zpravodaj obcí Prosečska						

Pomoc pečovatelské služby

Pečovatelská služba nabízí, od vyhlášení nouzového stavu, všem seniorům
na našem území bezplatnou pomoc s
nákupy a zajištěním léků. V případě
zájmu o pomoc se můžete obrátit na
hlavní pečovatelku Marii Doležalovou (tel. 734 578 708) nebo sociálního pracovníka Stanislavu Češkovou
(tel. 775 384 772).

Prominutí opožděných plateb

S ohledem na současnou situaci a
uzavření pokladny městského úřadu
schválila Rada města Proseč dne
27. března 2020 usnesení, kterým
potvrdila a navíc prodloužila rozhodnutí starosty města ze dne 13. března
2020 o prominutí penále a případných
sankcí za opožděné platby místních
poplatků (za psa, odpady, apod.) a
faktur za stočné, případně nájemné,
pokud bylo placeno v hotovosti, a to
až do 30. června 2020. U popelnic nebude do konce června svozovou firmou
kontrolována nalepená známka a budou vyváženy nadále bez komplikací.
Město Proseč preferuje bezhotovostní platby převodem na účet, informace o způsobu naleznete na internetových stránkách města, úřední desce
před úřadem nebo se můžete s dotazy obrátit telefonicky přímo na paní
Vlastu Zárubovou (tel. 468 005 024).

Uzavření městského úřadu

Na základě rozhodnutí starosty
města ze dne 13. března 2020 byl uzavřen městský úřad v Proseči, rozhodnutí bylo následně nahrazeno opatřením Vlády České republiky ze dne
15. března 2020. Pár lidí se v té době
vyjádřilo ve stylu, že jsme se izolovali
nebo vás dokonce opustili, my naopak potřebovali získat čas a prostor,
abychom připravili sebe, pečovatelskou službu a hasiče na novou situaci
a mohli tak maximálně pracovat pro
vás, své občany, pomáhat vám a udržet
další chod našeho města.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v této
těžké době pro nás všechny.
Všichni se právě vyrovnáváme se zcela novou situací, kterou jsme si před pár
měsíci ještě neuměli vůbec
představit, a kterou nikdo
z nás ani neočekával. Celý
svět se v současné době potýká s rychle se šířící nemocí
s označením Covid-19,
která způsobuje potíže s dýcháním a postihuje především starší občany.
Nouzový stav, který byl vyhlášen Vládou
České republiky dne 12. března 2020, a bude
trvat nejméně do konce dubna, přinesl nám
všem nové povinnosti, omezení a zákazy.
Cílem všech opatření je zmírnit rychlost šíření nové nemoci a připravit zdravotní zařízení na příjem nových pacientů. Je to hra
o čas. Nyní je důležité především ochránit
nejvíce zranitelnou skupinu, kterou jsou nemocní a senioři.
Město na krizovou situaci zareagovalo
velmi rychle, nabídli jsme okamžitě všem
seniorům bezplatnou pomoc pečovatelské
služby a další pomoc nabídli dobrovolní hasiči ve spolupráci s městem. Dále jsme zcela
sami, bez podpory státu, zajistili pro všechny
občany s trvalým pobytem, ale i pro občany,
kteří zde nemají trvalý pobyt, ale žijí zde,
bavlněné roušky, které jsme s pomocí dobrovolníků dokázali roznést během několika hodin do všech schránek a stihli to do dne, kdy
byla zavedena povinnost všem nosit roušky.
Celkem se rozdalo 2300 roušek.
Kromě roznosu roušek se nám podařilo
získat pro seniory a rodiny s dětmi potraviny, které byly původně určené pro školy, a
s pomocí dobrovolných hasičů Záboří, České
Rybné, Miřetína a dalších dobrovolníků je
roznést do domácností. Město zakoupilo také
dezinfekci na ruce pro občany a nyní připravujeme její roznos do každé domácnosti.
Spoluprací s jednotkou dobrovolných
hasičů Proseč, kterou město narychlo dovybavilo rozprašovači a dezinfekcí, byla
zahájena preventivní dezinfekce veřejných
prostranství, náměstí, čekáren a kontejnerů
na tříděný odpad. Dezinfekce těchto míst se
provádí dvakrát týdně. Město zároveň zakoupilo ozonový generátor, kterým je možné
bezoplachově dezinfikovat objekty uvnitř.
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Město musí nyní, kromě
běžného provozu a realizace
investičních akcí, řešit také
celou řadu nových úkolů a
povinností, jako je informování občanů, zajištění
bezpečnosti zaměstnanců
pečovatelské služby, hasičů,
dobrovolníků, obsluhy čistírny odpadních vod, nový
způsob nakládání s odpady
nebo rozvoz ochranných pomůcek pro lékaře.
Ochranných pomůcek je na trhu nedostatek,
stát jich nemá dost ani pro lékaře a zdravotníky. Zaměstnanci sociálních služeb, dobrovolní hasiči a běžní občané nemohou od státu
očekávat nic. Jsme v tom jako občané a město
sami. Rozhodli jsme se proto na nic nečekat a realizovat vlastní nákupy dezinfekce,
ochranných pomůcek, respirátorů, rukavic,
brýlí a v současné době mohu s klidem říci,
že město má dostatečné zásoby ochranných
pomůcek pro pečovatelskou službu, hasiče a
všechny dobrovolníky na několik měsíců.
Město zároveň zakoupilo vlastní 3D tiskárnu, která bude jednou sloužit k výuce dětem na základní škole. Ve spolupráci s SDH
Proseč, Iveco Bus a Kamilem Dostálem z
České Rybné jsme na této tiskárně začali
tisknout a vyrábět vlastní ochranné štíty a
pomáháme tak lékařům, zdravotníkům a
hasičům v rámci celého kraje. Dodnes jsme
rozdali více než 200 kusů štítů potřebným.
Město také věnovalo jménem všech prosečských občanů více než 700 bavlněných roušek
nemocnicím a domovům pro seniory v kraji.
Děkuji všem, že pochopili vážnost situace a dodržují všechna nařízení a opatření.
Chápu, že je nová situace pro všechny obtížná, trvá dlouho a bude ještě trvat nějaký
čas, přesto bych chtěl požádat všechny občany,
aby na sebe dávali pozor a vyvarovali se
možným rizikům.
Zároveň děkuji všem, kteří seniorům a potřebným nyní pomáhají, ať už šijí ve svém
volném čase roušky, zajišťují nákupy nebo
léky. Děkuji s úctou a pokorou všem lékařům, zdravotníkům, pečovatelkám, hasičům,
prodavačům a dobrovolníkům, kteří se snaží
ostatním v této těžké době pomáhat.
Věřím, že to společně zvládneme.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Jak platit městu bezhotovostně
místní poplatky a faktury

V souvislosti se současnou mimořádnou situací upřednostňuje město
Proseč bezhotovostní platby a to převodem na účet. Týká se to především
těch, kteří dosud využívali hotovostní
platby pro úhradu místních poplatků
za psa, odpady nebo z pobytu a také
faktur za stočné, případně nájemné.

Platba poplatku za odpady:
Číslo účtu: 1141642319/0800
Variabilní symbol pro čísla popisná:
1340XY
Variabilní symbol pro čísla evidenční:
1340X0Y
X = kód obce
Proseč 1
Podměstí 2
Záboří 3
Paseky 4
Martinice 5
Česká Rybná 6
Miřetín 7
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor:
čp. 421 Proseč 13401421
ev.č. 17 Mířetín 13407017

Zrušené akce v Proseči

V návaznosti na nouzový stav a přijatá
opatření byly zrušeny všechny kina, koncerty a divadelní představení v Proseči plánovaná na březen, duben a květen 2020.
V případě že jste si již zakoupili lístek,
prosíme o strpení, pokusíme se vyjednat
náhradní termíny, případně jsme připraveni až do konce srpna 2020 vrátit peníze.
Stejně tak jsme byli nuceni společně
se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale
zrušit letošní jubilejní 20. ročník závodů
Cyklo Maštale, který se měl konat dne
20. 6. 2020. Termín pro nový ročník byl
stanoven na 19. 6. 2021.
V současné době sledujeme situaci a
stále nevíme, co bude s Talk Show „Když
princové jsou na draka“, letním kinem a
hudebním festivalem Šumsadu. Do doby
vyřešení byl pozastaven předprodej na
všechna vystoupení a představení v letošním roce. Omlouváme se za komplikace
a děkujeme za pochopení.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Poděkování

Děkujeme za prosečské občany a
hlavně za seniory všem těm, kteří pomáhají v současné nelehké situaci nouzového stavu a karantén v souvislosti
s koronavirovou epidemií. Děkujeme
hlavně ženám, které ušily neprodleně
obličejové roušky pro spoluobčany a
děkujeme městskému úřadu za jejich
zajištění i distribuci až do schránek.
Jsme vděčni také za včasné informace
v městském rozhlase, mobilech a na
stránkách města o všech prováděných
opatřeních. Obdivujeme a oceňujeme
nelehkou práci zdravotníků, hasičů,
prodavačů v obchodech a vůbec všech,
kteří se podílejí na zvládání současné
těžké situace.
Myslíme, že můžeme slíbit za seniory, že budeme opatrní, zodpovědní a
ukáznění v dodržování doporučených
opatření.
Klub seniorů Proseč

Platba poplatku ze psů:
Číslo účtu : 1141642319/0800
Variabilní symbol: 1341XY (postup
sestavení variabilního symbolu je stejný
jako u poplatku za komunální odpady
Platba faktur převodem na účet:
V aplikaci své banky zadáte číslo
účtu uvedené na faktuře, variabilní
symbol uvedený na faktuře a částku,
která bude shodná s částkou uvedenou
na faktuře, prosím nezaokrouhlujte.
Děkujeme za pochopení a pomoc,
v případě dalších dotazů k bezhotovostním platbám kontaktujte paní
Vlastu Zárubovou telefonicky na čísle
468 005 024 nebo e-mailem
pokladna@prosec.cz

Prosečský zpravodaj 3-4/2020

Vše důležité o roušce
I podomácku vyrobená 100 % bavlněná rouška velmi efektivně chrání okolí
před vykašlanými infekčními částicemi.
Zatímco lidé bez roušky vykašlali podle
studií v průměru 200 infekčních kapének,
lidé s vlastnoručně vyrobenou rouškou
pouze 43. Samozřejmě velmi záleží i na
kvalitě bavlny a hustotě látky.
Jak se o roušku starat?
Nejjednodušším způsobem, jak roušku
sterilizovat pro další použití, je vyvaření.
Nechte vodu s rouškami projít minimálně
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5 minut varem a usušte. Roušky lze samozřejmě i prát odděleně v pračce na teplotu 90 °C.
Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit,
ideálně párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak alespoň na nejvyšší stupeň po
dobu 5 minut.
Jak často roušku měnit?
Při dýchání přes roušku látka postupně
vlhne, což zhoršuje její filtrační vlastnosti.
Není vhodné nosit jednu roušku déle než
6 až 8 hodin.

www.prosec.cz

Roušky pro všechny občany

Město zajistilo pro všechny své občany
s trvalým pobytem několik tisíc bavlněných roušek. Díky nařízení vlády ze dne
18. března 2020 bylo rozhodnuto o okamžité distribuci roušek do domácností.
Pomocí skupiny dobrovolníků dostal
každý dospělý, ale i každé dítě v Proseči
vlastní roušku v obálce do své poštovní
schránky. V obálce pro každou rodinu byl
kromě roušek i návod na výrobu vlastní
roušky a průvodní dopis, jak se správně

rouška používá. V následujícím týdnu
byly doručeny roušky i zájemcům, kteří v
Proseči trvalý pobyt nemají.
Velké poděkování patří skupině šiček z
projektu „Podporujeme české ženy.cz“ pod
vedením Ivony Svobodové, šicí dílně v
Nových Hradech „Hand made by Luci“
pod vedením Lucie Ježkové Jánošíkové a
samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří s
realizací tohoto nápadu pomáhali.
Jan Macháček, starosta města

Dezinfekce míst v Proseči

Město Proseč hned na začátku
března zareagovalo na zhoršující se
situaci a pořídilo okamžitě sadu postřikovačů a dezinfekci. Jednotka SDH
Proseč provádí pravidelně preventivní
dezinfekci frekventovaných míst na
náměstí, čekáren a míst, kde se setkávají starší občané, např. před pečovatelskými domy. Díky všem za pomoc.
Miloslav Hurych, místostarosta města

BUĎTE INFORMOVÁNI!

Jako jeden z hlavních informačních
kanálů nejen v aktuální situaci využívá
město Proseč kromě webu, sociálních sítí,
městského rozhlasu a dalších také platformu Mobilní Rozhlas. Zde máme možnost komunikovat pomocí e-mailů, mobilní aplikace nebo pomocí SMS zpráv.
Chtěli bychom apelovat na všechny z
Vás, kteří jste v platformě Mobilní rozhlas plně registrovaní, kontrolujte prosím vaše e-mailové schránky a doručené
zprávy z této platformy (kontrolujte případně i složky nevyžádané pošty, kde
může u některých poskytovatelů e-mailových schránek zasílaný obsah končit).
Vy, kteří jste registrovaní, ale nemáte
zadanou e-mailovou adresu, kterou jinak
běžně používáte, zvažte doplnění své registrace o tento kontaktní údaj. E-maily
umožní výrazně lépe sdílet informace
oproti SMS zprávám, které sice umožňují
sdílet rychle informace s vysokým pokrytím napříč registrovanými, ale ve značně
omezeném obsahu a s omezenou přehledností v případě obsáhlejších informací.
Pokud ještě registrovaní nejste, zvažte,
zda by pro Vás tento informační kanál
také třeba nebyl vhodný.
Ale především!!! Ti z Vás, kteří máte ve
svém okolí někoho, o kom víte nebo tušíte, že by mohl mít problém s přístupem
k aktuálním informacím, pomozte jim
prosím s registrací do platformy Mobilní
rozhlas případně zpočátku s jejím využíváním, nebo se případně snažte jim dů-
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ležité informace předat jiným způsobem.
Jedná se především o seniory, pro které
je využívání moderních komunikačních
technologií komplikované a kteří tedy
často nevyužívají ani jiné další komunikační kanály, kterými jsme schopni velmi
rychle poskytovat aktuální informace.
Děkujeme!
Registraci nových uživatelů a úpravy
již existujících registrací provedete na
https://mestoprosec.mobilnirozhlas.cz
nebo pomocí mobilní aplikace Mobilní
Rozhlas.
Na stejném webu po přihlášení také
uvidíte přehledně archiv všech rozesílaných příspěvků týkajících se našeho
města. Pokud se tedy registrujete až nyní,
nepřijdete díky tomuto archivu o již proběhlé rozesílky.
Osobní registrace tištěným přihlašovacím formulářem bohužel z důvodu aktuálních opatření není možná.
V
případě
jakýchkoliv
dotazů je Vám k dispozici e-mail:
mobilnirozhlas@prosec.cz
Ondřej Klofát, správce mobilní aplikace

str. 3

www.prosec.cz

Potraviny pro seniory

Město Proseč získalo několik tun
potravin, původně určených pro školy.
Protože jsou v současné době školy zavřené, rozhodli jsme se jimi obdarovat
své občany, především seniory a rodiny
s malými dětmi, kteří to mají v dnešní
těžké době složité. Za pomoc a spolupráci, v rámci této akce, velmi děkuji
Blance Vopařilové, která tuto možnost
zprostředkovala, dále SDH Záboří,
SDH Česká Rybná, SDH Miřetín a
všem dobrovolníkům.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Rouškovník

Vážení spoluobčané!
SDH Proseč a město Proseč se rozhodli
zřídit “Rouškovník” pro občany, kteří chtějí
v této nelehké době pomáhat tím, že ušijí
roušky, ale nemají kontakty a nevědí komu
je darovat.
Nabízíme Vám možnost ušité roušky uložit do Rouškovníku, který je umístěn v budově městského úřadu vedle Pošty a my se
postaráme o to, aby se Vaše roušky dostaly k
potřebným.
Prosíme, ukládejte vyrobené roušky v uzavřených sáčcích s visačkou nebo jinak viditelně označené Vaším jménem a počtem kusů,
abychom z hygienického důvodu nemuseli
manipulovat s jednotlivými rouškami.
Věříme, že v našem městě je spousta
“dobrých duší”, která se do této pomoci zapojí (nebo již zapojila) a i díky Vám to
SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME!
DĚKUJEME!
SDH Proseč

Obchodníci nám pomáhají

Vietnamští spoluobčané z prodejny
JIP "U radnice" věnovali našemu městu
dar v podobě jídla, pití a sladkostí, který
máme rozdělit mezi ty, kteří nám v této
těžké době pomáhají. Dar byl předán
hasičům, pečovatelkám a dobrovolníkům.
Další vietnamští spoluobčané z prodejny z druhé strany náměstí přispěli
finančně na pořízení ochranných pomůcek pro pečovatelky, dobrovolné hasiče a
dobrovolníky.
Děkujeme všem za pomoc a věříme,
že to společně zvládneme. Velmi si Vaší
pomoci vážíme.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Rozdáváme roušky potřebným

Město Proseč, SDH Proseč a dobrovolníci se rozhodli pomoci potřebným v
regionu a darovali jsme společně více než
700 bavlněných roušek pro opakované
použití. Roušky šly třeba do Chrudimské
nemocnice, Svitavské nemocnice nebo
Domu pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě.
Společný projekt „Rouškovník“ má za
cíl sbírat roušky od dobrovolníků, kteří je
šijí s úmyslem pomoci druhým a předávat
je těm, kteří je skutečně potřebují a nebudou řešit jejich barvu nebo vzhled. Děkuji
za pomoc Evě Daňkové, „šičkám“ a všem,
kteří mají srdce na správném místě.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Proseč vyrábí štíty pro lékaře, zdravotníky a hasiče v celém kraji

Město rychle zareagovalo na velký nedostatek zdravotnického materiálu zejména štítů a zakoupilo 3D tiskárnu na
které začalo tyto štíty vyrábět. Až tyto
špatné časy jednou skončí, bude tiskárna
sloužit dětem k výuce na naší základní
škole. Pro zvýšení vyrobeného počtu kusů
zakoupil stejnou 3D tiskárnu také sám
Sbor dobrovolných hasičů Proseč. Štíty
vyrábíme díky pomoci Kamila Dostála z
České Rybné, který pro nás řeže laserem
potřebné komponenty a také díky firmě
Iveco Bus, která se částečně finančně podílela na zajištění materiálu pro výrobu
štítů. Velké díky si zaslouží především
Ondřej Hanus z Proseče, který se celé
výroby ujal, koordinuje výrobu a kompletaci štítů. Všem výše uvedeným patří mé
osobní díky.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Pomáháme tam, kde je to teď opravdu
potřeba, rozdali jsme více než 200 štítů:
- Zdravotnická záchranná služba Skuteč
- Zdravotnická záchranná služba Hlinsko
- Zdravotnická záchranná služba VM
- Zdravotnická záchranná služba Seč
- Zdravotnická záchranná služba Holice
- Pardubická nemocnice (JIP)
- Chrudimská nemocnice
- Svitavská nemocnice (JIP)
- Hasičský záchranný sbor Chrudim
- Hasičský záchranný sbor Hlinsko
- Senior Centrum Skuteč
- Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto
- Domov Na cestě Skuteč
... a mnoha dalším
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Poděkování vedení a zástupcům města

Možná trošku opožděně, ale přece se
chci připojit k pochvale vedení a zástupců
Města Proseč, stejně tak všech dalších
dobrovolníků, kteří pomáhají a NĚCO
dělají (v tuto chvíli je to NĚCO vlastně
víc, než hodně!).
Ne každá obec (jen když se rozhlížím
kolem Proseče) dokázala okamžitě zareagovat a zajistit pro své obyvatele povinnou roušku. Ve skutečnosti, kdo chce
pravidla dodržovat, má určitě pro začátek
doma šátek, šálku. Bohužel – OPĚT se
okamžitě najdou i tací, kteří kritizují, pomlouvají „Roušky jsou takové nebo makové“ přitom možná jen ještě nepřišli na
to, jak si tu roušku správně uvázat – což
vím z vlastní zkušenosti. Navíc, jak již
bylo i jinde zmiňováno, je to nová situace,
nikdo jsme nikdy nic takového nezažil,
učíme se s tím teprve žít, i roušky jsou ve „
fázi vývoje“ ! Sama zkouším již čtvrtý typ
roušky – vedle roušky, kterou jsem dostala z obce mi je nezištně ušila sousedkazde opět velké díky. Nám „brýlovcům“
není jednoduché nasadit na obličej něco,
co bude vyhovovat celý den v práci, aby
docházelo co nejméně k zamlžení brýlí.
Nikdo z těch, kteří „ vykřikují co je špatně
a jak by to mělo být správně“ si určitě
nedovedl ušít roušku ani pro sebe. Vím
o jedné slečně, která nemá šicí stroj, ale
šije pro své známé v okolí roušky ručně!!
(opět klobouk dolů! )
To opravdu je naše společnost na tom
tak, že čekáme, až nám všechno spadne
do klína,že čekáme, že nás někdo zachrání? Když nám někdo podle mož-

Poděkování

Jako prosečtí skauti bychom v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru rádi
vyjádřili svůj dík i podporu všem, kteří v
této nelehké době, při péči a zajišťování
všeho potřebného, obětavě nasazují své
zdraví. Máme na mysli zejména zdravotníky, hasiče, policisty, sociální pracovníky, prodavačky a mnohé další. Velmi
si vážíme zodpovědného přístupu vedení
města, které rychle zareagovalo a pro své
občany zajistilo ochranné prostředky, ve
spolupráci s místními hasiči pak vyrábí
ochranné štíty pomocí 3D tiskáren, které
pomáhají i mimo území města. Děkujeme.

ností pomáhá, tak si toho ani nevážíme?
Momentálně se opravdu zachráníme
jenom tak, že budeme dodržovat pravidla, nebudeme na sebe útočit, nebudeme
nevraživí a nenávistní a budeme ohleduplní k ostatním třeba zrovna tím, že
budeme nosit roušku! JAKOUKOLIV
ROUŠKU! Když někdo vede řeči o tom „
která rouška je na prd“, nechť přiloží ruku
k dílu a vybaví své spoluobčany rouškou,
která bude „lepší“. Takový člověk evidentně myslí jen sám na sebe, jde mu o to,
aby ochránil především sám sebe, možná
ani nepochopil o co vlastně nyní jde. Kdo
nosí JAKOUKOLIV roušku, aby zmírnil
šíření kapének ze svých dýchacích cest a„
podrží je ve své roušce“, chrání, alespoň
nějakou měrou, všechny kolem sebe! Bohužel, měli bychom k tomu přistupovat
tak, že v tuto chvíli jsme každý z nás potencionálním nosičem viru, jenom o tom
možná ještě nevíme!
V kritické situaci vždycky nejlépe poznáme, kdo jaký je. Na jedné straně jsou
lidi, kteří okamžitě reagují, respektují situaci, vezmou si na ústa a nos již zmíněnou šálu- šátek, rozstřihnou staré tričko a
vyrobí provizorní roušku zkrátka dodržují
pravidla, snaží se přizpůsobit nařízením,
snaží se nedělat zbytečné problémy, snaží
se najít způsob jak si nakoupit, aby co
nejméně komplikovali již tak nepříjemnou situaci. Na druhé straně jsou ti, kteří
„dělají vlny“, vyhledávají nesváry, dělají
potíže (copak opravdu je NYNÍ nutné
každý den jíst jen čerstvé rohlíky? Včerejší by nám zažívacím traktem nepro-

budou potřebovat, a to s nákupy potravin,
výrobou či distribucí ochranných prostředků nebo jinou činností. Neváhejte se
na nás kdykoli obrátit.
Kontakt:
Vanda Šlechtová, 606 766 845

Skautská pomoc

Článek a pár fotek z našeho plesu
najdete v příštím čísle zpravodaje.

Poděkování

Každý skaut či skautka jsou připraveni
v každé době sloužit vlasti i bližním tak,
jak jim ukládá skautský slib. Jsme připraveni pomoci městu, pečovatelské službě,
jednotlivcům a všem, kteří naše služby
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šly? To nám opravdu ještě není tak moc
zle, když nejsme schopni trošku „slevit“!
AVŠAK! Už bychom se OPRAVDU
všichni měli bát, ABY HŮŘ NEBYLO
a hlavně přemýšlet, co PRO NEŠÍŘENÍ
VIRU DĚLÁME KAŽDÝ Z NÁS ZA
SEBE!
Ještě pro naše „chalupáře“. Neberte to,
když vás „město Proseč“ žádá, ať „ nevycházíte“, jako útok na vaše osoby. Není
to nic proti vám, je to prevence. Když už
na své chalupy přijedete, opravdu berte
ohledy. Zatím jsme v Proseči a blízkém
okolí šťastní, že zde ještě žádný případ
nemáme. Opravdu to chcete být zrovna
vy, kdo nám sem tu “potvoru“ přivezete
z města, kde se ta „hrůza“ už rozjela ve
velkém?
V krátkosti chci pochválit prodavačky v
naší místní „samoobsluze“. Myslím si, že
s takovou důsledností (pravidelně desinfikují košíky, připomínají rozestupy ve
frontě, myjí dveře) se nesetkáme v každém obchodě. I jim bychom se měli hluboce poklonit, protože ani zde to nemají v
současné době vůbec lehké.
Na závěr si dovolím ještě moudro, které
nás učívaly už naše babičky: „Když už z
nějakého důvodu nemůžeš, nebo nechceš
někomu pomoct, tak mu alespoň neubližuj, neházej klacky pod nohy, nepomlouvej ho a neznevažuj ničí práci, když nevíš
co ve skutečnosti obnáší !„
S přáním lepších dní a pevného zdraví
pro všechny
Eva Petříčková, Proseč u Skutče

Děkuji městu Proseč za blahopřání
a dar k mým narozeninám.
Marie Kašparová
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Masopust v Záboří

Dne 22. února uspořádali hasiči ze
Záboří v pořadí již 34 masopustní průvod. Tato tradice byla obnovena v roce
1985. Letos se v průvodu objevilo kolem
40 různých masek, které pod vedením
Laufra obcházely stavení v této části našeho města. Obyvatelům každého domu
zahrály, zatančily a zároveň popřály dobrý
rok a pevné zdraví. Děkujeme všem za
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vřelé přijetí, poskytnuté masopustní pohoštění a společné pobavení.
Věříme, že současné neblahé období
všichni ve zdraví překleneme a budeme se
těšit na společné setkání při masopustním
průvodu v roce 2021.
Za SDH Záboří
Petr Zanina, kronikář
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UZAVŘENÍ OBJEKTŮ

V návaznosti na mimořádná opatření,
která mají za cíl omezit šíření onemocnění COVID – 19, budou UZAVŘENY
veškeré objekty spravované Sdružením
obcí Toulovcovy Maštale a to následovně:
- rozhledny Toulovcova, Terezka a Bo- turistická ubytovna Toulovec v Proseči
růvka do konce května,
do konce června.
- Muzeum dýmek Proseč do konce
Uzavření objektů se může prodloužit v
května,
závislosti na vývoji celé situace a dalších
- Turistické informační centrum Mašnařízení vlády. O těchto skutečnostech
tale do konce května,

Závod Cyklo Maštale 2020

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

ZRUŠEN!

Milí příznivci závodu Cyklo Maštale,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními a cílem omezit šíření onemocnění
Covid-19 jsme se rozhodli, že letošní
závod se konat nebude a je zrušen.
Mrzí nás to, ale v tuto chvíli je nejdůležitější zdraví nás všech. Závodníkům, kteří již uhradili startovné, bude
částka vrácena obratem zpět na účet.
Již nyní si do svého kalendáře můžete zapsat datum 19. 6. 2021, kdy
odstartuje jubilejní 20. ročník tohoto
závodu. Moc se na vás těšíme.
Přejeme vám pevné zdraví a hodně
sil.
Za tým pořadatelů Lucie Oherová,
ředitelka SOTM

Vás budeme včas informovat. Návštěvy
zmíněných objektů nebudou v uvedeném
období možné ani po předchozí telefonické domluvě. Za vzniklé komplikace se
velice omlouváme a děkujeme za pochopení.
Přejeme Vám hodně zdraví, sil a dobré
nálady.
Za SOTM Kateřina Zelenková

hledá posily do svého týmu na následující pozice:

PRACOVNÍK ÚKLIDU
Nabízíme:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

místo výkonu práce v Proseči - turistická ubytovna Toulovec,
finanční ohodnocení 100 Kč/hod,
pracovní poměr sjednaný na základě dohody o provedení práce,
dlouhodobou brigádu,
flexibilní pracovní dobu, kterou je však nutné přizpůsobit četnosti střídání návštěvníků,
minimálně však 1x týden,
nástup možný ihned.

Požadujeme:
▪
▪
▪

věk min 18 let,
manuální zručnost a pečlivost,
zodpovědný přístup k práci, časovou flexibilitu a chuť
do práce.

OBSLUHA ROZHLEDEN NA MĚSÍC ČERVEN - VŠEDNÍ DNY
Nabízíme:
▪
▪
▪
▪

místo výkonu práce v okolí Proseče - Toulovcova rozhledna (Budislav), rozhledna Terezka
(Paseky), rozhledna Borůvka (Hluboká),
finanční ohodnocení 90 Kč/hod,
pracovní poměr sjednaný na základě dohody o provedení práce,
pracovní dobu od 10 do 16 hod zejména ve všední dny měsíce června.

Požadujeme:
▪
▪

věk min 18 let,
zodpovědný přístup k práci, časovou flexibilitu, komunikační schopnosti
a chuť do práce.

V případě zájmu se v co nejkratší době obracejte na email tic@mastale.cz, případě na tel. 775 339 104.
Za SOTM Kateřina Zelenková

Prosečský zpravodaj 3-4/2020
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Jsem senior, co mám dělat?

VYHNĚTE SE KONTAKTU S DALŠÍMI LIDMI
Kontakt s dalšími lidmi velmi zvyšuje
riziko nákazy. Můžete chodit ven, na
procházky i do obchodu, ale dodržujte
preventivní opatření a buďte ohleduplní
k ostatním. Udržujte odstup od ostatních,
povídejte si max. 2 najednou. Pro klienty
pečovatelské služby platí procházky do
přírody s ohledem na ostatní klienty.
NEPODÁVEJTE SI RUCE
Může se to zdát nezdvořilé, ale pozdravit lze úklonou hlavy i jinými způsoby.
Klíčové je vyhnout se fyzickému kontaktu
s dalšími lidmi. Totéž platí i pro objímání
se nebo polibky na tvář apod.
BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO
ELEKTRONICKÉM KONTAKTU
Propojte se s rodinou i známými. Máte-li připojení k internetu, můžete využít
služby jako Messenger, WhatsApp atd.
OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY
Nevystavujte se zbytečnému riziku a
nezvěte si domů návštěvy, pokud to není
nezbytně nutné. Aktuálně jsou zakázány
návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních.
NECHTE SI POMOCI S NÁKUPY
Abyste se nemuseli vystavovat setkání
s desítkami dalších lidí v obchodech a na
dalších veřejných místech, nechce si pomoci s nákupy od rodiny, pečovatelské
služby, známých nebo sousedů.

VYUŽIJTE E-RECEPT
eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně
chodit do ordinace.
VYCHÁZEJTE VE VHODNÝ ČAS
Pokud jste senior, a i přes doporučení si
chcete jít sám nakoupit, zvolte dobu mezi
7. a 9. hodinou dopoledne, kdy jsou obchody čerstvě vydezinfikovány.
*Vláda doporučuje seniorům nad 70 let,
pokud je to možné, nevycházet ven vůbec*.

CO KDYŽ NEMÁTE ROUŠKU/RESPIRÁTOR?
Pokud máte příznaky onemocnění, nemůžete sehnat rouškou a nechcete nakazit
okolí, zkuste si vyrobit provizorní roušku
z jakékoli bavlněné či lněné tkaniny. Je to
lepší než nic.

Jak pomoci seniorům?

BUĎTE VNÍMAVÍ A OHLEDUPLNÍ
Je důležité, aby se každý z nás choval
co nejzodpovědněji a co nejohleduplněji.

Senioři patří k nejvíce ohroženým skupinám lidí a potřebují ochránit před virem,
ale i před strachem. Počítejte s tím, že to
může trvat týdny, možná i tři či čtyři měsíce.
BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO
ELEKTRONICKÉM KONTAKTU
Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené
skupiny vzhledem k důsledkům možné
nákazy. Pomozte jim, aby zůstali doma
a vycházeli ven jen zcela výjimečně. Pomozte jim propojit se se známými i rodinou, pokud ji nemají na blízku.
OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY
Nevystavujte starší a nemocné lidi zbytečnému riziku. Aktuálně jsou zakázány
návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních.
POMÁHEJTE S NÁKUPY
Každý z nás může pomoci svému sousedovi s nákupem či dalšími potřebami,
aby senior nemusel být vystaven setkání
s desítkami dalších lidí v obchodech a na
dalších veřejných místech.
POMOZTE JIM S E-RECEPTY
eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně
chodit do ordinací. Pokud senior ve vašem okolí nemá chytrý telefon nebo e-mail či s nimi neumí dobře zacházet,
můžete nabídnout své mobilní číslo nebo
e-mail. Lékárna potřebuje jen čárový kód.
POMOZTE S DODÁNÍM ROUŠKY

Nové knihy v Městské knihovně Proseč - co pro vás připravujeme až znovu otevřeme

Beletrie:
Vlastimil Vondruška – Ulička hanby,
Husitská epopej VII. (1472-1485: Za
časů vlády Vladislava Jagelonského),
Svatopluk Doseděl – Krvavá hostina,
Eva Weaver – Loutkář z ghetta, Anne
Jacobs – Venkovské sídlo: Zlaté časy,
Jojo Moyes – Krasojezdkyně, Tim Weaver – Žena mého života, Harlan Coben
– Přistižen, Camilla Läckberg – Strážce
majáku, Paula Daly – Přátelé měj nablízku, Sally Hepworth – Tajemství porodních bab, Sofia Lundberg – Otazník
je polovina srdce, Nora Roberts – Tanec
větru, Dorothy Garlock – Otevřená ná-
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ruč, Víc než vzpomínka, Virginia Macgregor – Jak to vidí Milo, John Galsworthy – Sága rodu Forsytů, Sophie
Van der Stap – Dívka s devíti parukami,
Marjorie Celona – Chybějící díl, John
Francome – Jako kámen, Kathleen
Winsor – Věčná Ambra, Vlasta Pittnerová – Maloměstští vlastenci, Jejich
láska, Milan Brašna - Přežít svou smrt,
Jiří Soukup - Pomsta manželce, Jan
Vašek – Mrtvola v kufru auta, František Uher – Dívka s vůní pekařovy dcery,
Červen, červenec, Ladislav Beran – Lovec paměti, Roman Cílek – Kdo má
hodně, chce víc, Hra na hluchou bábu
Naučná literatura:
Serhii Plokhy – Černobyl: Historie jaderné katastrofy, Pavel Kosatík – Jan
Masaryk, Ann Kirschner – Salin dar,
Adolf Burger – Ďáblova dílna, Radkin
Honzák – Všichni žijem v blázinci, Pierre Richard – Jako ryba bez vody, Pat-
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rick de Funes – Louis de Funes, Annie
Girardot – Horká krev, Zdeněk Pousta
– Vzpomínky na 17. listopad 1939
Knihy pro děti:
Alexandra Niklíčková – Staré pověsti
české, J. K. Rowling – Harry Potter a
Kámen mudrců, Jeff Kinney – Deník
malého poseroutky: Výprava za teplem,
Alice Pantermüller – Lenčiny katastrofy: Mezi ovcemi a slepicemi, Shannon Hale – Ledová past
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VÝZDOBA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Na jedné schůzce žákovského parlamentu padl návrh, že by
se obnovila výzdoba ve školní jídelně. Realizaci tohoto návrhu
si vzala na starost Natálie Džbánková ze 4. třídy, která pozvala
zaměstnance školní jídelny na příští schůzku žákovského parlamentu. Na další schůzku žákovského parlamentu tedy přišly i
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paní kuchařky a my jsme jim prozradili náš plán. Paní kuchařky
se tohoto plánu s radostí ujaly a vymyslely, čím by se dala jídelna
vyzdobit. Paní kuchařky sehnaly potřebné materiály a spolu s
dětmi, nejen ze školní družiny, jídelnu vyzdobily.
Anna Cachová, mluvčí Žákovského parlamentu
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ZPÍVÁNÍ CVRČKŮ PRO RODIČE

Ve čtvrtek 23. ledna malí Cvrčci z Motýlkové a Beruškové
třídy pod vedením paní učitelky Ilony Šenkýřové a paní učitelky
Jany Vaňousové potěšili svým vystoupením rodiče a rodinné příslušníky. Program se všem líbil a děti si odnesly nejen potlesk,
ale i pochvalný list se sladkou odměnou.
Mgr. Hana Vobejdová

BRUSLENÍ 2. STUPEŇ

PRVŇÁČCI SE VYPRAVILI DO MŠ

V pondělí 3. 2. 2020 jsme se vypravili s prvňáčky do mateřské
školy s prvním vysvědčením. Moc jsme se tam těšili. Poseděli
jsme chvíli v kroužku s předškoláčky, popovídali jsme si o tom,
co všechno už umíme a na co se předškoláci nejvíc těší do školy.
Naši žáčci 1. třídy se nejvíc těšili na to, že si budou moci opět
ve školce pohrát se svými oblíbenými hračkami, paní učitelky
nám představily také hračky úplně nové. Velice se nám tam líbilo a domluvili jsme si další návštěvu, tentokrát nejspíš přijdou
budoucí školáci k nám do školy.
PaedDr. Hana Mrkosová, tř. uč.
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NAŠI OLYMPIONICI

Tak jak u nás probíhala sportovní olympiáda, právě tak jsme
se zúčastnili i olympiád vědomostních. Ti, kteří na nich soutěžili, se s námi podělili o své zážitky.
Dne 18. února jsme se s Filipem Müllerem ze 7. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce. Nejdříve jsme si vylosovali pořadové číslo. Pak začala vlastní soutěž. Plnili jsme různé úkoly:
zkoušení, test, ale také poslech. Naše umístění dopadlo takto: já
jsem obsadil 4. místo a Filip Müller 7. místo.
Šimon Lustyk

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2. 2. – 8. 2. 2020

Ve středu 22. ledna jsem se zúčastnila se svou spolužačkou
Veroniku Jankovou okresního kola Olympiády v českém jazyce.
Ráno jsme dojely autobusem do Chrudimi. Olympiáda se konala v Domě dětí a mládeže. Zde nám byla přidělena soutěžní
čísla a byly jsme zařazeny do příslušné třídy. Test se skládal ze
dvou částí. První byla gramatická a druhou část tvořil sloh, který
byl na téma: „Kdybych měl(a) Aladinovu lampu...“
Já jsem se nakonec umístila na 11. místě, Verča na 13. místě.
Jsme rády, že jsme se zúčastnily a že jsme získaly novou zkušenost.
Tereza Tobiášová

Jako každý rok i letos se žáci 6. ročníku vypravili na lyžařský
výcvik do hor. Protože ve výpravě zbylo několik volných míst,
cestovali s nimi i spolužáci ze 7. a 8. ročníku.
V neděli 2. 2. jsme v mírně deštivém počasí vyrazili do Hynčic
pod Sušinou na chatu Spartak. S tím deštěm jsme netušili, že
bude ještě hůř. Celé pondělí pršelo velmi hustě, takže o lyžování
nemohla být řeč. Den proběhl na chatě a strávili jsme jej při
hrách a sportovních činnostech v budově.
V noci začalo konečně sněžit. V úterý pro změnu foukal nepříjemný vítr a přivalila se mlha. Ale to nás neodradilo a celý
den jsme lyžovali. Příští den bylo hůř. Silný vítr nedovolil spuštění lanovek a vleků, museli jsme tedy chodit, a to bylo pro řadu
žáků nepřekonatelným problémem. Naštěstí jsme měli odpoledne výlet do Šumperka. Odpoledne jsme prožili převážně po
cukrárnách.
Čtvrtek přinesl počasí jako z reklamních plakátů – sluníčko a
bez větru. Zajezdili jsme si parádně. Všichni frekventanti si už s
lyžemi tykali a odvážili jsme se na nejdelší a nejprudší sjezdovku
areálu, která se pro nás stala „malinou“. Večer jsme prožili sportovně – bowling ve vedlejší chatě nás dost bavil. Pátek, poslední
den výcviku, jsme už vypilovávali své lyžařské styly a těšili se na
návrat domů. Večer ještě vyhlášení vítězů v některých soutěžích
a závěrečná diskotéka. Ráno uklidit, naložit lyže a batohy a hurá
domů.
Lyžařský výcvik nám ukázal naše schopnosti v lyžařském
sportu a mnozí se možná příští rok vrátíme. Naučili jsme se také
starat se sami o sebe ve chvílích, kdy za námi nestojí maminka
(někdy to šlo ztuha). Mnoho tváří nám ukázalo také počasí. Od
deště po sněžení, přes mlhu, vítr až ke krásnému sluníčku. Ach
to oteplování.
Mgr. Jan Stodola

Dne 29. ledna jsme se zúčastnili olympiády v matematice.
Když jsme se ráno dopravili na místo konání, do Domu dětí
a mládeže v Chrudimi, pořadatelky nám rozdaly čísla, která
sloužila místo našich jmen. Z naší školy se této olympiády zúčastnilo celkem pět žáků: z 9. A Jana Michálková, Veronika Janková, Nina Sodomková, z 9. B Ema Klesnilová a Miroslav Horníček. Pro vypracování zadání jsme mohli využít 4 hodiny času.
Nikdo z nás neskončil na posledním místě, nejlépe se umístila
Jana Michálková, která skončila na celkovém 4. místě.
Veronika Janková
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MEDVÍDKOVA NEMOCNICE

V úterý 18. 2. se třída „berušek“ proměnila v nemocnici. Tam
přicházely děti se svými plyšáky a přihlížely či byly nápomocny
při vyšetřeních – např. u praktického lékaře, na chirurgii nebo
na rentgenu. Vše bylo formou hry, děti si to užily. Nakonec
proběhla i operace velkého medvěda s asistencí dětí.
Mgr. Hana Vobejdová

Následující hodinu si vyzkoušeli obložené chlebíčky vyrobit
dle připraveného postupu. Chlebíčky se všem povedly, i když
během práce jednotlivé skupiny odhalovaly, co vše jim v daném
popisu chybí, jaké detaily mohou hrát roli v tom, jestli se daný
výrobek povede či nepovede. O tom, že chlebíčky byly velmi
chutné, svědčily prázdné talíře na konci hodiny.
Mgr. Lenka Tomášková

ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ

21. února se konalo osmé čtení prvňákům. Tentokrát čtení
v první třídě probíhalo téměř jako detektivka. Kdo ukradl dětem barvy z oblečení? Ještě před koncem pohádky nám bylo
jasné, že ten tenký dlouhý prstík bude patřit sluníčku… a to
nám na konci pohádky vytvořilo krásnou duhu, kterou jsme si
všichni vybarvili. I pohádka „Jak dělá slunce duhu“ od Miloše
Macourka se nám všem moc líbila.
Mgr. Jana Pavlovičová

V pátek 28. 2. 2020 pokračovalo v 1. třídě již deváté čtení dětem. Tentokrát si žákyně z 9. B připravila pohádkovou knížku
od Věnceslavy Tylové O kocourkovi Špindírkovi. Dětem z ní
pak přečetla pohádku Jak Špindírek ke svému jménu přišel.
Všem dětem se pohádka velice líbila.
Mgr. Zdeněk Pecina

POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU PRAKTICKY

Žáci 7. ročníku se v hodinách slohu učili, jak napsat správně
popis pracovního postupu, co vše by měl takový popis obsahovat. Podle zadané osnovy si ve dvojicích vytvářeli popis pracovního postupu na téma „Výroba obložených chlebíčků“. V další
hodině si navzájem popisy přečetli a ve skupinách vybrali jeden
podle nich nejpovedenější.
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OKRESNÍ KOLO FVTP

Dne 19. února 2020 se některé žákyně z naší školy, přesněji
Liliana Poslušná a Anna Cachová s projektem „Čím pečujeme
o své tělo?“, Zuzana Roušarová a Nela Prokopová s projektem
„Mikroplasty v kosmetice“, Tereza Černecká a Natálie Schejbalová s projektem „Stop kouření!“ a jejich učitelé Romana Pešková a Petr Košňar vypravili na okresní kolo Festivalu vědy a
techniky do Pardubic.
Ještě před odjezdem jsme museli na poster dolepit různé papíry. Poté jsme už nastoupili do aut a vyjeli jsme. Ještě než jsme
dojeli do Zderaze, musel se tým p. uč. Peškové vrátit zpět do
školy pro vzorky. Mezitím p. uč. Košňar se svým týmem odjel
do Pardubic, kde na další týmy počkali už přímo v místě konání
soutěže. Další týmy na toto místo dorazily o chvíli později – po
kratším bloudění v Pardubicích.
Všechny týmy jsme se zaregistrovaly a přešly do samotné místnosti konání soutěže. Tam jsme si připravili postery a pomůcky
k prezentaci. Pan Medřický nám v 10:00 představil všechny porotce a poté zahájil soutěž, která trvala 2 hodiny. Teď už jsme
jenom u svých posterů čekali na porotce.
Myslíme si, že se nám prezentace našich projektů moc podařila a naši školu jsme reprezentovali velmi dobře. To se ukázalo
i při vyhodnocování výsledků, kde jsme se dozvěděli, že všechny
tři naše týmy postupují do krajského kola. Máme velkou radost,
na krajské kolo se moc těšíme a už teď na něj zahajujeme další
přípravy.
Po tomto náročném dni jsme se všechny šťastně a s diplomy
vrátily zpět do Proseče.
Zuzana Roušarová, Natálie Schejbalová
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KARNEVAL V MŠ

V pátek 20. února se ve školce od rána objevovali piráti, kuchaři a kuchařinky, princezny, berušky, víly, policisté a pohádkové bytosti. To znamená každý rok jediné – je tu karneval.
Užili jsme si tancování, soutěží a spousty legrace.
Mgr. Hana Vobejdová

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

My jsme šli nudy. (Správně by mělo být jinudy.)
Mgr. Hana Vobejdová
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ANTICKÉ ŘECKO V POHYBU

Přednáška byla doplněna o vlastní zkušenosti z práce s nemocnými lidmi a obrázky lidí nemocných AIDS. Pan Řehák
nám ukázal mnoho fotek nakažených lidí, také jsme zhlédli pár
videí o ochraně a dozvěděli jsme se i pár informací o sexuálním
životě.
Také nám vyprávěl o lidech, kteří sice neměli AIDS, ale měli
další zhoubné nemoci. U většiny lidí byl v jejich posledních hodinách života a snažil se nám vše přiblížit tak, abychom se dokázali vcítit do jejich kůže, do kůže těch, které všichni opustili,
těch, kteří trpěli každou vteřinu nekonečnými bolestmi.
Doufáme, že jsme si všichni něco odnesli a budeme do budoucna co nejvíce opatrní. Přednáška měla velký úspěch a určitě
pro nás byla velice poučná, i když smutná.
Filip Skalník, Daniel Csóka

Výuka dějepisu v 6. třídě

KARNEVAL V DRUŽINĚ

Ve školní družině se již stalo tradicí, že měsíc únor je ve znamení karnevalu. Nejprve jsme si povídali o masopustním období, zvycích a o tom, jak masopust probíhá v Čechách a jinde
ve světě. Věnovali jsme se přípravě na karneval, děti si vyrobily
masky a vyzdobily třídu. Karnevalové veselí začalo přehlídkou
masek, pokračovalo plněním disciplín, úkolů a hudebními
hrami. Na závěr děti čekalo občerstvení v podobě lívanečků a
bublaniny.
Kolektiv ŠD

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

V rámci letošního projektového roku "Sport nás baví ... sportujeme společně" se 24. 2. 2020 na 1. stupni konala soutěž ve
šplhu.

BESEDA O NEMOCI AIDS

V pondělí 24. února jsme na naší škole měli možnost opakovaně přivítat pana Tomáše Řeháka. Kazatel sboru Apoštolské
církve v Hlinsku a ředitel křesťanské organizace ABATOP zabývající se péčí a vzděláváním a školením v oblasti AIDS, sexu,
lásce a věrnosti a zdravého životního stylu u nás uspořádal besedu na téma „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ pro žáky
8. a 9. ročníku.
S osobitým přístupem člověka, který rozdává kolem sebe
lásku, přednášel o lásce, o úctě k druhým, o sebeovládání a především o snížení rizikového chování mladých lidí.
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PAMĚŤ NÁRODA – 30. LÉTA 20.
STOLETÍ

Ve středu 25. února jsme se my, žáci 9. ročníku, zúčastnili
zajímavé akce. V naší škole proběhl zážitkový workshop „Doma
a jinde“, který pro nás uspořádala organizace Post Bellum.
Zabýval se problematikou předválečné migrace ve 30. letech
20. století. Strávili jsme zde celé dopoledne, ale rozhodně jsme
se nenudili, jak můžete vidět i na fotografii.
Natálie Schejbalová, Lada Zindulková

MAKING SALADS

We spent a nice day in the kitchen. First of all we came up
with recipes, then we brought some ingredients and finally
made fruit and vegetables salads. They were delicious. We all
enjoyed it.
2nd March 2020
4th class

PANCAKES
VYSTOUPENÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ

Včeličky se snažily, básničky a písničky se učily. Vše, co se
přes zimu naučily, předvedly ve čtvrtek 27. 2. 2020 seniorům a
rodičům.
Mgr. Hana Vobejdová

PREVENTIVNÍ PROGRAM O KYBERŠIKANĚ
Program pro 6. ročník se konal 4. března.
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Z historie ochotnického divadla VII

Po více jak roční přestávce přistoupili
opět prosečtí divadelníci k nácviku nové
hry. Po pečlivém zvážení všech okolností,
byla vybrána hra Aloise Jiráska: Lucerna,
která se v Proseči hrála před více jak 25.
lety (pozn. aut: podle dochovaného plakátu,
to bylo přesně před 41.lety v roce 1922, viz.
foto).
Hra byla rozcvičena od jara 1963, ale
potíže s obsazováním jednotlivých rolí
způsobily, že s plným nácvikem mohlo
být započato až od září 1963. I tak došlo
ke změnám, které, jak se později ukázalo,
byly velmi prospěšné.
Všichni herci – ochotníci přistoupili k
nácviku hry s velkou odpovědností, protože jsme chtěli naší veřejnosti dokázat,
že dovedeme hrát dobré divadlo a dobře
připravené. Elán nedovedl již zarazit nikdo. Vezme-li se v úvahu, že zároveň byl
připravován III. Festival lidových autorů,
jistě pochopíme náročnost práce.
Kolik úžasné obětavosti se skrývalo v
drobné práci scénické. Zde je nutno se
zmínit o obětavé práci nového člena souboru, učitele Františka Kašpara, který se
vrátil z vojenské služby a byl ustanoven na
devítiletku do Proseče. Ten byl společně
s J. Kovářem, hlavním strůjcem velmi
úspěšné scény.
A tak v pilném nácviku se konečně
přiblížil datum premiéry – 24. 11. 1963.
Již předprodej ukázal, že bude o hru nebývalý zájem. Proto bylo rozhodnuto, že
premiéra bude již v sobotu 23. 11. 1963 v
9 hod. pro žáky místní školy.
Jak to dopadlo? - Výborně! Nepatrné
chybičky, které se projevily, byly odstraněny v neděli, kdy s hrálo celkem dvakrát.
Odpoledne v 15 hod. a večer ve 20 hod.
Všechna představení byla zcela vyprodána,
některá dokonce přeplněna.

To všechno jsou aktéři úspěchu, který
Výborná scéna, výborné kostýmy, výborný výkon všech ochotníků, to byla byl skutečně mimořádný.
konečná bilance úspěšného uvedení LuSvatopluk Václav Vobejda
cerny, jejíž úspěch byl skutečně mimořádný. Ještě dlouho se v Proseči o hře
mluvilo a tak si jistě dovedeme představit,
že spokojenost mezi herci byla dokonalá.
Pro přehled uvádím návštěvnost.
sobota 23. 11.
411
neděle 24. 11.
v 15h.
342
v 20h.
367
Celkem
1.120 návštěvníků
Přehled obsazení :
Mlynář			M. Křiklava
Braha			J. Havran
Kněžna			L.Šibalová
Pan vrchní		
J. Novák
Zajíček,uč		
J. Šibal
Sejtko,muz.		
Z. Novák
Michal, vodník.		
F. Kašpar
Mušketýr		
J. Košňar
Rychtář II		
F. Tlustý
Rychtář III 		
J. Krejčí
Hanička(schovanka)
S. Sobolová
Babička			M. Bártová
Hrabě			V. Vobejda
Pan Franc		
J. Bartoš
Klásek, muzikant		
J. Kovář
Zíma, muzikant		
J. Háněl
Ivan, vodník		
V. Částek
Rychtář I		
A. Vobejda st.
Hejkal			B. Kulich
Masky a scéna: 		
A. Vobejda j.h
			J. Kovář
Osvětlení:		
F. Háp
Text sleduje:		
J. Gregorová

Z historie ochotnického divadla Proseči VIII

Divadelníci opět nezaháleli. Po zkušenostech z minulých let bylo rozhodnuto,
aby se festival konal až v listopadu. To
snad bude větší návštěva, než byla v tzv.
„okurkové sezóně.“
Tíha veškeré přípravy však opět ležela
na několika jednotlivcích. Po stránce organizační byl tedy festival vzorně připraven. Co to však bylo platné, když opět zájem veřejnosti byl minimální. Ani místní
nadřízené orgány neprojevily zájem a tak
krásná myšlenka několika nadšenců nenachází patřičné odezvy.
Očima nahodilého návštěvníka (tehdejší
okresní noviny „Budovatel“):
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„V sobotu 16. listopadu se v Proseči u Skutče konal „Hudebně literární večer“ , který
proběhl jako součást III. ročníku soutěže lidových autorů „Proseče Terezy Novákové“.
Byl to jeden z těch milých večerů, kdy divák vnímá kromě jednotlivých bodů programu i celou tu organizační péči a starost,
která mu předcházela.
Prosečská osvětová beseda se svého úkolu
zhostila celkem úspěšně. Domnívám se, že
udělala pro zdar „Proseče“ všechno, co bylo
v jejich silách. Ne tak dobře lze hodnotit
organizační zajištění vnější. Výmluvným
dokladem je téměř mizivá účast prosečských
občanů a malý zájem místních funkcionářů.
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Víc jich zcela určitě bylo na současném místním podniku - zvěřinových hodech - v hotelu Hornička.“
Další článek, podepsaný F. Havlíkovou,
už tak vstřícný nebyl. Kritizuje zde období podzimu i vystoupení profesionálů
se svými příspěvky, které neměly se soutěží nic společného. Dále autorka:
„Vzpomínáme-li dvou minulých ročníků a
mám-li hodnotit letošní, nezbývá, než slevit
na úrovni, a to z různých příčin. První pří-

činou by byl nevhodně volený termín festivalu a to proto, že dva minulé ročníky se konaly vždy v červenci, tedy v plném létě, které
přece jen poněkud zádumčivé Vysočině tvoří
bezesporu ten nejvhodnější rámec. Jinak bylo
příčin slabé úrovně letošního ročníku Proseče
Terezy Novákové podstatně víc, ale tady
již budou mít své slovo příslušnější činitelé,
kteří se budou muset přičinit, aby příští ročník, bude-li uskutečněn, nabyl zasloužené
úrovně.“ (text, je záměrně zvýrazněn)
Kronikář k tomuto vyjádření napsal:

„Zpráva F. Havlíkové se musí brát trochu
s rezervou, protože jako jedna z autorek jež
neuspěla, psala pod dojmem roztrpčenosti“
A jak to bylo s účastí? Zúčastnilo se 34
autorů z Vč. Kraje s 69 pracemi. V soutěži uspěla členka divadelního souboru
OB Proseč Drahomíra Vobejdová, která
v kategorii poezie se svojí básní „Když na
jaře rozkvetou louky“, získala 3. cenu.
Svatopluk Václav Vobejda

len k pohotovostnímu oddílu v Lučenci a
dále pracoval jako závodčí na různých stanicích na Slovensku. V roce 1938 se oženil s Marií Topercerovou, která mu byla
věrnou oporou v životě, zejména v těžkých dobách okupace. O rok později se s
manželkou vrátili do Čech, kde byl přidělen četnické stanici v Dolním Újezdě a
později v Proseči.

dopraven do vazby. Potom byl převezen
k lidovému soudu do Berlína, kde byl pro
přípravu velezrady proti říši odsouzen k
trestu smrti. 8. července 1943 byl ještě se
třemi jinými četníky na vojenské střelnici
v Praze- Kobylisích veřejně zastřelen.
Pro výstrahu museli k popravě přihlížet zástupci četnictva z celých Čech.
Na popravišti zazněla z úst všech
čtyř statečných četníků tato slova:
„Ať žije Československá republika a prezident Beneš“.
Dne 7. července 1946 byla odhalena
pamětní deska vrchnímu strážmistrovi
Františku Famfulíkovi v Seči Vidlaté.
Slavnostní řeč pronesl plukovník Alois
Pokorný z Litomyšle.
Připravila Miluše Rejentová

Koutek naší kronikářky:

František Famfulík (1910 – 1943)

V lednu letošního roku uplynulo 110
let od narození vrchního strážmistra
Františka Famfulíka – vlastence, hrdiny a člověka, který nikdy nezradil.
Narodil se 30. ledna 1910 v Horním
Újezdě. Obecnou školu navštěvoval v Seči
Vidlaté, do měšťanské školy chodil v Dolním Újezdě. Již od svého dětství cvičil v
místní tělocvičné jednotě Sokol, nejdříve
jako žák a později jako dorostenec. Ve
Strážnici se učil mlynářskému řemeslu a
přitom se dále vzdělával. Z malých úspor
si kupoval knihy, nejvíce historické a vlastenecké. Po vyučení nastoupil vojenskou
službu u legionářského pěšího pluku v
Místku a jako desátník se vrátil domů.
Byla hospodářské krize a marně hledal
zaměstnání. Vypomáhal doma rodičům
a věnoval vedení v Sokole. Neúnavně
cvičil žactvo, dorostence i členstvo a stal
se duší místní jednoty. Později, když byl
přijat jako mlynářský pomocník ve mlýně
v Tržku, denně dojížděl domů do Seče a
spěchal do tělocvičny za svými „sokolíky“.

Zapojil se do podzemního hnutí proti
okupantům, pracoval v něm se svým velitelem vrchním strážmistrem Kohoutkem,
který byl později ve věznici v Drážďanech
umučen. Podporovali rodiny, jejichž živitelé byli v koncentračním táboře nebo žalářováni gestapem a upozorňovali ilegální
pracovníky na nebezpečí jejich vypátrání.
Pronásledovanému generálu Svatoňovi
a škpt. Kabelemu poskytoval přístřeší a
stravu ve svém bytě a v lesích u Proseče
vykopal tajnou skrýš, kde se oba důstojníci ukrývali v době krajního nebezpečí. Opatřil pro ně falešné doklady pro
případ náhodných kontrol. Také ukryl
Hartmana z Proseče a hajného Kučeru z
Pasek.
V roce 1942 došel na stanici rozkaz, aby
byl vypátrán a zatčen Josef Formánek,
který se zdržoval v okolí Proseče. Famfulík ho varoval před hrozícím nebezpečím a ještě mu dal na případnou obranu
3 ruční granáty. Když byl později FormáMlynářské povolání škodilo jeho zdraví,
nek gestapem vypátrán a zatčen, vyzradil
a proto se snažil najít jiné zaměstnání.
celé jednání s Famfulíkem, i to, že mu
Podal si žádost k četnictvu. Po absolvodal granáty. Na základě toho byl Famvání četnické školy v Bratislavě byl přiděfulík 9. dubna 1943 gestapem zatčen a
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Nová publikace Zapomenutá svědectví Zwieger, Sedláčková, Famfulík
bude v omezeném množství k dispozici po otevření v městské knihovně.
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Recycling - kovové odpady, a.s.,
provozovna v Proseči
přijme

Instalatérské práce
Jakub Foukal
Telefon: 728 426 819
Email: j.foukal17@gmail.com
Kompletní instalatérské práce

brigádníka na dohodu
o provedení práce
(max. 300 hodin ročně)

Pracovní dny jsou od pondělí do
soboty včetně, časově dle dohody.
Vhodné také pro invalidní důchodce,
starobní důchodce nebo studenty.
Zájemci hlaste se prosím osobně
nebo na tel. 725 515 771
u p. Mencové

Město Proseč
vykupuje pozemky

na celém katastrálním území města
Proseč
včetně místních částí.
Bližší informace na tel. 739 452 641
(Karel Hloušek) nebo 777 119 957
(Jan Macháček, starosta).
Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.
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