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Nové parcely v roce 2022
Město Proseč několik let připravuje 

zasíťování nových stavebních parcel 
v lokalitách Vyhlídka a Čechalova. 
V prosinci byl vysoutěžen zhotovitel 
lokality Vyhlídka, vysoutěžená cena je 
49 mil. Kč bez DPH. Cena je mnohem 
vyšší než na začátku přípravy, proto 
město nyní řeší financování a možnou 
etapizaci stavebních prací. Lokalita 
Čechalova je připravena projekčně, cí-
lem města je její realizace společně s 
lokalitou Vyhlídka také v roce 2022. 

Město vydává velkou knihu o fotbalu v Proseči
Město Proseč ve spolupráci s FK 

Proseč vydává novou knihu Josefa Ně-
mečka a Richarda Raby, která se vě-
nuje historii a současnosti fotbalu 
v Proseči. Její příprava trvala jeden 
rok, má 220 stran a obsahuje celou 
řadu zajímavých informací, rozhovorů, 
a především historických fotografií. Od 
samého začátku byla připravována s lás-
kou, pokorou a byla zamýšlena jako podě-
kování a pocta všem fotbalistům a jejich 
fanouškům v Proseči. Fotbal se stal u nás 
oblíbeným sportem dokonce celých fot-
balových rodin.

Kniha je nyní v tiskárně, bude vy-
dána v limitovaném nákladu a po vypro-
dání již nebude žádný dotisk. Za cenu  
650 Kč bude v prodeji ještě před letoš-
ními Vánocemi. Může se tak stát pěk-
ným vánočním dárkem. V prodeji bude 
v městské knihovně, na městském úřadě 

a také v obchodě IMAPRO na náměstí. 
O přesném termínu zahájení prodeje bu-
deme zájemce informovat rozhlasem, na 
webu a sociálních sítích města.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Poděkování Čáslavský
Knihovna systém
Podlaha stolní tenis
čp. 137
technický služby
vyhlášky splatnost + placení od Vlasty
stáňa poděkování + foto + logo
divadlo 2x

Proseč realizuje další investiční projekty
Ještě, než nám napadl sníh, tak město 

Proseč realizovalo kromě velkých pro-
jektů hned několik menších investičních 
akcí najednou. Díky sněhu se dokončení 
prací pravděpodobně posune, ale všechny 
akce budou dokončeny nejpozději na jaře 
v příštím roce.

Přístřešek na technické stroje určený 
pro skladování městské techniky, pro 
střechu byly využity dřevěné vazníky de-
montované ze vstupu přístavby školy bě-
hem realizace v letech 2019 až 2020.

Spolkový dům (Kara II) - práce po-
kračují pomalu, zhotovitelská firma 
STINTER má časový skluz, přesto je 
posun stavebních prací uvnitř objektu pa-
trný. Celkové náklady akce jsou 7,1 mil. 
Kč, na akci se podařilo získat dotaci 4,9 
mil. Kč od MMR.  

Rekonstrukce hřiště pro míčové hry 
za Sokolovnou - byly zahájeny stavební 
práce, dokončení nového sportoviště je 
dle smlouvy s firmou INSTAV do června 
2022. Celkové náklady akce jsou 2,3 mil. 
Kč, na akci se podařilo získat dotaci 300 
tis. Kč od Pardubického kraje, město ještě 
stihlo požádat o dotaci NSA.

Dále byla provedena oprava komuni-
kace v Česká Rybné nebo zahájeny práce 
na rekonstrukci chodníku v ulici Záboř-
ská před firmou Santé.

 Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Zastupitelé města Proseč a zaměstnanci 
Městského úřadu Proseč, Pečovatelské 
služby Proseč, Městské knihovny Proseč 
a Prosečských služeb přejí všem občanům 
příjemné prožití vánočních svátků a pře-
devším hodně štěstí, zdraví, síly a úspěchů 
do nadcházejícího roku 2022. Pro navo-
zení té správné vánoční atmosféry přiná-
šíme aktuální fotku prosečského stromečku 
od Marka Odvárky.
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Poděkování starosty
Chtěl bych osobně velmi poděkovat  

společnosti ERGOTEP, družstvo inva-
lidů a Evě Outlé z Ústí nad Labem za 
finanční dary určené na spolufinancování 
pořízení 9 kusů Kamenů zmizelých, které 
byly 12. září 2021 uloženy před kavárnou 
Wake up Coffee v ulici Zábořská. Ka-
meny připomínají rodinu Breitenfeldovu 
z Proseče, která zahynula v koncentrač-
ních táborech během holocaustu.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Omezení provozu úřadu
Oznamujeme občanům, že v době 

vánočních svátků od 23. 12. 2021 do 
2. 1. 2022 bude omezen provoz Měst-
ského úřadu Proseč z důvodu čerpání 
dovolených. Příjem plateb na pokladně 
bude možný pouze do 22. 12. 2021.

Sběrný dvůr a výkupna 
o vánočních svátcích

Recycling-kovové odpady a.s., pro-
vozovna Borská ul. 75, Proseč, ozna-
muje, že Sběrný dvůr Města Proseč a 
Výkupna druhotných surovin bude v 
době od pondělí 20. 12. 2021 do ne-
děle 2. 1. 2022 uzavřena. 

Přejeme všem našim zákazníkům i 
občanům města Proseč hlavně klidné 
a pohodové prožití Vánočních svátků 
a do Nového roku především hodně 
zdraví.

Úhrada poplatků a stočného
Město Proseč vzhledem k novým 

technologiím a současné situaci s Co-
vid-19 preferuje bezhotovostní platby 
za stočné, nájemné a místní poplatky 
převodem na účet. Všechny platby je 
možné také uhradit bezhotovostně 
platební kartou nebo v hotovosti na 
pokladně městského úřadu.Poděkování starosty

Chtěl bych osobně velmi poděkovat 
panu Renému Čáslavskému za to, že se 
po několik desetiletí staral o bezproblé-
mový chod hodin na věži kostela sv. Mi-
kuláše. Zdravotní stav mu již neumožňuje 
v této práci pokračovat, a proto jeho práci 
převezme od nového roku Josef Vobejda. 
Přeji panu Čáslavskému pevné zdraví a 
vše nejlepší v osobním životě. S úctou

Jan Macháček, starosta města Proseč

Vánoční a novoroční přání
Pracovnice Pečovatelské služby Proseč 

přejí svým klientům a také ostatním ob-
čanům Proseče, Perálce, Zderaze a Boru 
u Skutče, krásné prožití svátků vánočních 
v kruhu své rodiny a svých blízkých. 

A v novém roce 2022 hlavně pevné 
zdraví každému z nás, hodně energie a 
ať se vám i nám dobře daří překonávat 
všechny problémy, které nám život při-
náší.

Za Pečovatelskou službu Proseč
Stanislava Češková

Cena stočného v roce 2022
Na základě rozhodnutí Rady města 

Proseč č. 30/2021 ze dne 4. listopadu 
2021 vám oznamujeme, že pro rok 
2022 dochází ke zvýšení ceny stočného.

Kalkulovaná cena je nejnižší možná 
při zohlednění sazby DPH, inflace a 
podmínek přidělené dotace na roz-
voj kanalizační sítě v minulých letech. 
Město Proseč je rovněž provozovate-
lem splaškové kanalizační sítě v obci 
Bor u Skutče a je povinno na základě 
koncesní smlouvy a podmínek SFŽP 
vybírat v této obci stočné. Vzhledem k 
rozdílným dotačním podmínkám obou 
obcí se cena stočného v Proseči a Boru 
u Skutče odlišuje.

- Proseč - 44,99 Kč / m3

- Bor u Skutče - 53,24 Kč / m3

Uvedené ceny jsou včetně DPH 10 %

Vyúčtování stočného 2021
Jak jsme vás již informovali v Pro-

sečském zpravodaji v minulosti, se 
změnou účtování vodného a přecho-
dem na zálohové platby, které zavedla 
VS Chrudim přišlo město Proseč zá-
sadním způsobem o pravidelné infor-
mace o spotřebě vody jednotlivých od-
běratelů. 

Z tohoto důvodu není možné vy-
účtovávat stočné čtvrtletně, tak jak 
tomu bylo v minulosti. Jak jsme se pů-
vodně domnívali, přechod na zálohové 
stočné nebude tak jednoduchý. Město 
Proseč jako provozovatel splaškové ka-
nalizace muselo pořídit nový software, 
který se stále testuje a bude potřeba do 
něho ručně doplnit všechny odběratele 
a s každým odběratelem následně uza-
vřít aktualizovanou smlouvu.

Na základě vzniklých komplikací 
bude nutné vyúčtovat stočné od dubna 
2021 do dubna 2022 bez možnosti zá-
loh. Zálohy bude možné nastavit až 
od května 2022. Jsme si vědomi, že 
faktura za stočné vystavená v dubnu 
2022 za celý uplynulý rok bude pro 
mnohé rodiny vysokou finanční zátěží, 
proto bude u všech faktur nastavena 
splatnost 3 měsíce nebo bude možné 
si individuálně domluvit splátkový ka-
lendář.

Ing. Jan Macháček, starosta města

Splatnost poplatků do června 
Zastupitelstvo města Proseč bude na 

svém jednání 15. prosince 2021 pro-
jednávat aktualizaci obecně závazných 
vyhlášek o místním poplatku ze psů a 
za odpady. Cena je stejná jako v roce 
2021, ale v předkládaném návrhu se 
počítá s prodloužením termínu úhrady 
z původního 31. března nově do 
30. června 2022. Věříme, že tento 
vstřícný krok pomůže rodinám při ře-
šení složité povánoční finanční situace. 
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Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben 
školy Proseč

Město Proseč uspělo v roce 2020 se 
svou žádostí o dotaci na projekt „Vyba-
vení učebny digitálních technologií pa-
vilonu odborných učeben školy Proseč“ 
přes MAS Litomyšlsko z IROPu (evrop-
ských fondů). Projekt byl zcela dokončen 
až v listopadu 2021. V rámci projektu byl 
pořízen nábytek, a především moderní IT 
vybavení pro novou učebnu digitálních 
technologií s kapacitou pro 56 žáků.

Nová učebna nyní obsahuje 75“ doty-
kový displej se 4K Ultra-HD rozlišením, 
31 ks výkonných počítačů, 32 monitorů, 
30 konvertibilních tabletů, výkonný note-
book pro učitele, sledovací software a 
také kompenzační výukový software pro 
žáky SVP.  

Primárním cílem projektu byla podpora 
odborného vzdělávání, včetně odborné 
přípravy a celoživotního učení, výsledkem 
je pak rozvoj infrastruktury pro vzdělá-
vání a odbornou přípravu. Pořízení vy-
bavení digitální učebny bylo prováděno 
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce 

v klíčové kompetenci, práce s digitálními 
technologiemi. Je to dobrý předpoklad 
pro absolventy školy i pro následný výběr 
dalších stupňů vzdělávání.

Dotace z IROP činila 1,252 mil. Kč 
(95 %), celkové náklady na projekt do-
sáhly 1,318 mil. Kč, rozdíl byl hrazen z 
rozpočtu města Proseč.

Na projektu se kromě vedení a zaměst-
nanců města podíleli také v rámci kon-
zultací a specifikace potřeb pedagogičtí 
zaměstnanci základní školy a minulé a 
současné vedení školy.

Společně s projekty „Dostavba pavilonu 
odborných učeben školy Proseč“ a „Vyba-
vení odborných učeben pavilonu odbor-
ných učeben školy Proseč“ jde o historicky 
významné investice do rozvoje školství v 
Proseči, které si kladou za cíl zkvalitňo-
vání vzdělávání žáků nejen v Proseči, ale 
v celém regionu. V rámci těchto projektů 
byla také vyřešena bezbariérovost nejen 
nových učeben, ale celé školy.  

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Projekt

VYBAVENÍ UČEBNY
DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
PAVILONU ODBORNÝCH
UČEBEN ŠKOLY PROSEČ
je spolufinancován Evropskou unií.
Primárním cílem projektu je podpora odborného vzdělávání a pořízení vybavení
digitální učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění
na trhu práce v klíčové kompetenci, práce s digitálními technologiemi.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Škola dostala dvě 3D tiskárny
U příležitosti otevření nové učebny 

digitálních technologií dostala škola 
darem také dvě 3D tiskárny. Jednu 
dostala od města Proseč a druhou od 
Sboru dobrovolných hasičů Proseč. 
Obě tiskárny byly pořízeny v roce 2020 
a sloužily tehdy pro tisk nedostatko-
vých ochranných štítů určených přede-
vším pro zdravotníky a složky IZS.

Nyní mohou obě tiskárny dále slou-
žit žákům v rámci školní výuky, ale 
třeba i technického kroužku. 3D tis-
kárny nejsou rozhodně běžnou výba-
vou základních škol. Věříme proto, že 
se naše škola díky novým učebnám a 
technologiím stane mnohem zajíma-
vější i pro děti a rodiče z okolních obcí. 
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Město Proseč - Místní poplatky v roce 2022
Pro rok 2022 jsou stanovené platnými 
obecně závaznými vyhláškami následující 
druhy místních poplatků:
Poplatek za odpady
Povinnost platit poplatek má:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlast-

nictví stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností 
zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:

- 800 Kč poplatníci s trvalým pobytem 
nebo rekreační objekt
- 700 Kč poplatníci do 18 let a ve věku 

70 a více let
- Od poplatku jsou osvobozeny do 3 let 

věku, osoby min. 6 měsíců mimo město, 
nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě 
nemocných nebo dětském domově.
Splatnost: do 30. června 2022
Bezhotovostní platba:
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 variabilního symbolu: poplatek za ko-
munální odpad - čp. 421 Proseč 13401421 

- ev.č. 17 Mířetín 13407017
Poplatek ze psů

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Dr-
žitelem je pro účely tohoto poplatku 
osoba, která je přihlášená nebo má sídlo 
na území města Proseč.
- Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.
Sazba poplatku:

- 200 Kč za prvního psa,
- 300 Kč za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele 300 Kč,
- 100 Kč za psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let,
- 150 Kč za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele, kterým je osoba starší 
65 let.

- Od poplatku ze psů je osvobozen 
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která 
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených k 
doprovodu těchto osob, osoba provozu-
jící útulek pro zvířata nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.
Splatnost: do 30. června 2022
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu : 1141642319/0800 
Variabilní symbol: 1341XY (postup sesta-
vení variabilního symbolu je stejný jako u 
poplatku za komunální odpady)
Poplatek z pobytu
Plátcem poplatku je poskytovatel ubyto-
vání za úplatu, bližší informace v obecně 
závazné vyhlášce č. 2/2019 nebo na po-
kladně MěÚ Proseč.
Sazba poplatku:

- 20 Kč za každý započatý den pobytu, s 
výjimkou dne jeho počátku
Poplatek za užívání veřejného prostran-
ství
Plátcem poplatku je každý, kdo užívá 
veřejné prostranství - tj. zábor, stánky, 
reklamní plochy atd. Bližší informace v 
obecně závazné vyhlášce č. 4/2019

Plné znění obecně závazných vyhlášek 
je umístěno na webových stránkách města 
Proseč - www.mestoprosec.cz

Městská knihovna má nový informační systém
Město Proseč uspělo se svou žádostí 

o dotaci z Ministerstva kultury v rámci 
podprogramu VISK3 na modernizaci in-
formačního systému a nové IT vybavení 
obsluhy a návštěvníků městské knihovny 
a získalo dotaci ve výši 38 tisíc korun. 
Celkové náklady na projekt jsou 55 tisíc 
korun, zbývající prostředky byly hrazeny 
z rozpočtu města Proseč. V rámci pro-
jektu „Modernizace informačních služeb 
Městské knihovny Proseč“ byl zaveden 
nový systém Koha, který nahradil zasta-
ralý systém Clavius. Nový program na-
bízí zvýšený uživatelský komfort všem 
čtenářům v podobě nového rychlého 
on-line katalogu, přehledných čtenář-
ských kont, zlepšení rezervace a výpůjčky 
knih, rozšíření nabídky služeb knihovny 
o e-knihy, responzivní vzhled a opti-
malizaci pro mobilní telefony a tablety. 
Katalog naleznete na adrese knihovny 

www.knihovnaprosec.cz nebo na pří-
mém odkazu katalog.knihovnaprosec.cz. 
Z projektu bylo dále pořízen tablet pro 
návštěvníky knihovny pro lepší vyhledá-
vání v katalogu a také nové PC pro ob-
sluhu knihovny, které nahradilo téměř 10 
let starý počítač.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Naše řady opustil Václav Odehnal
Těžko říci, zdali pan Václav Odehnal 

odešel do skautského nebo fotbalového 
nebe… Obě aktivity měl rád a pro obě 
mnoho vykonal. 

V letech, kdy prosečští chlapci oblékali 
dresy Tatranu Zderaz a fotbal se v našem 
regionu začal formovat, spolupracoval 
Václav s Janem Kvapilem. Ten převzal ak-
tivity kolem kopané od poštovního úřed-
níka Bláhy a později byl organizačním 
pracovníkem při Sokolu.  Honza kopal 
za Jiskru Litomyšl – a když do Litomyšle 
odešel, předal organizování fotbalu Vác-
lavovi. Na jedné sokolské schůzi oslovil 
Václava starosta Sokola, pan učitel Háp 
– ať se fotbal hraje pod Sokolem. Tak se 
stal Václav předsedou fotbalového oddílu 
Sokola Proseč.  Při svém působení zažil 
mj. i soutěž v okrese Polička. Před sebou 
měl ale velké výzvy. Především vybudovat 
mužstvo na slušné úrovni. Talentované 
hráče oslovoval především na pouťových 
a posvícenských turnajích v okolních ves-
nicích. Pokud se říká, že si někdo postavil 
pomník za svého života, tak to platí i o 
Václavu Odehnalovi. Pod jeho vedením 
a jeho velkým nasazením byly vybudo-
vány kabiny na hřišti. Do té doby se hráči 
převlékali k zápasům v sokolovně a přes 
Soukalovu zahradu přicházeli na hřiště. 
Největší výzvou pro Václava bylo zajiš-
tění dopravy k zápasům. Postupně se mu 
podařilo zakoupit podvakrát ojeté vozy 
RTO a později vůz ŠL-11. Tak se stal 
i dispečerem dopravy a staral se o dobrý 

technický stav právě sloužícího autobusu. 
Nejraději vzpomínal na spolupráci s řidiči 
Jirkou Hromádkem a Karlem Novákem.  
Autobus vždy posloužil i mimo fotba-
lové zájmy – turistům, zájezdům či pro 
rodinné a společenské akce. Vedle této 
práce Václav Odehnal pravidelně dochá-
zel či dojížděl na utkání coby fanoušek. 
Jeho „fotbalová“ neděle začala kafíčkem 
u Rabů, dopoledním utkáním dorostu 
a pak odpoledním zápasem A-mužstva. 
Ještě před několika týdny jsme Václava 
potkávali na utkáních krajského přeboru. 
Děkujeme panu Václavu Odehnalovi za 
vše, co pro kopanou či fotbal v Proseči 
vykonal. 

Za všechny generace prosečských fotbalistů 
i fanoušků Jiří Herynek Václav mával ve Žlebských Chvalovicích

Fotbalová „sebranka“ mladých i starých na soustředění v Pusté Rybné – ve stanech, po skon-
čení skautského tábora v roce 1971

Herna stolního tenisu v Proseči má novou podlahu
Herna stolního tenisu v majetku města, 

která se nachází v ulici Školní čp. 70, nad 
městskou knihovnou, má novou podlahu. 
Město investovalo opět do modernizace 
dalšího sportoviště. Na akci se podařilo 
získat dotaci ve výši 50 tisíc korun od 
Pardubického kraje. Celkové náklady byly 
téměř 165 tisíc korun. Zbývající finanční 
prostředky uhradilo město Proseč ze 
svého rozpočtu. Demontáž staré podlahy 
byla provedena svépomocí prostřednic-
tvím členů TJ Sokol Proseč.

V rámci projektu „Výměna podlahy 
v herně stolního tenisu v Proseči“ byla 
položena v celé hrací i tréninkové ploše 

- 140 m2 nová sportovní podlaha Rocket 
CLP, která napomáhá bezpečnějšímu 
sportování a je navržena speciálně pro 
stolní tenis. Věříme, že příznivější spor-
tovní podmínky přilákají ke stolnímu te-
nisu i mladší děti a bude tak moci vznik-
nout i dětský oddíl.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

předtím potom
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Natáčení Křesťanského magazínu
Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 pro-

běhlo na území Mikroregion Maštale 
další z řady letošních natáčení. Tentokrát 
do pořadu Česká televize - Křesťanský 
magazín. Průvodcem a zároveň režisérem 
zde natáčeného dílu je herec, moderátor 
a dřívější šéfredaktor zpravodajství TV 
Nova pan Jan Vávra. Toho si můžete pa-
matovat zejména jako moderátora publi-
cistického pořadu 7 čili sedm dní či Vo-
lejte řediteli. 

První den se natáčelo v Poutním 
chrámu Panny Marie Pomocné na 

Chlumku v Luži a zámku v Nových Hra-
dech. Druhý natáčecí den patřil Muzeu 
dýmek, Toulovcově rozhledně, Kolum-
bovu vejci, Záchranné stanici a ekocentru 
Pasíčka a kostelu Boží lásky v obci Budi-
slav. 

Pořad byl vysílán 12.12.2021 na ČT2 a 
nyní je ke shlédnutí v archivu České te-
levize.

I za natáčení tohoto komornějšího po-
řadu jsme vděční. 

Krásné dny přeje Mikroregion Maštale.

Rozloučení s turistickou sezónou a den informačních center
Dne 31. října 2021 byly naposledy 

v tomto kalendářním roce otevřeny 
všechny tři rozhledny i Muzeum dýmek. 
Turistické informační centrum Maštale 
se zapojilo do celorepublikové akce s ná-
zvem Týden turistických informačních 
center 2021. V rámci této akce byl na 
poslední říjnovou neděli připraven zají-
mavý program. Vstup do Muzea dýmek 
byl po celý den zcela zdarma. Navíc si 
návštěvníci mohli ozvláštnit prohlídku 
vyplněním zábavných pracovních listů, 
které byly připraveny pro všechny vě-
kové kategorie. Za odměnu si pak každý 
mohl odnést dárečky v podobě sladkostí 
a drobných dárků. 

Velice děkujeme všem těm, kteří se 
v muzeu zastavili. Již nyní se těšíme na 
příští ročník této akce.

Krásné dny přeje MM

Kalendáře Mikroregionu  
Maštale na rok 2022

Kalendář Mikroregionu Maštale pro 
rok 2022 je stále v prodeji. K dostání je 
již pouze v TIC Maštale (budova bý-
valé Kary). K dispozici je několik po-
sledních kusů kalendáře, proto nákup 
raději neodkládejte až na konec roku. 
Cena kalendáře je 79 Kč.

Krásné dny přeje MM
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Taneční maraton s MitriXem při otevření Městské sportovní haly
Dne 27. října 2021 jsme měly po velmi 

dlouhé době možnost pořádně si společně 
zatancovat, a to u příležitosti slavnost-
ního otevření nové Městské sportovní 
haly. Doufáme, že naše rok a půl dlouhá 
pauza nebyla moc znát. 

Chceme touto cestou moc poděkovat. 
DĚKUJEME všem tanečnicím za skvělý 
výkon. Byly jste opravdu úžasné. Moc nás 
těší s jakou radostí a láskou tančíte. DĚ-
KUJEME také všem rodičům a divákům 
za perfektní podporu. Bez ní by totiž náš 
výkon nebyl zdaleka tak radostný. V ne-
poslední řadě DĚKUJEME městu Pro-
seč za to, že jsme mohly být součástí tak 
významné akce.

Trenérky MitriX

Koutek naší kronikářky: 

Osobní vzpomínky na odbojovou činnost za 2. světové války
Po okupaci a za války se Prosečsko vý-

znamně podílelo na odboji a partyzánském 
hnutí. Nacházel zde úkryt a základnu 
odbojář Josef Formánek, velitel generál 
Svatoň i hlava organizace R-3 profesor J. 
Grňa. Jejich činnost by nebyla možná bez 
pomoci zdejších vlastenecky smýšlejících 
občanů, kteří přes riziko utrpení a ztráty 
života se zapojili do odboje. Jedním z 
nich byl i pasecký občan Vilém Tefr. Své 
vzpomínky sepsal do „Památníku“, který 
se díky jeho rodině zachoval. Se svolením 
rodiny je nabízím čtenářům Prosečského 
zpravodaje:

„Do domácího odboje mě v březnu 1942 
zapojil velitel četnické stanice v Proseči 
u Skutče Oldřich Kohoutek. Takto jsem 
se dostal do ilegální odbojové skupiny s 
krycím jménem R-3 (Rada tří). Hlavními 
činiteli zde byli gen. Vojtěch Boris Luža 
z Uherského Brodu, dále gen. Josef Sva-
toň z Vysokého Mýta a prof. Josef Grňa 
z Brna. Tito jmenovaní byli pověřeni pre-
zidentem Edvardem Benešem úkolem, ve 
vhodné době zorganizovat ve východních 
Čechách národní povstání, aby se tím za-

bránil nebo alespoň zdržel německý nápor 
na Prahu. Velitel Kohoutek byl však po 
zradě gestapem zatčen a 29. srpna 1942 v 
Drážďanech popraven.

Dále jsem pak pokračoval v odboji 
s četnickým strážmistrem Františkem 
Famfulíkem, rovněž z četnické stanice 
v Proseči, rodákem ze Seče Vidlaté od 
Litomyšle. Spolu jsme pak prováděli ši-
rokou podpůrnou činnost pro rodiny po 
zatčených nebo popravených živitelích 
rodin, nebo osob hledaných gestapem 
a jinak válkou postižených. Později byl 
Famfulík prozrazen svým spolupracov-
níkem při jeho mučení, gestapem zatčen 
a v Praze Kobylisích 8. července 1943 
ještě s dalšími dvěma četníky zastřelen.                                                                                                                     
Znovu jsem zůstal sám, ale mým hlavním 
úkolem bylo zásobování výše uvedených 
lidí. V této práci jsem opatrně pokračoval 
dále, neboť to byl dlouhý čas můj hlavní 
úkol i lidská, vlastenecká povinnost. Při-
tom jsem mnoha spolehlivým lidem dá-
val dle nařízení pouze přečíst velezrádné 
letáky, kde se mimo jiné psalo o jisté po-
rážce německého nacismu. I jinak jsem 

soustavně a vytrvale povzbuzoval zoufající 
občany ve víře v jistou a konečnou porážku 
Německa.

Rozbitím Polska – Jugoslávie – Francie 
i jiných evropských států a konečně zá-
keřným napadením Sovětského Svazu v 
červnu 1941 se hrozná válka rozrostla do 
obrovských rozměrů. Přišla heydrichiáda a 
s ní stanné právo, zničení Lidic a Ležáků, 
hromadné popravy celých rodin, mnohdy 
jenom pro neopatrné slovo. Nad naším 
národem visel Damoklův meč. V této 
hrozné době jsem zvýšil krajní opatrnost i 
ostražitost, ale v charitativní práci jsem ne-
přestal. Ani tehdy po pádu Francie, která 
byla chráněna nedobytnou Maginotovou 
linii, jsem nevěřil ve vítězství Německa, ba 
ještě víc v jeho konečnou porážku. Pak po 
hrozné bitvě u Stalingradu se změnila vá-
lečná situace v neprospěch Německa. Ně-
mecké hordy byly při soustavné i při zou-
falé obraně nuceny ustupovat. Pak nadešel 
rok 1944...“

Pokračování v příštím čísle Prosečského 
zpravodaje.

Připravila: Miluše Rejentová
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O svůj pohled na svět se s námi podělil bezpečnostní analytik Andor 
Šándor

Pozvání do Proseče přijal bezpečnostní 
analytik Andor Šándor. Ve vzdělávacím 
centru Ergoeduka zahájil setkání ředitel 
obecně prospěšné společnosti Ergotep 
CSR Institut JUDr. Pavel Nádvorník 
a potleskem ho přivítal i plný sál poslu-
chačů.

Generál inženýr Andor Šándor je bý-
valý náčelník Vojenské zpravodajské 
služby ČR a uznávaný odborník v oblasti 
bezpečnosti, hrozby terorismu a krizo-
vého managementu. Pravidelně posky-
tuje komentáře pro česká a zahraniční 
média, včetně televizních a rozhlasových 
zpravodajských a publicistických pořadů. 
V současné době působí jako soukromý 
analytik a poradce v oblasti bezpečnosti. 
Píše knihy, v kterých radí, jak přežít te-

roristický útok, výpadek elektrického 
proudu, nebo jak se vyvarovat nebezpečí 
při cestování.

Ve svém vystoupení hovořil na téma 
bezpečnostní politiky, glosoval rozhod-
nutí významných světových i našich po-
litiků, upozornil na možná rizika sou-
visející s nárůstem terorismu a migrace. 
Okomentoval vztahy mezi světovými vel-
mocemi, bezpečnost Evropské unie, stav 
evropských armád, včetně té české, ale 
také  akcentoval i aktuální nebezpečí na 
sociálních sítích. 

Závěrem odpovídal charismatický a 
ostřílený řečník na řadu otázek z publika 
a následně podepisoval zájemcům své 
knihy.

Josef Žabka

Pasování na rytíře řádu čtenářského
V pondělí 25. října proběhla na měst-

ském úřadě již tradiční malá slavnost 
„Pasování na rytíře řádu čtenářského“. 
Sedmnáct žáků druhé třídy a osmnáct 
žáků třetí třídy pasoval na čtenáře osobně 
toulavý rytíř Toulovec z Toulovcových 
skal. Malí čtenáři dostali Rytířský řád 
čtenářský, sladkou medaili a průkazku do 
městské knihovny, kde si mohou celý rok 
zdarma půjčovat knihy a časopisy. Paso-
vaní čtenáři rytíři Toulovci  slíbili, že bu-
dou číst rádi a pravidelně, ke knížkám se 
budou chovat hezky a opatrně a knížka se 
stane jejich kamarádem. Celá slavnost se 
letos bohužel uskutečnila bez účasti ro-
dičů, ale i přesto se vydařila a pro děti se 
určitě stala velkým zážitkem.

Eva Rejentová

Oční screening v Perálci a Pro-
seči

Již od roku 2010 v Pardubickém 
kraji probíhá plošná zraková prevence 
v mateřských školách. Za pomocí nej-
modernější technologie dokáže odhalit 
příčiny zrakových vad a to u dětí již od 
6. měsíce. 

25. října se tato prevence uskutečnila 
mateřských a základních škol v Perálci 
a Proseči, kde byl zkontrolován zrak 
u 57 děti v útlém a předškolním věku. 
Přičemž 4 děti měli nalezenou zrako-
vou vadu. Ergotep CSR institut, o. p. 
s  podpořil tuto prevenci finančním 
darem v hodnotě v 9 690 Kč.

Josef Žabka
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Oznamujeme,  že očkujeme naše 
registrované pacienty  TŘETÍ 

DÁVKOU proti covid-19.

Zájemci se mohou HLÁSIT pro-
střednictvím SMS
Na tel. číslech ordinací :
607 544 773 Nové Hrady
607 544 776 Lubná, Sebranice
SMS prosím PODEPIŠTE pří-
jmením, jménem a rokem narození. 
POŠLEME zpět SMS s termínem 
očkování
OBJEDNÁVKA JE ZÁVAZNÁ!
Děkujeme

MUDr. Zahnášová Jaroslava

Nové knihy v knihovně 

Beletrie:
Michaela Klevisová – Prokletý kraj, 
Zdeněk Svěrák – Povídky a jedna bá-
seň, Miroslav Macek – Saturnin se 
představuje, Petra Stehlíková – Naste-
rea, Karel Čapek – R.U.R.,
Shari Lapena – Její konec, Renée Kni-
ght – Dokonalý cizinec, Elisabeth No-
rebäck – Máš mě v krvi, Penny Han-
cock – Myslela jsem, že tě znám, Lucy 
Clarke – Stíny nad zálivem, Dot Hut-
chison – Sběratel motýlů, C. L. Taylor 

– Zmizelý, Michel Bussi – Maminka 
neříká pravdu, Lisa Jackson – Nikdy 
neumírej sama, S. K. Tremayne – Dítě 
ohně, Danielle Girard – Bílá tma, 
Madeleine Goldstein – Zase se shle-
dáme, David Young – Dítě Stasi, An-
thony Ryan – Pán věže, Královna ohně, 
Clive Cussler – Hodina nula, Katha-
rina Fuchs – Dvě hrsti života, Pene-
lope Bloom – Jeho banán, Julie Caplin 

– Chata ve Švýcarsku, Elin Hilder-
brand – Na viděnou příští léto, Greer 
Macallister – Dívka v přestrojení, Bar-
bara Cartland – Bezcitný hrabě, Giles 
Milton – Ve službách královny Alž-
běty, Penelope Bloom – Jeho třešničky, 
Jo Watson – Mám tě ráda, nemám tě 
ráda, Dirk Husemann – Ledoví piráti, 
J. P. Delaney – Ta přede mnou, Julia 
Heaberlin – Ve tmě jsme všichni stejní, 
Mary Burton – Poslední tah, M. W. 
Craven – Černé léto, Darcy Coates 

– Kořist, Pascal Engman – Krysí král, 
Sarah Flint – Lháři, Lháři, Heather 
Gudenkauf – Dívka na kolejích, Ka-
ren Hamilton – Dokonalá přítelkyně, 
Greer Hendricks – Manželka mezi 
námi, Tom Clancy – Bojová linie, Lu-
cinda Riley – Olivovník, Elaine Scio-
lino – Moje ulice v Paříži, Sungdžu 
Lee – S každou padající hvězdou, Hil-
lary Jordan – Bahnitá pole, Francoise 
Bourdin – Clařino tajemství, Natalie 
Jenner – Spolek Jane Austenové, Jo 
Watson – Já a ty, navždy, Hank Green 
– Naprosto pozoruhodná věc, Michael 
Moorcock – Černý drahokam, Amulet 
šíleného boha, Meč úsvitu, Kouzelná 
hůlka, Joanne Harris - Čokoláda, Petr 

Jarchovský - Zahradnictví

Dětská literatura:
Daniela Krolupperová – Tady straší 
naši, Martina Drijverová – To kvůli 
mně, Martin Petiška – Pohádková 
maminka, Ivana Peroutková – Valen-
týnka a veterinární ordinace, Věra Hu-
dáčková Barochová – Zuzka a ztracené 
kotě, David Dolenský – Rufus zálesák, 
Bohdana Pávková – Povídačky naší 
Kačky, Tereza Pařízková – Stela v 
zemi tučňáků, Marka Míková – Po-
hádky na předpis, Tereza Horváthová 

– Sydney (My dva z B.), Ivana Pe-
routková – Ukradené housle, Zde-
něk Hanka – Tajemství pod Duho-
vákem, Andreas Schlüter – Dvojčata 
aneb chaos na druhou, Regina Bizzi – 
Hvězdná kariéra, Layla má rande, Ste-
lla na módní přehlídce, Elena Mellano 

– Žirafky si hrají na schovávanou, Sue 
Mongredien – Našlo se koťátko, Ally 
Carter - V tajných službách, Henriette 
Wich – Souboj topmodelek (Tři holky 
na stopě)

Naučná literatura:
Iveta Toušlová – Toulavá kamera (1. 
a 10. díl), Rudolf Mihola – Věra Fer-
basová, Stanislav Motl – Mraky nad 
Barrandovem, Alan Alda – Nikdy si 
nedávejte vycpat svého psa

Městská knihovna informuje
V období vánočních svátků bude 

knihovna uzavřena. Knihovnu můžete 
navštívit letos naposledy v úterý 21. 
prosince od 7.30 do 17 hodin a poprvé 
v novém roce v úterý 4. ledna 2022.  
Otevírací doba městské knihovny:

Úterý   7.30 - 11.00
 12.00 - 17.00 hod
Čtvrtek 7.30 - 11.00 
 12.00 - 16.00 hod
Pátek   7.30 - 11.00 
 12.00 - 16.00 hod

Přeji vám, ať vás štěstí a pohoda 
vánoc provází po celý nový rok a těším 

se na setkání se čtenáři v roce 2022.
Eva Rejentová

Ohlédnutí za prosečským 
dýchánkem

Prosečský Dýchánek s hostem Pav-
lem Kosatíkem, českým novinářem 
a spisovatelem, proběhl ve čtvrtek 
11. listopadu 2021. Debata se točila 
převážně kolem historických témat, o 
kterých pan Kosatík píše ve svých kni-
hách. Během večera jsme mluvili také 
o jeho spisovatelské práci a dotkli jsme 
se současného politického dění. 

Členové kulturní komise věří, že se 
nynější neradostná covid-situace zlepší 
a v příštím roce bude možné pořádat 
další připravené akce, dýchánky a diva-
delní představení.

S přáním všeho dobrého do roku 
2022, za kulturní komisi města Proseč, 

Marek Rejent.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Kaštánek a Kaštánka, aneb jak 
jsme pekli kaštany. Kaštany neodmys-
litelně patří k podzimu. My jsme si s nimi 
také pohráli. Dokonce jsme ochutnali 
i pečené kaštany jedlé. A víte, že kaštan 
v kapse nebo pod polštářem vám dodá 
zdraví a sílu po celý rok? 

Den stromů, aneb naše Jeřabinka 
slaví 10 let a jak jsme vysazovali les. 
Na Den stromů 20. října jsme oslavili i 
narozeniny naší Jeřabinky. Vysazovali 
jsme ji na školní zahradě právě před 10 
lety. Od té doby ji hýčkáme a radujeme 
se z ní. Na jaře obdivujeme její květy, v 
létě nám dává příjemný stín, na podzim 
sklízíme její plody, nebo je necháváme 
na zimu ptákům. Jeřabinka je k užitku i 
ozdobou naší zahrady po celý rok. K pří-
ležitosti tohoto kulatého výročí jsme letos 
vysadili nedaleko naší školky i celý les.

Cvičíme se zvířátky, aneb se so-
kolíkem Pepíkem a jeho kamarády 
na návštěvě v lese. Úvod do 6. ročníku 
projektu Se Sokolem do života jsme smě-
řovali opět mezi stromy. Naše aktivity 
provázela zvířátka z mašinky sokolíka Pe-
píka a s nimi jsme se vypravili, kam jinam, 

než na podzimní návštěvu lesa. S veve-
ruškou Věruškou, ježečkem Marečkem, 
beruškou Danuškou, kobylkou Emilkou 
a opičkou Haničkou jsme opět připraveni 
rozvíjet naše pohybové dovednosti. 

Listopad, lísteček mi na dlaň spad, 
aneb podzim na zahradě, na poli a v 
lese. Prozkoumali jsme, co užitečného 
nám podzim přináší. Zahrada, pole i les 
jsou plné podzimních pokladů. Lákaly 
nás k poznávání, tvoření i hrám. Tím 
jsme se s podzimem rozloučili a nyní se 
už začínáme chystat na zimu a těšit na 
Vánoce.
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Tajemství kouzelné lísky, aneb jak 
se příroda připravuje na zimu. Líska 
může být někdy kouzelná, a když potře-
bujete udržet tajemství až skoro do Vánoc, 
líska vám v tom určitě pomůže. Pomůže 
i lesním zvířátkům, aby přečkala zimu. A 
darovala pár lískových oříšků i nám. Na 
mlsání i na ozdobu. Na návštěvu do lesa 
jsme pozvali i sokolíka Pepíka a jeho ka-
marády. Začínáme totiž opět cvičit se zví-
řátky. Co se děje pod jedlí, aneb adventní 

čas. Nejen příroda se připravuje na zimu, 
ale i my lidé si chystáme své domovy na 
zimní Vánoční pohodu. Tak i ve školce 
jsme se spolu s vílou Jedlinkou naladili na 
předvánoční atmosféru, při které nesmí 
chybět adventní věnec a adventní kalen-
dář a jiné tradiční zvyklosti. Nám nechy-
běl ani první sníh. To bylo radosti.

Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce. 

Děti a učitelky MŠ Perálec.

Monika Klofátová

Podzim na základní škole
Sázení stromů

Společně s dětmi z mateřské školy jsme 
oslavili „Den stromů“ výsadbou 60 mla-
dých sazenic.

Za darované stromky děkujeme rodině 
Sodomkových z Chlumu.

Chceš – li dobře číst a psát, musíš 
míti dobrý zrak

Po roční pauze zavítali do naší školy 
pracovníci PROZRAKU s.r.o., kteří se 
starají o zrak předškolních dětí a žáků 
prvních tříd. Preventivní vyšetření zraku 
pomocí přístroje Plusoptix proběhlo v 
prostorách mateřské školy a pro naše žáky 
bylo zcela zdarma.

 
Děkujeme firmě Ergotep d.i. za zpro-

středkování a financování zrakového 
screeningu pro naše děti.
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Ve školní družině
Počasí nám přálo, tak jsme s dětmi trá-

vili čas hlavně venku. Radovali jsme se z 
nového domečku i z popadaného listí a 
napadlého sněhu.

Voňavé pracovní činnosti
Celoroční téma „Tajemný les“ se pro-

líná nejen akcemi, ale i výukou. Při pra-
covních činnostech jsme školu provoněli 
medem, skořicí a hřebíčkem. Děti si vy-
zkoušely pečení perníčků s lesní témati-
kou. Báječně jsme si pochutnali a připo-
mnělo nám to vůni Vánoc.

Adventní čas
Čert a Mikuláš

Ani nám se nevyhnulo uzavření školy 
a s tím spojená distanční výuka. Naštěstí 
jsme školu opustili jen na týden. Těsně 
před uzavřením škol se ve třídě objevil 
pekelný koutek a naši čertíci se v něm vy-
řádili. Ale Mikuláš už nás ve škole neza-
stihl, proto paní učitelky doručily miku-
lášské balíčky pro děti až domů.

Děkujeme firmě Ergotep d.i. za dárečky 
do balíčků.

Zpívání u stromečků
Poctivě jsme nacvičovali vánoční písně 

a prozpívali jsme se až k tradičnímu roz-
svěcení stromečků. Za účasti dětí z MŠ a 
ZŠ se rozzářily stromečky ve všech spá-
dových obcích! A tak jsme mohli potěšit 
obyvatele Perálce, Zderaze, Hluboké a  
Kutřína. V každé obci děti dostaly slad-
kosti a teplý čaj.

 Děkujeme za krásnou vánoční atmo-
sféru, kterou se nám společně podařilo 
vytvořit!

Za ZŠ Perálec Bc. Jitka Motyčková
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Halloween 
Žáci 9. ročníku, kteří chodí na kon-

verzaci v anglickém jazyce, si připra-
vili pro žáky prvního stupně aktivity 
na téma Halloween. Letos se projekt 
uskutečnil 1. listopadu, tedy pouze 
den po oficiálním slavení svátku. Žáci 
9. ročníku si podle sebe vyzdobili třídy 
a připravili různé aktivity. Z přilože-
ných fotografií je vidět, že aktivity byli 
různorodé, deváťáci si zkusili, jaké je 
to vést a učit děti. Doufám, že si děti 
prvního stupně den plný aktivit užili. 

Mgr. Petr Košňar     

Zájezd do Národního divadla 
V pondělí 8. 11. vyrazili žáci 9. třídy za 

doprovodu pedagogů a některých rodičů 
na zájezd do Prahy. Návštěvu hlavního 
města jsme zahájili prohlídkou Pražského 
hradu, kde jsme mimo jiné zhlédli stří-
dání hradní stráže nebo navštívili Chrám 
sv. Víta. Prohlídku Pražského hradu jsme 
zakončili ve Zlaté uličce. Odtud jsme 
pokračovali procházkou Nerudovou ulicí, 

přes Karlův most až na Staroměstské ná-
městí a následně na Václavské náměstí. 
V podvečerních hodinách jsme došli do 
Národního divadla, kde jsme zhlédli mo-
derní zpracování klasické divadelní hry 
Maryša od Aloise a Viléma Mrštíkových. 
Divadelní představení i samotnou ná-
vštěvu Prahy jsme si všichni užili.

Mgr. Lenka Tomášková

Sportovní den mládeže s TAJV v Proseči 
Sportovní den mládeže s TAJV v Pro-

seči byl zrealizován v pátek 12.11.2021 v 
dopoledních hodinách v nové moderní 
sportovní hale u základní školy. Jednalo 
se celkově o 1. ročník sportovní akce 
TAJV pro místní mládež a žáky ZŠ Pro-
seč. Účastníci turnaje TAJV společně 
soutěžili v tenise, házené, florbale, fotbale 
a frisbee. Celkově bylo ve hře 6 soutěž-
ních skupin po 5-6 hráčích. Každá spor-
tovní aktivita byla doprovázena hudbou 
a signálním označením se zahájením hry 
včetně ukončení soutěžního kola. 

Do finálového rozstřelu postoupila ta 
nejlepší skupina dětí, kde si to samotní 
účastníci rozdali o celkové umístění v tur-
naji (1. – 3. místo). Nejúspěšnější spor-
tovec z Proseče postupuje na Národní 
finále v Poděbradech (9.12.2021), kde 
bude svým jménem a sportovními výkony 
reprezentovat Město Proseč. Nejlepší fi-

nalisté turnaje získali věcné odměny, di-
plomy za umístění na turnaji a mnoho 
dalších sponzorských cen. Každý účastník 
akce byl odměněn a motivován k účasti 
na dalším sportovním projektu TAJV v 
Proseči.

Děkujeme za finanční podporu nové 

sportovní akce Městu Proseč a všichni se 
již společně těšíme na 2. ročník turnaje v 
roce 2022.

Mgr. Jan Váňa,
organizátor projektu TAJV  

www.tajv.cz
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 Prosečský Talent 21 
Naše škola je spolu s několika dalšími 

školami zapojena pro projektu „Identi-
fikace nadání a práce s nadanými žáky v 
základních školách Pardubického kraje“ v 
rámci projektu Smart akcelerátor Pardu-
bického kraje II. 

Ve škole dlouhodobě pracujeme s na-
danými žáky v různých oblastech - od 
sportovní, přes hudební a přírodovědnou 
až po literární. V rámci tohoto projektu 
jsem se rozhodli podpořit přírodovědně 
zaměřenou oblast. V ní žáci naváží na 
dlouhodobý projekt Mikroplasty a jako 
dalšímu tématu se budou věnovat moni-
torování stavu vegetace s využitím satelit-
ních map. Na obou projektech se podílí 
několik odborníků z praxe, spolupracu-
jeme např. s Talentcentrem Technecium 

či výzkumným centrem MUNI Receto-
xem. K prohlubování zájmu o přírodní 

vědy přispívá i Klub Koumáků, kde se 
žáci zábavnou formou seznamují s chemií, 
mikroskopováním a přírodovědnými po-

kusy již od 1. třídy. Kromě badatelských 
přírodovědných témat je projekt obo-
hacen o robotiku. Nejmodernější trendy 
žáci budou moci vidět ve firmě JHV En-
gineering. Ve škole žáci mohou navštěvo-
vat kroužky Klub technických dovedností 
a her, Robotický kroužek, PHP a tvorba 
webu. 

Z projektu bude podpořeno i další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
formou webinářů, kurzů či školení. Pro-
jekt probíhá od října 2021 a ukončen 
bude v červnu 2022. Finálním výstupem 
pak bude školami zpracovaná metodika 
pro práci s nadanými a talentovanými 
žáky na základních školách.

Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy

 

 

 

Název projektu:  Prosečský Talent 21 

Zadavatel:   Pardubický kraj 

Program: Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a 
žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart 
akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502 

Evidenční číslo smlouvy:  OR/21/71779 

Doba trvání projektu:   říjen 2021 – červen 2022 

 

„Projekt je realizován za finanční podpory EU a Pardubického kraje“. 

 

Mikulášská nadílka
V pátek 3.12. navštívil naši školu Mi-

kuláš se svou družinou. Nejprve navštívili 
děti na 1. stupni. V knize hříchů sice ně-
kolik hříšníků zapsáno bylo, ale všichni 
přednesli básničku nebo písničku, a tak 
čerti opět odcházeli s nepořízenou. Pak 
se Mikuláš s čerty a anděly přesunul na 
2. stupeň, cestou ještě stihli navštívit 
paní kuchařky a paní ředitelku. I na dru-
hém stupni se našli hříšníci, ti museli 

své prohřešky odčinit drobným úkolem 
či písničkou nebo básničkou. I zde však 
všichni přislíbili, že se polepší. Během 
obchůzky byly děti obdarovány krásným 
balíčky, které nachystal Spolek rodičů při 
ZŠ a MŠ Proseč. V další části mikuláš-
ského dopoledne si mohli žáci 1. stupně 
zasoutěžit v aktivitách, které pro ně Mi-
kulášova družina nachystala. 

Mgr. Lenka Tomášková

Krásné vánoční skřítky vyráběly 
dívky ze sedmé třídy v předmětu Pra-
covní činnosti. Pod vedením naší ši-
kovné slečny asistentky Elišky se třída 
na chvíli proměnila v šicí dílnu, aby 
vznikla tato nádhera…Moc děkujeme!

Milena Tobiášová
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Podzim v MŠ
Celá školka se ponořila do podzimních 

barev a my se s radostí pustili do další 
práce. Měsíc říjen jsme věnovali pod-
zimní úrodě a proměnám v přírodě. Ne-
zapomněli jsme ani na náš projekt “Rok 
stromů” a tento měsíc jsme se zaměřili na 
Jírovec maďal, Kaštanovník jedlý a kaš-
tany. 

V nabitém školkovém programu pro-
běhlo také vánoční focení a focení před-
školáků na tablo.

Jablkobraní
Slavnosti “Jablkobraní” předcházel tý-

den, který jsme celý věnovali jablkům. 
Jablíčka, která si děti přinesly z domova 
jsme prozkoumali ze všech stran. Každý, 
kdo procházel školkou nebo kolem školky, 
mohl cítit jablíčkovou vůni, která se linula 
ze všech tříd - to právě děti připravovaly 
občerstvení na slavnost. V pátek jsme se 
za krásného počasí sešli na zahradě MŠ, 
kde na děti čekala slavnostně nazdobená 
tabule s jablečným pohoštěním a spousta 
zábavných úkolů s jablečnou tématikou.

Návštěva domu s pečovatelskou 
službou

V říjnu jsme také byli potěšit klienty 
domu s pečovatelskou službou v Proseči 
svým vystoupením. Děti ze všech tříd 
předvedly svůj program plný písniček a 
básniček. Protože jsme chtěli nejen po-
těšit, ale i donést trochu té podzimní 
atmosféry, přinesli jsme s sebou dárečky 
v podobě  obrázků a podzimní výzdoby. 
Za to byly děti odměněny milými úsměvy, 
potleskem a drobnou sladkostí. Pokud 
to situace kolem covidu dovolí, tato ná-
vštěva nebyla rozhodně poslední a už teď 
se těšíme na další setkání.

Den Stromů
Tento svátek perfektně zapadá do na-

šeho letošního školního programu. A jak 
nejlépe oslavit tento den? Třeba tím, že 
na školní zahradě zasadíme strom. Vy-
brali jsme Kaštanovník jedlý. Nejdříve 
jsme mu zazpívali veselé písničky, aby se 
mu nás líbilo a pak jsme pro něj začali 
kopat jámu. Děti to moc bavilo, kopaly 
a kopaly, až najednou “ouha” narazily na 
veliké balvany. Nezbylo nic jiného, než 
práci přerušit a počkat na pomoc pana 
školníka a dokonce i pánů z technických 
služeb města Proseč. Nakonec se ale vše 
povedlo a strom jsme zasadili. Nyní vě-
říme, že se u nás bude kaštánku dařit a 
vyroste z něj statný strom.

Zrakový screening 
Dne 25.10. 2021 proběhl v naší MŠ 

zrakový screening. Jednalo se o preven-
tivní vyšetření zraku, které dokáže odha-
lit zrakové vady u dětí již v časném věku. 
Zájemcům toto vyšetření plně hradila 
firma Ergotep Proseč a tímto jim ještě 
jednou moc děkujeme.

Děti nás baví…
Paní učitelka: “Mám pro Vás překva-

pení.” Holčička: “Ježišmarjá, co to bude?”
Paní učitelka: “Kdo si zahraje na paní 

učitelku?” Holčička: “Já budu klidně paní 
ředitelka.”

Paní učitelka: “Děti, když na listnatých 
stromech rostou listy, co roste na jehlič-
natých stromech?”... “Nikdo?” …”Tak já 
Vám napovím… je, je…“  a chlapeček ra-
dostně: “Jelen!”

Naše škola získala v letošním roce fi-
nanční dotaci z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem 
projektu je podpora předškolního a 
školního vzdělávání.

Projekt bude probíhat dva roky a cel-
ková částka 860 780 Kč bude využita v 
MŠ a ZŠ. Z finančních prostředků tak 
budeme hradit především práci škol-
ního psychologa, dále projektové dny 
nebo odborně tematická setkávání s 
rodiči dětí v MŠ.

Zprávy z Mikeše
Od září je opět otevřeno Rodinné 

centrum Mikeš, které nabízí dopolední 
programy do dospěláky s dětmi do 5 let. 
Scházíme se každý čtvrtek od 8:30 do 
12:30 v sále v přízemí fary na náměstí 
v Proseči. Pro děti je k dispozici herna 
s hračkami. Od 10 do 11 hodin máme 
společný program, během kterého zpí-
váme, hrajeme na hudební nástroje, 
opakujeme říkadla s pohybem, malu-
jeme barvami či vyrábíme.

Chcete-li potěšit své blízké nebo ka-
marády netradičním dárkem, můžete 
zakoupit a věnovat dárkový poukaz na 
vstup do Mikeše (v hodnotě 150 Kč 5 
vstupů, 300 Kč 10 vstupů). Poukazy 
budou platné od ledna, lze je zakoupit 
od 1. 12. a to buď každý čtvrtek dopo-
ledne přímo v rodinném centru, nebo i 
jindy po předchozí domluvě.

Kontakt: 731 598 803, rcmikes@
email.cz. Aktuality sledujte na FB Ro-
dinné centrum Mikeš Proseč a www.
rcmikes.webnode.cz.

Přidejte se mezi nás. Na setkání se těší 
Romana Titová, vedoucí RC Mikeš
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Listopad v MŠ
Během listopadu jsme se ve školce po-

týkali s velkou nemocností, jak u dětí, tak 
i zaměstnanců. Přesto jsme uskutečnili 
několik akcí, proběhla logopedická de-
pistáž i první přípravy na Vánoce. 

Zdobení stromečku u domu s pe-
čovatelskou službou

Další naše návštěva seniorů se uskuteč-
nila ve středu, před první adventní nedělí, 
kdy jsme se s dětmi vydali ozdobit vá-
noční stromeček u pečovatelského domu. 
Klienti domu celou dobu nadšeně pozo-
rovali děti, jak stromeček strojí. Věříme, 
že jsme přinesli radost a potěšení v nad-
cházejícím adventu. 

Setkávání předškoláků
V letošním školním roce jsou předško-

láci, kteří se chystají v září do školy, roz-
děleni do dvou tříd. Aby se lépe poznali, 
tak se předškolní děti scházejí už od rána 
v jedné třídě a tam potom spolu prožijí 
celé dopoledne.

Tato setkání proběhla již dvakrát a to 
ve Včeličkové třídě. Pro děti byly připra-
veny seznamovací a zábavné hry nebo 
skupinové činnosti. Děti se už těší na pří-
ští setkání v motýlkové třídě.    

Zdobení stromečku na zahradě MŠ
V pátek 26.11. jsme si ozdobili strome-

ček i na naší zahradě. Přesto, že jsme v 
tomto týdnu už jeden stromeček zdobili, 
neodradilo nás to od toho, ozdobit ještě 
druhý. Vánoční ozdoby jsou netradiční, 
vytvořené z přírodnin a jsou určené pře-
devším pro ptáčky. Děti si zdobení stro-
mečku užily a doufáme, že si tuto netra-
diční nadílku užijí i ptáčci.

Mikulášská nadílka
V pátek 3.12. navštívil naši školku Mi-

kuláš. Bylo půl desáté, když se na chodbě 
ozvalo zvonění kouzelného zvonečku, 
které ohlašovalo jeho příchod. Mikuláš 
společně se svým pomocníkem andělem 
postupně navštívil všechny třídy. Anděl 
přinesl zprávy z nebes a Mikuláš od čertů, 
kteří se letos někde zapomněli. Všichni 
se tak dověděli, co se jim podařilo nebo 
naopak to, v čem se mají polepšit. Na-
oplátku vzácným hostům děti přednesly 

různé básničky, zazpívaly písničky i ko-
ledy. Nakonec dostaly od Mikuláše na-
dílku. Děti si užily dopoledne plné napětí, 
ale také radosti a už teď se těší na příští 
shledání.
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Těšíme se na Vánoce
V prosinci školku prostoupila sváteční 

nálada. Nebe a peklo vystřídala vánoční 
výzdoba...krásně nazdobené třídy, ze 
kterých se ozýval zpěv koled a vánočních 
písniček, děti těšící se na vánoční nadílku. 
Neopomněli jsme připravit další, ten-
tokrát vánoční vystoupení pro seniory v 
pečovatelském domě. Radost nám také 
udělal první sníh, se kterým si děti užily 
báječnou zábavu.

Děti nás baví…
Paní učitelka maluje holčičce na tvář 

hvězdičku obličejovou fixou… Holčička 
najednou povídá: “To krásně voní, to bu-
deme asi žrát!”

Paní učitelka: “Chceš udělat copánek 
nebo culík?” Holčička: “Maminka mi 
dělá čulík.” Paní učitelka: “Když ma-
minka čulík, tak já copánek.” Holčička 
se přeslechne, vykulí oči, otočí se na paní 
učitelku a praví: “Mamka nečumí.”

Za MŠ Proseč Jana Vaňousová
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Konečně jsme se dočkali - Fotbalový podzim 2021 je kompletně odehrán
Užili jsme si kompletní fotbalový pod-

zim. Ačkoliv dostali zabrat nejen fotba-
listé ale i fanoušci, jsme za vše rádi. Proto 
mi dovolte úvodem malé zamýšlení. Po 
dlouhá léta jsme hledali po hřiště na kra-
jích obcí či u lesů… Nelze se tedy divit, 
že angažmá na velkých městských stadio-
nech v krajském přeboru je o něčem ji-
ném. Především se odchovanci prosečské 
kopané potkávají s dobře trénovanými a 
nadanými zálohami přece jen fotbalově 
tradičních měst – Litomyšl, Choceň, 
Chrudim, Svitavy, Lanškroun, Holice! 
A nyní vzpomeňme – Raná, Svratouch, 
Kameničky, Jenišovice, Orel, Bořice… 
Určitě jsme „někde jinde“! A buďme na 
to hrdi. Je to mnoho a mnoho odvedené 
práce a úsilí. Tak jsem to řekl i klukům 

z „Áčka“ na fotbalové rozlučce. Výkony 
není třeba zatracovat, kluci přidají na 
tréninku a některým „chytrákům“ za laj-
nou určitě potvrdí, že krajský přebor hrají 
zaslouženě. Byť na krátký čas, na zku-
šenou… Berme to třeba i jako vděk za 
věrnost a výkony kapitána Jardy Marka. 
Určitě by mohl být špílmachrem v OP 
a dávat góly, zaslouženě si užívat fotba-
lových dovedností jemu daných Bohem. 
Společně, jako tým, se kluci rozhodli hrát 
kraj. Tak ať je nadcházející jaro bez co-
vidu, ať se klukům vyhýbá zranění a ať pár 
soupeřů porazí! Za lajnami budou přející 
fanoušci, kteří jsou rádi za kvalitní fotbal, 
který jsme povětšinou sledovali – jen vý-
sledky nebyly moc lichotivé…

Jiří Herynek, FK Proseč

POVOLÁNÍ TRENÉR
Práce dobrovolného trenéra je zá-

sadní podmínkou pro dobré fungování, 
kompletní a udržitelný rozvoj malého 
fotbalového klubu – nízkorozpočto-
vého… S potěšením můžeme konsta-
tovat, že se do práce s mládeží zapojili 
bývalí či současní fotbalisté. Jak tedy 
vidí právě oni svá mužstva?

Zdeněk Marek – trenér mladší a starší 
přípravky:

Podzimní část soutěží starších a mlad-
ších přípravek se nám hodnotí velmi 
dobře, i když kvůli covidové situaci jsme 
museli některé zápasy nebo dokonce i 
turnaje přeložit. Nakonec jsme vše plá-
nované odehráli. Děti chodily na tréninky 
v hojném počtu a moc je to bavilo. To 
přinášelo potěšení i celému trenérskému 
týmu, který pracuje ve složení Zdeněk 
Marek, Michal Plosza, Tomáš Mareš a 
Radek Klíma. Děkujeme všem rodičům, 
kteří pomáhají s dopravou a vozí děti na 
turnaje a zápasy. Od ledna bychom měli 
trénovat v nové hale. Veškeré informace 
se děti dozvědí včas. Přejeme vám klidné 
Vánoce a pevné zdraví do celého nového 
roku.
Petr Macháček – trenér žáků: 

V tabulce okresního přeboru starších 
žáků je tým na 6. místě se ziskem 8 bodů.

Do sezony jsme vstupovali s velkými 
obavami, jelikož se nám rozpadla kostra 
týmu z předešlé sezony – ti nejstarší přešli 
věkově do dorostu.  Z důvodu nedostatku 
hráčů jsme museli spojit dohromady 
mladší a starší žáky. Někteří kluci mu-
seli přeskočit celou jednu kategorii, což 
rozhodně není jednoduché. Přes úvodní 

obavy a poměrně velký fyzický handicap 
se kluci s připravenými nástrahami vy-
pořádali skvěle a musím před nimi jen 
smeknout! Tím, že v kádru nastaly velké 
změny, nastala zároveň příležitost a šance 
pro ostatní hráče, kteří dříve stáli „v po-
zadí“. Mužstvo se po celý podzim posou-
valo dopředu a herní kvalita šla nahoru. Já 
mohu za tréninkovou morálku, přístup k 
utkáním, a hlavně za převedené výkony 
všechny kluky jen pochválit. Věřím, že 
tato velmi těžká „COVIDOVÁ“ doba 
brzy skonči a my se budeme moci věnovat 
jen fotbalu a jiným příjemnějším věcem. 
Trénovat začneme hned v lednu, budeme 
využívat novou sportovní halu, která vy-
padá opravdu skvěle a díky tomu máme 
parádní podmínky pro kvalitní trénink.
Jiří Marek – trenér dorostu:

V tabulce krajské soutěže dorostu je 
naše mužstvo 11. se ziskem 9 bodů.

Po covidové dlouhé pauze jsem vě-
děl, že to nebude jednoduché kluky opět 
připravit na fotbalové zápasy. Nechodili 
do školy a po pravdě, málo který z těch 
kluků se donutil k nějakému pohybu, aby 
se udržoval v nějaké kondici. Příprava 
dorosteneckého mužstva začala o prázd-
ninách trošku dříve než obvykle.  Jsem 
za to rád, protože účast na tréninkových 
jednotkách byla znát a fyzická kondice na 
soutěžní utkání se zlepšovala. První zápas 
se nám nepodařil, ale další zápasy i když 
třeba ne výsledkově, ale hlavně prezentací 
fotbalu, taktikou a vystupováním na hřišti 
se nám docela dařily. Proto naše nejlepší 
výkony přišly na závěr podzimní části, 
kdy jsme odehráli výborné utkání doma 
s Chrastí, skvělé v Třemošnici a doma s 
Libchavy.  

Závěrem chci klukům moc poděkovat 

za jejich přístup k trénování a jejich vy-
stupování na hřišti. Za další bych chtěl 
poděkovat všem rodičům za to, jak kluky 
podporují a fandí při zápasech. A ještě 
Tomášovi Rybičkovi a Petru Hromád-
kovi, že se ke mně připojili a pomáhali s 
trénováním.
Vladimír Pala – trenér A mužstva:

Nebudeme si nic nalhávat, spokojenost 
s podzimní části není vůbec na místě. Ni-
kdo neočekával, že se budeme pohybovat 
v horních patrech tabulky, ale výkony v 
některých zápasech byly doslova nekou-
katelné. Vím, že se s některými mužstvy 
nemůžeme fotbalově měřit. Nám ale 
chybělo to, co nás vždy zdobilo, a to je 
fyzická kondice. Bohužel, kluci si asi ne-
uvědomili, že to bez ní nejde. Vždy se to 
ukázalo v průběhu druhého poločasu. Ale 
jak jsme prohrávali o dva góly, nenašli 
kluci ani morální sílu s tím něco udělat. 
Myslím, že bylo v našich silách získat 
minimálně o devět bodů více. Bohužel, 
některé dobře rozehrané zápasy jsme ne-
dokázali dotáhnout do vítězného konce 
a body jsme ztratili v konci zápasu. A 
hlavně zápas v Moravanech, to byla nej-
větší ostuda celého kolektivu. Škoda, že 
hned první zápas s Bělou bylo to nejlepší, 
co jsme předvedli. Kdyby měl každý tré-
ninkovou morálku jako Zdeněk Marek 
nebo Radek Klíma, určitě by to bylo o 
něčem jiném. To vše jsme si s chlapci po 
závěrečném zápase vyříkali a mě těší, že si 
to uvědomují. Mám příslib od všech, že v 
zimní přípravě udělají vše v rámci mož-
ností, aby na jarní část byli dobře připra-
veni a mohli nejen divákům, ale hlavně 
sobě dělat radost s předvedenou hrou. 
A já jim věřím!

Fotbalovou stránku připravil Jiří Herynek
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Když princové jsou na draka
Ve středu 10. listopadu 2021 představil 

moderátor Aleš Cibulka na jevišti proseč-
ské Sokolovny Ivanu Andrlovou a Jana 
Čenského v zábavné talk show na motivy 
natáčení poulární pohádky Princové jsou 
na draka. Kromě historek z televizního 
zákulisí zazněly i známé pohádkové me-
lodie a diváci měli možnost zúčastnit se 
tématické soutěže. 

Věříme, že jak diváci, tak účinkující si 
během večera užili spoustu zábavy a dě-
kujeme Vám všem, kteří prosečskou kul-
turu i v této době podporujete.

Ondřej Klofát
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Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, dechovky ani lidovky

Platba ihned v hotovosti
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: 

Fiat1955@seznam.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ
BEZPLATNÉ SLUŽBY
Chcete prodat vaši 

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

Volejte, nebo pište na email:

Mob: 728 201 301
galko@adreality.cz

Adresa stálé pobočky: 

Za Okály 404, Proseč u Skutče, 539 44www.adreality.cz

VÁNOČNÍ ZBOŽÍ


