
 Prosečský zpravodaj 8-9/2020  str. 1 www.prosec.cz

zpravodaj obcí Prosečska                         8-9/2020

Vylepšená expozice města
Naše město je hrdé na všechny osob-

nosti, jejichž osud se s Prosečí spojil, a 
proto neustále vylepšujeme expozice 
v našem muzeu. Na svědomí je mají 
opět Marek Rejent, Andrea a Josef So-
domkovi.

Na hřišti je věž kameramana
Úspěch našich fotbalistů a jejich 

postup do krajského přeboru nás těší 
a my jsme rádi, že zároveň hrdě re-
prezentují také naše město. Pro vyšší 
soutěž bylo nutné na fotbalovém hřišti 
instalovat věž pro kameramana.

Dotace na vybavení školy
Město Proseč uspělo s 2 žádostmi o 

dotace na vybavení odborných učeben  
- fyziky, chemie, cizích jazyků, přírodo-
pisu, přírodovědné laboratoře a digi-
tálních technologií, umístěných v nové 
přístavbě školy Proseč. Získalo přes 
MAS Litomyšlsko z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
2,85 mil. Kč z fondů EU. Realizace 
pořízení nového vybavení proběhne v 
průběhu školního roku.

Proseč po 16 letech dokončila přístavbu školy
Jedna z nejkontroverznějších a nej-

dražších investičních akcí našeho města 
za posledních 30 let je dokončena. Po 16 
letech se podařilo najít smysluplné využití 
a hlavně finanční prostředky na dokon-
čení rozestavěné přístavby základní školy, 
která se začala stavět již v roce 2004.

V přístavbě nově vznikly odborné 
učebny, kabinety, šatny pro celý druhý 
stupeň, byl instalován výtah pro zajištění 
plné bezbariérovosti školy a také bylo 
vybudováno komfortní zázemí - šatny a 
sprchy pro připravovanou sportovní halu. 
Na dokončení školy se podařilo v minu-
lém roce získat dotaci ve výši 20 milionů 
korun z Ministerstva financí.

V rámci hrubé stavby bylo do roku 
2010 proinvestováno 20 mil. Kč a dal-
ších 26 mil. Kč bylo potřeba k dokončení 
stavby do roku 2020. V ceně není zahr-
nuto pořízení nábytku a techniky, které 
město bude nyní realizovat díky získané 
dotaci z IROPu a částečně z rozpočtu 
města. Odhadované náklady na veškeré 
vybavení jsou ještě 4 mil. Kč.

Na všech interiérech město, jako inves-
tor celé akce, spolupracovalo s Markem 
Rejentem, Andreou Sodomkovou a Jaku-
bem Fafílkem. Doufám, že se bude všem 
žákům a učitelům v nové části školy líbit a 
zázemí dobře poslouží i sportovcům.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Rozhodnutím prezidenta republiky 

ze dne 9. dubna 2020 publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb., 
částka 61, byly vyhlášeny volby do za-
stupitelstev krajů, které se uskuteční v 
pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a 
v sobotu 3. října 2020 od 08:00 do 14:00 
hodin.

Hlasování probíhá pouze na území 
České republiky, a to ve 13 krajích. Vo-
lič může hlasovat pouze v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému po-
bytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na 
voličský průkaz.
Voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlaso-
vat i v jiném volebním okrsku, než do 
kterého náleží podle místa trvalého po-
bytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů 
může volič takto hlasovat jen ve volebním 
okrsku spadajícím do územního obvodu 
Pardubického kraje, kde jsou volby vyhlá-
šeny a v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu.

O voličský průkaz lze požádat na 
Městském úřadě, oddělení správní a 
sociální - paní Stanislava Češková, tel.: 
468 005 021. 

Pro žádost o voličský průkaz není 
předepsaný formulář. Žádost obsahuje 
jméno a příjmení voliče, datum narození, 
adresu trvalého pobytu a případně poža-
dovaný způsob doručení voličského prů-
kazu. Žádost o vydání voličského průkazu 
lze podat v písemné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
elektronické podobě prostřednictvím da-
tové schránky voliče s doručením úřadu 
do 25. září 2020

Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod, 
volič se dostaví na úřad, prokáže svoji to-
tožnost a úřad o žádosti učiní úřední zá-
znam.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
musí průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi. Komise mu poté vydá prázdnou 
úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. 
Pokud se volič, kterému byl vydán volič-
ský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku, musí voličský průkaz 
rovněž odevzdat okrskové volební komisi. 
Jinak mu komise hlasování neumožní.

Právo volit do zastupitelstva kraje má 
státní občan České republiky, který nej-
později 3. října 2020 dovrší věku 18 let 
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu kraje.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občan-

ským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupi-
telstev krajů jsou vytištěny pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici samostatně. Volič obdrží od okr-
skové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i sadu hlasova-
cích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. S úřední obálkou a 
hlasovacími lístky se musí volič odebrat 
do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. Jinak mu nebude hlasování 
umožněno. Volič vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek pro politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro 
kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasova-
cím lístku, který vkládá do prázdné úřední 
obálky, může zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 4 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z nich dává přednost (udělení 
preferenčního hlasu). Volič musí dbát 
na to, aby do úřední obálky vložil pouze 
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 
neplatný. Volič hlasuje tak, že úřední 
obálku s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. Volič může požádat ze 
závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné vo-
lební schránky. Okrsková volební komise 
však může vysílat své členy s přenosnou 
volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb (29. září 
2020). V den voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Za přípravu a organizaci voleb je kom-
petentní osobou Ing. Veronika Macháč-
ková, oddělení finanční a majetkové, tel.: 
468 005 025, mobil 728 366 359, email: 
machackova@prosec.cz

Informace pro voliče, kteří 
v době voleb do Zastupitelstva 

Pardubikcého kraje budou 
v karanténě z důvodu  

onemocnění Covid-19
Vláda České republiky dne 17. srpna 

2020 schválila návrh zákona, který 
umožní lidem, jimž nařídila karanténu 
nebo izolaci z důvodu onemocnění co-
vid-19 krajská hygienická stanice nebo 
praktický lékař. Pro tuto skupinu vo-
ličů se zavádí tři možnosti zvláštního 
způsobu hlasování:
- Hlasování z motorového vozidla 

u volebního stanoviště (tzv. drive-in 
hlasování) - tato volební stanoviště 
budou zřízena pro každý okres. Sta-
noviště budou uzpůsobena pro průjezd 
motorového vozidla, jejich vybavení 
zajistí armáda. Takto může volič hla-
sovat ve středu ve volebním týdnu od 7 
do 15 hodin.
- Hlasování v pobytovém zařízení 

sociálních služeb, které bylo uza-
vřeno - pokud krajská hygienická sta-
nice nahlásí uzavřená zařízení na svém 
území krajskému úřadu, ten do nich 
vyšle speciální komisi pro hlasování. 
Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 
volebního týdne od 7 hodin do pátku 
volebního týdne do 18 hodin.

- Hlasování do zvláštní přenosné 
volební schránky - pokud občan v 
nařízené karanténě či izolaci nemůže 
využít drive-in hlasování, může do 
čtvrtka volebního týdne do 20 hodin 
oznámit krajskému úřadu, že žádá pří-
jezd speciální volební komise. Tuto 
komisi budou tvořit členové drive-in 
týmu a přijedou s přenosnou volební 
schránkou za občanem domů. Toto 
hlasování bude probíhat od pátku vo-
lebního týdne od 7 hodin do soboty 
volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou 
zajišťovat speciální hlasovací komise 
složené ze tří vojáků a zapisovatele 
jmenovaného krajským úřadem; také 
sčítání těchto hlasů provede zvláštní 
sčítací komise u krajského úřadu.
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Přehled volebních okrsků 
ve městě Proseč

Volební okrsek č. 1:
Volební místnost Proseč – Dům s 

pečovatelskou službou, Školní čp. 344 
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 

Proseč, Podměstí
- zapisov. Ing. Veronika Macháčková 

Volební okrsek č. 2:
Volební místnost Proseč – Záboří, 

Zábořská čp. 33 
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 

Záboří, Paseky, Martinice
-  zapisovatelka Hana Kusá 

Volební okrsek č. 3:
Volební místnost Česká Rybná čp. 96 

- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Česká Rybná

- zapisovatelka Karolína Honzlová 

Volební okrsek č. 4:
Volební místnost Miřetín čp. 65 

- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Miřetín

- zapisovatelka Lenka Vrátilová

Kanalizace Proseč - VI. etapa (1. část)
Termín: 15. 9. - 19. 10. 2020
Zhotovitel stavby: KAVE Bau s.r.o.
Kontakt: Václav Kuchta, stavbyvedoucí 
tel. 739 572 180, kuchta@kavebau.cz

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že 
v termínu od 15. 9. 2020 do 19. 10. 2020 
budou v lokalitě Záboří probíhat stavební 
práce na výstavbě dešťové a splaškové 
kanalizace výše uvedené stavby. V tomto 

termínu dojde k částečnému omezení 
průjezdu a přístupu k nemovitostem. 
Stavba bude probíhat v ulici Lipová od 
č.p. 178 směrem k č.p. 14 a následně od 
č.p. 8 směrem k č.p. 14.

Za případné komplikace a omezení 
způsobené stavebními pracemi se jmé-
nem města všem občanům omlouváme. 

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

DOPRAVNÍ OMEZENÍ A UZAVÍRKY V SOUVISLOSTI 
S INVESTIČNÍMI AKCEMI MĚSTA PROSEČ A PARDUBICKÉHO KRAJE

Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná – průtah (II. etapa)
Termín: 14. 9. - 25. 10. 2020
Zhotovitel stavby: Skanska a.s.
Kontakt: Martin Paťava, stavbyvedoucí 
tel. 737 257 350, 
e-mail martin.patava@skanska.cz

V polovině září bude zahájena dlouho 
připravovaná akce modernizace silnice v 
celé obci Česká Rybná. Dopravní ome-

zení se budou týkat i linkových autobusů. 
Aktuální informace budeme zveřejňovat 
na internetových stránkách města.

Za komplikace a omezení způsobené 
stavebními pracemi se jménem města 
Proseč a Pardubického kraje všem obča-
nům a řidičům omlouváme. 

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Festival ŠumSadu 2020 se opět vydařil na jedničku
Ve dnech 14. a 15. srpna 2020 se usku-

tečnil v Proseči již sedmý ročník festivalu 
ŠumSadu v Rychtářových sadech. Prvotní 
myšlenka vzniku zcela nové městské akce 
přišla v roce 2013 a u jejího zrodu stáli 
tehdy Marek Rejent, Kristýna Řebíčková, 
Eva Rejentová a mnoho dalších lidí z kul-
turní komise zřízené radou města. Byla 
zde poptávka po rozšíření kulturních a 
společenských akcí ve městě s možností 
vytvoření zcela nové tradice a hudební 
festival se k tomu přímo nabízel. Po ně-
kolika měsících příprav nakonec odstarto-
val v létě roku 2014 první ročník. Název 
ŠumSadu byl zvolen ne náhodou, ale pro-
tože se celá akce koná v městském parku 
Rychtářovy sady. Za sedm let nás po-
stupně navštívilo mnoho začínajících, ale 
i známých kapel a festival postupně do-
spěl do stavu, kdy jsme s ním spokojeni.

Letošní ročník festivalu se stejně jako v 
minulém roce konal opět ve dvou dnech. 
Počasí nám v pátek vůbec nepřálo, pršelo, 
ale nakonec návštěvníci dorazili nejen 
na kapelu Lucky Joke, ale i na úžasného 

„kuchaře“ Matěje Formana a promítání 
filmu Staříci v hlavních rolích s Jiřím 
Schmitzerem a 
Ladislavem Mrk-
vičkou. Sobotní 
program byl am-
biciózní a velmi 
dobře sestavený tak, aby přilákal místní 
i přespolní návštěvníky. Odpolední di-
vadlo KUFR přilákalo především dětské 
návštěvníky, následovalo hudební vy-
stoupení kapel WxP, DayDreams, Jiřího 
Schmitzera, Zrní a Supersonic.

Jiří Schmitzer byl výborný, a přestože 
během jeho vystoupení zrovna pršelo, vy-
sloužil si neskutečný aplaus přítomných 
návštěvníků, kteří si ho přivolali zpátky 
na pódium pro přídavek. Kapela Zrní je 
zvyklá vystupovat na mnohem větších 

akcích. Od začátku pro nás byla hlavní 
kapelou a určitou zárukou kvalitního vy-
stoupení a dobrého jména pro náš festival, 
což se také potvrdilo.

Přestože nám letos počasí vůbec ne-
přálo a ještě na začátku července nebylo 
jisté, zda se tato akce vůbec uskuteční, tak 
nás v obou dnech navštívilo více než 350 
lidí.

Akce se konala s finanční podporou 
Pardubického kraje a osobní záštitou 
hejtmana Martina Netolického, který nás 
během akce také navštívil.

Příští ročník bude výzva. Bude složité s 
velmi omezeným rozpočtem na tyto akce 
překonávat sami sebe a nabídnout lepší a 
zajímavější program a kapely. Příští roč-
ník se uskuteční ve dnech 13. a 14. srpna 
2021.

Děkuji všem návštěvníkům festivalu za 
jejich účast a podporu. Děkuji všem po-
řadatelům, Pardubickému kraji a pomoc-
níkům, bez nichž by festival nikdy nebyl. 
Za zajištění občerstvení děkuji Sboru 
dobrovolných hasičů Záboří. Speciálně 
děkuji Ondrovi Klofátovi za koordinaci 

všech příprav 
festivalu a jeho 
hladký průběh. 
Děkuji rovněž 
všem členům kul-
turní komise za 

jejich práci, nadšení a celoroční činnost, 
velmi si ji vážím. Děkuji letos také za per-
fektní PR fotografie Jakubovi Klofátovi 
a Martinu Jüzovi. Akce v tomto formátu 
znamená mnoho hodin příprav a téměř 
všichni zúčastnění to dělají zdarma, dob-
rovolně, v zájmu našeho města a hlavně 
pro Vás, naše občany. Ať nám společně 
sady šumí i v dalších letech.

Za pořadatele Jan Macháček,  
starosta města Proseč
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Poděkování
V pátek 10. 7. jsme doprovodili na 

poslední cestě naší milovanou ma-
minku, babičku a prababičku, paní 
Miloslavu Peřinovou z Proseče.

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

Zarmoucená rodina

Avataři na Pánově kopci
Letní stanový tábor prosečských skautů 

proběhl v červenci na Pánově kopci. Le-
tošní rok tábořily všechny věkové skupiny 
společně na jednom místě, a proto na tá-
boře bylo neustále živo a veselo. 

Letos jsme se při výběru tématu ne-
chali inspirovat úspěšným filmem režiséra 
Jamese Camerona. Odletěli jsme tedy 
na měsíc Pandora, kde žijí domorodci s 
modrou barvou kůže v harmonii s příro-
dou. Stali se z nás tzv. avataři a pronikli 
jsme k domorodcům kmene Navi, kteří 
nás naučili střílet z luku, plížit se, spát v 
sítích v korunách stromů a mnoho dal-
šího. Světlušky a vlčata na ohni opékaly 

„hady“ z těsta, skauti a skautky si vyzkou-

šeli noční výsadek, ze kterého se všichni 
vrátili v pořádku. K největším zážitkům 
z tábora patří neodmyslitelně jízda na la-
novce a již tradiční kolotoč. 

I přesto, že byl letošní skautský tábor 
v ohrožení kvůli nastalé situaci, že jsme 
začínali a končili tábor za deště, jsme si 
tábor užili jako každý rok. Děkujeme 
všem dětem, které neodolaly a na tábor 
s námi jely, všem vedoucím a rodičům, 
kteří pomáhali nejen s programem, ale i s 
přípravou tábořiště. Velké díky patří také 
firmě PP-GROUP.cz, firmě GRANITA 
a městu Proseč za opravu příjezdové cesty 
na tábořiště. 

Skauti Proseč

Poděkování starosty města 
panu Stružinskému z Miřetína

Rád bych se s občany podělil o čin, 
který není vůbec běžný a o to více si 
ho vážím. Město Proseč v roce 2017 
nechalo na své náklady opravit kří-
žek v Miřetíně. Před pár měsíci se mi 
ozval pan František Stružinský z Mi-
řetína čp. 43, jehož předkové nechali 
zmíněný křížek postavit. Rozhodl se 
zaplatit polovinu nákladů města spo-
jených s opravou a také to udělal. Za 
jeho finanční příspěvek a lidský přístup 
mu tímto děkuji.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Bystré u Poličky: 
Kdo „objednal“ v dubnu 1945 

vraždu místního továrníka 
Josefa Čipery? 

V prodejně pana Mundila na proseč-
ském náměstí  je v prodeji kniha Jo-
sefa Němečka * Bystré u Poličky: Kdo 

„objednal“ v dubnu 1945 vraždu míst-
ního továrníka Josefa Čipery? * Zem-
ská ústředna státní bezpečnosti Praha 
provedla v roce 1946 důkladné šetření 
v tomto městečku za období celého 
Protektorátu a tak jsou k dispozici 
podrobné informace, které vnášejí do 
této vraždy mnoho dosud neznámých 
podrobností s tím, že je označen okruh 
případných objednavatelů při jednání  
24. dubna 1945 u komisaře Žukova z 
oddílu Jermak ve Sulkovci.

Ze soudního spisu velitele protipar-
tyzánského oddílu Jagdkommanda 
v Poličce pardubického Gerstapáka 
Ludvíka Schulze se čtenáři dozví po-
drobnosti o tom, proč byl Schulz prá-
vem považován postrachem celého re-
gionu. Ten také velel útoku 29. dubna 
1945 oddílu Vlasovců a německých 
četníků v Daňkovicích na  domek 
čp. 55 Anny Březinové, kde byl ob-
jeven sklad partyzánů z okolí. Tam 
byly uloupeny věci a peníze v celkové 
hodnotě 332.000 K. Dále zde bylo 
nalezeno  větší množství látek, doveze-
ných den předtím z Německého (nyní 
Sněžného) od továrníka Jaromíra Ve-
selého z čp. 9. Ten do pozdějšího zá-
pisu českým četníkům uvedl, že doda-
tečně přesně zjistil, že bylo „odebráno“ 
látek za 115.600 K.

  Josef Němeček          

Dobrovolný svazek obcí mění svůj název po 20 letech
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí 

Toulovcovy Maštale, jehož je město 
Proseč zakládajícím členem, mění po 20 
letech své jméno. Krajský úřad Pardubic-
kého kraje nám potvrdil v červenci regist-
raci nových stanov svazku, které schválila 
postupně zastupitelstva všech 12  člen-
ských obcí a nově se budete setkávat již 
jen s názvem Mikroregion Maštale.

Zkrácení názvu bylo logickým krokem, 
pro většinu občanů i návštěvníků byl 
čtyřslovný název těžko zapamatovatelný 
a marketingově těžko použitelný. V sou-
časné době pracujeme na nové strategii, 
identitě a k upravenému „znaku“ hledáme 
i graficky jednoduché logo.

Jan Macháček, 
předseda Mikroregionu Maštale

Povodeň postihla v červnu a srpnu také Proseč
V neděli 14. června 2020 postihla naše 

území první povodňová vlna. Vydatné 
deště spojené s bouřkou měly za následek 
vytopení Muzea dýmek přes kanalizaci. 
Zároveň došlo k přelivu průtočného Zá-
bořského rybníka a jeho vylití na pozemky 
města, což způsobilo výrazné poškození 
přilehlé místní komunikace. Ve stejný 
čas došlo k velkému rozlití Pehlinského 
potoka na území obce Česká Rybná, kde 
došlo k vytopení několika nemovitostí a 
poškození komunikace III/3542.

V pátek 14. srpna 2020 se přehnala přes 
naše území druhá povodňová vlna. Opět 
došlo k přelivu Zábořského rybníka, po-
škození komunikace, ale především došlo 
k značnému rozlití Pehlinského potoka v 
České Rybné a poškození koryta potoka.

Povodňová komise složená z členů rady 
města navrhla několik opatření, které 
mohou zmírnit další případné povodňové 

vlny. Jedním z opatření je revitalizace 
vodních ploch v majetku města včetně 
Zábořského rybníka. Jedná se o dlouho-
dobější úkol, který chceme připravit ale-
spoň projektově a pak realizovat podle 
dostupných dotačních titulů Ministerstva 
zemědělství nebo Ministerstva životního 
prostředí.

Jednotka SDH Proseč obdržela po 
první povodni nové čerpadlo, aby mohla 
lépe občanům pomáhat.

Poškození koryta Pehlinského potoka v 
České Rybné bylo ihned řešeno se správ-
cem vodních toků našem území, což je 
státní podnik Lesy České republiky. V 
současné době jsme státní podnik oslovili 
s žádostí o nápravu a jsme připraveni dále 
jednat, aby koryto bylo v pořádku a brzy 
plnilo svůj účel.

Miloslav Hurych, místostarosta města

14. 6. 2020 14. 8. 2020
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OD KORONAVIRU DO PRÁZDNIN
Ještě před… v polovině března nás 

poctila svou návštěvou ČŠI. Jakmile se za 
původně obávanými hosty zavřely dveře, 
zavřely se i dveře základních škol. Mateř-
ská škola byla v provozu ještě o týden déle 
a od 16. března se uzavřela i ona, a to na 
bez mála dva měsíce. 

A jsme tu opět zpátky… znovu-
otevřena byla mateřská škola 11. května. 
Otevření se realizovalo neplánovaně, 
proto jsme narychlo, během několika 
málo dní, sháněli vše potřebné, aby byla 
splněna předepsaná epidemiologická 
opatření. A věřte, že v té „ochranopo-
můckové“ době, to nebyl vůbec snadný 
úkol. Bylo potřeba zajistit a zároveň na-
montovat zásobníky na papírové ručníky 
a nakoupit samotné papírové ručníky ve 
větším množství, jednorázové rukavice, 
vybrat vhodné nášlapné odpadkové koše, 
bezkontaktní teploměry, které v té době 
byly za rozumnou cenu obtížně dostupné. 
Z vlastních zdrojů jsme poskytli zásob-
níky na dezinfekci, vyráběli bezpečnostní 
pokyny v piktogramech a pro první dny 
si zajistili ochranné štíty pro učitele, i 
přesto, že nebyly povinností. První dny 
po otevření byly trochu rozpačité a ne-
jisté. I přesto jsme byli rádi, že jsme opět 
zpátky. A co jsme vlastně v této „povirové“ 
době ve školce dělali? Myli jsme si často 
ruce, větrali třídu a chodili jsme hodně 
ven. Hlavně na zahradu, a protože pan 
ministr Plaga v televizi řekl, že paní uči-
telky mají používat zdravý selský rozum, 
chodili jsme i do lesa, na louku a na hři-
ště. Tam jsme se totiž s nikým nepotkali 
a nehrozilo nám žádné nebezpečí. A tak 
jsme to vše ve zdraví přečkali až do doby 
dnešní, téměř normální.

Předškoláci byli u zápisu… sice o pár 
dní později, přesto si tuto událost náležitě 
užili.

Den dětí… jsme oslavili s Večerníč-
kem a postavičkami z jeho pohádek. Při-
pravil pro nás dobrodružnou cestu lesem 
se záhadnou tajenkou a velkým překvape-
ním plným hraček na závěr.

S Krtečkem do vesmíru… byl pro-
gram zaměřený na poznávání cestování 
do vesmíru. S Krtečkem, který byl ve 
vesmíru v roce 2011 s americkým astro-
nautem, přijel pan Milan Halousek z Par-
dubic. Dozvěděli jsme se, jak kosmonauti 
ve vesmíru jedí, jak tam spí, jak chodí na 
záchod. Která zvířata letěla do vesmíru, 
jak se jmenovala a spoustu dalších zajíma-
vostí. S fotkami Krtečka ve vesmíru jsme 
se vše dozvěděli zábavnou formou. Dopo-
ručujeme.

Den s Border kolií Faite… jsme 
si užili za slunečného letního počasí na 
školní zahradě. A abychom jen nekou-
kali, společně s Faite jsme si i zacvičili. 
Na rozloučenou si od nás brala pamlsky 
z ruky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
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Ahoj školko, škola volá… to jsme se 
v posledním týdnu rozloučili s našimi pěti 
předškoláky. A protože nám nevyšlo po-
časí na plánovanou zahradní kavárničku, 
pozvali jsme rodiče na pár minut k nám 
do školky. Předávání dárečků předškolá-
kům a odměn pro všechny za Cvičení se 
zvířátky se i tak uskutečnilo s rodiči

Putování s Človíčkem za borův-
kovou vůní… takto jsme letos trochu 
netradičně prožili poslední den školního 
roku. Znáte přeci Človíčka? A víte, jak si 
nasbíral borůvky? Že ne? Tak to jste měli 

jít s námi. Vypravili jsme se už před sva-
činkou, tu jsme měli v batůžku, ale snědli 
jsme ji raději hned na zahradě, aby nás 
cestou netížila a v bříšku nám nekručelo. 
Na cestě za borůvkovou vůní nás čekalo 
mnoho otázek, úkolů a překážek. Cesta 
byla dlouhá, ale za borůvkami jsme nako-
nec dorazili a do pusy si jich podle chuti 
nasbírali. S modrými jazýčky jsme se pak 
vraceli do školky k obědu. 

Prázdniny ve školce… si užíváme 
opět po dlouhé době. A co o prázdninách 
ve školce děláme? Když je hezky, jsme 
skoro celý den venku. Často se vypravíme 
i na delší procházku, nebo si hrajeme na 
zahradě. A když třeba náhodou někdy 
hodně prší , ani ve třídě se nenudíme. 
Vytáhneme neokoukané stavebnice a hry 
ze skříně a hned je o zábavu postaráno. 
A také malujeme kamínky pro radost. 
Třeba jste nějaký od nás také našli. Jestli 
ho máte schovaný doma, vyfoťte ho a 
dejte na Facebook, ať víme, že se neztratil. 

Uděláte tím radost zase nám.
Tak přejeme krásné prázdniny i Vám. 

Ať Vám málo prší a hodně svítí sluníčko. 
Těšíme se zase po prázdninách! 

Více fotografií z našich aktivit na sko-
laperalec.cz. 

Monika Klofátová
     MŠ Perálec
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Závěr školního roku v ZŠ Perálec
I my jsme se podívali na pár dnů do 

školy. Provoz jsme obnovili 25. května 
2020. Vrhli jsme se do učení s novou 
chutí a nasazením. Mohli jsme tak s kli-
dem zopakovat a dobrat učivo jednotli-
vých ročníků. Jsme za to moc rádi. Dě-
kujeme za chvíle, které jsme mohli strávit 
společně. 

Celoroční motivaci „Pravěk“ jsme za-
končili dvoudenním projektem s názvem 

„Výprava do pravěku.“ S expedicí jsme 
se vydali po stopách nejstarší minulosti 
a nabyli spoustu nových poznatků. Malá 
ukázka zde:
Vývojová osa

Luštění klínového písma
Bádání – výroba nástěnného obrazo-
vého atlasu

Tvoření šperků

Dlabání fosilií

Putování po stanovištích. 

Počasí nám nepřálo, proto jsme museli 
zůstat ve škole. Ale doba ledová je doba 
ledová a my jsme v pravěku na tvrdý život 
zvyklí. Nakonec jsme zdárně doputovali 
do současnosti.

Školní rok jsme zakončili 30. června 
rozdáním vysvědčení a rozloučením se 
s páťáky, kteří po prázdninách už zamíří 
do Proseče. Přejeme jim poklidný nástup 
do nové školy a spoustu nových kama-
rádů. Doufáme, že se na nás rádi přijdou 
podívat .

Těžko se nám také loučilo s naší paní 
ředitelkou Janou Vimrovou, která ode-
šla na mateřskou dovolenou. Přejeme jí 
krásné chvíle prožité v kruhu rodiny a tě-
šíme se, až se zase vrátí do školy.

Za ZŠ Perálec Mgr. Marie Dvořáková
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Automatizovaný externí defibrilátor (AED) v obci PERÁLEC
Vážení spoluobčané, návštěvníci naší 

obce, turisté. Od 7.července 2020 je ve 
vchodu do budovy obecního úřadu na-
instalován automatický externí defibri-
látor (AED). Jedná se o zařízení, které 
umožňuje na základě automatické ana-
lýzy EKG instruovat pomocí zřetelných 
vizuálních a hlasových pokynů krok za 
krokem laického zachránce k provedení 
bezpečné a účinné resuscitace s podáním 
defibrilačního výboje při zástavě srdce.

Zastupitelstvo obce Perálec na svém 
zasedání dne 26. 5. 2020 schválilo na-
bídku zakoupení AED a Perálec se tak 
stala další obcí v České republice, která 
přispěje k ochraně života a zdraví perálec-
kých obyvatel, návštěvníků a turistů, kteří 
naší obec navštíví, nebo jí projíždí. Česky 
mluvící přístroj navádí obsluhu ke správ-
nému postupu a zajišťuje jeho snadné po-
užití. AED tak může použít kdokoliv z 
široké veřejnosti. Speciální schránka (box) 
je vyvinuta pro bezpečné uložení AED s 
trvalým přístupem 24 hodin denně. Box 
chrání AED před povětrnostními vlivy a 
krádeží, je trvale osvětlen a má svou zá-
ložní baterii. Je zabezpečen proti odcizení 
pin kódem, který zachránci sdělí pouze 
operátor záchranné služby na lince 155.

Denně zemře, pouze v České republice 
přibližně 100 lidí na náhlou zástavu srdce. 
Zemřou doma, v zaměstnání, při sportu, 
či zábavě. Je zcela lhostejné, zda je člověk 
zdravý, nemocný, obézní, hubený, kuřák 
či nekuřák. K zástavě srdce dochází bez 
předchozího varování a může postihnout 
zcela zdravého člověka.

Včasnost provedení defibrilace, zásadně 
ovlivňuje šanci na přežití postiženého. 
Pro umožnění včasné defibrilace byla vy-
vinuty automatizované externí defibrilá-
tory, které může snadno použít i laik.

Jestliže AED detekuje rytmus vhodný 
k defibrilaci, nabije se a vyzve zachránce, 
aby pouhým zmáčknutím tlačítka na pří-
stroji vyslal defibrilační výboj. AED vede 
tedy zachránce krok za krokem pomocí 
zvukových nebo obrazových povelů po 
celou dobu resuscitace až do příjezdu zá-
chranné služby. Zaznamenává a analyzuje 
srdeční rytmus a dává jasné a klidné po-
kyny – od upevnění elektrod na tělo paci-
enta až k defibrilaci – podání výboje.

AED tak rozšiřuje možnosti v posky-
tování předlékařské pomoci postiženým 
osobám, u mimořádných událostí,  kul-
turních, společenských a sportovních akcí, 

které jsou případně pořádány.
S pořízením tohoto přístroje bude spo-

jeno i školení v jeho obsluze, které pro nás 
připraví zástupce firmy AED Line a sou-
časný dlouholetý záchranář Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje 
a bývalý záchranář Letecké záchranné 
služby v Hradci králové pan Miroslav 
Kušnir. O termínu školení budeme ob-
čany obce s předstihem informovat.

Budeme si přát, aby v naší obci nebyl 
AED nikdy potřeba a když, tak k zá-
chraně života a  aby se naši občané a sou-
sedé těšili dobrému zdraví. Věříme, že 
oceníte naši snahu o zajištění bezpečnosti 
a zmenšení zdravotních rizik v naší obci.
Při případné potřebě použití AED:

- zavolejte linku 155
- sdělte operátorovi svou polohu a místo, 
kde se nacházíte

- operátor Vám sdělí PIN, kterým ote-
vřete box

- vyjměte AED z boxu a vraťte se k posti-
ženému, zahajte záchranu s pomocí AED

Za vedení obce starostka  
Milada Drahošová

KAM S DROBNÝM KOVOVÝM ODPADEM
Obec Perálec je druhou obcí ve svo-

zové oblasti Technických služeb Hlin-
sko, kde  je možnost  ukládat do  nově 
přistavených kontejnerů na kov, drobný 
kovový odpad.

Kontejnery šedé barvy, byly umístěny 
na začátku května na dvě svozová místa 
a to u prodejny Jednoty a na horní části 
obce  pod lípou.

Do kontejnerů na kov patří drobnější 

kovový odpad, který lze skrz otvor bez  
problému prostrčit – typicky plechovky 
od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, 
kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, 
šroubky, a další drobné kovové odpady.

Do kontejnerů nepatří: plechovky od 
barev, tlakové nádobky se zbytky nebez-
pečných látek, ani domácí spotřebiče a 
jiná vysloužilá zařízení.

Nevhazujte obaly znečištěné zbytky 

potravin a nebezpečnými látkami.
Objemnější kovový odpad  lze ode-

vzdat ve sběrném dvoře ve městě Proseč, 
nebo při svozu velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu, který je v naší obci 
pořádán 2x za rok.

Děkujeme, že odpady třídíte.
Starostka obce Milada Drahošová
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Milí žáci, vážení rodiče a spoluobčané,
začíná nám nový školní rok a je zde mnoho otázek, jak bude 

vypadat a probíhat. Vzhledem k tomu, co jsme zažili na jaře, a 
jak se dále vyvíjí situace s pandemií nemoci Covid 19, není nic 
jistého. Věřím, že v době, kdy čtete tyto řádky, je situace ohledně 
vzdělávání jasnější, než byla v době, kdy jsem tento  článek psal. 
Kromě obav o podobu realizace vzdělávání za případných restrik-
tivních opatření a karantény je mnoho věcí, na které se moc tě-
šíme.

Po více než tříměsíčním výpadku prezenční výuky a dvoumě-
síčních prázdninách se nejvíc těšíme na osobní setkávání s dětmi. 
O prázdninách jsme si všichni odpočinuli, děti načerpaly energii 
a mají novou chuť se učit ve škole. My máme pro děti několik 
novinek.

Jedna z nejvýznamnějších novinek je dokončení přístavby školy 
- pavilónu odborných učeben. Díky dotaci Ministerstva financí, 
ale zejména našemu zřizovateli městu Proseč, které se pod vede-
ním pana starosty Jana Macháčka, zasadilo o získání této dotace a 
hlavně se podílelo na přípravě a realizaci celého projektu, jsme o 
prázdninách dokončili přístavbu školy. Děkuji také paní Andree 
Sodomkové, Marku Rejentovi a Jakubu Fafílkovi, kteří společně 
pracovali na podobě nejen interiérů přístavby.

V přízemí budovy jsou prostorné šatny pro žáky 2. stupně a zá-
zemí pro tělocvičnu (šatny, sociální zařízení, kabinet a sklad tě-
lesné výchovy). V  1. podlaží je učebna informačních technologií, 
která se skládá ze dvou místností (počítačové a tabletové učebny) 
a dále technická místnost se servery a kabinet ICT. Dále je v 1. 
patře také jazyková učebna, kabinety anglického jazyka a dalších 
cizích jazyků. Ve 2. patře je učebna fyziky a chemie a kabinety k 
těmto předmětům. Dále je zde učebna, laboratoř a kabinet příro-
dopisu. 

Všechna patra jsou od přízemí do 2. podlaží propojena výtahem, 
čímž se naše škola stává bezbariérovou.

Vybavení pro všechny prostory přístavby budeme pořizovat bě-
hem tohoto školního roku díky dotaci MAS Litomyšlsko a na-
šemu zřizovateli.

Další novinkou, která nás tento rok čeká, je stavba nové spor-

tovní haly a s tím je spojené zbourání naší stávající tělocvičny. 
Bourání se uskuteční během letošního září a stavba sportovní haly 
by měla být dokončena v srpnu 2021.

Znamená to pro nás, že tento školní rok budeme muset zvlád-
nout výuku tělesné výchovy v náhradních prostorech. Jedním z 
nich je Orlovna na náměstí v Proseči, kam budou chodit cvičit 
převážně žáci 2. stupně. Žáci 1. stupně budou využívat velkou 
učebnu v budově Školní 70 (ve které probíhá výuku nauky ZUŠ 
Skuteč). 

Na novou sportovní halu se všichni moc těšíme. Přáli si jí nejen 
žáci a učitelé, ale i rodiče, a proto tento školní rok s radostí vydr-
žíme s tělocvikem v provizorních prostorech.

Další změny nás čekají v učitelském sboru. Náš pedagogický 
sbor opouští paní učitelka Alena Sudková, která v prosečské škole 
učila 43 let, paní učitelka Lenka Kvapilová, která v naší škole 
učila 20 let a pan učitel Václav Mikulecký, který u nás učil 6 let. 
Všem třem děkuji za jejich obětavou práci pro naše děti a přeji, 
aby se jim v jejich životě i nadále dařilo.

Pedagogický sbor posílí tito učitelé:
Andrea Boháčová – přírodopis a chemie,
Adéla Boštíková – dějepis, německý jazyk a občanská výchova,
Dagmar Horáčková – učitelka 1. stupně,
Markéta Kotasová – fyzika a pracovní činnosti,
Pavlína Krehel’ová – učitelka 1. stupně,
Martina Nováková – anglický jazyk,
Zuzana Nováková – učitelka a zástupkyně 1. stupně,
Denisa Rychová – český jazyk a výtvarná výchova.
Přeji všem novým učitelům, aby se jim u nás ve škole líbilo, 

dobře pracovalo a učilo.
V prosinci tohoto roku bychom měli zakončit roční projekt: 

2020 SPORT NÁS BAVÍ... SPORTUJEME SPOLEČNĚ, 
který měl být olympijským rokem v naší škole. Díky koronaviru 
jsme toho nejen moc nenasportovali, ale i olympiáda v Japonsku 
byla odložena, a proto se budeme tomuto projektu věnovat i v 
roce 2021. 

V mateřské škole máme pro školní rok 2020/2021 připravený 
projekt, do kterého bychom kromě dětí rádi zapojili i rodiče. Ná-
zev projektu je KDEPAK TY PTÁČKU HNÍZDO MÁŠ? a 
jeho smyslem je seznamovat děti s volně žijícím ptactvem v na-
šem regionu. Vyvrcholením projektu bude vybudování naučné 
stezky v okolí Proseče.

V roce 2021 si budeme připomínat výročí 300 let vzdělávání v 
Proseči, o kterém budeme na stránkách zpravodaje informovat v 
dalších číslech.

Přeji všem úspěšný start do nového školního roku, hodně úspě-
chů, zdraví a štěstí, aby nás nepostihly žádné závažné „koronavi-
rové“ komplikace.

Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč 

Beletrie:
Jan Pelc - … a bude hůř, Jiří Hanibal 

– Severská rapsodie, Táňa Keleová – Va-
silková – Tři sestry, Věra Kadlecová 

– Panenka, Vina, Petra Zhřívalová – O 
fous líp, Eva Urbaníková – Příliš osobní 
známost, Jaroslava Černá – Neplakej, 
vrátím se pro tebe, Darina Hamarová – 

Životem nekráčím sama, Harlan Coben 
– Nenech to být, Tami Hoag – Hořká 
sezona, Annette Hess – Osvětimský 
proces, Rainer M. Schröder – Dáma 
měsíčního svitu, Gilly Macmillan – Vy-
vrhel, Stina Jackson – Stříbrná cesta, 
Nicholas Sparks – Spřízněná duše, 
Barbara Erskine – Strom duchů, Kate 
Morton – Hodinářova dcera, Diane 
Chamberlain – Dar moře, Candice 
Proctor - Ostrovy vášní, Denis Diderot 

– Jeptiška, Donna Douglas – Sestřičky 
v nesnázích, Sestřičky na příjmu, Dani-
elle Steel – Jako v pohádce

Knihy pro děti:
Daniela Krolupperová – Sněhová víla, 
Daniela Fischerová – Bum bum tydli-
dum, Daniela Fischerová – Plác! Tác! 
Bác!

Koutek naší kronikářky: 

Ze života Kopperlovy rodiny
Na rozhraní obcí Proseče a Záboří byla 

od roku 1833 usazena židovská rodina. 
Benjamin Kopperl tam vystavěl kamenný 
dům čp. 97, v němž provozoval krám a 
hospodu. V jeho krámě bylo možno za-
koupit všechno, co zdejší skromní lidé 
pro svou denní potřebu žádali – mouku 
i kávu, látky vlněné i bavlněné, kůže, 
brousky, biče, ale hlavně to nejvýnosnější 

– kořalku. Sousedé nakupovali sice jen za 
málo peněz, protože jich nikdy do-
statek neměli, ale obchod přece jen 
kvetl. Tehdy se v okolí a na mnoha 
místech vyráběly po domácku dře-
věné dýmky. Kopperlovi se poda-
řilo získat je do svého obchodu a 
hledal pro ně vzdálenější odbyti-
ště nežli měli samotní řemeslníci. 
Dýmky šly na odbyt, zaručovaly 
slušný výdělek a tím i rozvoj pod-
nikání. Navíc bylo pro Kopperla 
velice výhodné to, že svým doda-
vatelům platil jen část výdělku a 
za zbytek si museli vybrat zboží v 
jeho obchodě.

Když si pokračovatel Benjamina 
Kopperla Šalomoun, nar. 23.6.1866, při-
vedl z Dolní Rovně u Pardubic manželku 
Marii, bystrou a poměrně vzdělanou ženu, 
dostal závod nový impuls k dalšímu roz-
šiřování. V dosavadním podniku, třebaže 
byl plošně velmi rozlehlý, pro jejich stále 
rostoucí výrobu nebylo místa. Pracovalo 
tam pouze 6 dělníků, hlavně pasířů. Přes 
silnici bylo kus pozemku, ale Kopper-
lovi jej považovali za nedostačující a za-
koupili k němu ještě 3 sousední stavení, 
od Kubíka, Otradovského a Františka 
Havlíka. Kvůli rozšíření sortimentu vý-
robků si najal i nového mistra z Vídně. 
Byl jím Flaner, Němec, který závod roz-
šířil a pomohl najít i nová odbytiště. Po 
něm se stal mistrem Koutný a když padl 

ve světové válce, nahradil ho  Josef Lou-
kota. Vídeňský mistr znamenitě závodu 
pomohl, ale pak další „Vídeňák“ Weiss 
přivedl továrnu k úpadku. Za bankrotu 
byla továrna i sklady zapečetěny, výroba i 
prodej zastaveny. Po 2 měsících se výroba 
obnovila, také zásluhou paní Kopperlové, 
která i při starostech o rodinu, pomohla 
vyřešit některé problémy. Firma prospe-
rovala, domácí dřevo olšové, březové a 

jiné, bylo nahrazováno cizím bruyerem, 
výrobky byly před konkurencí chráněny 
značkou „Kopson“- Kopperl a syn, ve 
skladištích stály bedny se surovinami i s 
hotovým zbožím, dělníci měli svůj výdě-
lek. Obchodovalo se s Německem, Anglií 
i s Amerikou. Pak v továrně vypukl po-
žár. Bylo to v zimě, mrzlo až to praštilo a 
divoká vichřice hnala spousty sněhu. Ha-
siči se rychle sjeli se stříkačkami, ale bylo 
málo vody a hadice zamrzaly a požár se 
nepodařilo zastavit. Po odklízení trosek se 
začalo se stavbou nové továrny na dýmky 
(rok 1905). Dílny byly rozšířeny, nově 
upraveny a vybaveny, obměnil se sorti-
ment výrobků a firma dobře prosperovala.                                                                                
Kopperlovi měli 4 děti. Dcera Anna se 
provdala za Jana Piesna, který pracoval 

v továrně jako úředník. Po svatbě se stal 
společníkem švagrů - Jindřicha a Josefa. 
Byl přísný na tovární zaměstnance, což 
si starý pán ani ostatní členové rodiny 
nepřáli, a to byl jeden z důvodů, proč 
se společníci rozešli. Piesnovi se usa-
dili v Praze, měli obchod s voňavkami.                                                            
Synové Jindřich a Josef se věnovali ří-
zení firmy. Dělníci měli rádi „Pepíka“, 
jak mu říkali zřejmě z přátelství, star-

šího Jindřicha se trochu báli.                                                                                 
Další syn Benjamin studoval na 
Karlově univerzitě v Praze lékař-
ství.

V továrně se pilně pracovalo až 
do obsazení Československa hit-
lerovskými vojsky. Kopperlově 
rodině, stejně jako jiným Židům, 
byl zabrán majetek a byli vyhnáni 
z domu. Nad továrnou i bytem 
převzali správu Němci Wanke s 
Ublem a hospodařili tam po svém. 
Wanke v továrně dlouho nezů-
stal, musel narukovat k německé 
armádě a z vojny se nevrátil. Ubl 

zůstal na arizovaném majetku sám a 
přivykl blahobytu. Kopperlovi byli od-
kázáni na nájem u cizích lidí. Starý pán, 
nar. 1866 bydlel u Antonína Mence v 
čp.194, Jindřich, nar. 1902 bydlel se svou 
manželkou u Ondřeje Jetmara v čp.145 a 
Josef, nar.1909 obdržel byt v domě Jana 
Kučery v čp. 51. Benjamin, nar. 1904, vy-
studovaný lékař, pracoval jako nádeník u 
dvora v Daleticích. Ostatní byli bez práce, 
ostýchali se chodit se žlutou hvězdou a 
potkávat své známé. V roce 1942 byli do-
praveni do Pardubic, poznali ještě hrůzy 
mnoha německých mučíren a zahynuli v 
plynových komorách.

Podle prosečské kroniky připravila: 
Miluše Rejentová
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Vzkaz z České fotbalové asociace: Vítejte v Pardubickém krajském přeboru! Sezona 2020/2021 začíná.

Když rozhodl fotbalový svaz, že soutěže se na 
jaře, v době coronavírové, nebudou dohrávat, bylo 
nám docela smutno… O to více, že jsme po pod-
zimu 2019 byli v tabulce  A-třídy druzí – s odhod-
láním na jaře bojovat o postup do „kraje“. I z dru-
hého místa by to bylo bývalo reálné. Ale dovětek 
rozhodnutí zněl jinak: vše je anulová-no. Nikdo 
nepostoupí ani nesestoupí. Na podzim se začíná 
znovu v pozicích podzimu 2019. Epidemie ale po-
zname-nala fotbalové dění daleko hlouběji, než bylo 
navenek patrno. Mnohým klubům odešli sponzoři, 
některé kluby se dostaly do neřešitelných problémů. 
Všechny „rošády“ přinesly pro nás, pro FK Proseč, 
neskutečnou informaci: Jako druzí v 1. A-třídě po-
stupujete do Krajského přeboru! Vedení FK Proseč 
neváhalo a mužstvo do Krajského pře-boru přihlásilo.                                                                                      
Vrcholem přípravy byla účast v pohárových utká-
ních. V prvním utkání jsme porazili mužstvo Heř-
manova Měst-ce, ve druhém kole už účast v po-
háru skončila, když jsme prohráli v  Načešicích. 
Blížilo se však neúprosně 1. kolo Krajského pře-
boru – pohárová utkání byla brána jako pří-prava 
a šlo hlavně o to, aby se nikdo z hráčů nezranil.                                                                          
Historicky první utkání Krajského přeboru  hrálo 
naše mužstvo v Rohovládové Bělé. Po prohraném 
prvním polo-čase (domácí vedli 2:0),  naši zápas oto-
čili a vstoupili do přeboru pardubického kraje vítězně! 
V neděli 16. srpna 2020 v 17 hodin zahájil hvizd 
„krajské“ píšťalky na do-mácím hřišti. Přijelo mužstvo 
Svitav. Ačkoliv prosečští dvakrát vedli – 1:0 a 2:1 – 
nakonec podlehli zkušenému soupeři 2:4. 

Průběžně můžete výsledky a tabulku sledovat na 
www.http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?spor-
t=1&stat=107&kraj=9&vek=1&typ=1. Dále pak na 
webových strán-kách prosečského FK a na jeho face-
booku. V příštím v příštím PZ přineseme více infor-
mací, rozhovorů i foto-grafií.

Rozehrány byly i soutěže žáků a dorostu. Fotbalový 
klub pořádá nábor dětí do mládežnických mužstev.

Věříme, že se fotbalovému dění bude vyhýbat epi-
demie a že vydrží alespoň současný stav opatření stran 
koronaviru. FK PROSEČ pořádá 

Nábor dětí  
do kategorie starší a mladší žáci 

Ročník narození 2006-2009 

Kdy: každé pondělí  od 17:00 hod 

Kde: na fotbalovém hřišti v Proseči 

Trenér žáků: Petr Macháček tel: 604 764 495 

do fotbalové přípravky !!! 

Ročník narození 2010-2014 

Kdy: každou středu  od 17:00 hod 

Kde: na fotbalovém hřišti v Proseči 

Trenér přípravky: Radek Klíma tel: 602 245 485 

 

V krajském přeboru je povin-
-ností domácích pořizovat zá-
znam celého utkání na kameru. 
Proto máme mezi střídačkami 
boudu pro kameramana! Za ka-
merou je Martin Drahoš. Děku-
jeme mu, že se nové pozice ujal 

– a ať filmuje hlávně góly do sítě 
hostů!  

Jiří Herynek

Fotbalový výbor FK Proseč touto cestou děkuje městu Proseč za 
dlouholetou podporu klubu, realizované investice do fotbalového areálu 
a výstavbu věže pro kameramana.
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Historie prosečských ochotníků XI.
Pro prosečské ochotníky bývalo 

opravdu těžké, vybrat divadelní hru, která 
by oslovila všechny. Která by nebyla příliš 
historická, příliš osobní, příliš anagažo-
vaná. A také různorodé zaměstnání členů 
spolku. Co nám vlastně přinesl rok 1966?

Kromě stálých politických strkanic, 
mistrovství Československa v krasobrus-
lení. Třeba, ale pro divadelníky to byl 
neustálý Damoklův meč. Jak napsal Jiří 
Suchý:
  A teď se náhle zřítil strop
  A propadla se střecha světa
  A život náš je vlastně hrob
  Nad kterým září slavná věta:
  Dělejme jako by se nic nestalo
  (Jiří Suchý ze hry Výhybka)

V zimním období 1966 začal soubor 
nacvičovat opět divadelní hru. Tentokrát 
výběr padl na, už klasickou veselohru J. B. 
Thomase: „Charleyova teta.“

U nás, ji proslavila inscenace v roce 
1964 v Městských divadlech pražských 
v čele ve vynikajícím hereckém obsazení 

– Lubomír Lipský, Jana Drbohlavová, 
Květa Fialová,  Libuše Švormová a Marie 
Rosůlková. (pozn. aut.)

Tato hra se hrála s úspěchem na mnoha 
předních scénách a měla mezi obecen-
stvem živý ohlas. Proto ji vybral též náš 
divadelní soubor. Se zkouškami se za-
počalo v únoru 1966 a zkoušelo se dva-
krát týdně. Nácvik dal skutečně hodně 
práce. Jako každá veselohra , tak i tato 
musela být režijně pevně vedena, aby se 
nesklouzlo na falešnou komiku a nesetřel 
se tím pravý smysl veselohry. Účinkující 
herci si zajeli v březnu na uvedení této hry 
do pardubického divadla, kde v titulní 
roli lorda Babberlye hostoval přední člen 
pražských divadel Lubomír Lipský. Her-
cům se hlavně jednalo o to, aby „okoukli“ 
scénu a některé scénické finty, které by se 
daly použít i u nás. Jelo se dvěma osob-
ními auty a dá se říci, že zájezd splnil do-
konale svůj úkol. Rozhodně nám nešlo 
o kopírování hereckých výkonů, protože 

tím bychom nijak sobě ani obecenstvu 
nepřispěli.

Po intenzivním nácviku nastal konečně 
den pramiéry, který byl stanoven na so-
botu 21. května 1966.

Uvedení hry bylo opět úspěšné a 248 
diváků bylo plně spokojeno. Úspěšně se 
uvedli noví mladí adepti divadelníctví. 
Dnes můžeme radostně konstatovat, ža 
soubor získal  řadu mladých herců, kteří 
mezi „staré a ostřílené kozáky“ dobře za-
padli.

Pro poměrně pokročilou už jarní dobu 
bylo dohodnuto, aby se hra hrála jen jed-
nou. Bude – li úspěšná, bude opět zopa-
kována v září 1966 a pokusíme se ji na-
bídnout také jinam.

Tolik tedy na vysvětlenou, proč byla 
hra hrána pouze jednou a nyní, jaké bylo 
obsazení jednotlivých rolí:
Jack Chesney, student - Zdeněk Novák
Charles Wykeham, student - Jan Flídr
Kitty Verdunová - Sylva Sobolová
Amy Spettiguová - Jitka Pražanová
Lord Fancourt Ba bberley, student - Vác-
lav Vobejda

Plukovník sir. Francis Chesney - Mirek 
Křiklava
Stephen Spettigue - Josef Kovář
Dona Lucia d’ Alvadorez - Drahomíra 
Vobejdová
Ela Delahayová - Ludmila Fialová
Brasset, sluha - František Kašpar
Farmer, sluha - Josef Novák
Scéna: František Kašpar
Text sledovala: Jiřina Gregorová
Režie : Václav Vobejda

Myšlenka se má dokončit. Tak když 
dovolíte…

   Vesmír se řítí do rokle
    Snad se to svede na kometu
    A Tvůj meč milý Damokle
    Nám připomíná sladkou větu:
    Dělejme jako by se nic nestalo
    (Jiří Suchý ze hry Výhybka)

Svatopluk Václav Vobejda
                  

   
   
    

PROSEČSKÉ HUMORESKY  
MALÉ OCHOTNICKÉ 

DIVADLO
V Proseči a okolních obcích se for-

muje malá skupina ochotníků, která 
se v následujícím školním roce bude 
těšit dramatizací vybraných pověstí, 
pohádek a příběhů z Prosečska (na 
náměty příběhů ze sbírky Prosečské 
lístky). 

Náš záměr uveřejňujeme, abychom 
upozornili ty z vás, kteří byste se rádi 
přidali. Oslovujeme herce amatéry, 
hudebníky, výtvarníky, ale i autory 
příběhů ze sbírky Prosečské lístky z 
klubu seniorů. 

Prosím, dejte nám o sobě vědět 
s jakoukoliv nabídkou spolupráce, 
která se nově vznikajícímu souboru 
může hodit.

Značka: Budeme (si) hrát!

Za ochotníky
Bára Fafílková, Mirek Bezdíček, 

Kateřina Rouse ...

Kontatovat nás můžete emailem 
adresovaným na 

barbora.fafilkova@gmail.com
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Z historie prosečských divadelních ochotníků XII.
FESTIVAL IV. „PROSEČ TEREZY NOVÁKOVÉ 1966“

Po zkušenostech z minulých le byl or-
ganizován poněkud jinak. Hlavní náplní 
se stal literárně  - hudební  večer, který 
z ukázek autorských prací připravil  DO 
Chrudim. Také místo bylo vybráno da-
leko menší. (spolková místnost hotelu 

„Hornička“), takže prostředí působilo da-
leko útulněji.

Poprvé vůbec jsme konečně prosadili, 
aby se festivalu v plném počtu zůčastnila 
porota, která by se všemi autory pohovo-
řila o kladech a nedostatcích jejich prací. 
O ostatních událostech podrobně hovoří 
redaktoři okresních novin v čísle z 1. pro-
since 1966. Na závěr byl vyhlášen již V. 
Ročník na rok 1968.

Postřehy Svatavy Sedláčkové z festivalu.
A pak již jen nedělní ráno, kdy se v mo-

ttu: Proseč Terezy Novákové snoubí ré-
torická teorie J. Dvořáka s laskavou praxí 
Ludmily Kmentové. Rozšiřují se a pro-
hlubují zážitky prvních okamžiků. Muži 
se stříbrnou svatozáří si v koutku po-
vzdechnou: „Vymírá rod starých písmáků, 
kteří by dokázali udržet a pokračovat v 
tradicích a šlépějích Terezy Novákové? 
Příliž mnoho důrazu se klade na poezii, 
vždyť v próze ani nebyly všechny ceny 
uděleny. Soutěžní podmínky pro druhou 

a třetí kategorii vyžadovaly ukázky prací 
a  porota pak najednou dávala přednost 
celému souboru, tak jako v poesii.“

A také bylo možné jít úplně sama ces-
tičkou za kostelem, bořit se závějemi… 
a  vzpomenout, jestli pak tady také tak 
chodívala kolem rybníčku proti zamrače-
nému zimnímu a sněžícímu nebi…

A nakonec poslední dýmka, lulka míru 

ze suvenýrů milého pana Stodoly, po-
slední díky místním i chrudimským hos-
titelům a . . .

. . . byla pěkná Proseč Terezy Novákové 
1966, nechť žije  Proseč Terezy Novákové 
1968.

Tolik z článku Svatavy Sedláčkové, pod 
názvem „Vzhůru za paní Terezou“.

A jak to bylo s účastí autorů? Zúčast-
nilo se 32 autorů z Východočeského kraje 
a 56 jejich prací.  Ještě pár jmen účast-
níků. František Brzoň a Věra Zelenková  
z Havlíčkova Brodu, dr. Jiří Mrkvička 
ze Slatiňan, Jana Svobodová z Luže, dr. 
Jiří Novák z Chrudimě, František Brož 
z Trutnova. Tito autoři byli oceněni, dle 
jednotlivých kategorií.

Škoda, že už není možnost si přečíst 
jejich vítězné práce a nahlédnout tak do 
jejich srdcí bijících životem a vláčených 
tehdejší dobou. Možná na závěr motto 
Františka Brože z Trutnova nám mnohé 
napoví.

Překousnuté stéblo trávy hořce pláče
nad ztraceným mládím
nad ztracenou minulostí, přítomností
i budoucností . . .

Svatopluk Václav Vobejda 

Chovatelé výstavu v Proseči uskuteční
Pokud nenastane nějaký obrat k hor-

šímu v podmínkách pro konání akcí, 
prosečští chovatelé uskuteční tradiční 
posvícenskou výstavu drobného zvířec-
tva. Ačkoliv mnoho spolků od pořádání 
výstav upouští, nevidíme zatím v ničem 
problém. Důležité je, abychom se mohli v 
Rychtářových sadech setkat a také - aby-
chom mohli pozvat i posuzovatele. Expo-
zice králíků je totiž celookresní.  Mimo 
bohatého zastoupenní různých plemen 

zvířat, připravujeme i doprovodný pro-
gram. Bude to velká dílna řezbářů - vedle 
našeho kamaráda Jirky Brunclíka zasedne 
k dlátkům dalších šest řezbářů!!! S dlátky 
si to budou moci vyzkoušet i návštěv-
níci. Uvidíme i práci nožíře.  Pro děti a 
ostatní bude také roztočen hrnčířský kruh 

- lektorem bude paní Marie Kvapilová ze 
Záboří. Opět se budeme moci kochat po-
hledem na překrásné bonsaje Josefa Sou-
kala. A nebude chybět ani tradiční pří-

tomnost paní květinářky. To vše chystá 
spolek chovatelů na posvícenský víkend 
do Rychtářových sadů. Po oba dny bude 
k dispozici chutné občerstvení - v sobotní 
podvečer „prodloužené“ grilování kýty! 
Blíže pozveme naše příznivce v příštím 
PZ - a věříme, že zavítají do Rychtářo-
vých sadů podpořit naši akci!                                                                                               

Jiří Herynek, ZO ČSCH  Proseč    

Jak někteří občané nebo majitelé nemovitostí nakládají s odpady na území města Proseč?
Když tu máme sběrný dvůr s možností 

uložení zdarma pro všechny občany a 
majitele nemovitostí, je s podivem, co 
jsou lidé schopni udělat. V kontejnerech 
na TKO vyhozené pneumatiky, vedle 
kontejnerů na sklo odložené celé tele-
vizory, nebo si prostě jen „uleví“ s od-
padem někde v lese, když zrovna něco 
přestavují. Je důležité nebýt lhostejní 
k tomu co se děje kolem nás, protože 
nakonec zaplatí zvýšené náklady za li-
kvidaci odpadů všichni občané města ve 
vyšší ceně poplatku v dalších letech.



 Prosečský zpravodaj 8-9/2020  str. 17 www.prosec.cz

Prázdniny v Rodinném centrum Mikeš a pozván-
ka na další školní rok

Rodinné centrum Mikeš o prázdninách nezahálelo, na-
opak, bylo otevřené celé prázdniny. Červencové čtvrtky byly 
chladnější, a tak naše dopolední programy probíhaly většinou 
uvnitř. Srpnové počasí nám přálo mnohem více, a tak jsme 
vyrazili na pohodový výlet na Budislav do Městských maš-
talí. Děti po cestě plnily různé úkoly – hledaly lesní zvířátka 
a plody, rytíř Vavřinec Toulovec pro ně pod Hradem připra-
vil poklad. Druhý srpnový čtvrtek jsme navštívili záchrannou 
stanici Pasíčka. Děkujeme za prohlídku a pěkné povídání o 
zvířátcích. Děti s rodiči donesly zvířátkům nějaké dobroty na 
zub, dopoledne jsme strávili v geoparku. Poslední srpnové 
čtvrtky se odehrávaly na farní zahradě. Proměnili jsme se na 
chvíli v princezny a prince, zahráli jsme si na rytíře, bojovaly 
s draky. Během posledního setkání jsme se loučili s prázdni-
nami. 

Od září budou v Rodinném centru Mikeš připraveny pro 
rodiče a děti opět dopolední programy. Scházíme se od 8:30 
do 12:30 v sále v přízemí římsko-katolické fary, přijít můžete 
kdykoli během dopoledne. V 10 hodin začíná společný pro-
gram, během kterého zpíváme, cvičíme, hrajeme různé hry 
a vyrábíme. Příspěvek na program je 20 Kč/dítě, každé další 
dítě 10 Kč, děti do 1 roku zdarma. Přijďte mezi nás, těšíme 
se na viděnou.

Mgr. Romana Titová – vedoucí RC Mikeš
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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Vydejme se s autorem netradičního cestopisu Říkali mu 
Pirát do Gruzie, světa na pomezí Evropy a Asie. Dozvíme 
se o psech, kteří jsou tak odvážní, že daleko v horách Kav-
kazu bojují s divokými vlky a obrovitými medvědy.

Povídáním o psech, kteří se nebojí vůbec ničeho a nikoho 
nás provede Martin Záruba.

A možná s ním přijde také jeho… nechte se překvapit.

Nově jsme v Ergotepu začali vydávat ERGONOVINY 
nejen pro naše zaměstnance. Je dobré, aby všichni věděli o 
aktuálním dění v podniku. Co říkáte? Pokud máte zájem si 
noviny přečíst nebo jen prohlédnout, bude každé vydání k 
dispozici na Městském úřadu v Proseči.
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Prodej rodinného domu se zahradou 
v Proseči - k rekonstrukci

Dům je podsklepený, zastavěná plocha domu 305 m2, 
zahrada o výměře 740 m2. 

Více informací na tel. čísle: 602 767 017

Společnost Recycling - kovové odpady a.s., jako provozovatel 
Sběrného dvora Města Proseč, oznamuje, že spotřebiče značky 
Samsung budou ve Sběrném dvoře vybírány nadále i po 1. 8. 2020, 
pouze odděleně od ostatních spotřebičů. Snažíme se najít jinou 
alternativu pro zpětný odběr těchto spotřebičů, neboť nechceme 
omezit občany Města Proseč v možnosti odevzdat vysloužilé spo-
třebiče značky Samsung ve Sběrném dvoře. 


