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zpravodaj obcí Prosečska                         4/2021

V Proseči máme „tučňáka“
V Záboří u prodejny COOP najdete 

nově Penguin box, který poskytuje 
občanům 24 hodin a 7 dní v týdnu 
službu posílání a vyzvedávání zásilek, a 
to pouze za 59 Kč po celé ČR. Zatím 
ho využívá pouze část e-shopů, ale to 
se třeba brzy změní. Výhodný je také 
pro zaslání balíčku kamarádovi nebo 
jinému členu rodiny napříč republikou, 
prostě to pošlete jen „z jednoho tuč-
ňáka do druhého“. Více informací na 
www.penguinbox.cz

Město řeší i nepříjemné věci
Většinou ve zpravodaji občané vidí 

jen pěkné věci, ale je třeba, aby věděli, 
že město řeší i nepříjemné věci. Mezi 
ně patří vandalismus a ničení obecního 
majetku. Za poslední rok jsme řešili 
třeba opakovaně poničené veřejné 
záchody. V minulém zpravodaji byla 
zveřejněna také fotografie poškozené 
fasády na knihovně. Občas se objeví 
nové černé skládky poblíž komuni-
kací nebo dokonce v lese. V nepo-
slední řadě nás trápí také bezohlední 
pejskaři, kteří venčí své „miláčky“ a to 
co po nich zůstane nechávají ležet na 
místě a neobtěžují se si po nich uklí-
zet. Nejvíce se to projeví vždy po zimě. 
Mnoho pejskařů se mylně domnívá, že 
když platí poplatek za psa, tak mají v 
ceně i úklidové služby. Pejskaři buďte 
prosím ohleduplní ke svému prostředí, 
dětem a dalším občanům.  

Proseč si připomíná 10 let statutu města  
Proseč si letos v březnu připomíná 10 

let od svého povýšení na město. K tomu 
došlo 17. března 2011 na základě roz-
hodnutí tehdejší předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR paní Miro-
slavy Němcové.

Požádat o navrácení historického sta-
tutu města, který Proseč užívala již před 
rokem 1948 byl náročný a složitý proces. 
Museli jsme tehdy sami mnoha důkazy 
doložit a dokázat, že tomu tak bylo. K 
tomu bylo nutné prohledat archivy, do-
hledat stará pečetidla, razítka, hlavič-
kové papíry a zajistit překlady městských 
privilegií, které nám udělili panovníci 
Karel VI. a Marie Terezie.

Uplynulo 10 let, je to dlouhá doba, ale 
ve vzpomínkách mám stále na mysli, že 
udělení statutu města znamenalo pro 
Proseč nový motor, energii a nové cíle. 
Jedním z cílů bylo posunout naše město 
dopředu, aby bylo pozitivně vnímáno 
občany i širokým regionem. Chtěli jsme 
ve svých občanem probudit zdravý patri-
otismus a hrdost na místo, kde žijí nebo 
odkud pocházejí, a to se nám v obou pří-
padech podařilo.

Proseč se stala součástí „městské tři-
náctky“, tolik je měst v chrudimském 
okrese z celkového počtu 108 obcí. Naše 
město si s dalšími městy občas „zdravě 
zasoupeřilo“, ale také se mnohokrát do-

stalo pozitivně do popředí zájmu mnoha 
médií. Změnil se i přístup v jednání s 
Pardubickým krajem a složkami státu při 
řešení některých problémů. Díky statutu 
se nám podařilo do Proseče před lety do-
stat velmi využívaný bankomat. Proseč 
se stala nejen pro návštěvníky, ale i pro 
občany okolních obcí určitým centrem 
regionu. Zájem mít zde svá výdejní místa  
(Z-Box, AlzaBox, Penguin Box, OX 
Box) mají mnohé zásilkové a obchodní 
řetězce.

Naše heslo „Proseč jako dobrá adresa 
pro život“ dostalo zcela nový rozměr, 
když bylo v rekordně krátkém čase roze-
bráno více než 40 nových stavebních par-
cel. Naším dlouhodobým cílem je udržet 
mladé lidi a rodiny ve městě a vytvářet 
občanům příjemné prostředí pro spoko-
jený život. Daří se nám získávat národní a 
evropské dotace a díky tomu realizujeme 
velké investiční projekty a další nové při-
pravujeme.

Naši předkové a předchůdci vykonali 
mnoho dobrého a my jsme chtěli jen v 
jejich práci pokračovat. Jsem velmi hrdý 
na naše město a své občany. To srdce, 
které tam bylo před 10 lety, tam stále je, 
a i dnes je mi ctí našemu městu sloužit, 
dělám to stále moc rád. 

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání online:
Bylo prodlouženo až do 11. května 

2021. Možnost sčítání online, prostřed-
nictvím formuláře na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci. 
Sčítání pomocí formuláře:

Kdo se nesečte online, má zákonnou 
povinnost od 17. dubna do 11. května 
2021 vyplnit a odevzdat listinný formu-
lář.

Získáte ho spolu s odpovědní obálkou 
od sčítacího komisaře nebo na kontakt-
ních místech sčítání, která se nacházejí 
na vybraných pobočkách České pošty.

Sčítací komisař se dostaví v předem 
oznámeném termínu a vyčká na váš pří-
chod před vaším domem.

Vzhledem k současné epidemické si-
tuaci připravil ČSÚ v součinnosti s Čes-
kou poštou a hlavní hygieničkou České 
republiky distribuci a sběr listinných for-
mulářů, při kterých dojde k výraznému 
omezení fyzických kontaktů mezi sčíta-
cími komisaři a obyvatelstvem.

Distribuce formulářů do domácností 
bude probíhat podobně, jako nyní pro-

bíhá doručování doporučených poštov-
ních zásilek, při dodržování přísných hy-
gienických pravidel (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, fyzický kontakt primárně 
venku, minimalizace doby kontaktu).

Z tohoto důvodu nebudou sčítací ko-
misaři pomáhat s vyplňováním formu-
lářů!!!!

V případě potřeby se však můžete ob-
rátit na infolinku 840 30 40 50.

Vyplněný formulář v odpovědní obálce 
odevzdáte na kontaktním místě České 
pošty nebo vhodíte do poštovní schránky. 
Odeslání bude zdarma.
Sčítání podléhá:

a) každá fyzická osoba, která má v roz-
hodný okamžik na území České repub-
liky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
nad 90 dnů, nebo které byl na území 
České republiky udělen azyl, doplňková 
ochrana nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je 
na území České republiky v rozhodný 
okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý 
byt (i neobydlený).

Za osoby mladší 18 let, osoby ome-
zené ve svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrov-
ník nebo osoba k tomu oprávněná.

Povinnost sečíst se se nevztahuje 
pouze na cizince, kteří jsou v České re-
publice na dobu kratší než 90 dnů (na-

příklad turisté), a na cizince požívající 
diplomatické výsady a imunity.
Kontaktní místo:

    Česká pošta Skuteč
    Tylova 134
    53973, Skuteč
    Tel.: +420 954 253 973

Otevírací doba kontaktního místa:
    PO: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
    ÚT: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
    ST: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
    ČT: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
    PÁ: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
    SO: 08:00 - 10:00
    NE: Zavřeno

Sčítací komisaři:
Renata Kudláčková
Číslo průkazu 90-05-02108
Ondřej Faltys
Číslo průkazu 90-05-07300
Petr Edlman
Číslo průkazu 90-05-01364
Pavel Bureš
Číslo průkazu 90-05-06582

Seznam obvodů a své č.p. si můžete 
ověřit na internetových stránkách města 
 www.mestoprosec.cz

Podrobné informace se nacházejí na 
stránkách www.scitani.cz 

Čipování popelnic v Proseči
Na základě změn v legislativě v odpa-

dovém hospodářství obcí a měst, ke kte-
rým dochází od roku 2021 a s tím spojené 
nutnosti očipovat všechny popelnice při-
nášíme občanům další informace:

1.) Každý majitel nemovitosti musí 
viditelně označit své nádoby na odpad 
číslem popisným, evidenčním (barvou, 
samolepkou apod.) do konce dubna 2021

2.) Nádoby budou čipovány vždy v den 
svozu v měsících duben a květen 2021. 
Z tohoto důvodu žádáme občany a ma-
jitele nemovitostí, aby popelnice z ulic 
po jejich výsypu v den svozu výjimečně 
neuklízeli a počkali, až budou očipovány 
(např. do podvečera příslušného dne!). 
Není nutné nechávat popelnici na ulici 
přes noc nebo dokonce několik dní po 
sobě.

3.) Každá očipovaná popelnice bude 
označena štítkem „OČIPOVÁNO“.

4.) Prosíme občany a majitele nemovi-

tostí, kterým nebude nádoba v příslušném 
svozovém dni očipována (=označena štít-
kem OČIPOVÁNO), aby ji nechali stát 
po výsypu na ulici déle i v následující svo-
zový termín (myšleno svozový termín pro 
jejich ulici/místní část tzn. za 14 dní).

5.) Je jiný typ čipu na plastovou a na 
plechovou popelnici. Plastové jsou na 
čipy již připraveny a v tomto případě  

bude čip do popelnice 120L nebo 240L 
pouze zasunut. Plechové popelnice 110L 
budou osazeny čipem pomocí nýtů.

Děkujeme za pochopení a omlouváme 
se za vzniklé komplikace.

Miloslav Hurych, místostarosta města

Vlevo čip na plechovou popelnici, vpravo čip na plastovou popelnici.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Mateřská škola Perálec
Čím jsme se v mateřské škole zabývali 

ještě před uzavřením? Cestováním po 
světě. 

Náš třídní vzdělávací program pro le-
tošní školní rok nese název „S Večerníč-
kem putujeme světem“, a tak jsme to 
putování vzali doslova. S pohádkami z 
Večerníčků jsme se vypravili do různých 
koutů světa a poznávali tak země a jejich 
tradice pro nás často velmi vzdálené. A 
kdyby školky nebyly zavřené, kdoví, kam 
až bychom se na našich cestách podívali. 

Asijský Himálaj aneb Káťa a Škubá-
nek a sněžný muž Yetti. Sněhová nadílka 
byla letos opravdu bohatá a doslova lákala 
k výpravám za sněhovým dobrodružstvím. 
Kam jinam než do nejvyšších hor světa.

Bob a Bobek na tržišti v Kašmíru aneb 
jak jsme volali do Indie. Z Himálaje je 
to do Indie coby dup. Oblékání se do sárí, 
zdobení se bindí, vůně indického koření 
i neobvyklá chuť čaje Masala, tkaní zaru-
čeně toho „pravého“ indického létajícího 

koberce – jenom potom nějak nechtěl lé-
tat, cvičení jógy na vlastním koberečku i 
videorozhovor s kamarádem Vikramem 
z Indie, to vše jsme na cestě s Bobem a 
Bobkem zažili. 

Máša a medvědi aneb vlakem po 
Transsibiřské magistrále. Cestování vla-
kem je pro někoho z nás vzácná událost. 
A co teprve se vydat po nejdelší železnici 
na světě. A když nás cestou doprovázejí 
tři medvědi – velký, menší a nejmenší, je 
to teprve zábava.

Jak Žofka zachránila pandu Bořivoje 
aneb s Bořivojem po Hedvábné cestě 
do Číny. Žofku ze ZOO určitě znáte, a 
odkud pochází její kamarád Bořivoj, to 
určitě také víte. A Bořivoj nás zavedl do 
svého původního domova. Vyzkoušeli 
jsme si jíst hůlkami, účastnili jsme se ča-
jového rituálu a dokonce jsme 12. února, 
tak jako v Číně, oslavili Čínský nový rok 

– rok kovového buvola.
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Základní škola a Školní družina Perálec
Od začátku března až do půlky dubna 

byly třídy prázdné. Veškerý děj školy se 
přesunul do malého čtverce v počítačích 
našich žáků a pedagogů.
ÚKOLY NA VEN

Proto jsme vymysleli v rámci školní 
družiny zábavné a vzdělávací úkoly na 
ven, vměstnané do malých krabiček. Za-
čali jsme jim říkat „družinové kešky“. 
Každý týden naši žáci ze všech pěti obcí 
(Perálec, Zderaz, Kutřín, Hluboká, Pro-
seč) obdrželi emailem instrukce a mapu 
se stanovištěm, kde je keška v jejich obci 
schovaná. Do krabičky si žáci vkládali i 
drobné dárky a vzkazy.

    

TAM, KDE JEDNA OBEC KONČÍ A 
DRUHÁ ZAČÍNÁ

První krabička s keškou pomohla žá-
kům pochopit mimořádná opatření. Sta-

noviště u značky „konec obce“ žákům na-
pověděla, kam až mohou ve své obci na 
vycházku. V krabičce se skrývaly obrázky 
různých jarních květin. Žáci vybranou 
květinu vyhledali doma na zahradě a za-
slali fotografii emailem.  Fotografie zdo-
bily veřejnou vývěsku v Perálci.

Amerikou z New Yorku do Holly-
woodu a na karneval do Rio de Janeira. 
Z Asie nás to zaválo až do Ameriky. To 
byl totiž zase jeden z výletů Boba a Bobka, 
kteří se svým kloboukem přistáli přímo 
v New Yorku. A odtud je to jen kousek 
na Route 66, po které jsme projeli skrz 
Amerikou až do Hollywoodu. Tam jsme 
na natáčení potkali Macha s Šebestovou 

a Jonatánem. Vybaveni cestovními pasy 
a letenkami jsme se tentokrát vzdušnou 
cestou přesunuli až do Rio de Janeira na 
velkolepý brazilský karneval. 

Fotografie z našich cest si můžete pro-
hlédnout na: skolaperalec.cz/foto-ms/

Monika Klofátová,  MŠ Perálec
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SETÍ ŘEŘICHY
Při druhém úkolu si žáci zahráli na za-

hradníky. V krabičce našli sáček s tajem-
nými semínky a návodem. A pak už jen 
čekali, co ze semínek vyroste.

ŠKOLNÍ ATLAS HUB
Žáci si procvičili znalosti o houbách, 

které zrovna probírali v prvouce. Stano-
vištěm se stala ve všech obcích bříza, pod 
kterou byly schované kamínky s obráz-

kem a jménem hub. Žáci si na internetu 
našli vše o jejich nalezené houbě a nakres-
lili a přepsali informace na čtvrtku. Vznikl 
tak ručně malovaný školní atlas hub.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ JARNÍ 
OKNO

Abychom u dětí podpořili chuť tvořit, 
vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnější jarní 
okno. Ceny pro vítěze věnovala firma Er-
gotep, d.i. Proseč, ZŠ Perálec a p. Motyč-
ková ze Zderaze. Při procházce obcemi 
jsme mohli obdivovat barevně vyzdobená 
okna našich žáků.

UKLIĎME ČESKO
V rámci environmentální výchovy se 

žáci při čtvrtém úkolu zapojili do celore-
publikové akce „Ukliďme Česko“. V kra-
bičce tentokrát žáci našli jednorázové ru-
kavice a sáček na posbíraný odpad. Hned 
jsme měli v obcích čistěji a příjemněji. 
Dětem za jejich pečlivost při sběru od-
padu patří velká pochvala a poděkování. 
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JARNÍ PROCHÁZKA A TVORBA 
VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

V poslední kešce jsme žáky motivovali k 
jarní procházce. V krabičce našli seznam 
věcí na „hledací procházku“. Naštěstí 
nám přálo počasí a tak při procházce hle-
dali a fotili třeba kočičky, létající hmyz 
nebo jarní květiny. Další součástí úkolu 
bylo připravit se na blížící se Velikonoce 
a vyrobit velikonoční vajíčko.

NETRADIČNÍ OSLAVA VELIKO-
NOC A ŠKOLNÍ VZKAZNÍK

Abychom si připomenuli alespoň ně-
které tradice Velikonoc, před školou jsme 
společně s dětmi ozdobili „Velikonoční 
strom“. Do velikonočního pondělí byl 
strom plný barevných kraslic a vajíček od 
dětí. 

Protože se dětem i nám stýskalo, psali 
jsme si na školní plot vzkazy. Nejčastěji 
od dětí i pedagogů zaznělo: “Těším se, až 
se uvidíme ve škole!“ 

   Více informací a fotografií najdete na 
webu školy: www.skolaperalec.cz.

 Za ZŠ a ŠD Perálec Bc. Jitka Motyčková

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI

ZÁPIS
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  Příjem žádostí bude probíhat 

od 2. května do 16. května 2021

Podrobné informace k organizaci
naleznete na 

skolaperalec.cz

                SE BUDE KONAT 
BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I RODIČŮ
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LIDSKÉ TĚLO – 2. ROČNÍK

ŠKOLNÍ DRUŽINA – LIDSKÉ TĚLO
V únoru jsme navázali na učivo žáků druhé třídy, kteří se v 

prvouce učili o lidském těle.
Na téma lidské tělo jsme vytvořili několik zajímavých a na-

učných prací, které zdobí chodbu školy. Při prohlídce nástěnky 
si žáci i učitelé mohou vyzkoušet své znalosti prostřednictvím 
kvízu. 

Kolektiv ŠD

TURNAJ V DOBBLE
Poslední únorový týden se odehrál v duchu turnaje v karetní 

hře Dobble.
Dobble je rodinná hra zaměřená na rychlost a postřeh, která 

zabaví každého bez rozdílu na věk. Dobble je pět her v jedné, 
padesát různých symbolů, padesát pět karet, osm symbolů na 
kartě a každé dvě karty spolu mají společný symbol pouze je-
den. Hra nabízí unikátní zábavu, kdy hráči hledají na kartách 
dva stejné symboly.

Turnaje se zúčastnilo jedenáct hráčů, kteří mezi sebou ode-
hráli mnoho napínavých zápasů. Zápasy dvojic, kontrolované 
rozhodčími, jejichž rolí se ujali vrstevníci, kteří v ten moment 
měli volno, nám naplnily poslední týden před opětovným uza-
vřením školy.

V turnaji zvítězila Julie Roušarová. Další účastníci: Káťa Šplí-
chalová, Šarlota Chlubnová, Péťa Džbánek, Matěj Kusý, Ondra 
Prokop, Matěj Kočvara, Florian Polák, David Tomášek, Tereza 
Kusá a Nikolas Paldus.

Jitka Jeřábková
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ÚNOR V MŠ
V Beruškách se děti hravou formou seznámily s lidským tě-

lem a naučily se, že aby mohly poznat svět, mají k tomu smyslů 
pět. Hodně času pobývaly venku. Na zahradě pozorovaly ptáčky, 
kteří přilétají na krmítka. Chodí tam i jedna veverka.

Únor byl u Motýlků zasněžený dokonce i ve třídě. Děti si po-
stavily „grónskou vesnici“ a dozvěděly se mnoho zajímavého o 
zemích, kde vládne zima celý rok. Poznávaly lidské tělo, učily se 
správně oblékat a pečovat o své zdraví.  

 
Předškoláci se zaměřili na zvířátka a ptáčky. Velký úspěch 

měla pohádka „Boudo, budko“, kterou zahráli i mladším dě-
tem. Při pobytu venku vyhledávali stopy zvířat a užívali si zimy, 
sněhu a zimních radovánek.  

V pátek 12. února si všechny děti ve školce užily karneval. Své 
masky předvedly při promenádě ostatním dětem ve třídě, hrály 
různé hry, tančily a na závěr si na památku pořídily společné 
foto.

Mgr. Hana Vobejdová
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OZDOBENÉ „VAJÍČKOVNÍKY“
Během Velikonoc se všechny tři „vajíčkovníky“ v areálu školy 

zaplnily vajíčky a kraslicemi z různých materiálů. 
Vám, kdo jste přišli „vajíčkovník“ ozdobit svými výtvory, sr-

dečně děkujeme za tuto krásnou velikonoční výzdobu. 

NARCISKY NÁDHERNĚ ROZKVETLY
Žáci první a deváté třídy na podzim společně zasadili cibulky 

květin. Na jaře kytičky rozkvetly a nádherně ozdobily záhon 
před okny 2. stupně naší školy. 

Prvňáčci a deváťáci, věříme, že z těchto nádherných květů také 
máte velkou radost.
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VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ TŘÍDY 7. A
Ve středu 31. 3. jsme se předvelikonočně setkali online. Každý 

si připravil svou oblíbenou „velikonoční snídani“, kterou oko-
mentoval a následně snědl. :) A že to byly snídaně opravdu lá-
kavé, tak na to se můžete podívat ve fotogalerii na školním webu.

Během snídaně jsme si povídali o tom, jak slavíme Velikonoce 
my a o velikonočních zvycích v různých zemích Evropy – co 
znamenají barvy mašlí na Slovensku, proč pálí vánoční stromky 
v Německu na Velikonoce, jak se hraje velikonoční hra v rozbí-
jení skořápek v Rakousku, povídali jsme si o dánské velikonoční 
tradici – psaní škádlivých dopisů s vloženou sněženkou, a léta-
jících čarodějnicích na Velikonoce ve Švédsku. Líbilo se nám 
hledání velikonočních vajíček na zahradě – to se líbilo hlavně 
holkám, protože by také něco na Velikonoce dostaly.

Holky proti klukům soutěžily ve Velikonočním kvízu Riskuj a 
kluky úspěšně porazily! :)

Kluci nám pak společně zarecitovali velikonoční básničku a 
slíbili, že si holky najdou, jakmile budou moci zase koledovat. :)

Nakonec jsme společně online zdobili velikonoční vajíčka, 
která zdobili i kluci a prohlásili, že zdobení vajíček je opravdu 
náročná činnost. Naše ozdobená vajíčka můžete vidět na „vajíč-
kovnících“ u naší školy.

Třída 7. A

NEPEČENÝ BERÁNEK
Deváťáci se o velikonoční besídce pustili do „pečení“ netradič-

ního nepečeného beránka...

Mgr. Romana Pešková

CHEMIE V 8. TŘÍDĚ
Žáci měli za úkol doma sehnat věci, které obsahují především 

kovy a obrázky popsat.
Mgr. Andrea Boháčová

ORIGAMI
Hodinu angličtiny v 5. třídě nám zpestřila Lenka Dvořáková, 

a to ukázkami svých origami skládaček. Nemohli jsme uvěřit, že 
i např. nůž lze udělat z papíru. Lenčinu šikovnost a kreativitu 
můžete posoudit v přiložené fotogalerii.

Lence děkujeme a přejeme další originální origami nápady.
Mgr. Alena Zvárová
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AGYSLINGUA V DOBĚ KOVIDOVÉ

 V posledním únorovém týdnu se Zuzka Roušarová účastnila 
konverzační soutěže v AJ „Agyslingua v době kovidové“. Le-
tošní jedenáctý ročník soutěže probíhal jinak – online.

I zadané úkoly byly odlišné od úkolů v prezenční formě sou-
těže. Zuzka měla za úkol natočit pětiminutové video o sobě a 
svých názorech na právě probíhající období pandemie covidu.

Online vypracovala test zaměřený na čtení, poslech s poro-
zuměním a reálie. Od postupu do ústního kola ji dělily pouhé 
4 body. Dosaženým počtem bodů v konkurenci 23 soutěžících 
obsadila celkové pěkné 6. místo.

Zuzce blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.

Mgr. Alena Zvárová

INFORMATIKA DISTANČNĚ
Informatika prostřednictvím videokonference? Spolupracovat 

ve skupinkách na dálku? Proč ne. 
V předmětu základy informatiky šesťáci vyhledávali informace, 

pak je zpracovávali v textovém editoru a tvořili referáty o zvířeti. 
K této práci jsme využili sdílené dokumenty a žáci tak mohli 
pracovat ve skupinkách ve společném dokumentu i ze svých do-
movů při distanční výuce. 

Pak pracovali s křivkami v bitmapovém grafickém editoru. 
Výsledkem byly pavučiny, na některých pavučinách i pavouci.

Mgr. Marie Šebková

 VZORY NA LÁTKU
Šesťáci v předmětu základy informatiky tvořili vzory na látku – 

na ubrus, polštářek, povlečení…

Další ukázky prací žáků najdete ve fotogalerii na školním 
webu.

Mgr. Marie Šebková

TANGRAM V INFORMATICE
Žáci 7. ročníku v předmětu základy informatiky nejdřív po-

mocí vektorové grafiky svoje skládačky vytvořili, pak z nich po-
skládali panáčky, domečky a další obrázky. Kromě práce s úseč-
kami a tvary si tím procvičili i svoji trpělivost a geometrickou 
představivost. 

Mgr. Marie Šebková

 
 
DISTANČNÍ VÝUKA V MŠ

Od 1. března je školka uzavřena kvůli pandemii. Každý týden 
předškolní děti dostávají úkoly přes webové stránky. A každý tý-
den paním učitelkám přicházejí od dětí, díky rodičům, vypraco-
vané úkoly, fotografie, videa.

Mgr. Hana Vobejdová
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VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Ve středu 31. března paní učitelky z předškolní třídy navští-

vily všechny děti ze třídy a přivezly jim odměnu – velikonoční 
překvapení. 

Mgr. Hana Vobejdová

POHLAZENÍ ZE ŠKOLKY
Postupně se rozšířily dobrovolné úkoly i pro malé děti na plot 

školky s názvem “Pohlazení ze školky”. 
Mgr. Hana Vobejdová

„VAJÍČKOVNÍK“ U ŠKOLKY
U školky vyrostl „vajíčkovník“ a děti s rodiči nosili malovaná 

vajíčka, aby ho ozdobili.

 Děkujeme rodičům touto cestou za práci, kterou s dětmi vy-
tvářejí. Víme, že to pro ně není jednoduché a těšíme se na chvíli, 
kdy se opět sejdeme ve školce.

Mgr. Hana Vobejdová
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MUDr. Zahnášová
oznamuje

zahájení očkování proti
Covid-19 

Naše ordinace se zapojila do očko-
vání proti covid-19.
Zájemci o toto očkování  se mohou 
hlásit cestou SMS na telefonním 
čísle ordinace 607 544 773.
Po dodání vakcíny budou telefonicky 
informováni o druhu vakcíny, dni i 
hodině aplikace očkovací látky.
Pořadí pacientu bude stanoveno dle 
věkové kategorie a indikačního se-
znamu zdravotních rizik. 

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Borská 149, 539 44 Proseč

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
FINANČNÍ ÚČETNÍ

Místo výkonu práce Proseč. 
              
Pracovní náplň:

- vedení účetnictví v účetní jednotce střední veli-
kosti

- obsluha saldokont a dalších účetních agend
- zpracování měsíčních účetních závěrek a roční 
účetní závěrky

- vedení agendy majetku a jeho účtování 
- zajišťování agendy DPH za jednotku
- kontakt s finančním úřadem a ostatními orgány 
státní správy

Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru 
- znalost a aplikaci účetní a daňové legislativy
- důslednost, časová flexibilita, komunikativnost
- organizační schopnosti
- pečlivost
- samostatnost
- spolehlivost
- aktivita

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
PRACOVNÍK DO VÝROBY

Místo výkonu práce Proseč. 
              
Pracovní náplň: 

- různé práce v dřevovýrobě 
(vhodné pro osoby se zdravotním postižením)

Požadujeme:
- manuální zručnost
- spolehlivost a kladný vztah k práci

Nabízíme: 
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- jednosměnný provoz
- závodní stravování
- nástup možný IHNED
 
Bližší informace budou podány na adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů 
Borská 149, 539 44 Proseč
tel. č. 469321191, e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan
                p. Tmejová Jana
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie: 
Marek Eben – Myšlenky za volan-

tem, Vlastimil Vondruška – Spiknutí 
oběšenců, Jiří Hájíček – Plachetnice na 
vinětách, Jana Poncarová – Eugenie, 
Hana Whitton – Ve stínu knížecího 
stolce, Jiří Hanibal – Marie Kristýna, 
nejmilejší dcera Marie Terezie, Klára 
Janečková – Zrada, Mirka Skočílková 

– Kdo věří na zázraky, Mirka Zlatní-
ková – Marie Terezie: Miluj a panuj, M. 
V. Kratochvíl – Čas hvězd a mandragor: 
Pražská léta Rudolfa II., Renáta Petří-
ková – Druhá šance, Viktor Dyk - Kry-
sař

Robert Bryndza – Mlha nad Sha-
dow Sands, Stefan Ahnhem – Oběť bez 
tváře, Andrew Mayne – Hračkář, An-
gela Marsons – Skryté karty, Charlotte 
Link – Zmizení, Jeff Abbott - Tři ženy, 
Erik Axl Sund – Skleněná těla, Domi-
nik Dán – Klubko zmijí, Brian Free-
man – Klikatá cesta, Andrew Mayne – 
Teorie vraždy, Harlan Coben – Chlapec 
z lesů, Patricia Gibney – Stará tajemství, 
Louise Penny – Břicho nestvůry, Lone 
Theils – Posedlé dítě, Dirk Husemann 
– Zloději hedvábí, Mary Louise Kelly – 
Kulka, Carlos Ruiz Zafón – Andělská 
hra, Victoria Jenkins – První, která ze-

mře, Ernest Cline – Armada, William 
R. Forstchen – Vteřinu poté, Shalini 
Boland – Pravá matka, Alvydas Šlepi-
kas – Jmenuji se Maryte, James Molo-
ney – Dopisy ze Sachsenhausenu, Viola 
Ardone – Vlak pro děti, Tad Williams 
– Trůn z dračích kostí, Brian Wilson 
Aldiss – Helikonie – Jaro, Alex Irvine – 
Úsvit Planety opic, Andrzej Ziemanski  

- Achája, Diane Carey – Star Trek: Hle-
dání, Antony Trew – Kleberův konvoj, 
Kip Langello – Zázračná léčba, Ellery 
Queen – Zločin v holandské nemocnici,

Jay Forman – Jednosměrná jízdenka, 
Anne Jacobs – Venkovské sídlo: Časy 
se mění, Nicholas Sparks – Ve tvých 
očích, Jojo Moyes – Schovej mě v dešti, 
Corina Bomann – Zahrada v měsíčním 
svitu, Benjamin Ludwig – Ginny napo-
řád, Danielle Steel – V nemilosti, Ta-
bea Bach – Ženy z ostrova kamélií, Ná-
vrat na ostrov kamélií, Marie Lamballe 

– Maják na útesech, Kerry Lonsdale 
– Všechno, co dáme, Ellen Wiseman 
– Pro tvoje dobro, Pam Jenoff – Světla 
zimní noci, Frances Liardet – Musíme 
být statečné, Kay Bratt – Přej mi do-
mov, Kerstin Wenzel – Abája, Danielle 
Steel – V hlavní roli, Sophia Farago – 
Svatební plán

Naučná literatura:
Petr Čornej – Jan Žižka, Robert 

Šlachta – Třicet let pod přísahou, To-
máš Kosačík – Máme to rádi zdravě, 
Lucie Kutrová – 151 dní Pacifickou 
hřebenovkou, Petra Smeltzer Starke 

– Jak mi jóga změnila život, Derry Bra-
bbs – Poutní cesty, Ian Baxter – Ně-
mecká obrněná vozidla ve 2. světové 
válce, Matthew Seligmann – Ve stínu 
hákového kříže, Donald Sommerville – 
Encyklopedie druhé světové války

Knihy v angličtině:
Khaled Hosseini – And the Moun-

tains Echoed, Sara Gruen – Water for 
Elephants, Peter James – Not Dead 
Enough, R. L. Mathewson – Playing 
for Keeps, Barbara Taylor Bradford 

– Where You Belong, Helen Fielding – 
Bridget Jones: Mad About the Boy, Pa-
tricia Carrington – Love You, Mean It

Knihy pro děti:
David Walliams – Kluk v sukních, 

Pan Smraďoch, Jo Nesbo – Doktor 
Proktor a vana času, Lorena Pajalunga 

– Hravá jóga, Alice Pantermüller – Len-
činy katastrofy: Na poslední čeká los, 
Susanne Riha – Hurá do přírody, Ta-
nya Stewner – Lili Větroplaška: Delfíni 
v ohrožení, Roald Dahl – Čarodějnice, 
Dav Pilkey – Dogman: Peťulka čili ži-
vot kotěte, Richard Ferguson – Úžasná 
doba dinosaurů, Nikola Kucharská – 
Svět zapomenutých zvířat, Miralda Co-
lombo – Atlas velkých měst, Brendan 
Kearney – Cesta kolem světa za zvířaty, 
Petra Martínková – Tvořivá knížka o 
přírodě, S. A. Caldwell – Svět draků, 
Tanya Stewner – Lili Větroplaška: 
Panda není klokan

REALITNÍ KANCELÁŘ
BEZPLATNÉ SLUŽBY
Chcete prodat vaši 

nemovitost?
Les, pozemek, byt, dům, chatu, 
chalupu, nebo jen odborně, 
bezplatně poradit? (přijedeme 
k vám)
V rámci Proseče a okolí, dále, 
Pardubický kraj,  kraj Vysočina 
Celá ČR - po individuální  dohodě

Volejte, nebo pište na email:

Mob: 728 201 301
galko@adreality.cz

Adresa stálé pobočky: 

Za Okály 404, Proseč u Skutče, 539 44www.adreality.cz
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Koutek naší kronikářky: 

O počátcích Jednotného zemědělského družstva v Proseči.
První pokus o založení JZD v Proseči 

v roce 1953 se nezdařil.  Získané zkuše-
nosti vedly k tomu, že na obvodu Proseče, 
kterou tvořily tři spojené obce (Pod-
městí, Proseč, Záboří), vznikla družstva 
dvě.        Po náležité přípravě a agitaci 
byla 9. 9. 1957 svolána schůze příznivců 
družstva v Podměstí a následující den -  
10. 9. bylo založeno JZD Proseč I. (Pod-
městí). 12. 9. se totéž odehrálo v Záboří 
a    13. 9. vzniklo JZD Proseč II. (Záboří). 
Družstvo Proseč I. začalo hospodařit 
s výměrou 150 ha, z toho orné půdy 96 
ha. Předsedou zvolili Ladislava Klimeše, 
čp. 5, zakládající členové byli: Ladislav a 
Božena Klimešovi, čp. 5, Karel a Anna 
Kubíkovi čp. 44, Jan a Eva Koutní, čp. 1, 
František a Růžena Bukáčkovi,  čp. 8, Jo-
sef a Helena Kusých, čp. 31, atd.                                                                                                                                         

JZD Proseč II. hospodařilo s výměrou 
123 ha, z toho orné půdy 75 ha. Před-
sedou se stal Jan Koutný, Záboří, čp. 
13, zakládající členové: Bohumil a Ma-
rie Filipi, čp. 32, Josef a Marie Jílkovi, 
čp. 39, Jaroslav Koutný, čp. 47, Josef 

a Františka Mokrejšovi, čp. 95, a další.                                                                       
Nová družstva se už od počátku potý-
kala s nepřízní počasí. Rok 1959 sliboval 
po příznivém jaru dobrou úrodu, ale 19. 
4. přišlo prudké ochlazení, sníh a tuhé 
mrazy, které trvaly celý týden. Zaseté ja-
řiny zežloutly a těžce se vzpamatovávaly. 
Podobné obtíže byly při senoseči. Lidé 
říkali: „kdo nesklidil seno do 15.7., tak 
neusušil“, poněvadž mnoho dní stále pr-
šelo. I během žní byly deště velmi časté 
a družstvu se vyplatilo postavit kůlnu, v 
níž byla umístěna mlátička a svoz i výmlat 
obilí probíhaly i za deště. Mokré obilí se 
muselo vysoušet v sušárnách, které běžely 
téměř nepřetržitě. Hodně pomáhali bri-
gádníci, pracovali i v noci. Bez nich, při 
chybějící mechanizaci, byly by sezonní 
práce těžce zvladatelné.                                                                                                                      

Tyto žně přinesly jednu novinku: na 
prosečských polích se poprvé objevil 
kombajn. Nesl nápis: EMAG Budapest 
Hungaria. Kombajnérem byl Dostál ze 
Zderaze. Kombajn pomohl dokončit žně 
v Proseči a pak byl vrácen do Poličky.                                                                                                                                        

Správní reforma provedená v roce 1960 
připojila Proseč k okresu Chrudim a způ-
sobila i reorganizaci JZD. Dosavadní 
družstva Proseč I. a Proseč II. se spojila 
do jenoho JZD Proseč. Toto družstvo 
hospodařilo na 523,10 ha zemědělské 
půdy, z toho 305,70 ha orné půdy. Mělo 
126 členů, z nichž pracovalo 115 členů. 
Vedení družstva zajišťovalo 12 funkci-
onářů, v živočišné výrobě pracovalo 15 
pracovníků, v rostlinné 75, s koňskými 
potahy 8 členů, dále mělo družstvo něko-
lik traktoristů a stavební skupinu. Před-
stavenstvo družstva: předseda Ing. Adolf 
Mundil, jeho zástupce Josef Koutný, 
zootechnik – Jan Hartman, agronom 

– Jaroslav Škorpík, mechanizátor – Jan 
Koutný, skladník – Josef Bureš, členové: 
Ladislav Klimeš, Vilém Sodomka, Ja-
roslav Zvára, Josef Kusý, Josef Bureš.                                                  
Pro nejbližší období družstvo plánovalo 
výstavbu střediska živočišné výroby v 
Podměstí a v Záboří. 

Podle prosečské kroniky připravila:  
Miluše Rejentová

Reakce na článek v minulém čísle Prosečského zpravodaje
Dobrý den, je mou povinností reago-

vat na článek p.Nováka v Prosečském 
zpravodaji č.3.

Když jsem před pár lety zjistil sesuv 
na svém pozemku, dostala se ke mně in-
formace od místního občana, co za tím 
stojí a kdo. Při setkání s majitelem sta-
vební firmy, mě místní rodák potvrdil, 
že tuto stavbu prováděl a odvezl odtud 
cca 3-4 nákladní vozy zeminy, později 
se ke mně dostala informace, že to bylo 
na stavbu hráze jakéhosi rybníčku. Kon-
taktoval jsem obec co s tím. Výsledkem 
bylo svolané jednání za účasti ing.O.K., 
starosty, místostarosty‚ paní zapisova-
telky, pana V.N.zástupce stavební firmy 
odmítl přijít. Díky varování několika 
občanů Zderaze a okolí jak se na obci 
manipuluje s fakty, že si mám raději vše 
nahrávat, mám toto nahrané. Výsled-
kem schůzky bylo víceméně vyhrožování, 
co si dovoluji a lhaní o trase kanalizace 
a následný zákaz od F.Z. o této věci se 
mnou mluvit několika občanům Zde-
raze, kteří chtěli znát pravdu. Již toto lze 
považovat za zneužití pravomoci veřej-
ného činitele. Proto jsem navštívil sta-
vební úřad v Proseči, jak mám dál po-
stupovat. Vedoucí úřadu, místní občan, 
mi řekl , že s tím nemá nic společného 
a na můj dotaz , co mám tedy dělat , mě 

odkázal na Vodoprávní úřad Chrudim, 
což jsem tedy učinil. Dlouho se nedělo 
nic, až po mé urgenci a podání stížnosti. 
Obecní úřad provádí v současné době již 
druhý pokus o zaměření, první byl od-
mítnut jistou firmou ze Skutče. I tento 
považuji za pokus obejít pravdu. Tato 
černá stavba vznikla na popud ing.O.K., 
provedla ji místní stavební firma br.M., 
dostala za to bohatě zaplaceno obecním 
úřadem, tedy žádná akce Z o sobotách 
a nedělích práce zdarma, jak se snaží 
pan Novák přesvědčit občany. Jestli se 
mýlím, rád se omluvím, totéž očeká-
vám i od vás pane Nováku. Viníky ná-
sledných škod, cca 100.000, jak uvádíte 
pane Novák, hledejte jinde , ale prosím 
, nezneužívejte k tomu pravomoci veřej-
ného činitele, je to totiž tresný čin. Vaše 
konání i konání vašeho vedoucího, se 
mi jeví jako msta zato, že jsem si vám 
dovolil vzdorovat v této věci. Toto psaní 
berte jako veřejné, jelikož mi doposud 
nebylo umožněno reagovat na vaše po-
mluvy odpovědí v Prosečské zpravodaji.
Zároveň spoléhám na charakter něko-
lika lidí, kteří znají pravdu a nenechají si 
ji pro sebe. Záruba Jaroslav, Zderaz, 91, 
25.3.2021 P.S. užívám cca stejně velkou 
část pozemku , jakou obec užívá mého.. 
Čím jsem se tedy provinil ?

Koupím
gramofonové desky

do své archivní sbírky

Nesbírám vážnou hudbu, de-
chovky a lidovky.

Platba ihned v hotovosti.

Děkuji za nabídky na tel.:  
724 22 92 92

nebo e-mail:  
Fiat1955@seznam.cz

V pondělí 29. 3. 2021 jsme doprovo-
dili na poslední cestě našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka, pana Jaro-
slava Morávka z Proseče.

Děkujeme vám všem, kdo jste se s ním 
přišli rozloučit, za vaše projevy sou-
strasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina
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Osobnosti Proseče:
Jan Háp (* 14. 1. 1941 – † 20. 11. 2017)

V lednu by oslavil 80 let. Život 
prožil tak nějak v ústraní ve stínu 
svého slavného otce Františka Hápa, 
učitele, nadšeného sokola, divadel-
níka, fotografa, malíře.

Jan Háp, absolvoval v roce 1959 
Filmovou školu v Čimelicích. Dva 
roky pracoval v hostivařských filmo-
vých ateliérech. Po vojně nastoupil 
do Okresního kulturního střediska 
ve Svitavách a v roce 1973 absolvo-
val Pedagogickou 
fakultu v Hradci 
Králové. Oženil se, 
zplodil dva syny.     

Možná těchto pár 
vět stačilo k tomu, 
aby nemohl vyko-
návat povolání uči-
tele.

Jan Háp se po 
stránce politické 
v Proseči nijak ne-
angažuje a nemá 
veřejných funkcí. Není také záruka, 
že by jmenovaný svoje stanovisko 
jako mladý učitel změnil. Po této 
stránce by ani nebyl přínosem pro 
ZDŠ v Nových Hradech.                                                                     

Napsal tehdejší předseda VO-
-KSČ Jan Janda k  žádosti o ustavení 
učitelem na dožádání ONV Chru-
dim.

PhDr. Jan Kapusta historik umění, 
napsal na obálku knihy „krásy Slo-
venska“. (vydavatel a autor Ing. Mi-
chal Háp) Byl výraznou fotografic-
kou nadějí. Jeho vytlačení z kultury 
znamenalo přerušení výtvarného 
vývoje. Deprimován, zbaven moti-
vace, ztichl a živil se prací v kameno-
průmyslu. Miloval Slovensko,chodil 
po jeho nádherných horách a foto-
grafoval. Oprávněně bývá poukazo-

váno, že Hápovy záběry, 
nejčastěji zveřejňované v 
časopise Krásy Slovenska, 
navazují na klasické dílo 
Karla Plicky.                                                                                                                          

Přes všechny ty životní 
ústrky, měl rád Proseč, 
toulky Vysočinou a lidi, 
přesto že mu ublížili. Ne-
stačil nám všechno sdělit 
svým uměleckým proje-
vem.

Měl také i zvláštní smysl 
pro humor. Když jsme se 

vraceli pravidelně z večerního vo-
lejbalu doplnit tekutiny, prohlásil: 

„Doufám, že se najde nějakej blbec a 
poručí po malejch!“ Vždycky se našel. 
Viď Honzo!
Použito taktéž z obálky zmíněné knihy 
se svolením autora Ing. Michala Hápa.                                                          

Svatopluk Václav Vobejda  

Z historie divadelních ochotníků v Proseči XVI.
Všechny dosud konané festivaly fi-

nančně zajišťoval Okresní úřad Chrudim. 
Hlavní práci při zajišťování těchto přehlí-
dek však vždy dobrovolně, bez finančních 
nároků a obětavě zajišťovali členové diva-
delního spolku Osvětové besedy v Proseči.

  „PROSEČ TEREZY NOVÁKOVÉ 
1968“

Soutěž byla vyhlášena OOD v Chru-
dimi na jaře r. 1968 jako soutěž lidových 
autorů, kteří se z vlastního zájmu zabývají 
tímto uměleckým oborem.

Jak se ukázalo, přerostla tato soutěž 
silně rámec okresu a stala se pro všechny 
organizátory zatěžkávací zkouškou. Do 
soutěže se totiž přihlásilo 103 autorů ze 
všech koutů naší republiky, kteří oeslali 
své práce v tradičních oborech poezie – 
próza – regionální práce. Celkem 126 
prací.

Porota, jíž předsedal spisovatel Miro-
slav Hanuš, musela tedy zvládnout stovky 

rukopisných stránek.
Festival vyvrcholil ve dnech 7. - 8. pro-

since 1968 v Proseči, kde hlavní pořada-
telskou službu převzala místní OB.

Protože pro omezenou ubytovací kapa-
citu nebylo možné pozvat všechny autory, 
byli pozváni jen odměnění. I tak jich bylo 
slušný počet 18.

V sobotu 7. 12. byl uspořádán hlavní 
večer s čtením ukázek z vítězných prací. 
Večer byl opravdu krásný a plně zdařilý. 
To ještě nikdo z autorů netušil, jak jeho 
práce byla odměněna. Večer byl zakončen 
společenskou zábavou, při které hrál ta-
neční orchestr „Stareton“ z Chrudimi.

V neděli 8. 12. dopoledne byl uspořá-
dán seminář autorů s porotou, odkud si 
všichni odnesli mnoho cenných poznatků.

Odpoledne byly pak odevzdány vítě-
zům ceny a vyhlášen VI. Ročník PTN 
1970.

Jestliže jsme si dříve stěžovali na malý 
zájem veřejnosti, tentokrát tomu bylo na-
opak. Průběh festivalu sledovalo víc jak 
200 spokojených diváků a tak budeme s 
napětím očekávat, jak dopadne další roč-
ník.
   A jak to dopadlo?
I. kategorie – poezie
   l. Vladimír Brandejs
II. kategorie – próza
   1. Marcela Zimová
III. kategorie – regionální práce
   1. Svatava Sedláčková

V tomto ročníku byli zaznamenáni jen 
vítězové jednotlivých kategorií bez udání 
oceněné práce. Archiv OKS Chrudi-
m(Okresní kulturní středisko) spisovou 
agendu o festivalech už bohužel likvido-
val.  

Svatopluk Václav Vobejda
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

Usnadněte si práci 
 pronájmem plošiny s obsluhou 

údržba zeleně, veřejného osvětlení, budov 

opravy fasád, střech, okapů 

pracovní výška 13 m, boční dosah 7 m 

podvozek 4x4, hmotnost vozidla do 3,5t 
 

 

František Mokrejš                    tel: 770 613 123     
Dolní Újezd              email: doprava@cpsport.cz
                         


