní tvorbou – 
Ukolébavkou pro Apolenku, kterou složil 
pro svoji dcerku. Vystoupení se nám moc 
líbilo, jsme pyšní, že náš bývalý žák Da-
niel Jun sklízí takové úspěchy, a oběma 
umělcům přejeme mnoho zdaru v jejich 
další práci. 

Redakce

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

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

RECYKLOHRANÍ
V úterý 15. listopadu se na naší škole 

uskutečnil výjezdní program projektu Re-
cyklohraní. 

Pod vedením dvou zkušených lektorek 
si žáci 1. i 2. stupně nejdříve zopakovali, 
kam který druh odpadu patří a proč je 
nutné odpad třídit. Velmi zajímavé bylo 
video o recyklaci mobilů, na jehož konci 
byly cihličky zlata. Součástí programu 
byla i hra na recyklaci elektrospotřebičů, 
kterou si žáci přímo vyzkoušeli na po-
čítači i na modelu automatické pračky. 
Je škoda, že mnohé z recyklovatelných 
věcí končí svůj „život“ v popelnicích na 
směsný komunální odpad a následně na 
skládkách! Příkladem jsou třeba baterie, 
které lze recyklovat z 99 % a vzniklé kovy 
opět využít. Podobně je tomu například 
s plasty, které lze recyklovat a z nich vy-
robit mnoho nových věcí od oblečení až 
např. po lavičky v parku nebo skluzavky 
pro děti. To je jen zlomek informací, 
které jsme se během programu dozvěděli. 
Teď už jen zbývá se těmito radami řídit v 
praxi. Začít můžeme hned ve škole, kde 
máme různé druhy kontejnerů na odpad – 
nově i kontejner na použitý olej. 

Mgr. Šárka Kovářová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZŠ
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VÁNOČNÍ TĚŠENÍ V MŠ
VÁNOČNÍ STROMEČEK

Přípravy na Vánoce byly v MŠ jako 
vždy veselé. K celému adventnímu ob-
dobí patří i zdobení vánočního stromku. 
Všechny děti se 21. 11. sešly na školkové 
zahradě, společně ozdobily stromeček a 
zazpívaly si koledy. Děti se při společném 
setkání radovaly nejen ze stromečku, ale i 
z prvního sněhu.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikulášská nadílka proběhla v MŠ 6. 

12. Od vrchního anděla si děti nejdříve 
vyslechly sváteční slovo. Po něm následo-
valo plnění netradičních úkolů, písničky, 
básničky a hodně zábavy. Mikuláši, an-
dělům i čertíkům se vystoupení dětí tak 
líbilo, že do oběda jen a jen nadělovali 
sladké dobroty.
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KDYŽ JSOU TY VÁNOCE
Když jsou ty Vánoce,

mám jeden sen,
zapálit prskavku,
jít jen tak ven.

Vše dobré v novém roce,
hodně zdraví a pohody

přejí
malým i velkým
zaměstnanci MŠ.

  Za MŠ Libor Michálek

ČERVÁNEK V BRATISLAVĚ

V pátek 2. prosince se pěvecký sbor 
Červánek vydal do Bratislavy, aby zde vy-
stoupil na koncertě v rámci Mezinárod-
ního festivalu adventní a vánoční hudby. 
Letošní ročník byl 11., my jsme se zúčast-
nili již posedmé. Pro  

tuto příležitost jsme pilně trénovali již 
od září, připravovali jsme si jak koledy 
lidové – české a moravské, tak vánoční 
písně slovenské nebo světové. 

Naše připravené pásmo se početnému 
publiku líbilo a nás jejich potlesk samo-
zřejmě moc potěšil. Líbily se písně jak 
sborové, tak ty, které předvedly naše 
sólistky – Katka Stodolová, Nela Dole-
žalová, Eliška Lehká, Nina Sodomková, 
Adéla Vášková, na nástroje skvěle do-
provázeli Míša Ondráčková – klavír, Ve-
ronika Lettlová – flétna, Daniel Tobiáš 

– basa, Eliška Bartošová - bar chimes a 
rytmické nástroje. 

Děkujeme SRPDŠ a Městu Proseč, 
které nám přispělo finanční částkou, p. 
Pospíšilové, p. Novotné a maminkám, 

které nám pomohly zajistit dozor, p. ři-
diči, který nás bezpečně dovezl tam i zpět, 
p. řediteli, který nám pomáhal vše zajistit, 
a Vám všem, kteří jste nám fandili.

PS Červánek
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Ergotep převzal na Pražském 
hradě cenu v programu Národ-
ní kvality ČR za společenskou 
odpovědnost a udržitelný roz-
voj roku 2016

Ve Španělském sále Pražského 
hradu byly rozdány prestižní, všeo-
becně uznávané Národní ceny ČR 
za společenskou odpovědnost a udr-
žitelný rozvoj, které vyhlašuje Rada 
kvality České republiky. Ceny se kaž-
doročně udělují ve více než 80 zemích 
světa podle stejných pravidel a norem. 
Účastníci jsou hodnoceni podle světo-
vého modelu "Committed to Sustai-
nability" a prokazují vedle své dobré 
praxe a výsledků také realizaci aktivit, 
které jsou prospěšné pro podnikání, je-
jich zaměstnance, obchodní partnery i 
širokou veřejnost. 

Společenská odpovědnost je jedním 
ze základních pilířů firemní filozofie 
Ergotepu. Družstvo je dnes uznáva-
ným vzorem práce se CSR komunikací 
ve společnosti. Aktivně se na projek-
tech podílí a zároveň problematiku 
vzdělává ve svém vzdělávacím centru 
Ergoeduka v Proseči.

  Mgr. Pavlína Herynková Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej 
IV: Za časů bezvládí, Stephen King – Ba-
zar zlých snů, Robert Crais – První pra-
vidlo, Jussi Adler-Olsen – Nesmírný, Jiří 
Pavlovský – Legendy české fantasy, Juli-
ana Jirousová a Ivan Jirous – Ahoj můj 
miláčku, Petr Šabach – Rothschildova 
flaška, Iva Pekárková – Postřehy z Lon-
donistánu, Nejlepší světové čtení (Fre-
derick Forsyth, Stephanie Gertler, Guy 
Grieve, Patricia Macdonald), Nejlepší 
světové čtení (DickFrancis, Kristin Han-
nah, Steve Hamilton, Jeannette Walls), 
Rebecca Winters – Štěstí po italsku (har-
lequin), Susan Spencer Paul – Nevěsta v 
zajetí (harlequin)
Naučná literatura:
Václav Cílek – Co se děje se světem?, 
Jana Petrásková – Snadná řešení všedních 

problémů, Michael Heppell – Jak otočit 
každou situaci ve svůj prospěch, George 
Fetherling – Biografický slovník světo-
vých úkladných vrahů
Knihy pro děti:
Jiří Stránský – O Dešťovém kameni, 
Markéta Pilátová – Kiko a tulipán, Jan 
Vladislav – Proměny: legendy o stromech 
a květinách, Petr Chudožilov – Kouř z 
komína, Jan Nejedlý – Malý humorista, 
Petr Stančík – Jezevec Chrujda našel vel-
kou lásečku
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Fotbalový klub Proseč

Zadní řada zleva: Vladimír Pala - trenér, Petr Macháček,  
Patrik Zelenka, Tomáš Mareš, Zdeněk Kunhart, Michal Vopařil,  
Šimon Vopařil,  Jarda Volf, Milan Novák - vedoucí mužstva
První řada zleva: Viktor Koutný,  Víťa Menc, Jarda Marek,   
Lukáš Loskot, Andrej Kiričenko, Martin Marek, Zdeněk Marek, Matěj  
Hromádka; Borec ležící: Josef Lampárek

Tabulka krajské I. B třídy po podzimu 2016           
Druhé místo a skvělých 30 bodů!

Hoši děkujeme!

Fotbalový rozhovor:
Odpovídá Petr Macháček, předseda Fotbalového klubu Proseč a trenér dorostu
Jak hodnotíš tento rok v prosečském 
fotbalu? 

Tento rok považuji za velice úspěšný, na-
šemu Áčku se daří a přezimujeme na 2.místě 
se ztrátou 5 bodů na vedoucí Srch, což je 
samozřejmě výborný výsledek, ale já mám 
hlavně radost z naší mládeže. FK Proseč má 
v současné době kromě mladší přípravky za-
stoupení ve všech mládežnických kategoriích. 
Považuji to za malý zázrak, protože všechny 
okolní kluby mají obrovské problémy. K na-
šim mládežnickým týmům bych chtěl ještě říci, 
že v nich máme několik velice talentovaných 
fotbalistů. My chceme hlavně kvalitně praco-
vat s mládeží a vychovávat si vlastní fotba-
listy. Zatím se nám to daří (pozn. aut. Áčko se 
skládá ze 100 % z vlastních odchovanců), ale 
budoucnost bude určitě obtížná. Proto se mu-
síme snažit vytvořit takové prostředí, které 
by k nám přilákalo ještě více malých i větších 
fotbalistů. Určitě se musíme zaměřit i na širší 
okolí než jen na Prosečsko.
Jaké změny se udály v letošním roce?    

V létě skončili trenéři u A mužstva a do-
rostu, nově jsme přihlásili mladší žáky a 
bohužel odhlásili mladší přípravku. Museli 
jsme provést některé trenérské rošády, vše se 
podařilo včas vyřešit, tak aby to neohrozilo 
chod klubu. Ale postupně jsme k Áčku přivedli 
nového trenéra Vladimíra Palu z Litomyšle, 
asistenta mu dělá Milan Novák. A již nyní 
mohu říci, že to byl krok správný nejen při 
pohledu na tabulku,ale i z ohlasů kabiny, vše 
si sedlo jak po sportovní, tak i lidské stránce, 
což je velice důležité. K dorostu jsem přešel já s 
Jirkou Markem, u starších žáků zůstal Kamil 
Sodomka s Jaroslavem Markem st., mladší 

žáky převzal Jan Síla a starší přípravku nově 
vede Břetislav Fridrich s Karlem Břeňem. Jak 
jsem se již zmínil, tak jsem se stavem našich 
týmů spokojen a chtěl bych touto cestou všem 
trenérům za jejich práci poděkovat. Nyní v 
zimní přestávce se událá ještě jedna věc a to 
je, že přerušil trenérskou činnost Jan Síla,což 
mě osobně mrzí, ale samozřejmě to musíme 
respektovat a chtěl bych mu ještě jednou po-
děkovat za výborně odvedenou práci pro náš 
klub a popřát, ať se mu daří i v osobním ži-
votě. I díky jeho dřívějšímu avízu, že přeruší 
trenérskou činnost se nám podařilo včas sehnat 
náhradu a nově povede mladší žáky trenér-
ské duo Jaroslav a Ondra Zástěrovi, tak ať se 
Vám kluci daří.
Jak hodnotíš tvé účinkování u dorostu? 

Na začátek bych chtěl říct, že stav u dorostu 
není ideální. První věc- mužstvo se potýká s 
nedostatkem hráčů (11 hráčů dorosteneckého 
věku)! Za druhé v létě přešel do mužstva do-
spělých Michal Novotný, dlouholetá golman-
ská stálice. Mužstvo dorostu najednou zůstalo 
bez brankáře. S prvním problémem jsme se 
vypořádali příchodem Petra Študenta z Luže 
a také výpomocí některých našich talentova-
ných starších žáků, kteří se určitě neztratili a 
zaslouží si pochvalu. S druhým problémem to 
bylo složitější, protože brankáři jsou a budou 
nedostatkové zboží. Tak se role brankářské 
jedničky po 2.kole ujal Jiří Kubík a musím 
říci, že rozhodně nezklamal a jeho výkony 
měly vzestupnou tendenci. Jen škoda, že škola 
a praxe mu příliš neumožňovaly se více zapo-
jit do tréninků. Při pohledu na tabulku kluci 
i my trenéři víme, že bodů mělo být rozhodně 
více a spokojení být rozhodně nemůžeme. 

Mužstvo má svůj potenciál, jen je potřeba 
zlepšit tréninkovou morálku a v zápasech 
to poté prodat. A u některých našich hráčů je 
lepší méně mluvit a více makat! Máme ce-
lou zimu, abychom pracovali na nedostatcích 
a věřím, že naše postavení v tabulce se nám 
podaří zlepšit.
Plánuje klub něco nového na příští  
sezónu? 

Ano chtěli bychom do 2 let, vybudovat za-
vlažování na našem fotbalovým hřišti, pro-
tože současný stav je neefektivní a příliš 
náročný na obsluhu. Nebýt obětavosti pana 
Raby, tak by stav hřiště nebyl ani v nejmen-
ším takový jaký byl letos. Samozřejmě tím, že 
se jedná o nákladný projekt, tak jsme připra-
veni se finančně spolupodílet, ale to celé je zá-
vislé, zda nám bude přidělena dotace z pardu-
bického kraje, o kterou žádá město Proseč.
A co tvá fotbalová kariéra hráče? 

Vzhledem k tomu, že mám již delší dobu 
problém s koleny, tak na sobě cítím, že pomalu 
nastal čas uvažovat nad ukončením své hráč-
ské kariéry. Osobně bych chtěl dohrát sezónu a 
pak pověsit kopačky na hřebík.
Chceš něco říci nakonec? 

Závěrem bych chtěl poděkovat městu Proseč 
a všem našim partnerům za jejich podporu a 
popřát jim šťastné a veselé Vánoce a do nového 
roku mnoho úspěchů jak v osobním tak i fi-
remním životě. A jako úplně poslední věc je 
vzkaz pro naše fanoušky – kdyby byla tabulka 
fanoušků, tak po podzimu na jaře už nemu-
síme ani hrát, protože jste bezkonkurenčně 
nejlepší! :-) Děkuji za rozhovor. 

Otázky kladl Jiří Herynek

A-mužstvo FK Proseč
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Jubileum Ládi Jalůvky oslavili 
fotbalisté i příznivci při posledním 
domácím utkání. Děkujeme oslavenci 
za práci, kterou věnuje mládežnickým 
mužstvům.

Do dalších let přejem mnoho pev-
ného zdraví! 

Výbor FK Proseč

Zadní řada zleva: Jiří Marek – trenér, Martin Svoboda, Tomáš Rompotl,  Tomáš Tměj, 
Adam Sodomka, Tomáš Rybička,  Šimon Vopařil, Ladislav Jalůvka - masér, Petr Macháček 
- trenér
Přední řada zleva: Lukáš Hledík, Ondřej Zástěra, Václav Beránek, Petr Študent, Sam  
Meszároš, Petr Hromádko; Vpředu: gólman Jiří Kubík

Fotbalový rozhovor:
Odpovídá Vladimír Pala, trenér A-mužstva Fotbalového klubu Proseč

Nový trenér Vladimír Pala potvrdil své 
kvality a naplnil očekávání všech příz-
nivců – a hlavně hráčů.  Celé mužstvo s 
chutí trénovalo a k zápasům přistupovalo s 
odhodláním přesvědčit trenéra, že společně 
udělají dobrý výsledek.  Na závěrečné be-
sedě trenér slíbil klukům „peklo“ v zimní 
přípravě.  Rozhovor s Vláďou přesvědčuje o 
tom, že je to skutečně kvalitní trenér.

S jakými pocity jsi přebíral mužstvo. 
Tedy mužstvo odchovanců prosečské 
kopané hrající I.B- třídu, s mnoha mla-
dými hráči?

 Byl to pocit nejistoty. Sice jsem měl určité 
informace o jednotlivých hráčích, navštívil 
i jarní mistrovský zápas se Sezemicemi, ale 
přišlo mi, že i když v hráčích je fotbalovost, 
neměla hra žádný řád, lidově řečeno, každý 
si dělal, co chtěl. Hlavně mi chyběla týmová 
spolupráce.

 Na co jsi se zaměřil, co považuješ za  
zásadní změnu ve herní strategii?

Nejdřív bylo potřeba vyřešit post stopera, 
kde jsem viděl největší problém. Mnoho lidí 

s tím nesouhlasilo, myslím, že Jarda Marek 
také ne, ale jeho fotbalovost a přehled dodalo 
obraně klid. Po prvním přípravném zápase, 
kdy jsem jen hráče sledoval, jsem na tré-
ninku hráčům vysvětlil, co od nich požaduji 
a jakým herním systémem se chci prezento-
vat. Dost mě překvapilo, jak kluci vše pocho-
pili a další zápas se vše snažili plnit. 

Celkové hodnocení podzimu, kteří 
hráči překvapili, kdo se uchopil šance a 
udělal pokrok, kdo má rezervy?

Podzim se mi hodnotí velmi dobře. Při 
vyrovnanosti soutěže je získaných 30 bodů 
a druhé místo velkým a zaslouženým úspě-
chem. Nerad hodnotím jednotlivé hráče, fot-
bal je kolektivní hra, kde má každý svoje 
úkoly. Někdo střílí góly, jiný mu je připra-
vuje, další se snaží jim zabránit. Musím 
vyzdvihnout všechny hráče, každý chce na 
sobě pracovat, každý mě chce přesvědčit, že 
patří do sestavy. Je pro mě radost pracovat s 
kluky, kteří chtějí.

Otázky kladl Jiří Herynek

Dorost FK Proseč

Tréninky nejmladších kategorií 
a kontakty na trenéry:

Mladší a starší přípravka - trenér  
Břetislav Fridrich tel: 777 400 523

- každou středu 16:00 - 18:00 hod
Mladší žáci – trenér Jaroslav Zástěra 
tel: 723 712 514
3. 1. 2017 v úterý od 16:00 - 18:00 
hod v tělocvičně
7. 1. 2017 v sobotu od 14:00 - 16:00 
hod v tělocvičně
Starší žáci - trenér Kamil Sodomka tel: 
773 677 775
každý čtvrtek od 5. 1. 2017 16:00 - 
18:00 hod v tělocvičně

Nové propagační předměty
FK Proseč připravilo pro své  

fanoušky nové propagační předměty, 
výtěžek z jejich prodeje jde na podporu 
fotbalového klubu a práci s mládeží. 
Propagační věci je možné zakoupit v 
Proseči v Restauraci U Toulovce.
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Kamil Sodomka, 
trenér starších žáků:

Před začátkem fotbalové sezony 
2016 - 2017 jsme řešili, jakou kategorii 
mládežnického fotbalu přihlásit. Starší 
žáci byla jasná volba. Jsem rád, že 
mohu trénovat kluky, se kterými jsem 
začínal už v přípravkách. 

S Jardou Markem starším jsme si 
stanovili jasné cíle. Mezi hlavní cíl 
patří naučit kluky pravidelně a zod-
povědně trénovat. To se nám myslím 
podařilo. Trénujeme dvakrát týdně a 
vždy téměř v plné sestavě. Pravidelný 
trénink se odrazil na dosažených vý-
sledcích. Na konci podzimní části jsme 
na krásném třetím místě.

Chceme klukům vytvořit podmínky 
a zázemí, aby je fotbal bavil a zůstali u 
něj i v dorosteneckém věku. V tomto 
bychom rádi pokračovali i nadále. 

Klukům děkujeme za jejich bojov-
nost a týmovou hru. Přejeme jim v 
jarní části mnoho úspěchů.      

Kamil Sodomka

Břetislav Fridrich, 
trenér starší přípravky:

Vážení čtenáři a příznivci prosečské ko-
pané. Protože se nám přiblížil konec roku 
a byla zakončena podzimní část fotbalové 
sezony 2016/2017, dovolte, abych i já na-
psal několik málo řádků o nejmladší kate-
gorii Prosečského klubu, kterou je starší 
přípravka.

Tuto kategorii přede mnou  trénoval 
Kamil Sodomka, který opravdu excelentně 
pracoval s těmi nejmenšími fotbalisty. 
Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za 
vynikající práci a jsem moc rád, že jsem 
fotbalisty ze starší přípravky mohl převzít 
po něm. Velké poděkování taktéž patří ro-
dičům všech našich malých členů,  kteří je 
vozí na tréninky i na zápasy. Jsem velice 
rád, že se mezi nás zapojilo i mnoho ma-
linkých fotbalistů, byť jsou to věkem ještě 
předškolní děti. Na několik podzimních 
tréninků se nás scházelo i neuvěřitelných 
20 až 25 fotbalistů. Je opravdu radost tyto 
děti trénovat a jsem rád, že se spousta ro-
dičů těchto tréninků,

jakožto přihlížející zúčastňuje, zrovna 
tak i výjezdů na naše utkání, kterých jsme 
vinou nešťastného losu sehráli většinu 
na venkovních hřištích. Musím podotk-
nout, že tato věková kategorie jsou roč-
níky 2006-2007. My máme pouze sedm 
borců, kteří tento věk naplňují, zbytek 
týmu máme doplněn o kluky mladších 
věkových ročníků. I přes tuto skutečnost 

jsme většinu našich podzimních utkání 
vyhráli a rozhodně jsme dělali čest pro-
sečskému klubu. Je pravdou, že několik 
trenérů ostatních mužstev, kolikrát ne-
věřícně kroutilo hlavou, jak je možné, že 
takto mladý tým hraje tak dobrý fotbal a 
poráží týmy věkově vyrovnanější a že jsou 
zvědaví, co budeme „předvádět“ za rok :) 
Přestože se nám přiblížila zima tak s na-
šimi fotbalisty neleníme a chodíme tréno-
vat každou středu do tělocvičny ZŠ Proseč. 
O víkendu 27. 11. 2016  jsme se zúčastnili 
zimních turnajů starší přípravky v Poličce 
a mladší přípravky ve Svitavách. V Po-
ličce jsme sehráli velice dobré výsledky v 
základní skupině, kde jsme inkasovali ve 
třech zápasech pouhé dva góly. Nakonec 
jsme skončili sice na posledním místě, ale 
jak jsem psal výše, s tak mladým muž-
stvem to není žádná ostuda. Naopak, kluci 
si mohli poměřit síly s týmy Poličky, Cho-
těboře, Bystřice nad  Pernštýnem, Morav-
skou Třebovou a dalšími. Bylo znát, že 
nám opravdu chybí větší hala než je naše 
současná tělocvična. Mladší přípravka po 
tomto turnaji hned přejela o několik ki-
lometrů dále do Svitav, doplněna o dva 
hráče předškolního věku, aby sehrála tur-
naj své kategorie.

Tohoto turnaje se včetně nás zúčastnily 
čtyři týmy. Svitavy, Moravská Třebová a 
Březová nad Svitavou.

Přestože většina našich borců měla v no-
hách již turnaj za starší přípravku, umístili 
jsme se na vynikajícím třetím místě, když 

jsme prohráli pouze s domácím týmem. 
Celkovým vítězem se stalo mužstvo Bře-
zové, se kterým jsme sehráli vyrovnanou 
partii 1:1. Děkuji touto cesto všem svým 
svěřencům za výborný přístup nejen v 
těchto turnajích, ale i k celkové práci jak 
na trénincích,  tak při zápasech.  Ještě 
jednou děkuji všem rodičům za pomoc, 
děkuju všem členům prosečského klubu, 
kteří nám pomáhají při výchově těchto 
nejmladších fotbalistů. 

A protože se nám blíží ty nejkrásnější 
svátky v roce, dovolte abych Vám všem 
popřál klidné a příjemné jejich prožití, 
abych všem popřál hodně pevné zdraví 
do příštího roku a přání, abychom se na-
dále setkávali v tak příjemných chvílích 
s našimi nejmenšími fotbalisty a vůbec u 
prosečského fotbalu, v tak hojném počtu a 
kdyby měl někdo zájem nám s těmito nej-
menšími pomáhat, bude nám potěšením.

Za trenérské duo: Břetislav  
Fridrich, Karel Břeň a za celý tým:  Dan  
Nekvinda, Maty Novák, Honzík Beránek, 
Romča Vaňous, Adam Štrumfa, Ráďa 
Pešek, Aleš Mrviš, Venda Prášek, Štěpa  
Hromádka, Pepča Zahradník, Jířa  
Fridrich, Kája Břeň ml., Fanda Odehnal, 
Míla Šebesta, Marek Rabas, Pepíček  
Němec, Jiřík Zvolánek a spousta našich 
kamarádů ze školky.

Břeťa Fridrich

Horní řada zleva: Jaroslav Marek, Marek Nekvinda, David Šimek, Petr Novák,  
Miroslav Půta, Petr Honzák, Jakub Šimon, Samuel Meszáros, Jan Nekvinda, Kamil  
Sodomka

Spodní řada zleva: Tobiáš Svoboda, Daniel Štorek, Matěj Zástěra, Václav Beránek,  
Jakub Hledík, Jindřich Sodomka, David Sodomka

                                                                                                                            
Fotbalové stránky připravil Jiří Herynek

Starší žáci FK Proseč
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Zbývá poslední, lednová, výstava v Lysé 
nad Labem. Pomalu už se chystají své 
chovy pro další sezónu. Vánoce jsou svát-
kem klidu a pohody. Té si ale mnoho ne-
užijí chovatelé domácích zvířat. Do konce 
výstavní sezony zbývá poslední výstava. 
Chovatelé již kompletují chovné kmeny 
či páry, shánějí „nepříbuznou krev“ a také 
nabízejí svoje zvířata kolegům, chovate-
lům v celé ČR. Rok 2016 byl především 
ve znamení úspěšného uspořádání místní 
výstavy, která byla v odbornosti drůbeže 
výstavou okresní. Dále se zvířata chova-
telů prezentovala na výstavách v širokém 
okolí – počínaje krajskou výstavou v Hlin-
sku. Dále jsme vystavovali v Poličce, Lito-
myšli, Horním Újezdě, Slatině, Chrudimi, 
Týništi atd. Zatím poslední výstavou byla 

Jihomoravská výstava v Brně. Vrcholem 
ale byla listopadová Celostátní výstava 
drobného zvířectva v Lysé nad Labem.  
Na všech výstavách patřila naše zvířata 
do absolutní špičky a získala nejen čestné 
ceny ale i tituly mistrů a šampiónů. Ve-
dle vysokých krajských titulů vynikají ti-
tuly Šampionů České republiky. Získal je 
holub Kotrlák přítele Dušana Barcucha a 
Husa labutí Jiřího Herynka.

Vraťme se však k události prosečské, 
kterou chovatelé uspořádali během le-
tošního posvícenského víkendu. Tradiční 
výstavu připravili opět do malebných 
Rychtářových sadů.  Krásné počasí a velká 
návštěva, mnoho vystavených zvířat a zá-
bavný program pro děti. Bohatá tombola 

a dobré občerstvení. To bylo znamením 
sobotního odpoledne. Kreslíř Jan Honza 
Lušovský předvedl show, která pobavila 
nejen děti ale zapojili se i rodiče. V kres-
lířské dílně děti kreslily nejhezčího ko-
houta výstavy. Rodina Klinských připra-
vila expozici pro Muzeum radiotechniky. 
Výstava starých modelů tranzistorů a rá-
dií byla doplněna výrobky firmy Klinský 

– dřevěnými pažbami zbraní. Děkujeme 
rodině Klinských za spolupráci a laskavost 
a také Vojtovi Černému, který výstavou 
návštěvníky provázel. Děkujeme za spolu-
práci zábořským hasičům a zejména pro-
sečským hasičům, kteří zapůjčili a posta-
vili stan pro dětský program. Za podporu 
výstavy děkujeme Městu Proseč a všem 
sponzorům.

V chrastecké sokolovně návštěvníci obdivovali poštovní holuby
V sokolovně v Chrasti se v sobotu 10. 

prosince 2016 uskutečnila Oblastní vý-
stava Oblastního spolku chovatelů poštov-
ních holubů Pardubice, v němž se sdružuje 
více než 200 chovatelů. Pořadatelem této 
výstavy v tradičním předvánočním termínu 
byl Místní spolek Proseč. Tedy chovatelé 
poštovních holubů z měst Skuteč, Chrast, 
Luže a Proseč a jejich okolních obcí a ves-
nic, kteří svou pořadatelskou premiéru dle 
ohlasů návštěvníků zvládli. Návštěvníci 
výstavy shlédli ty nejlepší poštovní holuby 
regionu v kategoriích sport a standard a 
jistě ocenili jejich sportovní výkony, které 
drtivou většinu z nich k účasti na této vý-
stavě předurčily.

Závodní sezóna starých holubů probíhá 
každý víkend od začátku května do konce 
července a skládá se z 24 závodů starých 
holubů v rozmezí 100 km (závod Slaný) až 
1000 km (závod Oostende). Každoročně, 
na přelomu srpna a září, na tyto závody 
navazuje pět závodů holoubat v rozmezí 
100 až 300 km. 

Nedílnou součástí výstavy byla i aukce 
holoubat od několika špičkových chova-
telů z celé České republiky, nejen mistrů 
oblastních spolků, ale i mistrů celostát-
ních. Návštěvníci z řad chovatelů měli 
tedy možnost posílit a vhodně doplnit svůj 
chov. 

Na závěr výstavy proběhlo slavnostní 
vyhodnocení závodní sezóny 2016, byly 
předány poháry za vítězství v jednotlivých 
závodech a ocenění v různých sportovních 
kategoriích a soutěžích standardu. Na vý-
stavě byla také vybrána kolekce nejlepších 
čtrnácti poštovních holubů, která bude 
OS Pardubice reprezentovat na celostátní 
výstavě poštovních holubů v Lysé nad La-
bem ve dnech 6. - 7. ledna 2017. Nejvíce 
holubů, pět, budou mít v kolekci letošní, 
již pětinásobní, mistři OS Filipi Team z 
Lažan u Skutče, které z našeho místního 
spolku ještě na CV doplní holubička Pilař 
Teamu z Chrasti. 

Letu zdar chovatelé MS CHPH Proseč

Prosečští chovatelé bilancují 
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Představujeme zvířata z chovů prosečské ZO 
V chovu každého chovatele je oblíbený druh zvířete, kterému věnuje chovatelskou péči.  Cílem je udržet typ zvířete v mnoha 

hlediscích. Tím základním je udržení plemenného rázu, kvality postoje,  typu hlavy,  trupu, barvy peří či srsti a mnoho dalších pa-
rametrů, které se pak posuzují při výstavách. Výsledkem je ocenění zvířat a jejich předurčení pro další chov. Pohleďme na některá 
zvířata prosečských chovatelů . Připomínám,  že většina druhů holubů, králíků i drůbeže se prezentuje v různých barevných rázech.

Araukána je ona pověstná slepice, 
která snáší zelená vejce bez cholesterolu. 
Další zajímavostí je, že tato slepice nemá 
vyvinut ocas.  Na velmi vysoké úrovni s 
mnoha celorepublikovými oceněními je 
chová př. Míla Bočková. 

Husa labutí je vyšlechtěna z původní 
divoké (čínské) husy. Typickým znakem 
je dlouhý krk a velký hrbol na zobáku.  A 
také velice vznešený postoj.  Samec této 
husy chovatele Jiřího Herynka získal v 
letošním roce Pohár starosty Hlinska a 
Litomyšle, titul Šampión Pardubického 
kraje a Šampión České republiky.

Bantamka je krásná slepička. Pře-
devším kohout se pyšní vznešeným po-
stojem a překrásně dokulata tvarovaným 
ocasem. Na vysoké úrovni je dlouhá léta 
chová Jiří Herynek ml.

Rakovnický kotrlák je v chovu pří-
tele Dušana Barcucha.  Dlouholetým 
šlechtěním a vytrvalou chovatelskou 
prací dosahují Dušanovi holubi skvělých 
výsledků  nejen v rámci ČR – zdobí je i 

tituly šampionů a mistrů Evropy! V letoš-
ním roce obhájil chovatel plemenný chov 
těchto holubů – a holubi posbírali tituly 
šampiónů i mistrů ČR.

Česká slepice zlatě kropenatá  je 
v chovu Petra Herynka na Martinicích. 
Jedná se geneticky sledovaný chov, kde je 
cílem udržení tohoto tradičního českého 
plemene. V praxi to znamená, že chovatel 
registruje snešená vajíčka.

Stříbřitý světlý králík je malé ple-
meno se stříbřitou srstí. V letošním roce 
začal tyto králíky chovat Pavel Holomek.

Novozelandský bílý  králík je střední 
masné plemeno, často chované i „jen na 
maso“ . Chová je a úspěšně vystavuje  pří-
tel Vlastimil Šenkýř.

Modénka  vzbuzuje v pozorovateli 
pocit vznešenosti a krásy. Chová je přítel 
Roman Čejka.

Poštovní holub pomalu mizí ze 
střech vesnických domů.  Nad proseč-
ským hřištěm můžeme vidět pošťáky pana 
Josefa Odehnala. Nad Podměstím hejna 
holubů přítele Petra Čejky. Petr je již 
posledním aktivním „závodním pošťáčká-
řem“ a drží mnohaletou tradici proseč-
ských chovatelů.  Vzpomeňme např. pana 
Josefa Soukala, Jaroslava  Špačka, Josefa 
Bílého, Josefa Malého  nebo Jiřího Hro-
mádku.  V letošním roce zaznamenal Petr 
Čejka velký úspěch – v seriálu závodů ho-
loubat se umístil na 6. místě v Pardubic-
kém kraji.

Dragouny chová Zdeněk Kunhart 
a jeho chov je kvalitní.  Dragouni  patří 
mezi holuby bradavičnaté – díky mohut-
nému ozobí. Poměrně mohutná a vzpří-
mená postava připomíná skutečně dra-
gouna…
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Klub mladých chovatelů při ZO ČSCHDZ Proseč
Od září t.r. spolupracuje základní 

organizace Českého svazu chovatelů 
drobného zvířectva v Proseči s místní 
základní školou.  Chovatelé organi-
zují kroužek mladých chovatelů. Cí-
lem je obnovení a zachování historicky 
nejstarších tradic lidstva – chov zvířat. 
Děti, převážně dívky, se aktivně zapo-
jily do praktického fungování kroužku. 
Vedou si docházku a dokonce mají své 
tiskové mluvčí pro podávání informací 
čtenářům Prosečského zpravodaje. Zde 
je jejich první příspěvek:

Založili jsme klub mladých chovatelů. 
Je nás dvanáct, ale asi se náš počet bude 
rozrůstat. Děti k nám chodí ze 3., 5. a 
6. třídy. Vede nás a učí pan Jiří Herynek.  

Na kroužku mladých chovatelů pozná-
váme život domácích zvířátek a učíme se 
o ně starat. Když jsme ve třídě hrajeme 
i hry. Nejoblíbenější je hra na farmáře a 
zvířátka. Farmář obchází zvířátka, ta ho 
pozdraví zvířecím hlasem a řeknou far-
máři, co by si dala k jídlu. Tím se učíme, 
čím se maji jednotlivé druhy zvířat krmit. 
Také už jsme se učili o akvaristice. O čem 
se učíme, to potom i kreslíme. Navštívili 
jsme farmu pana Herynka. Tam jsme vi-
děli králíky, husy, kachny, slepice, kozy a 
holuby.  Zvířátka mají své klece a výběhy, 
ve kterých mají mísky na krmivo a pití. 
Hrál si s námi pes Ringo.  Nakonec jsme 
si dali čaj u akvária.  V Podměstí jsme na-
vštívili i pana Čejku, který nás zasvětil do 

chovatelství poštovních holubů. Na krou-
žek chodíme každé úterý a moc se tam 
těšíme.

Natálie Fridrichová a Tereza  
Macháčková, tiskové mluvčí KMCH

                                                                                                                            

Chovatelské stránky připravil Jiří Herynek
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Klub seniorů
Rok 2016 pomalu končí a my jsme 

slíbili, že o sobě dáme ještě vědět a na-
píšeme, jak jsme poslední měsíce strávili. 
Nebudeme popisovat každé naše čtvr-
teční setkání, ale soustředíme se na to, co 
nás zajímalo a co možná zaujme i čtenáře 
Prosečského zpravodaje.

Na konci září nám měl celodenní zá-
jezd ukázat tři zajímavá místa: město 
Králíky a jeho výborně vybavené muzeum, 
nedaleké poutní místo Hora Matky Boží 
a Stezku v oblacích na Dolní Moravě. 
První dva cíle byly naplněny bezezbytku, 
ale déšť překazil návštěvu unikátní roz-
hledny Stezka v oblacích ve výšce 1116 m 
n.m., na kterou jsme se nejvíc těšili. 

Stromy a jejich léčivé účinky bylo téma 
klubového odpoledne 13. října. Připo-
mněli jsme si jím světový den stromů, 
který každoročně připadá na 20.10. Při 
určování stromů podle větévek a listů se 
ukázalo, že je na tom naše generace velmi 
dobře. Osvěžili jsme si v paměti i léčivé 
účinky jinanu dvojlaločného, dubu, břízy, 
lípy a dalších dřevin. Přírodovědné téma 

jsme využili také ve sbírce krmiva pro zví-
řata v Záchranné stanici na Pasíčkách.

Podle rozvrhu naší Univerzity třetího 
věku jsme v dalším říjnovém odpoledni 
přivítali mezi námi paní Alenu Laškovou 
z mamologické ambulance ve Svitavách 
a MUDr. Libora Vylíčila z Litomyšlské 
nemocnice. Zdravotnická tématika o 
problémech při rakovině prsu a gyneko-
logických potížích v pokročilejším věku 
byla velmi zajímavá a přínosná. Všechny 
přítomné ženy poslouchaly ani nedutaly a 
po skončení besedy pochvalovaly kvalitu i 
ochotu  obou přednášejících.

První listopadový čtvrtek byl ve zna-
mení gotiky. Paní Alena Petřinová si při-
pravila povídání o českém králi Václavu 
II. a jeho druhé manželce Elišce Rejčce, 
ale hlavní náplní její přednášky bylo ob-
lékání z období života těchto osobností. 
V bohaté sbírce fotografií jsme si mohli 
prohlédnout historické gotické kostýmy, 
které jsou nejen koníčkem paní Aleny, ale 
které sama i pro různé příležitosti vytvá-
řela.

Procvičování těla i mysli je naší oblí-
benou zábavou, však také každý čtvrtek 
začínáme schůzku malou rozcvičkou. 
Různé šarády, kvízy a „hry na hlavu“ byly 
obsahem programu 10. 11. a u každého 

stolu pracovaly mozkové závity naplno.
Tradiční Den mužů jsme oslavili pís-

ničkami a tanečky v nadšeném provedení 
naší „umělecké“ skupiny Poupata. Škoda 
jen, že máme na taková vystoupení v klu-
bovně málo místa. Přesto poupata doufají, 
že přítomné muže potěšilo i malé vystou-
pení a že jim udělalo radost, že na ně ženy 
nezapomínají.

V pondělí dopoledne 21. 11. přišla do 
klubu již tradičně milá návštěva – letošní 
žáci devátých tříd místní ZŠ. Deset seni-
orských reprezentantů odpovídalo na nej-
různější otázky mladé generace a vyme-
zený čas byl na všechno, co chtěli mladí 
vědět, příliš krátký.

Bezpečnost v dopravě byla tématem 
posledního listopadového čtvrtku. Lek-
toři z autoškoly Hruška nám připomněli 
nebezpečí, která zejména seniory ohrožují 
v různých dopravních situacích. Aby-
chom se cítili o něco bezpečnější, dostali 
jsme všichni reflexní vestu a blikačky. Be-
seda byla určena širší seniorské veřejnosti, 
byla ohlášena plakátkem a místním roz-
hlasem, ale až na jednu čestnou výjimku 
nikdo kromě členů klubu nepřišel. Škoda, 
bylo to velmi zajímavé!
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Prosinec jsme zahájili besedou z našeho  
cyklu Prosečské osobnosti. Paní Míla 
Rejentová si připravila velmi poutavé po-
vídání o řezbářském rodu Rejentů, dopl-
nila ho fotografiemi a ukázkami z tvorby 
tchána, manžela a syna. Konstatovali 
jsme, že tato díla vysoké řemeslné i umě-
lecké úrovně by zasloužila v Proseči občas 
připomenout.

Další prosincový program byl už na-
prosto tradiční. Návštěvy koncertů dět-

ských sborů i ženského sboru DUHA, vá-
noční poetické posezení pod stromečkem, 
nadílka zvířátkům.

Poslední poznámka patří našim turis-
tům. Máme radost, že jich přibývá a že i 
přes podzimní výkyvy počasí pilně šlapali 
po prosečském okolí. Prozradím na ně, že 
za rok 2016 nachodili všichni dohromady 
při 44 vycházkách 3410 km. Blahopře-
jeme!

Marie Jeništová, Věra Stoklasová

Vánoce v knihovně
V předvánočním čase proběhla v 

knihovně tradiční výstava dětských 
prací. Vánoční dekorace vytvořily děti, 
které navštěvují školní družinu při ZŠ 
a MŠ Proseč. Děkuji p. Jeřábkové, p. 
Macháčkové a dětem za pomoc při re-
alizaci této výstavy.

Eva Rejentová

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

v roce 2017.
Eva Rejentová, 

vedoucí městské knihovny Proseč 

Rok 2016 končí. A tak my, starší, staří, prostě 
senioři přejeme všem dobrým lidem:
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LÉČEBNÝ TANEC  
PRO ŽENY OD 3 DO 103 LET 

   ! ZMĚNA !    
   tančíme každou středu od 18.30 hod   

v prostorách bývalé Mateřské školy  

(ve Sluníčku, nad knihovnou) 
Těší se Kateřina Zelinková DiS.- www.zdravinarukou.webnode.cz  

 

 

 

 

Finanční injekce mateřské škole?
Peníze pro školu, finanční pro-

středky pro děti, podpora integraci dětí 
se specifickými vzdělávacími potře-
bami – na to rozhodně každý ředitel/
ředitelka slyší. Je to prosté. Vyplnit 
žádost on-line, bude to jednoduché. 
Psali přece, že to bude projekt zjedno-
dušeného vykazování.

Je to opravdu snadné? Nebylo a není. 
Kdo nám se spoustou nové administ-
rativy pomůže…? Řada škol, i velkých 
základních, uzavírá smlouvy s projek-
tovými manažery a platí jim ze šablon 
(z peněz určených škole) nemalé fi-
nanční prostředky za vedení projektu 
a za práci s tím spojenou. Nejsem 
rozhodně jediná, kdo v této problema-
tice tápe, stejně bezradné byly i moje 
kolegyně z okolních školek. O to víc 
si cením podané ruky paní inženýrky 
Anny Ludvíčkové, která pracuje v Pro-
seči jako zaměstnanec MAS – Místní 
akční skupiny Litomyšlsko o.p.s. se 
sídlem na Borské ulici. Kdybych ji ne-
potkala, tak bych si s tím, musím při-
znat, nedokázala poradit. 

Paní inženýrka mi pomohla připra-
vit, zpracovat a podat žádost. Radí, 
jak dodat ministerstvu potřebné do-
kumenty se všemi náležitostmi. A že 
jich úřední šiml vyžaduje opravdu 
hodně! Radu i pomoc, oproti projek-
tovým manažerům nebo avizovaným 
(často nedostupným) garantům, po-
skytne paní inženýrka v rámci činnosti 
místní akční skupiny úplně zdarma. Je 
připravena pomoci kdykoli potřebu-
jete. Ochotně vám věnuje svůj čas a 
své odborné znalosti. Navíc je vstřícná 
a spolehlivá. Člověka, jako je ona, ne-
potkáte každý den. Rozhodně to není 
běžné. Častěji se na úředních místech 
setkáte s nepříjemným, nervózním jed-
náním a neochotou. O to víc vás způ-
sob jednání a vysoká odbornost u tak 
mladého člověka překvapí.

Proseč je moje rodné město. Jezdím 
sem moc ráda, protože atmosféra v 
něm je příjemná, milá a pokaždé po-
hladí na duši. Nově na tom má podíl i 
paní inženýrka Anna Ludvíčková.

Blanka Famfulíková Louženská
ředitelka MŠ Dolní Újezd

Amalthea podporuje rodiny s dětmi
Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám v 

tomto čísle Prosečského zpravodaje před-
stavili organizaci Amalthea, jejíž pracov-
níci poskytují pomoc rodinám s dětmi v 
obtížné životní situaci.  Amalthea působí 
po celém Pardubickém kraji a za dobu své 
existence pomohla již stovkám rodin.

„Své služby poskytujeme rodinám, které 
se ocitají v tíživé situaci z celé řady dů-
vodů. Mohou mít problémy s bydlením, 
mohou být zadlužené, některý z rodičů 
může být dlouhodobě nemocný nebo tr-
pět závislostí. Rodiče mezi sebou mohou 
řešit partnerské konflikty, mohou být 
osobnostně nezralí, nebo třeba sami pro-
žili dětství v ústavech. Důvody se často 
kumulují a mohou vyústit v situaci, která 
ohrožuje děti“, říká sociální pracovnice 
Eva Černá. 

Služby jsou poskytovány převážně te-
rénní formou, tzn., že sociální pracovnice 
dojíždí pravidelně za rodinou a pracuje s 
ní. Podporuje rodiče ve výchově dětí, vy-
světluje, jak pečovat o malé děti, jak je 
rozvíjet. U starších dětí se pracuje na tom, 
jak nastavit pravidla a hranice a jak bu-
dovat respekt k dospělým. Poměrně často 
se u dětí řeší záškoláctví a problémy ve 
škole. Jak jsme uvedli výše, velmi často se 
rodiny potýkají s finančními problémy. V 
těchto situacích mohou sociální pracov-

nice pomoci se sestavováním rodinného 
rozpočtu, naplánováním splátkového ka-
lendáře, mohou poradit při vyřizování so-
ciálních dávek a různých úlev. 

Amalthea také využívá u nás poměrně 
novou metodu rodinných konferencí. 
Jedná se vlastně o rodinnou radu, se-
tkání široké rodiny a blízkých, na kterém 
všichni společně hledají nejlepší řešení si-
tuace dítěte. Ukazuje se, že pokud rodina 
dostane důvěru, je v mnoha případech 
schopna problémy vyřešit aktivně a sama.

V nabídce Amalthey je i rodinná me-
diace určená rodinám, které řeší spory 
ohledně péče o dítě. Mediace pomáhá 
nalézt smírné řešení a zmenšuje tak kon-
flikty, kterým je dítě vystaveno v důsledku 
rozchodu či rozdílných názorů rodičů. 

Vedoucí programu Podpora pro rodinu 
a dítě Jana Ženíšková dodává: „naší sna-
hou je, aby se rodiče dokázali dobře starat 
o své děti a aby jim zajistili odpovídající 
podmínky a bezpečné prostředí. Rodi-
nám se snažíme poskytnout podporu co 
nejdříve, aby se situace nevyhrotila a ne-
hrozilo např. umístění dítěte mimo ro-
dinu“. 

Amalthea z.s.  je registrovaný posky-
tovatel sociálně-aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi a má pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí. Poskytuje 
bezplatnou pomoc rodinám s dětmi, ná-
hradním rodinám i těhotným ženám.

Kontakt: www.amalthea.cz, e-mail.: 
rodina@amalthea.cz 

Mgr. Jana Peřinová
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PĚKNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY V ROCE 2017 VÁM VŠEM PŘEJE (viz tajenka) ZPRAVODAJE  

ŘÍMSKY
ČESKÁ

VESNICE V

NÁPOVĚDA

PRACOVNÍ
SPZ

INTERNET ZNAČKA
34 PÍSMENO

ZNAČKAAEL, ALH,
LIDOVĚ SAMO- ZÁBAVA ÚSPĚCHY OKRESU ČESKÉ

TISÍC ESTONSKU ART, KLY, SCHŮZE OBCHOD DUSÍKU 3,14
ANO HLÁSKA LUČENEC ABECEDY

Í, JŮ, PLHA,

INICIÁLY
LIDOVĚ MUŽ. JM. ZKR. ÚŘAD

OBLEK 14. SRPNA PRÁCE
NAŠEHO

VÝMĚŠKY FORMÁT KONEC
STAROSTY

OČÍ PAPÍRU MODLITBY

ZNAČKA

ZNAČKA
TAJENKA

ZAČÁTEK DLOUHÉ

SÍRY ABECEDY PÍSMENO

KYSLÍKU LYSINA VE
POSMĚŠEK

ŘÍMSKY MUŽSKÉ

VLASECH 99 JMÉNO

FILMOVÁ KULTURNÍ HL. MĚSTO

PSÍPOSTAVA TV STANICE PERU

KOŽNÍ ZNAČKA PLAVIDLO JMÉNO

NEMOC HELIKOPTÉR Z KLÁD

OBCHOD
ULOŽIŠTĚ

KOBKA
SPISŮ

S ELEK-
OTEVŘENÉ PROUTĚNÁ

TRONIKOU
OHNIŠTĚ NÁDOBA

ANGLICKY

ČESKÁ OBEC POSLEDNÍ ZKRATKA

U MĚLNÍKA ROŽUMBERK NAROZEN

KLÍČ ŘÍMSKY TELEVIZNÍ ŘÍMSKY

45 POSTAVA 501

ZKRATKA
HOD DŘÍVĚJŠÍ

POKOLENÍ
NÁRODNÍ

KOULÍ CHEMICKÁ GALERIE
NÁRODNÍ

RUSKÉ ZNAČKA ŘÍMSKY ZNAČKA
ŠKOLY

PÍSMENO V JODU PADESÁT DRASLÍKU

ANALFABET VYKASTRO- VOJENSKÝ ZNAČKA
ÉČKO

VANÝ BÝK ÚTVAR KYSLÍKU

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

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

 

 

 

 
 

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.  


