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Obce v roce 2020 krvácejí

Pro starosty a zastupitele všech obcí
napříč republikou je letošní rok těžkou
zkouškou, a to především finanční. Pro
většinu občanů je příliš složité pochopit, jak obce vlastně získávají peníze na
svůj provoz a investice, je zde mnoho
faktorů a proměnných. Bohužel letos
si obce sahají až na dno. Pandemie
Covid-19 způsobila, že mnoho obcí
a měst muselo nejdříve nakupovat ze
svého zásoby dezinfekce a ochranných
pomůcek pro své organizace a občany.
Skutečná rána však přišla až v květnu,
kdy se ukázal ekonomický propad a s
tím spojené výrazně nižší příjmy obcí,
a nakonec poslední ránu zasadil obcím
kompenzační balíček, který připravila
Vláda ČR. Ministerstvo financí nám
na začátku roku avizovalo naše příjmy
a my podle toho nastavili rozpočet a
investiční akce na letošní rok. Aktuální odhady jsou však až o 28 % nižší,
pro Proseč to znamená propad o 9,5
milionu korun, což představuje veškeré peníze na investice. Některé obce
proto připravené investiční akce postupně ruší, jiné řeší financování úvěry.
Zastupitelé města Proseč budou v létě
rozhodovat o přijetí úvěrového rámce,
který navrhuje rada, aby bylo možné
dofinancovat a dokončit všechny dotačně podpořené akce jako jsou např.
sportovní hala nebo kanalizace.

Nové VO v České Rybné

V červnu město dokončilo nové veřejné osvětlení v České Rybné, celkem
bylo položeno do země 12,4 km kabelů
a osazeno 79 nových úsporných LED
svítidel. Celkové náklady akce byly 3,8
milionů korun, na akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva průmyslu a
obchodu ve výši 617 tisíc korun.
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Proseč získala dotaci a v srpnu zahájí další etapu kanalizace
Město Proseč zahájí v srpnu stavební
práce na šesté etapě kanalizace. Šestá
etapa se začala připravovat v roce 2018,
v lednu 2019 jsme na ni získali stavební
povolení a konečně nyní v červnu 2020
se podařilo získat dotaci z Ministerstva
zemědělství na realizaci akce ve výši 2,59
milionů korun. Výběrové řízení vyhrála
zhotovitelská firma KAVE Bau s.r.o. s
nejnižší nabídkovou cenou 6,49 milionů
korun. Město bude muset zbývajících 3,9
milionů korun na realizaci zajistit z rozpočtu, případně přijatým úvěrem.
Šestá etapa řeší odkanalizování území
města Proseč, kde zatím chybí splašková
kanalizace. Jedná se o ulice K Návsi, U
Šumavy a část ulice Lipová. Celkem se
jedná o výstavbu nové gravitační kanalizace v délce 575 metrů včetně 13 přípojek. Splašková kanalizace bude napojena

na stávající kanalizaci, která je ukončena v
ČOV. Během realizace akce bude řešeno
odvedení dešťových vod z části ulice Lipová a také se počítá s položením nových
asfaltových povrchů komunikací po dokončení všech zemních prací.
Se stavebními pracemi budou spojená
nezbytná omezení a uzavírky, za případné
komplikace se občanům předem omlouváme a děkujeme za pochopení.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Bílé kontejnery na sklo nahradí kontejnery na plast a papír

Město Proseč se rozhodlo v letošním
roce zlepšit a optimalizovat „hnízda“ na
tříděný odpad. Prvním z kroků bylo stažení kontejnerů na bílé sklo. Vzhledem
k nízké vytíženosti a výkupní ceně za
čiré sklo nemělo smysl plýtvat na tento
typ kontejnerů místem. Pro občany tak
dochází ke zjednodušení, nově mohou
veškeré sklo dávat do zelených kontejnerů. Bílé kontejnery na sklo jsme ne-
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chali předělat na žluté a modré. Dalším
krokem bude využít uvolněné místo pro
potřebnější kontejnery na plasty, papír,
nebo nové druhy odpadů (kov, bioodpad
apod.). Občas dojde k přesunu „hnízd“ na
jiné, vhodnější a lépe přístupné, místo.
Novinkou budou zpevněné plochy a zástěny, které se budou postupně objevovat
na celém území města.
Miloslav Hurych, místostarosta města

www.prosec.cz

Nová provozní doba Městského úřadu Proseč od 1. 6. 2020

Ministryně Maláčová navštívila integrační sociální podnik Ergotep

Ani v den svých narozenin, 24. června
2020, ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD) nezahálela. Tentokrát s delegací, v doprovodu náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů
a mezinárodní spolupráci Mgr. Martiny
Štěpánkové, MPA a poslance parlamentu
České republiky, JUDr. Jana Chvojky navštívila Chrudimsko. V rámci své cesty
neopomněla navštívit ani družstvo invalidů Ergotep, které sídlí v Proseči.
Úvodního přivítání se ujal generální
ředitel družstva invalidů Ergotep, Ing.
Jiří Černý spolu s předsedou družstva Bc.
Petrem Herynkem. Mezi přítomnými
byli také ředitel Ergotep CSR Institutu,
o. p. s. JUDr. Pavel Nádvorník, Ing. Karel Machotka a starosta města a vedoucí
městského úřadu Proseč, Ing. Jan Macháček.
Hlavním cílem návštěvy bylo představení provozu integračního sociálního podniku Ergotep. Předseda družstva Bc. Petr
Herynek v rámci setkání představil historii družstva, činnosti podniku, budování
integračního sociálního podniku spolu s
pravidly a procesy funkčního integračního
sociálního podniku. V neposlední řadě
také vyzdvihl významné obchodní, ale i
společenské projekty družstva. Paní ministryně velmi pozitivně kvitovala, cituji:
“Široké portfolio činností s velmi důležitou
přidanou hodnotou”. Obě strany se na setkání jednoznačně ztotožnily v důležitosti
fungování integračního sociálního podnikání na chráněném trhu práce. Řešily
se také možnosti financování či podpory
tohoto segmentu trhu. Během jednání
mnohokrát zazněla důležitost přidaných
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Příprava projektu VO Paseky

V návaznosti na plány společnosti
ČEZ provést v roce 2021 přeložku NN
do země v místní části Paseky, zahájilo již v roce 2019 město Proseč projekční práce na akci „Veřejné osvětlení
Paseky“ a navíc vyjednalo se společností ČEZ přílož kabelů do stejného
výkopu. Celkem by se mělo jednat o
nové vedení v délce 2,5 km a umístění
33 nových LED svítidel. Podmínkou
pro realizaci osvětlení je vydané platné
stavební povolení na veřejné osvětlení,
které se však oddaluje, protože ještě
někteří vlastníci pozemků, kteří již dali
souhlas společnosti ČEZ, zatím nedali
souhlas městu Proseč s uložením kabelů ve stejném výkopu nebo umístěním stožárů.
Jan Macháček, starosta města Proseč

hodnot, které integrační sociální podnikání svému okolí přináší.
Paní ministryně se aktivně zajímala o
znalosti a praktické zkušenosti s vedením družstva, především: “Jak se podařilo dostat Ergotep, družstvo invalidů do
stavu, v jakém je v současnosti? a “Co by
se mělo změnit, aby se integrační sociální
podnikání stalo hodnotnou součástí trhu
práce?” Jednoznačnou odpovědí od předsedy družstva Bc. Petr Herynka bylo samozřejmě vzdělávání zaměstnanců. Dále
zmínil, že klíčová je také dlouhodobá spolupráce, vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Paní ministryně také velmi kladně
uvítala nabídku kooperace při připomín-

kování legislativy od pana Petra Herynka.
Na závěr delegace absolvovala komentovanou exkurzi jednotlivými prostory
podniku za doprovodu pana Petra Herynka. Na vlastní oči se díky tomu návštěvníci přesvědčili, jak může, respektive,
jak by měl, integrační sociální podnik
fungovat. Partnerství je velmi důležité,
o čemž svědčí i dlouhodobá spolupráce
družstva Ergotep s předními značkami
na tuzemském trhu například se společnostmi Hamé, TESCOMA, Vileda, Poštovní spořitelna a ČSOB.
MKT středisko, Ergotep, d. i.,
Jan Forbelský

Zleva JUDr. Pavel Nádvorník, Ing. Jan
Macháček a Jana Maláčová

Jana Maláčová a Petr Herynek

V administrativním centru
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Ve skladu distribuce Tescoma

www.prosec.cz

Raeda: Pomůžeme vám zpříjemnit život. S námi budete připraveni!

Raeda se specializuje na výrobu komponentů a doplňků pro vozíčkáře. Dávají
důraz na kvalitní zpracování a vysokou
funkčnost. Všechny produkty Raedy jsou
české výroby, vyvinuty ve spolupráci s
předními českými odborníky. Na toto
téma jsme vyzpovídali generálního ředitele Ergotepu, družstva invalidů, pana
Ing. Jiřího Černého.

Raeda. Můžete nám stručně projekt
představit?
Raeda je nová značka zaměřená primárně na vozíčkáře. Právě pro ně chceme
vyvíjet produkty, které budou lepší než to,
co trh aktuálně nabízí. Často to podle nás,
bohužel, neodpovídá současným možnostem. A my nechceme, aby se z aktuálních
nedostatků stala designová norma do budoucna. V Raedě je proto naší misí vyvíjet
produkty, které jsou příjemné na používání, pomáhají v každodenním životě s
hendikepem a navíc parádně vypadají.
Jak vznikla myšlenka vývoje nových
produktů a kompenzačních pomůcek?
Lidé z našeho týmu jsou s vozíčkáři v
kontaktu denně. Jsou to naši kolegové,
kamarádi i členové rodiny. A byli to právě
oni, kteří byli prvotním impulsem k založení Raedy. Oni byli zároveň i ti, se kterými jsme od počátku pracovali na vývoji.
Nápad si pod svá křídla vzal lídr integračního sociálního podnikání v České
republice. To jistě není náhoda?
Říkáte to správně, náhoda to rozhodně
není, o tom nemůže být ani řeč. Na Vysočině zaměstnáváme přes 280 lidí se zdravotním postižením, kterým kromě práce
pomáháme i se vzděláváním či zajištěním
bydlení. Sociálnímu podnikání se věnujeme přes 17 let. Myšlenku nového projektu jsme nosili v hlavě dlouho. Chtěli
jsme ale vytvořit něco, kde zúročíme naše
zkušenosti z práce s hendikepovanými. A
povedlo se, v Raedě se nám hodí každý
den.
Spolupracovali jste v rámci vývoje s
nějakými odborníky?
Ano, za zmínku jistě stojí Karel Pe-
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truška. To, že jsme se seznámili, byla
výhra pro obě strany. Karel už na střední
škole pro hendikepovanou kamarádku
skicoval návrhy nového vozíku. Tušil
však, že sám nápady těžko promění ve
skutečnost, své skici tedy odložil a začal
pracovat v reklamní agentuře. Dnes, o
10 let později, je Karel naším hlavním
designerem. Oprášil návrhy a designuje
produkty, my v Ergotepu se staráme o
zázemí, finance, vývoj a vše kolem. Společně jsme Raeda.
Co je hlavním smyslem a cílem?
Jak již zaznělo v úvodu, chceme pro vozíčkáře tvořit produkty, které pro ně budou příjemné na používání, pomohou jim
v každodenním životě a zároveň budou i
skvěle vypadat.
Jak se rodí, respektive vznikají produkty Raedy?
Design je živý proces. Od návrhu k realizaci vede dlouhá cesta a je potřeba po
ní jít postupně. Začínáme diskusí, analyzujeme konkurenci, sdílíme představy
a kreslíme návrhy. Po odsouhlasení konceptu hledáme výrobce, který pro nás
vyrobí prototypy. Ty následně testujeme.
Od uživatelů sbíráme zpětnou vazbu a
tím máme možnost odstranit případné
nedostatky. Teprve až produkty úspěšně
projdou testováním, zadáváme finální výrobu.
Spolupracovali jste nebo stále spolupracujete s nějakými vozíčkáři?
Ano, veškeré naše produkty jsme doposud konzultovali a testovali s vozíčkáři.
Jinak by to ani nebylo možné. Přece jen,
zdravý člověk má naprosto odlišný pohled na takovou věc, jako je brašna, kola
k vozíku či snad samotný invalidní vozík.
Naše vozíčkáře, jak u nás říkáme testery,
jsme využívali a stále ještě využíváme
opravdu hojně.
Mezi těmi známější mohu jmenovat
Romanu Kolářovou, sledge hokejistu
Pavla Doležala nebo také plavce Honzu
Povýšila. Takových lidí však bylo mnohem více a stále přibývají další a další, se
kterými máme možnost vývoj produktů
konzultovat.
Proč název Raeda? Má tento brand
nějaký hlubší význam?
Chtěli jsme, aby brand byl úderný,
krátký, zvučný a navíc snadno vyslovitelný v kterémkoliv jazyce. Nicméně,
slovo raeda je z latiny, znamená kočár. V
současnosti pracujeme na novém vozíku.
Chceme, aby se v něm lidé cítili jako v
kočáru.
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Na produkty kladete veliký důraz. Co
je v tomto ohledu prioritou?
Hlavní prioritou je pro nás samozřejmě
využití. Pro každého uživatele musí být
jednoduché, ale zároveň také kvalitní.
Jak jsem již zmiňoval, klademe důraz na
kvalitní zpracování a vysokou funkčnost.
Navíc se jedná o český produkt. Velkou
výhodu pak vnímám v množství komponentů, které si například k brašnám můžete pořídit.
Raeda, o jakých produktech se v tuto
chvíli můžeme bavit?
V aktuální nabídce máme dva druhy
brašen, a to koženou brašnu Citybag
nebo textilní brašnu Sportbag. K nim
také nabízíme doplňky, jako je pás na
nohu, díky němuž si můžete brašnu připevnit na nohu. Nošení brašny je tak
pohodlné a věci máte vždy po ruce. Příjemné je i ovládání mobilu na noze přes
dotykovou fólii brašny.
Dále připravujeme inovovaná kola k
vozíku a samotný vozík. Tyto produkty
jsou zatím ve fázi testovací, proto zatím
nejsou zahrnuty v aktuální nabídce.
Kde se o produktech zájemci dozví
více informací?
V současné době můžete brašny Raeda,
a to jak verzi Sportbag, tak Citybag zakoupit na našem e-shopu raeda.cz či
webu ctyrlistek.eu, v jednání jsme samozřejmě s dalšími partnery, kteří by nám s
distribucí našich produktů pomohli.
O jednotlivých produktech se více dozvíte v druhém rozhovoru, který pro vás
již v tuto chvíli chystáme. Máte se na co
těšit.
Jan Forbelský

Omezení provozu sběrného
dvora o prázdninách

Firma Recycling-kovové odpady
a.s., provozovna Proseč, oznamuje
občanům, že Sběrný dvůr města Proseč a Výkupna druhotných surovin
bude v době od soboty 18. 7. 2020
do soboty 25. 7. 2020 uzavřena z
důvodu čerpání dovolené. Za možné
komplikace se předem omlouváme.
Tým pracovníků provozovny a
vedení společnosti Recycling-kovové
odpady

www.prosec.cz

Soutěže pro cestovatele, aneb kdo si hraje, nezlobí II.

Jak jsme slíbili v předchozím čísle zpra- moravského pomezí Vám ukáže ty nej- přírodního dědictví UNESCO a to nejen
vodaje, přinášíme Vám další tipy na letní krásnější výhledy na svém území a prověří v České republice ale i na Slovensku.
cestovatelské soutěže.
vaši všímavost. Stačí navštívit jednotlivá
Jak hrát: Na základě bezplatné registsoutěžní místa a mít oči dokořán.
race na stránkách pořadatele soutěže obZachraň trosečníky – hra ČT :D
držíte do vašeho emailu unikátní hrací
I pro letošní prázdniny připravila Česká
kartu.
Vytiskněte si ji a cestujte po místelevize :D letní rodinnou hru. Tentokrát
tech,
které
jsou zapsány na seznam svěje třeba zachránit trosečníky, kteří ztrostového
kulturního
a přírodního dědictví
kotali při plavbě na duhovém parníku TiUNESCO
a
to
nejen
v České republice
tán.
ale i na Slovensku. Navštivte během jednoho kalendářního roku minimálně 3
města UNESCO a získejte v informačJak hrát: Nejprve si opatřete hrací ním centru nebo v daném objektu razítko
kartu. Ta je ke stažení na webu pořada- do příslušného pole hrací karty. Poté
tele soutěže nebo si ji můžete vyzvednout zašlete vyplněnou hrací kartu organizáv TIC Maštale. Poté se vydejte na ales- torovi soutěže. Do bonusového slosování
poň 5 z 15 soutěžních místa a získejte zde navíc postupují takové hrací karty, které
správné odpovědi na soutěžní otázky. Ty mají buďto všechny razítka z ČR nebo
zapište do hrací karty. Za správně vypl- SR nebo alespoň jedno razítko z opačné
něnou hrací kartu si můžete vyzvednout strany hranice. Každý rok můžete hrát
výhru v některém z vybraných IC (např. znovu - hrací karta Vám přijde na email
TIC Maštale). Hrací karta bude při této každý rok automaticky.
příležitosti opatřena razítkem. Na již
Co potřebujete: hrací kartu (obdržíte
Jak hrát: Na stránce www.zachrantroorazítkovanou kartu není možné vyzved- po bezplatné registraci)
secniky.cz se registrujte nebo přihlaste k
nout další cenu. Můžete však sbírat další
Kde se dá hrát: místa v ČR a SR zaDéčko účtu. Na mapě si vyberte alespoň
správné odpovědi, pokud jich budete mít
psaná na seznam kulturního a přírodního
3 výlety. Výletní místa jsou rozdělena do
alespoň 10 a odevzdáte kartu v některém
dědictví UNESCO
2 kategorií. Zelená místa jsou stanoviště
z vybraných IC do 30. listopadu, budete
v přírodě a červená místa jsou instituce
Nejbližší místa: Litomyšl, Žďár nad
zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
- muzea, hrady, informační centra. DůleSázavou,
Kladruby nad Labem
Soutěžící s největším počtem správných
žité je navštívit minimálně tři stanoviště
Délka trvání soutěže: kalendářní rok
odpovědí získá speciální cenu. Hrát můtak, aby alespoň jedno místo bylo z kažete každý rok znovu. Pokud rádi fotíte,
Co můžete vyhrát: víkendové pobyty,
tegorie červené a zároveň alespoň jedno
zapojte se také do podsoutěže - Foto v knihy, delikatesy a další předměty z měst
z kategorie zelené. Na každém stanovišti
oblacích. Fotografie ze soutěžních vyhlíd- UNESCO
získáte heslo, které zadáte na webu Déčka
kových míst sdílejte a vyhrajte některou z
Více o hře: www.unesco-czech.cz
nebo v mobilní aplikaci Léto s Déčkem.
dalších cen.
Získáváním hesel tak zachraňujete kamaCo potřebujete: hrací kartu
rády z Déčka, ale můžete i vyhrát věcné
Dream Race – největší letní cestoKde se hraje: území Českomoravského
ceny, plnit dobrovolné osobní výzvy, sbívatelské
hra v ČR
rat nálepky a zažívat velká dobrodružství. pomezí
Dream Race je zábavná cestovatelská
Pro rodiče je určena soutěž sociálních sítí.
Nejbližší stanoviště: Toulovcovy mašhra
zaměřená na poznání České repubStačí, aby na Facebook nebo Instagram tale, rozhledna Borůvka, zámek Nové
liky.
Spojuje turistiku s plněním úkolů.
umístili fotografii z putování s hashtagem Hrady
#zachrantrosecniky. Vyhrát můžou sběraO co se hraje: chytré hodinky, víkentelskou sadu mincí České republiky pro dové pobyty, vstupy na památky a do murok 2020.
zeí, hry, oblečení aj.
Co potřebujete: registrovat se na www.
Více o hře: www.ceskomoravskepozachrantrosecniky.cz
mezi.cz
Kde se hraje: celá Česká republika
UNES&CO. – soutěž pro cestovaNejbližší stanoviště: Turistické in- telské gurmány
Jak hrát: Hra je založena na plnění
formační centrum Maštale, Planetární
úkolů. Na webových stránkách pořastezka Proseč
datele soutěže, v sekci Vstoupit do hry,
O co se hraje: 10 grafik s motivy Déčka,
bude registrovaným hráčům od 1. 7. 2020
100 plyšových Duháčků, 1000 kvartet Sezveřejněno celkem 200 úkolů. U úkolu
žeňte ovečky
bude uveden základní popis, umístění,
téma (historické, sportovní, poznávací
Více o hře: www.zachrantrosecniky.cz
atd.), časová a fyzická náročnost a obVzhůru do oblak – po vyhlídkoTato hra je určena milovníkům pamá- tížnost splnění. Detaily splnění úkolu se
vých místech Českomoravského potek. Spočívá v navštěvování míst, které potom dozvíte až na daném místě. Hru
mezí
mají na svém území památku zapsanou lze hrát jako jednotlivec, tým kamarádů
Tato soutěž turistické oblasti Česko- na seznam světového kulturního nebo či rodina. Za splněné úkoly sbírají týmy
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body do výsledkové listiny. Základní kolo
hry trvá od 1.7.2020 do 23.8.2020. Pět
týmů s nejvyšším počtem bodů v každé
kategorii bude pozváno na speciální finálové kolo (Superfinále) do Prahy, které
se uskuteční 29. 8. 2020. Zde soutěžící
absolvují celodenní cestovatelskou soutěž,
ze které vzejdou absolutní vítězové každé
kategorie. V průběhu hry lze přispívat na
dobročinné účely v sekci „cestuj a pomáhej“. (uzávěrka zpravodaje proběhla před
1.7.2020, proto nemůžeme zmínit žádný
konkrétní úkol).
Co potřebujete: zpoplatněná registrace,
mobilní telefon
Kde se dá hrát: vybraná místa České
republiky

Nejbližší místa: v době uzávěrky časopisu nebyla konkrétní místa zveřejněna
Délka trvání soutěže: od 1.7. do
23.8.2020
Co můžete vyhrát: poukazy na dovolenou v ČR, vouchery, elektronika, vstupenky na kulturní akce aj.
Více o hře: www.dreamrace.cz
Pro více informací navštivte webové
stránky zřizovatelů jednotlivých soutěží
nebo navštivte Turistické informační
centrum Maštale, kde Vám obsluha ráda
poradí a předá letáky s pravidly ke všem
soutěžím.
Krásné letní dny plné zábavy Vám přeje
Turistické informační centrum Maštale

Koutek naší kronikářky:

Posekanec

Půl hodiny východně od Proseče leží
myslivna na Posekanci č.p. 98 náležející k
Proseči. Pozadí myslivny tvoří nádherný
rámec přírody, krásný a vzrostlý les. Před
myslivnou se leskne klidná hladina menšího rybníku, jehož břehy zabíhající do
lučiny, vroubí husté rákosí. O rybníku
je zmínka již z roku 1714, kde se praví,
že sloužil „za nápoj“ dobytku. V rybníku
bývalo 40 kop kaprů, kteří se museli na
podzim vylovit pro nedostatek přitékající vody a také proto, že rybník mnohdy
„vymrzl“ až ke dnu. Jarní přebytečnou
vodu odvádí Posekanecký potok do níže
položených budislavských rybníků. Asi
pět minut odtud jihovýchodním směrem jsou zbytky bývalých skelných hutí
„Marienwald“, které leží v katastru zábořském. Obě budovy (bývalá písárna a
byt glasmistrův) jsou obydlím hajných.
V listinách z roku 1788 je zaznamenáno,
že na Posekanci v „Panském stavení“ byl
myslivec Václav Sonnenberg. Vdovu po
tomto myslivci si vzal za manželku prosečský učitel Vojtěch Klugar. Myslivcem
zde byl také Doležal, a tak se stalo, že
Posekanec je rodištěm jeho syna Jana
Doležala, nar. 1847, pozdějšího českého
lesnického spisovatele. Jan navštěvoval
reálku v Poličce, kde začal i lesní praxi.
Pak přestoupil ke knížecí lesní správě v

Prosečský zpravodaj 7/2020

Rychmburku, ale pro chatrné zdraví musel odejít. Žil ve Žďáře na Moravě, kde
25. prosince 1901 zemřel. V roce 1869
sepsal do Hospodářských novin řadu
článků „O škodném lesním hmyzu“.
Záslužným činem byl jeho lesnický časopis „Háj“, k němuž roku 1874 připojil „Myslivnu“, r. 1876 „Domácnost“, r.
1877 „Lověnu“ a r. 1880 „Rybářské listy“.
Na posekanecké myslivně byla 30. června
1929 odhalena paměťní deska připomínající tohoto lesnického spisovatele. Desku
zhotovila Zemská odborná škola v Litomyšli.

HLASUJTE PRO
TIC MAŠTALE V ANKETĚ
O NEJOBLÍBENĚJŠÍ ÍČKO
ROKU 2020

Turistické informační centrum Maštale se i v letošním roce zapojuje do celorepublikové soutěže o nejoblíbenější
informační centrum. Každý hlas je velikou odměnou naší každodenní práce.
Pokud nás tedy chcete podpořit, hlasujte do 31. srpna 2020 na webových
stránkách www.kampocesku.cz. Zde
naleznete odkaz na anketu s názvem
„Oblíbené informační centrum roku
2020“. Po jejím rozkliknutí vyberte
Pardubický kraj a následně naše informační centrum. Nejjednodušší cestou
jak se dostat na stránku s hlasováním
je pomocí tohoto QR kódu:

Srdečně děkujeme za každý Váš hlas.
Vaše TIC Maštale

V roce 1913 bylo novohradské panství
rozparcelováno a 23. července téhož roku
byl od něho revír posekanecký a svatokateřinský oddělen a odprodán za 980 000
Kč. Majitelkou se stala paní Leopoldina
Nádherná, rozená Ringhofferová, manželka Dr. Ervina Nádherného, majitele
Chotovin a Měšic u Tábora. Majitelka
obou revírů byla zároveň patronkou kostela svatého Mikuláše v Proseči. Cenné
listiny, týkající se tohoto patronátu, byly
uloženy ve starožitné, masivní, železné
pokladnici cenné tepanými motivy a originálním zámkem.
Podle pasecké a prosečské kroniky
připravila: Miluše Rejentová
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7. ročník festivalu ŠumSadu v Proseči bude!

Již tradiční multižánrový festival, který
se vždy v druhé polovině letních prázdnin
odehrává v prosečských Rychtářových sadech, nebude chybět ani v letošním roce.
14. a 15. srpna 2020 si tedy zapište 7.
ŠumSadu festival do svých kalendářů.

Sedmý ročník opět nabídne dvoudenní
program. Páteční večer bude patřit jak
fanouškům hudby, tak i milovníkům neobvyklých chutí. Chuťové buňky uspokojí
během prvního večera Matěj Forman,
jehož festivalový kuchařský koutek v loňském roce sklidil značný úspěch a stal se
dalším festivalovým podiem, se letos na
festival vrátí se svým podáním španělských tapas. Večerní program hudebně
doprovodí litomyšlská jazz-funková kapela Lucky Joke, která se již na festivalu
v minulosti také představila, nyní však
vystoupí v nové podobě s čistě instrumentálním repertoárem. Ani v letošním roce
nebudou na ŠumSadu ochuzeni o zábavu
příznivci filmu. Páteční večer vyvrcholí
promítáním snímku Staříci, který na letošním předávání cen České filmové a
televizní akademie proměnil dvě z deseti
nominací na Českého lva. Kromě ceny za
vedlejší mužský herecký výkon Ladislava
Mrkvičky si odnesl křišťálovou sošku v
kategorii Hlavní mužský herecký výkon
Jiří Schmitzer za roli Vlastimila – emigranta, válečného veterána a bývalého politického vězně, který se i přes svůj vysoký
věk vydává zpět do vlasti na svou poslední
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dramatickou životní misi. V sobotu se
pak jako písničkář Jiří Schmitzer představí osobně na podiu se svou převážně
humornou hudební tvorbou.
Program druhého festivalového dne
však nejprve zahájí divadlo Kufr s vystoupením pro děti, následované alt-popovou
kapelou WxP, kterou na podiu vystřídá
kapela DayDreams – talentovaná pop-rocková naděje z Hlinska, která si proráží svou cestu ke slávě díky chytlavým
melodickým písním. Jen chvíli poté, co v
sobotu večer jeviště opustí výše zmíněný
charismatický písničkář Jiří Schmitzer,
nastoupí neméně charismatická pětice
– Zrní, kterou lze nejlépe charakterizovat následovně: „Bouře připomínající
koncert nebo taky koncert připomínající bouři. Zrní, čtyři Honzové a jeden
Ondřej, hudba proplétající sny a totální
dřeň hudby. Melodičnost běsnící energie,
texty letící jinam. Jejich poslední album
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Nebeský klid má s klidem společný jen
název. Vlévá se do konečků prstů, škube
s každým nervem a nutí vyskočit z vlastního obrysu”. Festivalový line-up pak
uzavře indie-rocková formace Supersonic,
jejíž tvorba je inspirována především britskou kytarovou scénou.
Kromě hudby, divadla, filmu a kultury obecně nebudou opomenuty ani na
ostatní smysly návštěvníků. Pořadatelé
plánují opět obohatit atmosféru Rychtářových sadů o vůni chutného občerstvení
a nebude chybět již také tradiční nabídka
speciální edice festivalového vína. Dvoudenní vstupenky za zvýhodněnou cenu
250 Kč jsou již v předprodeji v Městské
knihovně Proseč. Vstupenky pro festivalové návštěvníky od 12 do 16 let včetně
jsou k dispozici za 90 Kč, děti mladší 12
let mají vstup na festival zdarma.
Za organizační tým Ondřej Klofát
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Milé děti, žáci, vážení rodiče a spoluobčané,

skončil nám jeden velice zvláštní školní rok, který se vyznačoval tím, že od 11. března do 30. června 2020 byla pro žáky
zrušena povinná školní docházka a výuka byla přenesena do
domácností našich rodin. Nechci nyní psát o tom, co nám to
přineslo nebo vzalo, co se díky tomuto období můžeme naučit
nebo si uvědomit. Na zhodnocení distanční výuky, ale i dalších
aspektů vzdělávání v nouzovém stavu, si najdeme čas na začátku
dalšího školního roku.
Vím, že je zvláštní tvrdit hned v první půlce prázdnin, že se
těšíme na nový školní rok, ale letos tomu opravdu tak je. Netěšíme se na to, že se v září vše vrátí do původních starých vyjetých
kolejí, ale těšíme se na osobní setkávání se žáky při výuce, která
bude obohacená a zpestřena novými smysluplnými zkušenostmi.
Vážení rodiče, děkuji Vám za Vaši každodenní spolupráci při
distančním vzdělávání Vašich dětí, za dobrou komunikaci se
školou. Velmi si cením Vašeho přístupu, trpělivosti a času, který
jste věnovali svým dětem při domácím učení.
Dětem přineslo domácí učení velký tlak na rozhodování, samostatnost, ale i odpovědnost za splnění úkolů. Zároveň to pro
ně byla škola v řešení mnohých nových problémových situací.
Ať už se jim dařilo či nedařilo se správně rozhodovat, samostatně pracovat, odpovědně plnit úkoly a řešit problémy, tak je
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důležité, že v těchto kompetencích získaly jisté zkušenosti a ty
jim už nikdo nevezme a mohou z nich nadále v životě čerpat.
Jako drobný dárek jsme dětem na konci školního roku připravili šátky, které mohly využít během prezenční výuky jako
roušky, a nadále je budou moci využívat jako nákrčníky.
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PREZENČNÍ VÝUKA V ČERVNU

Po dlouhé pauze jsme se 1. června my, děti i učitelé velmi těšili
do školy. Všichni jsme ale přišli do úplně jiného prostředí, než
jak jsme byli zvyklí. Žáci byli původně rozděleni do dvou skupin,
ale pro větší zájem byla nakonec zřízena ještě třetí skupina.
První skupinu tvořili žáci 1. a 2. A, jejich vyučování začínalo
v 8:00, končilo v 11:00. Vyučování trvalo pouze 3 hodiny, které
byly zaměřeny především na český jazyk, matematiku a cizí jazyk, prvouku a čtení. Za příznivého počasí trávili žáci výuku ve
zřízené venkovní učebně, která pro tuto skupinu byla vyhrazena
v zadní části školy, pod altánem. Trávili zde i přestávky a následovně zde byla i družina, která byla pro danou skupinu do 14:00
hod.
Druhou skupinu tvořili žáci 2. B a 3. třídy. Vyučování začínalo každý den v 8:15 a končilo v 11:15. Hlavní náplň tvořila výuka českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, čtení a prvouky.
Venkovní vybavení, umístěné pod schody sloužilo jako venkovní
učebna. Družinový čas trávili před školou na hřišti.
Žáci ze 4. a 5. třídy byli zařazeny do třetí skupiny, která začínala v 7:45 a konec vyučování byl v 10:45 s odchodem na oběd
a následovala družina. Výuka byla zaměřena převážně na český
jazyk, matematiku, anglický jazyk, přírodopis a vlastivědu. Za
pěkného počasí se vyučování a přestávky konaly před školou u
sochy Terézy Novákové.
První den zahájení výuky byli žáci seznámeni s novými pravidly a řádem školy. Jednalo se převážně o zpřísněné hygienické
návyky a používání roušek. Z tohoto důvodu začínala každá
skupina v jiný čas, aby přišli do minimálního styku s ostatními
skupinami. Ze začátku byli žáci z těchto informací lehce zmateni, ale bylo na nich znát, že jsou rádi ve škole. Během výuky
byly plněny úkoly dle zadání učitelů na webových stránkách.
Každá skupina měla svojí třídu, kde pobývala jak v době vyučování, tak i v době družiny. Na žácích bylo velmi znát, že je výuka
baví. Starší opakovali a mladší se tak naučili i nové věci. I když si
s námi počasí pohrávalo, využívali jsme každou hezkou chvilku
pro pobyt venku.
Poslední týden byly velké změny, byl to týden plný her a zábavy. Původní skupiny se rozdělily na jednotlivé třídy a přibyly
další děti a každá třída trávila čas se svojí třídní učitelkou. Ve
čtvrtek 25. 6. se konal sportovní den, který si pro mladší kamarády připravili žáci ze 7. a 8. třídy. Téměř všichni jsme se sešli v
pátek na předávání vysvědčení.
Eliška Košňarová, Petra Nekvindová, Zuzana Schejbalová,
Bc. Lucie Šibravová, asistentky pedagoga
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MOJI ČTVRŤÁCI JSOU SPOLU ŠŤASTNÍ

Poslední týden před prázdninami se sešli žáci z čtvrtého ročníku ve své třídě v hojném počtu.
Naše skupina čítala nejvyšší možný počet – patnáct dětí. Celý
první den jsme si povídali a hodnotili uplynulé období. Všichni
se shodli, že nejvíce jim scházeli kamarádi a spolužáci.
Další dny jsme se zabývali třídnickými pracemi a jeden z
dnů byl plný her. Ve čtvrtek proběhl sportovní den. Žáci plnili
různé disciplíny a ostatní na ně čekali. Tady se stala věc, která
mě hodně potěšila. Bez jediného mého zásahu si moji žáci sedli
do kroužku. Seděli tiše a všichni společně si povídali. Byla to
zvláštní chvíle. Zdálo se mi, že jsou spolu šťastní.
Třídní učitelka Mgr. Dagmar Smělá

ŽÁCI 2. STUPNĚ VE ŠKOLE

SPORTOVNÍ DEN PRO 1. STUPEŇ

Ve čtvrtek 25. června se konal sportovní den, který připravili
žáci 7. a 8. třídy.
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DEVÍTKY SE LOUČÍ

Každý z Vás si jistě dokáže představit, že to žáci 9. ročníku
nemívají právě jednoduché. Mají hodně práce, povinností, je
po nich vyžadována odpovědnost. Čeká je nelehké rozhodnutí,
kam zamířit po ukončení základní školy. A když už si vyberou,
zase je čeká příprava na přijímací zkoušky, kterou určitě není
radno podcenit.
I žáci 9. A a 9. B si tím letos prošli. Museli pracovat nejen ve
vyučovacích hodinách, ale také se aktivně zapojovali do ostatních činností, ať již sportovních, pěveckých, mediálních, vědeckých. Účastnili se sportovních soutěží, pilně nacvičovali v
Červánku na vystoupení a soutěže, v redakci Šotka psali články,
fotili, navrhovali obálku, spolupracovali na tisku i distribuci časopisu.
Podíleli se také na vědecké činnosti, kdy se se svými projekty
úspěšně účastnili Festivalu vědy a techniky v Pardubicích.
Také pořádali různé projekty pro mladší spolužáky, ať již Mikulášskou besídku nebo pravidelné čtení pohádek v 1. třídě.
V pololetí se snažili o co nejlepší vysvědčení, které by jim přineslo body v přijímacím řízení.
I v měsíci březnu byli deváťáci plně vytíženi. Dokončovali své
projekty na FVTP, členové Červánku se připravovali na Prosečskou hvězdu a Regionální soutěž pěveckých sborů v Chrudimi,
těšili se na minitaneční a na abonentní představení.
Korona-prázdniny, které zpočátku vypadaly, že budou krátké,
většina z nás nejdříve uvítala jako příležitost si trochu oddechnout. Samozřejmě nikdo z nás nečekal realitu, která poté nastala.
Když už bylo i těm největším optimistům jasné, že „normální“
školní docházka nenastane, museli jsme začít řešit, co podnikneme dál.
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Deváťáci každoročně vytvářejí „díla“, která tu potom ve škole
po nich zůstanou na památku.
Jedním z těchto projektů je Sborník pohádek pro rytíře řádu
čtenářského, který bývá slavnostně předán na konci roku žákům
2. třídy. Bylo velké štěstí, že jsme pohádky stihli napsat už na
podzim, někteří měli vytvořenou i ilustraci. Zbytek jsme museli
dokončit již „dálkově“. Přesto se nám podařilo napsat sborník
28 pohádek doplněných krásnými obrázky. Protože jsme ho
nemohli předat osobně, nahráli jsme videozáznam, který bude
společně se sborníkem předán malým kamarádům na začátku
nového školního roku.
Také almanach se nám povedlo dokončit podobným způsobem. Každý se stal sám sobě nejen spisovatelem, ale dokonce
i fotografem. Společně jsme pak navrhli obálku a almanach
vytiskli. Poslední týden jsme se snažili chodit do školy všichni,
abychom společnými silami připravili závěr školního roku.

Tradičně se předposlední školní den koná slavnostní šerpování, při němž vycházející žáci obdrží vysvědčení, šerpu, pamětní list, ale také se mohou důstojně rozloučit, poděkovat vyučujícím, rodičům atd. Příprava na šerpování letos probíhala jako
v řemeslných tvůrčích dílnách. Jedni sešívali almanach, druzí
vytvářeli prezentaci, členové redakce tiskli Šotka, aby mohl
být předán vycházejícím žákům, zvolené zástupkyně obou tříd
sepisovaly závěrečnou řeč. A do toho jsme si vždy na chvilku
odskočili „zazpívat“ závěrečnou píseň. Už její název byl celkem
příhodný: „Když nemůžeš, přidej“…
Ve čtvrtek dopoledne jsme ještě v Sokolovně měli předpremiéru.
Odpoledne jsme sem přišli již se svými nejbližšími. Celá akce
proběhla ve slavnostním duchu a
skutečně se vydařila. Vůbec nebylo znát, že celá příprava probíhala za ztížených podmínek, vše
se povedlo. Samozřejmě nechyběly ani slzičky dojetí na tvářích
zúčastněných.
Za zdařilý průběh akce bychom chtěli všem moc poděkovat.
Všem, kteří pomáhali s organizací
a přípravou. Všem deváťákům,
kteří i přes ztížené podmínky dokázali, že „dokážou“…
Přejeme všem vycházejícím
žákům, aby se jim v dalším životě dařilo minimálně stejně
dobře, jako se jim dařilo v naší
škole.
Mgr. Jana Pavlovičová
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ČERVEN V MŠ

V pondělí 1.června se uskutečnila „šipkovaná“, ke Dni dětí,
na Pánově kopci za Prosečí. Děti s rodiči se mohli projít přírodou a děti plnily úkoly o přírodě.
V úterý 23.6. se předškolní děti přišly rozloučit se školkou.
Čekala na ně dobrodružná cesta, během které děti potkaly učitelky ze školky a plnily u nich nejrůznější úkoly. Konec cesty byl
na zahradě MŠ, kde na ně čekala odměna.
Místo školního výletu byla od středy 24. června vytvořená
„Dobrodružná výprava s žabákem Kvakem“. Tentokrát byla
cesta zaměřena spíše na sport. Škoda, že neustále pršelo. Cesty
byly v dost špatném stavu.
Mgr. Hana Vobejdová
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Všichni zaměstnanci MŠ přejí všem krásné prožití letních
prázdnin a dovolených. Jen samé sluníčko, klid a pohodu na
cestách i doma. A těšíme se po prázdninách, že se zase všichni
ve zdraví sejdeme.
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Zprávy ze Zderaze

Dovolte mi, abych vás informoval o
dění ve Zderazi. Raději bych na tomto
místě rekapituloval akce, které ve Zderazi
proběhly, ale bohužel jsme letos, stejně
jako celý svět, prožili v souvislosti s koronavirem smutné jaro.
Asi jen málokdo si dokázal představit,
že se něco podobného může stát. Vzniklá
situace nám mnohé vzala, ale na druhou
stranu si myslím, že nám dala prostor k
zamyšlení. Možná si začneme vážit věcí,
které pro nás zevšedněly - že se můžeme
sejít s přáteli, posedět, jít za zábavou, zúčastňovat se společenských akcí, jít na
nákup bez roušky apod. . Možná jsme se
dříve měli až moc dobře a nevážili si toho.
Doufejme, že se vše v dobré obrací a že
zase bude lépe.
Co se týká dění v obci, snažili jsme
se již v předstihu (ještě před nařízením
vlády) zajistit pro naše občany látkové
roušky. Ty nám za týden ušila paní
Alena Zavadilová, které pomáhaly místní
ženy. Na jejich rozvozu se podíleli místní
hasiči. Nejpozději v den, od kterého bylo
nošení na veřejnosti povinné, již měli
všichni obyvatelé své roušky k dispozici.
Další roušky ušila a věnovala obci zdarma

paní Jana Marešová. Všem patří veliké
poděkování.
Místním občanům, hlavně starším a
potřebným, byla nabídnuta pomoc s nákupem potravin. Dále byla zakoupena a
rozvezena dezinfekce na ruce.
Naši hasiči Václav Nekvinda, František
Drahoš, Jan Tměj a Lukáš Hledík se podíleli na zásobování Pardubického kraje
ochrannými pomůckami v centrálním
skladu v Chrudimi. Dále naši hasiči pomáhali u Jednoty v Proseči. Také jim patří
poděkování.
I přes probíhající epidemii se ale podařila i řada věcí, které se jí netýkají. Byla
opravena kuchyň kulturního domu – podhledy stropu včetně osvětlení a vyměněna
vzduchotechnika odsávání.
V lokalitě na Ztracence bylo otevřeno
dočasné úložiště stavební a výkopové sutě.
Dokončuje se projekt stavebních parcel
na „Ohrádce“. Pracuje se na přípravě rekonstrukce vodovodu, proběhlo vytyčení
inženýrských sítí a byly osloveny firmy
k vypracování cenových nabídek. Obec
obdržela příslib dotace pro zhotovení
nového vrtu pitné vody. Již proběhlo výběrové řízení a po provedení zkušebního

vrtu a průzkumu vydatnosti a kvality vody
se přistoupí k samotné realizaci. Začalo se
s nátěrem a opravou prvků dětského hřiště. Dále byla opravena stříška rumpálu u
skalního obydlí.
Od července bude upraven provozní řád
skalního obydlí. Sklepy a Zderazský domeček budou otevřeny o víkendech a o
prázdninách každý den od 9 do 17 hodin.
S ohledem na možná rizika v souvislosti
s koronavirem budou sklepy otevřeny bez
průvodce. Potřebné informace získají návštěvníci na informačním panelu. Vstupné
ve sklepích i Zderazském domečku bude
dobrovolné. Tímto vkládáme velikou důvěru všem návštěvníkům, ale věříme, že
,,důvěru v ně vloženou, nezklamou“.
Pokud to situace dovolí, rádi bychom
pořádali následující akce:
V neděli 30. srpna by se měla uskutečnit na sportovním areálu dětská hasičská
soutěž Memoriál Františka Šplíchala a o
týden později 5. 9. Extraliga České republiky v požárním útoku.
Přeji všem pevné zdraví a radosti ze života.
Petr Novák

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Radka Třeštíková – Foukneš do pěny,
Magda Váňová – Mlsná huba, Viktorie
Hanišová – Anežka, Vlastimil Vondruška – Krev na kapradí, Jarmila Pospíšilová – Slepá bába, Pavel Kořínek
– Punťa: Zapomenutý hrdina českého
komiksu (1934-1942), Miloš Novák –
Velká kniha komiksů, Magda Váňová
– Když ptáčka lapají, Vlasta Pittnerová – Na hedvábné nitce, George R. R.
Martin – Střet králů, Romy Hausmann
– Milé dítě, Teresa Driscoll – Chladná
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jako led, Camilla Läckberg – Andělíčkářka, Jessica Shattuck – Prozření, Karin Slaughter – Poslední vdova, David
Morrell – Bratrstvo růže, Bratrstvo kamene, Michael Connelly – Dva druhy
pravdy, Lisa Jackson – Chladná krev,
John Connolly – Píseň stínů, Colin
Falconer – Velká láska malých rozměrů,
Marie Lamballe – Hluboká modř moře,
Candice Proctor - Šepot nebes, Diane
Chamberlain – Ve stínu cypřišů, Strom
odvahy, Elizabeth Haran – Vyprahlé
srdce, Jackie Ivie – Láska přes oceán,
Brandy Purdy – Dvě císařovny
Naučná literatura:
Zdeněk Burian – Podivuhodný svět
Zdeňka Buriana, Lenka Bobková – Jan
Lucemburský: Otec slavného syna, Ber-
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nard Cornwell - Waterloo
Knihy pro děti:
Daniela Krolupperová – Taje olivového háje, Renáta Fučíková – Historie
Čechů v USA, Ivan Binar – Sloneček
Malej ve světě širém, Ester Stará – Jedéém!, Jan Nejedlý – Hororová čítanka,
Daniela Fischerová – Uspávanky a vstávanky, Petr Stančík – Ohou! Kolik má
kdo nohou?
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Firma DATANET Computers s.r.o., Proseč
přijme technika, nástup možný ihned,
informace na tel. 777 11 99 56 - Zdeněk Tmej

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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