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Veřejné osvětlení Paseky

Město Proseč nyní realizuje další
velkou investiční akci „Rekonstrukce
veřejného osvětlení Paseky“. Projekt za
2,1 mil. korun realizuje město v souběhu s akcí ČEZu - přeložkou NN do
země. Se společností ČEZ se podařilo
vyjednat přílož našich kabelů v téměř
celé délce. V rámci projektu bude položeno do země více než 7 km nových
kabelů a osazeno 33 nových úsporných
LED svítidel Philips (nyní je na Pasekách pouze 13 svítidel). Projekt hradí
město zcela ze svého rozpočtu, protože
nebylo možné využít žádný vhodný
dotační titul na rekonstrukci.
S realizací projektů VO a přeložky
ČEZu mohou být spojená dopravní
omezení a komplikace, za které se jménem města všem občanům omlouváme.
V příštím roce se plánuje postupná obnova komunikací na Pasekách položením asfaltových koberců v celé šíři.

Nové obleky pro hasiče

Město Proseč postupně vybavuje své
jednotky hasičů, a to i díky dlouhodobé podpoře Pardubického kraje.
Z rozpočtu města a dotace kraje ve
výši 13.500 Kč pořídilo město v květnu
pro tři nové členy jednotky zcela nové
třívrstvé zásahové obleky Patriot v celkové hodnotě 57 tisíc korun.

Zkvalitnění zázemí u Muzea dýmek v Proseči
Město Proseč zrealizovalo další pěkný
projekt „Zkvalitňování zázemí u Muzea
dýmek v Proseči“, který podpořil dotací
ve výši 120 tisíc korun také Pardubický
kraj. Autory projektu jsou MgA. Marek
Rejent a Mgr. Andrea Sodomková.
Návštěvníci mohou na nově vytvořené
terase čekat na prohlídky, relaxovat a
nasávat příjemnou atmosféru historic-

stav před realizací

návrh

Město opravilo další komunikace v Záboří a Podměstí
Město Proseč na konci dubna opravilo další dvě místní komunikace. V Záboří se jedná o ulici Lipová (za Santé)
a v Podměstí o ulici K Návsi. V obou lokalitách byla v roce 2020 realizována nová
splašková kanalizace v rámci VI. etapy a

ulice Lipová
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kého domu z první poloviny 18. století
a zároveň mohou plánovat další výlety
po Proseči a také po Pardubickém kraji.
V minulém roce navštívilo muzeum 3 tisíce lidí a infocentrum více než 7 tisíc lidí.
Slavnostní otevření nové terasy proběhne jako součást akce Muzejní podvečer ve znamení skla.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

komunikace zde byla přislíbena. Celkem
bylo položeno 1720 m2 nového asfaltového povrchu. Finanční náklady oprav,
které budou hrazeny z rozpočtu města,
jsou ve výši 1,35 mil. korun.
Miloslav Hurych, místostarosta města

ulice K Návsi
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Literární soutěž Mladá Proseč Terézy Novákové

V sobotu 14. května 2022 proběhlo v
Proseči v Městském společenském centru Sokolovna slavnostní vyhodnocení
celostátní literární soutěže Mladá Proseč
Terézy Novákové. Soutěž věnovaná české
spisovatelce Teréze Novákové, která v
Proseči žila a tvořila, si letos připomíná
více než 60letou historii. Soutěž byla určena mladým autorům do 35 let věku a
dále rozdělena dle věkových kategorií na
prózu a poezii. Do soutěže se přihlásilo
87 mladých autorů, kteří odevzdali dohromady 137 prací. Bylo příjemné sledovat, že i v dnešní přetechnizované době
jsou stále mladí lidé ochotni projevit svůj
talent tvůrčí činností a některé práce stály
opravdu za to.
Soutěž, kterou pořádalo společně město
Proseč, Základní škola a mateřská škola
Proseč a Městská knihovna Proseč, proběhla na jedničku. Záštitu nad akcí letos
převzal Josef Kozel, radní Pardubického
kraje pro školství a čestným hostem byla
oblíbená česká herečka Miluše Bittnerová.
Za úspěšnou přípravou soutěže a hladkým průběhem slavnostního vyhodnocení stojí i konkrétní lidé, poděkování
si v tomto případě zaslouží především
ředitelka školy Mgr. Romana Pešková
a hlavní iniciátor a organizátor soutěže
Mgr. Zdeněk Pecina, dále Mgr. Lenka
Tomášková, Mgr. Milena Tobiášová, Eva
Rejentová, ale i mnoho dalších lidí, kteří
se na přípravě nějakým dílem podíleli.
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Velmi si ceníme také místních firem a partnerů akce, díky kterým mohli
všichni ocenění získat mnoho hodnotných cen (poukazy na nákup oblečení
do Sportisima, hry, knihy, fitness náramky atd.) - kromě města Proseč akci
finančně nebo materiálně podpořily firmy
PP-GROUP.cz,
BPK,
DIPRO,
Bohemia Steelmont, Jednota COOP
Hlinsko, Květinové studio Ilona a Obuv
SANTÉ Proseč. Děkujeme všem za podporu, velmi si jí vážíme.
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a těšíme se na viděnou třeba opět v
dalším ročníku.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Město opravilo další křížek v Proseči

Město Proseč ze svého rozpočtu a s
finanční podporou Pardubického kraje
opravilo další křížek, tentokrát v ulici Pasecká u Košnarů. Celkové náklady byly
103 tisíc korun, z toho na opravu částkou
30 tisíc korun přispěl Pardubický kraj.
Práce provedl kvalitně opět MgA. Petr
Rejman. Děkujeme rovněž rodině Košnarové, že ke křížku vysadila nové květiny
a o křížek se po mnoho desetiletí vzorně
stará a jeho okolí udržuje.

před opravou

Město Proseč vnímá tyto drobné sakrální památky jako odkaz našich předků,
který nám zanechali, a o který máme povinnost společně pečovat.
Křížek byl postaven v roce 1900 a původně stál na okraji Proseče u pole. Jak
se Proseč postupně rozrůstala směrem k
Pasekám, tak se nyní ocitl uprostřed zástavby, téměř v centru samotného města.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Nové vodné od 1. 6. 2022

Na základě rozhodnutí vlastníka
vodovodu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim na návrh provozovatele Vodárenské společnosti Chrudim
dochází v Proseči a obcích, které jsou
napojeny na veřejný vodovod ke zvýšení vodného od 1. 6. 2022. Nová cena
za m3 je 48,33 Kč včetně 10 % DPH.
Důvodem zvýšení ceny je nepředpokládané výrazné navýšení nákladů za
energie a další položky spojené s provozem vodovodu. Informace o pevné
složce a dalších cenách jsou uvedeny
na úřední desce města Proseč a také na
webových stránkách majitele a provozovatele vodovodu.
Změna ceny pro Proseč a Bor u
Skutče se netýká stočného, protože v
tomto případě je provozovatelem kanalizace město Proseč.

po opravě

Ukliďme Paseky a Pasecký les 2022

Poslední dubnová sobota byla na Pasekách ve znamení „velkého“ úklidu.
Spolek P.A.S.E.K.Y ve spolupráci s
městem Proseč uspořádal další ročník
úklidové akce UKLIĎME PASEKY A
PASECKÝ LES. Jedna z mnoha úklidových akcí pod hlavičkou Ukliďme svět,
ukliďme Česko, do kterých se zapojili
lidé ze všech koutů České republiky.
Počasí nám nakonec vyšlo na jedničku,
proto jsme udělali velký kus práce. Dobrovolníci, kterých se sešlo 20, uklidili
Paseky a Pasecký les. V rámci této akce
jsme stihli vyklidit „obecní dům“ (bývalý
krámek), aby mohla být v budoucnu provedena plánovaná velká rekonstrukce a
také bylo opraveno ohniště v chýši a proveden nový odtah a odtok vody.
Veliké poděkování patří našim každoročním pomocníkům z SDH Proseč,
kteří byli ráno s úsměvem a nadšením
připraveni pustit se do práce. Všichni
jste byli úžasní! Podařilo se sesbírat desítky kilogramů odpadu. Všichni jsme
rádi, že jsme udělali něco pro naši krásnou přírodu, snad to takto uklizené vydrží hodně dlouho.
Veronika Macháčková
za spolek P.A.S.E.K.Y - 2017
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Lesní hrátky se zvířátky

Druhý květnový víkend bylo na Pasekách pořádně rušno. Les v okolí rozhledny Terezky a pasecké chýše se zaplnil
lesními zvířátky u kterých byly pro děti
nachystané úkoly. Nádherné slunečné počasí přilákalo na Paseky nespočet rodin z
Proseče, ale i širokého okolí.
Na trase dlouhé 4 km bylo rozmístěno
11 úkolů pro děti. A aby byly děti celou
dobu pozorné a nenudily se, rozmístili
jsme po celé trase skřítky, které měly děti
počítat. Určitě vás, kteří jste trasu prošli,
zajímá, kolik těch skřítku tedy bylo. Celkem jste mohli potkat 21 skřítků! Udržet
pozornost celou cestu a dívat se pořádně
kolem sebe byl ale těžký úkol, přesto se
našlo celkem dost dětí, které viděly všech
21 skřítků.
Za celý víkend prošlo stezku neuvěřitelných 235 dětí, které si od nás odnesly
odměnu, odevzdaly vyplněné kartičky a
postoupily tak ještě do dalšího losování o
10 větších cen. Losování proběhlo v pondělní podvečer a všechny ceny už jsou u
svých výherců.
Rádi bychom poděkovali za podporu
a spolupráci městu Proseč a Mikroregionu Maštale, díky kterým si všechny děti
zdarma mohly vystoupat na rozhlednu
Terezku a rozhlédnout se tak do našeho
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krásného okolí.
Velice děkujeme také vám všem, kteří
jste na Paseky dorazili a stezku si prošli,
protože díky vám a vaším nádherným
reakcím a spokojenosti byla celá akce naprosto skvělá a vydařená, což nás strašně
moc těší a máme z toho opravdu radost.
Budeme se těšit na další společnou akci
a rádi vás všechny zase uvidíme, třeba už
v sobotu 30. července pod rozhlednou
Terezkou na promítání pohádky Tajemství staré bambitky 2!
Veronika Macháčková,
spolek P.A.S.E.K.Y
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Výlet pro klienty pečovatelské služby na Zelenou horu
Ve středu 25. května 2022 navštívili klienti Pečovatelské služby Proseč a senioři
z Proseče poutní místo u Žďáru nad Sázavou - kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené Hoře. Pěkný výlet zakončený obědem byl připravený a financovaný městem
Proseč ve spolupráci se spolkem Hurá na
Výlet a za podpory Pardubického kraje.
Všichni účastníci byli velice spokojeni
jak s organizací, tak i s úžasnou atmosfé-

rou, kterou si navzájem vytvořili po celou
dobu výletu. Jejich poděkování patří především vedení města, že jim tento výlet
zprostředkovalo. Velký dík patří i pečovatelkám, které se o své klienty po celou
dobu vzorně staraly. Všichni doufají, že
tento výlet nebyl poslední.
Stanislava Češková,
vedoucí Pečovatelské služby Proseč

Nabídka výletu na Senior Festival do Chrasti

Město Proseč ve spolupráci se spolkem Hurá na Výlet a za
podpory Pardubického kraje nabízí volná místa na další pěknou
akci, tentokrát na Senior festival, který se bude konat v sobotu
25. června 2022 v zámeckém areálu v Chrasti.
Na Senior festivalu vystoupí řada regionálních dechových
kapel, jako je třeba Hlinečanka nebo Mrákotínka, legendární
country kapela Klondike a spousta dalších. Návštevníky festivalu potěší také zpěvák a herec Jiří Štědroň, který se v mládí
představil jako princ z pohádky Popelka. Svým humorem nebudou šetrit ani herci Pavel Nový a Martin Dejdar z pražského
Studia Ypsilon, který z Chrasti pochází.
Svozový autobus bude přistaven pro přihlášené zájemce na
náměstí, vstup na festival a doprava tam a zpět jsou pro klienty
Pečovatelské služby Proseč a pro seniory s trvalým pobytem v
Proseči zdarma, po skončení akce vás autobus opět odveze zpět
do Proseče.
Počet míst v autobuse je omezen. Rezervace míst je možná
pouze u paní Stanislavy Češkové (Městský úřad Proseč),
tel. 468 005 021, e-mail: matrika@prosec.cz
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Mikroregion Maštale informuje:

Nové turistické předměty

Pro letošní sezónu jsme opět připravili
několik novinek z řad turistického zboží.
Jedná se o turistické deníky s Toulovcovými maštalemi na titulní straně, novou
turistickou vizitku Kolumbova vejce a
silikonové náramky Planetární stezky s
nápisem svítícím ve tmě. Náramky jsou
ve větší dětské velikosti a jistě padnou i
ženám.
Deníky stojí 60 Kč, vizitky 12 Kč, náVELIKÉ DÍKY patří zejména místní
ramky 30 Kč a jsou k dostání v TIC Mašfirmě
Laserové gravírování Dostál, která
tale a na našich rozhlednách. Turistické
zajistila
nejen samotné gravírování ale i
deníky jsou vydány v limitované edici v
březový
materiál.
omezeném počtu, proto s jeho nákupem
neotálejte.
Jsme velice rádi, že jsme obhájili loňské stupně vítězů a naše výrobky opět
obstáli ve veliké celonárodní konkurenci.

Mikroregion Maštale v TV

Turist Propag 2022

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se uskutečnilo
slavnostní předávání 7. ročníku celorepublikové soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů s názvem Turist
Propag 2022. Mikroregion Maštale obdržel krásné 3. místo v kategorii regionální
předměty za březové magnetky s logem
Muzea dýmek a města Proseč. Díky své
originalitě jsou tyto magnetky velice oblíbeným suvenýrem. Březové magnetky je
možné zakoupit v TIC Maštale za 35 Kč,
každý kus je originál.
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Dne 22. 4. 2022 proběhlo v našem mikroregionu další zajímavé natáčení. Tentokrát pro východočeskou televizní stanici
V1 se sympatickou moderátorkou Gabriela Mlynka. Natáčelo se u Toulovcovy
rozhledny a Kolumbova vejce. Díl cestovatelského pořadu, věnovaný nejen naší
oblasti, byl na této stanici odvysílán 12. 5.
2022. Můžete ho zhlédnout v archivu televize a odkaz najdete i na facebookovém
profilu Mikroregionu Maštale.
Od 21. 4. 2022 vysílá Česká televize
pořad Putování s párou, kterým brilantně
provází Josef Polášek. Jeden z dílů tohoto
pořadu se na podzim loňského roku natáčel i v naší oblasti, v Muzeu dýmek, Toulovcových maštalích či Betlémské jeskyni.
Pořad se vysílá každý čtvrtek ve večerních
hodinách na ČT2 a má 10 dílů. Bohužel
v době uzávěrky zpravodaje jsme neměli
informaci o tom, kdy bude vysílán „náš“
díl. Jakmile budeme tuto informaci mít,
uveřejníme ji na našich sociálních sítích.
Pokud vám premiéra tohoto dílu uteče,
nevěšte hlavu. Bude reprízován následující neděli a zároveň umístěn do archivu
ČT.
Krásné dny přeje
Mikroregion Maštale
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Nabídka pronájmu

Obec Bor u Skutče nabízí k pronájmu na letní sezónu obecní klubovnu
na letním parketě v centru obce za
účelem občerstvení.
Pro zájem a bližší informace kontaktujte p. Mihulkovou na tel: 739 061
705 nebo obec.bor@seznam.cz
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Sensor Cyklo Maštale 2022

Další ročník legendárního závodu horských kol Cyklo Maštale
se již nezadržitelně blíží. Do druhé desítky svého konání vstupuje s novým hlavním partnerem. Stal se jím Sensor - výrobce
funkčního termoprádla, ponožek a dalšího sportovního oblečení.
Firma s více než dvaceti letou tradicí vyrábí své produkty v Bystřici pod Hostýnem. Závod Cyklo Maštale bude v následujících
letech pojmenován „Sensor Cyklo Maštale“ a vítězové v jednotlivých kategoriích se tak mohu těšit na krásné ceny od této firmy.
Kromě samotného závodění připravujeme i bohatý doprovodných program. Pro lepší orientaci přikládáme kompletní harmonogram akce a těšíme se na viděnou.
Organizátoři akce

Prodejní centrum Ergotep – TESCOMA nabízí kvalitní sortiment a přívětivé prostředí

TESCOMA je dlouholetým českým
výrobcem kvalitního kuchyňského vybavení. To není žádnou novinkou. Prodejní centrum Ergotep – TESCOMA si
drží stejně vysokou úroveň jako celá síť
prodejen TESCOMA. Co si pod tím
představit? Široký výběr produktů, prodlouženou záruku, profesionální přístup
zaměstnanců, prvotřídní servis. Zatímco
dámy budou vášnivě nakupovat, pánové
si mohou dát kávu a relaxovat, pokud si
samozřejmě nevymění role.
Prodejní
centrum
Ergotep
TESCOMA je unikátní v tom, že zároveň může nabídnout výběr z pestré palety
zboží z e-shopu Čtyřlístek.eu. Na své si
také u nás přijdou i menší návštěvníci,
díky hračkám, ale rovněž školnímu vybavení.
Po návštěvě prodejny vaše kuchyň přivítá nové pomocníky, vy si zlepšíte náladu a potěšíte chuťové buňky. Pokud
budete potřebovat s čímkoliv poradit, náš
milý personál nabídne pomocnou ruku.
Prodejnu
naleznete
na
adrese
Zábořská 93 ve firmě Ergotep.
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Shrnutí nejúspěšnější sezóny v historii florbalového klubu ve Skutči
přišel nálet od pardubických sokolů a po
Předsezónní turnaje

Letošní sezónu jsme zahájili neobvykle
již v květnu po dlouhé pauze způsobené
covidem. Co nejdříve jsme se snažili dostat všechny kategorie zpět do hry, proto
jsme se zúčastnili několika celorepublikových turnajů. Hned ze začátku jsme se
se staršími žáky zúčastnili turnaje Open
Game Brno, kde se nám naskytla možnost zahrát si proti opravdu silným týmům. Vypadli jsme až s budoucím vítězem této kategorie, Spartou Praha (mistři
republiky ve starších žácích). Navzdory
tomu jsme byli schopni tomuto týmu statečně odolávat.
Další turnaj, ve kterém se předvedli
starší žáci a juniorky, se konal v Praze.
I tady jsme měli možnost změřit síly se
skutečně velkými kluby a znovu jsme neudělali ostudu. Naopak se nám podařilo
město Skuteč opět zviditelnit a zapsali
jsme si skalpy „superligových týmů“ jako
je Florbal Chodov nebo Sparta Praha.
Počátkem září jsme vyrazili do Olomouce, kde jsme prověřili formu těsně
před samotným startem soutěže. Turnaj
to byl zase vydařený. Opět jsme se probojovali až na vrchol, kde jsme smolně prohráli o jednu branku.
Poslední předsezónní turnaj nás čekal
v nedalekých Pardubicích. Tento turnaj
navštěvujeme od jeho vzniku a letos, za
podpory rodičů, se podařilo hned dvěma
kategoriím turnaj vyhrát. Úspěch konkrétně zaznamenali mladší žáci a elévové.
Turnaj navštívili také naši nejmladší a i ti
bojovali a vyhráli spoustu zápasů.

upocené výhře nad hradeckým béčkem
nic nenasvědčovalo tomu, že po roce
zvedneme nad naše hlavy pohár pro vítěze ligy. Až snad demolice chrudimských Pirátů ukázala skutečný potenciál
týmu, na který se nám podařilo navázat
i dalších zápasech. Lídři týmu střelecky
ožili a navíc k nám přišla i posila z vyšší
soutěže. Oproti předchozím ročníkům
jsme se mohli opřít o disciplinovanou
hru s minimem vyloučení, dále naše
úspěšnost oslabení byla druhá nejlepší
v lize. Další výrazné zlepšení proběhlo v
našich přesilových hrách, kde jsme obsadili čtvrtou nejvyšší příčku v jejich úspěšnosti. Celkový herní projev letos nabyl
jisté vyváženosti, kdy jsme byli třetím
nejlépe bránícím a zároveň třetím nejlépe útočícím týmem soutěže. V týmu se
naplno prosadili mladí dravci z naší akademie, ale zároveň jsme se mohli opřít
o zkušené matadory. V kombinaci s novými posilami v bráně i v poli tak vznikl
skvěle fungující stroj na výhry, kterému
jen trochu trvalo než se rozehřál na správnou provozní teplotu. V průběhu sezóny
jsme museli překonat pandemická opatření, karantény, nemoci a na konci řadu
zranění klíčových hráčů. To všechno tým
zvládl a já nepochybuji o tom, že alchymie je nyní v ideální konstelaci.

Juniorky – Mistryně 2. ligy juniorek
Pardubického a Královéhradeckého kraje
Juniorky letos znovu předváděly stabilní
výkony a podařilo se jim po přechodu z
dorostenek znovu vyválčit 1. místo v nejvyšší regionální lize. Některá děvčata již
pravidelně nastupovala za tým žen.
Dorostenci – Mistr 2. ligy dorostenců
Dorostenci posíleni o mladší kluky ze
starších žáků v letošní sezóně opravdu
váleli a povedlo se jim vyhrát všechny
turnaje s výjimkou toho prvního. Z 20
zápasů si tak dorostenci zapsali 16 výher,
3 prohry a jednu remízu. I tato soutěž je
nejvyšší regionální soutěží v Pardubickém
a Královéhradeckém kraji. Kluci si tímto
úspěchem zajistili postup do 1. ligy dorostenců (celostátní).

Starší žáci – Také tato kategorie má za
sebou úspěšný ročník. Celou sezónu proháněla největší florbalové kluby našeho
regionu. Mladíci bojovali o důležité body
v 1. výkonnostním koši se Sokoli ParduŽeny – Letošní sezónu se ženám pobice, FBC Hradec Králové a Florbal Nádařilo zakončit na úctyhodném 4. místě 2.
chod. Na konec se z 32 účastníků v této
ligy žen. Úspěšně do svého týmu začlenily
soutěži probojovala Skuteč jako nejmenší
i několik juniorek. Naše ženy dlouhodobě
město ze 4. místa do play-off o postup na
trápí nedostatek hráček a do poslední
MČR. Nasazeni jsme byli proti Sokolům
chvíle se nevědělo, zda se podaří postavit
Pardubice a po velké bitvě se nám podakonkurenceschopný tým a odehrát celou
Sezóna
řilo vyhrát a postoupit do finále. V něm
sezónu, takže konečné 4. místo je nečekajsme čelili domácímu Hradci Králové.
Konečně odstartovala sezóna, na kterou
ným úspěchem.
Tento
zápas se nám bohužel už vyhrát
jsme více než rok kvůli vynucené pauze
Junioři
Tým
juniorů
byl
v
letošní
nepodařilo,
ale i tak je to obrovský úspěch,
čekali. Pojďme si shrnout uplynulou sesezóně
posílen
o
mladíky
z
týmu
Draci
na
který
budeme
chtít dále navazovat.
zónu jednotlivých kategorií.
Lanškroun a společnou spoluprací se nám
Muži – Mistři Regionální ligy a postup
podařilo vybojovat krásné 5. místo v 2.
do Divize (celostátní soutěž)
lize juniorů Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Mladší žáci – V této kategorii se nepočítají statistiky. Děti byly přihlášené
do dvou soutěží. Jedna prestižní 5+1 na
velkém hřišti a jedna na malém hřišti 3+1.
Kluci celou sezónu odmakali a několik z
nich pomáhalo svými výkony i ve starších
žácích.

Ohlédnutí:
Na začátku to nevypadalo bůhvíjak. V
úvodu sezóny nás smetl Dvůr Králové
rozdílem deseti branek, hned další zápas
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Elévové – V letošní sezóně odvedli
velký kus práce a hodně se zlepšili. Určitě
máme o budoucnost postaráno.
Přípravka – V této kategorii nám jde
převážně o celkový rozvoj hráčů a snažíme se s nimi všestranně pracovat. Zápasy slouží k poměření sil a utvoření kamarádských vztahů.
Poslední velký úspěch zaznamenal náš
kroužkový tým ze ZŠ Proseč, který suverénně vyhrál okresní kolo, posléze krajské
kolo a postoupil až do finálového turnaje
ČEPS CUP v Praze. Na pražském turnaji celý tým bojoval v každém zápase,
ale bohužel se u klíčových hráčů ve skupinových utkáních projevila nervozita a
boj o nejvyšší příčky se nás netýkal. Hráli
jsme tedy play-off B o umístění. Tým až
zde projevil svůj potenciál a toto play-off ovládl a obsadil 9. místo. Tady se
sluší poděkovat ZŠ Proseč za spolupráci
a možnost účastnit se těchto akcí. Dále
děkujeme městu Proseč za vypravení autobusu fanoušků do Prahy, kde vládla výborná atmosféra.

Pálení čarodějnic v České Rybné

Po dvou letech covidových restrikcí
jsme opět mohli oslavit Filipojakubskou noc na hřišti v České Rybné. Pro
návštěvníky a to nejen z řad obyvatel
obce bylo připraveno bohaté občerstvení
a nechybělo ani tradiční opékání špekáčků. Součástí této akce bylo poprvé
stavění máje. Máj mohl každý pomoci
vyzdobit barevnými pentlemi. Kolem
osmé hodiny večerní vzplála vatra i s
čarodějnicí. Celá akce se velmi vydařila.
SDH Česká Rybná

Děkujeme také všem partnerům, rodičům, hráčům a příznivcům za mimořádně
úspěšnou sezónu.
Těšíme se na vás v nadcházející sezóně
2022/2023.
Ondřej Laška
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Vystoupení MitriX

Dne 30. 4. 2022 jsme již po druhé vystupovaly na Zahájení lázeňské sezóny v
Litomyšli, a to konkrétně na Smetanově
dětské scéně. Vystoupení trvalo 45 minut.
Všechny nás velice těšilo, že si po dlouhé
době můžeme zatancovat před zraky tolika fanoušků.
Chceme mockrát poděkovat všem
šikovným tanečnicím, které byly prostě senzační a do vystoupení daly úplně
všechno. Děkujeme i rodičům, kteří děvčata bez jakýchkoliv námitek do Litomyšle dovezli a pomohli s přípravou celého
vystoupení. Děkujeme také divákům za
perfektní povzbuzování. Přikládáme několik fotografií, které mluví za vše.
Další vystoupení nás čeká na Cyklo závodech od 13:00 hodin. Přijďte nás podpořit.
Trenérky MitriX

Prosečský zpravodaj 5/2022
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ZŠ a MŠ Proseč

Závěrečný koncert

Čtvrtek 19. května patřil našim pěveckým sborům a folklornímu souboru Dřeváček. Po dvouleté covidové pauze se v
dopoledním programu představily svým
spolužákům, odpoledne potom následoval program pro veřejnost. Práce a čas,
které všichni vystupující vložili do svých
zkoušek, se přetavily v úžasná vystoupení.
Nejprve jsme shlédli dvě pásma jarních a
letních lidových písní a her v podání Dřeváčku, díky nimž jsme se posuli v čase do
Grafický manuál
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
dob krásných krojů a lidových zvyklostí.
Poté milé a hravé vystoupení Žluťásků
následováno energií prostoupeným vystoupením Prosečánku a ukončené představením písní z různých koutů světa v
podání Červánku. Odpolední program
doplnilo i vystoupení nejzkušenějšího
prosečského sboru- ženského pěveckého
sboru Duha. Celé odpoledne se ale také
neslo v hezkém kontextu- výtěžek z dobrovolného vstupného a broží bude využit
na podporu našich ukrajinských spolu-
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žáků.
Moc děkuji všem, kteří se jakkoliv na
tomto dni podíleli, ať už vystupovali nebo
celou akci zajišťovali organizačně či technicky. Díky patří také městu Proseč za
poskytnutí prostor pro její konání, firmě
Laserové gravírování Dostál za sponzorský dar v podobě broží s ukrajinskou tematikou a paní Evě Skalníkové za skvělé
fotky.
Mgr. Romana Pešková
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Workshop pro ZŠ
"Komunikuj"

Naši čtvrťáci se 14. května zúčastnili
workshopu „Komunikuj“ – workshopu
o angličtině.
Celé dopoledne nabité aktivitami
představovalo pro děti milé zpestření.
Největší zážitek byl skypový hovor s
rodilým mluvčím, pro mnohé žáčky
první takováto zkušenost. Děti se ale
nenechaly zaskočit a zahrnovaly rodilé
mluvčí řadou otázek, občas i „na tělo“.
Vedly si opravdu skvěle!
Děkujeme lektorkám z Jazykové
školy Zebra v Chrudimi za zprostředkování programu a těšíme se na další
setkání.
Mgr. Milena Tobiášová

Projektový den

snažili postupně vylepšovat, aby dosáhli
co
nejlepších výsledků v jízdě na rychlost,
Ve dnech 4. - 5. 5. 2022 proběhl ve vyale
také v překonání překážky. Následné
braných třídách projektový den v
žáci z IT kroužku si vyzkoušeli tyto voNa naši školu dorazil pan Alexandr zítka naprogramovat. Na závěr čekala
Prokop se svým kolegou z organizace žáky 7. tříd přednáška o stratosférických
Talent centrum průmyslu 4.0 – Tech- balonech a o nearspace letových experinecium, která pořádá řadu kurzů a akcí mentech s praktickou ukázkou, co vše a
pro talentované děti. Připravili si pro jak můžeme vyslat na pozorování do vesnás velmi pestrý program. Nejdříve žáci míru. Představil nám také jedinečný pro5. třídy pracovali s Lego Mindstorm, ze jekt, kterého se účastní, a to právě vyslání
kterých vytvářeli různá vozítka, která se balónové sondy do vesmíru.

Terénní exkurze: Bohdanečský
rybník, Gymnázium Mozartova

výhledu na celý Bohdanečský rybník.
Terénní exkurzi s námi také absolvoval
pan
Mgr. Alexandr Prokop z organizace
V úterý 10. 5. 2022 skupina žáků z 8.
Talent
centrum průmyslu 4.0 – Technetříd vyrazila na terénní exkurzi k národní
cium,
která
pořádá řadu kurzů a akcí pro
přírodní rezervaci Bohdanečský rybník.
talentované
děti. Pan Prokop si pro nás
U něho na nás čekal pan ornitolog Mgr.
připravil
mimo
jiné také povídání o vyLibor Praus, Ph., který si s sebou přinesl
puštění
stratosférické
sondy.
výkonný dalekohled, pomocí kterého
Následně jsme se společně přemístili
jsme mohli pozorovat obrovské množství
vodního ptactva jako je volavka, polák, do Gymnázia Mozartova, kde nás přivítal
pan ředitel Mgr. Petr Harbich. Pan Libor
zrzohlávka, rackové…
Praus
nám ukázal, jak můžeme pomáhat
Po cestě jsme poznávali nejen živočimonitorovat
výskyt ptactva pomocí apchy, ale připomněli jsme si také základní
likace
Birds.cz.
Na závěr jsme zkoumali
znaky vybraných druhů rostlin. Společně
bezobratlé
živočichy
v odebraných vzorjsme také měřili průhlednost vody a odecích.
brali vzorky pro následné pozorování.
Mgr. A. Boháčová
Terénní vycházka byla zakončena na Musílkově rozhledně, která slouží k lepšímu
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Krajské kolo OVOV

Ve středu 18. 5. 2022 se v Moravské
Třebové uskutečnilo krajské finále soutěže OVOV – víceboj, tentokrát hlavně
v atletických disciplínách. Družstvo (Andrea Lacmanová, Julie Poslušná, Tereza
Melšová, Zuzana Kopecká, Štěpán Hromádka, Václav Prášek, Dominik Rejman,
Miloš Dostál) a jednotlivci Karel a Jakub
Břeňovi, Tereza Janecká, Daniel Vanžura a Radek Pešek) se střetli s dalšími 14
družstvy kraje a dalšími jednotlivci, kteří
postoupili z okresních kol této soutěže.
Krásné slunečné počasí provázelo dramatické boje v šesti disciplínách – běhu na

60 metrů, skoku do dálky, hodu míčkem,
shybech na šikmé lavičce v soutěži leh-sed a volitelné disciplíně – běhu na 1000
metrů nebo driblinku. Po úvodních rozpacích proběhla soutěž velmi rychle - a to
také díky závodníkům, kteří byli na svých
stanovištích vždy včas a velmi ukáznění.
Průběžné výsledky a postavení družstev
i jednotlivců nebylo známé až do konce
soutěže – o to větší napětí panovalo před
vyhlášením výsledků.
Mezi jednotlivci obsadili naši závodníci
ve svých kategoriích medailová umístění
– na třetím místě se umístil Jakub Břeň,
Miloš Dostál a Andrea Lacmanová. Ta

Kurz přežití ve světě financí

Vyhodnocení celostátní literární
Ve dnech 9.-12.5 a 18.5. proběhly v soutěže Zlatá tužka 2022

naší škole projektové dny Kurzu přežití
ve světě financí.
Zúčastnili se ho žáci od 4. do 9. ročníku.
Žáci díky kurzu nahlédli do světa dospělých. Učili se hospodařit s financemi, proč
a jak šetřit, spořit, investovat. Program
byl přizpůsoben věku žáků. Pracovali v
týmech a tvořili domácí rozpočet, buď
pro jednoho člověka na měsíc, nebo pro
čtyřčlennou rodinu na jeden rok. Projektové dny spolufinancoval Spolek rodičů.
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Ve středu 11.5 2022 se ve Dvoře Králové nad Labem v Městském muzeu
uskutečnilo slavnostní vyhlášení celostátní literární soutěže Zlatá tužka 2022.
Naši žáci se této soutěže pravidelně
účastní a i letos se některým z nich podařilo uspět. Tamar Klímová získala ve své
kategorii 2. místo a Alena Macháčková
čestné uznání. Děvčatům blahopřejeme,
děkujeme za skvělou reprezentaci naší
školy a přejeme jim mnoho dalších literárních úspěchů.
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se se svými výsledky probojovala až do republikového finále. Blahopřejeme.
V hlavní soutěži – soutěži družstev –
skončilo naše družstvo na 5. místě. Že
šlo o velmi vyrovnanou soutěž svědčí fakt,
že se 4. družstvem jsme prohrály o jediný
bod a na medaili nám chybělo pouhých
264 bodů. Byli jsme si vědomi výkonnostních výpadků některých členů družstva a při vyrovnanosti celé soutěže právě
toto sehrálo rozhodující roli. Naši školu i
okres Chrudim jsme reprezentovali velmi
dobře.
Mgr. Jan Stodola

Turnaj v piškvorkách

V úterý 17. 5. jsme se společně se
dvěma týmy ze čtvrtých tříd a jedním
týmem z páté třídy zúčastnili historicky
prvního ročníku turnaje v piškvorkách.
Turnaj se konal v MFC v Hlinsku a
přilákal 120 piškvorkářů ze sedmi škol
z Hlinska a okolí. Soutěžilo se ve třech
kategoriích podle ročníků. V kategorii A,
soutěži čtvrtých a pátých tříd, bylo celkem 10 družstev a mezi nimi i naše družstva “Husťáci Proseč”, “Pokedex Proseč” a
“Kaufland Proseč”. Napínavé souboje probíhaly v pětičlenných týmech. Našemu
týmu páťáků “Kaufland Proseč” se podařilo vybojovat nádherné 1. místo a získat
tak zlatý pohár pro naši školu. Jeden tým
čtvrťáků obsadil krásné 4. místo a druhý
tým čtvrťáků skončil v těsném souboji na
symbolickém posledním místě. Piškvorkoví nadšenci obdrželi diplomy a sladkou
odměnu.
Děkuji všem zúčastněným a věřím, že
příští ročník si nenecháme ujít!
Mgr. Zuzana Nováková
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MŠ Proseč informuje...
Návštěva předškoláků v ZŠ

dice se k tomuto dni váží. Na konci trasy
na
nás čekal zajíček Hopsálek se sladkou
Ve středu 6. 4. navštívili předškoláci záodměnou.
Nakonec jsme se všichni sekladní školu. Kromě toho, že se podívali
šli
na
školní
zahradě, kde jsme společně
do první třídy a vyzkoušeli si hravou výozdobili
strom
“Vajíčkovník”. A protože
uku v lavicích, tak se také potkali s kamase
nám
putování
moc líbilo, rozhodli
rády prvňáky v nové sportovní hale, kde
jsme
se
ponechat
stezku
přes celé velikosi společně zasportovali, zacvičili a zahráli
noční
svátky,
aby
si
i
ostatní
kamarádi a
hry či fotbal. Dětem se ve škole líbilo, tak
veřejnost
mohli
stezku
projít.
Moc nás
doufáme, že jim toto nadšení vydrží co
potěšilo,
že
nám
někteří
dokonce
poslali
nejdéle.
fotografie z jejich putování. Naopak nás
zamrzelo, že nám někdo odcizil řehtačku
od jednoho úkolu a tím znemožnil ostatním účastníkům plnění úkolu.

Fotografování

V úterý 12. 4. proběhlo ve školce fotografování tříd a předškoláků. Pro zájemce
bylo také zprostředkováno jarní fotografování. Paní fotografka byla moc příjemná a snažila se vyplnit všechna přání.

Velikonoční
putování
zajíčkem Hopsálkem

se

Ve středu před Velikonocemi jsme se
vydali na velikonoční stezku se Zajíčkem Hopsálkem. Zajíček nám zanechal
na dveřích školky průvodní dopis a trasu
nám označil barevnými vajíčky. Vydali
jsme se tedy na cestu, kde jsme plnili nejrůznější velikonoční úkoly. Každý úkol
byl navíc označen dnem z velikonočního
týdne např. Květná neděle, Modré pondělí…, a tak jsme v krátkosti také dozvěděli, co tento název znamená a jaké tra-
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Motýlci - Výprava za stromovými
skřítky

V pátek 22. dubna jsme oslavili Den
Země dobrodružnou výpravou za stromovými skřítky. Po té, co nám listonoš
doručil dopis od samotného krále lesních
skřítků, jsme se vydali hledat všechny
stromy, kde žijí lesní skřítkové. Cestou
po stezce stromů jsme plnili úkoly, které
pro děti připravili skřítci se zajímavými
jmény jako: Lipánek, Vrbáček, skřítek Jehlička, Modřínek, Dubínek, Jasánek, Javorníček, Kaštánek a Lískáček. Cesta nás
zavedla skoro až do Boru, a proto děti při
Berušky - Ve sportovní hale
zpáteční cestě uvítaly možnost posedět si,
posvačit, pohrát si v lese a postavit tam
Nezahálely ani Berušky, které se byly
lesním skřítkům nová obydlí. A protože
podívat ve sportovní hale, kde si zacvičili
máme děti šikovné a mnoho toho znají,
a hlavně pořádně zaběhali. Moc se jim
hravě si poradily se všemi úkoly a nakotam líbilo.
nec podle hádanky skřítka Březinky objeVčelky - Den Země
vily i sladký poklad. Odměnou nám všem
I Včelky se vydaly na svou výpravu. Na
byla dobrá nálada, čerstvý vzduch kolem
Den
Země sbíraly odpadky podél stezky
nás a krásný ptačí zpěv, do kterého jsme
stromů.
Cestou je doprovázel skřítek a
se s dětmi nejednou zaposlouchali.
i ten se spolu s dětmi podivil, kolik odpadků a nepořádku, děti během cesty nalezly.
Ve třídě je zase navštívil skřítek Nepořádníček, po kterém děti musely roztřídit
odpadky, které tu zanechal. Děti i tento
úkol zvládly hravě.

Koncert

Dlouho očekávaný koncert se uskutečnil v úterý 26. dubna. Motýlci společně
se Včeličkami zazpívali spoustu veselých
jarních písniček a navíc přidali ještě taneček “Do trenek”. Věříme, že jsme potěšili
a pobavili všechny posluchače, kterých se
přišlo do školky podívat opravdu hodně.
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Vypouštění ježků

Velké překvapení pro nás připravila
Záchranná stanice Pasíčka, která nás přizvala k vypouštění ježků zpět do volné
přírody. Ačkoliv to byla akce neplánovaná
a nečekaná, děti byly z vypouštění ježků
nadšené. Každý měl možnost si ježečka
prohlédnou, pohladit a ty nejodvážnější i
vypustit do přírody. Za nevšední zážitek
moc děkujeme.

Brigáda, aneb odpoledne plné zábavy s nářadím v ruce
Naši výzvu na zútulnění zahrady vyslyšelo několik odvážných a šikovných rodičů. Díky nim se na školní zahradě objevilo několik zbrusu nových herních prvků
a krásný záhon s květinami. Škoda, že
nemohli vidět radost a nadšení dětí, když
mohly poprvé vyzkoušet novou kuchyňku,
autíčko, kuličkový labyrint, hudební
stěnu nebo smyslový chodník. Našli se i
rodiče, kteří se brigády zúčastnit nemohli,
ale přesto se do této akce zapojili, když
přinesli vyrobené hmyzí domečky, ptačí
budky nebo pítko pro ptáčky. Všem moc
a moc děkujeme.
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Děti nás baví…

Chlapeček v lese omylem šlápl na mravence, chvilku se zamyslí a pak poví: “Promiňte, pane mravenec”.
Při pobyt venku nás na zahradě MŠ zastihl silný déšť. Schovali jsme se v altánu,
až přejde to nejhorší, abychom mohli
přeběhnout do školky a v tom holčička
praví: “Tááák a teď tu budeme muset čekat
do včerejška”.
Za MŠ Jana Vaňousová

www.prosec.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Kde pracují táta s mámou. Že
javor je strom nakloněný lidem jsme se
dozvěděli z naší programové knihy Rok
stromů. Proto jsme se zabývali lidmi a
hráli jsme si na řemesla. Do naší školky
jsme si na každý den pozvali rodiče, kteří
mají zajímavou profesi, se kterou nás mohou seznámit přímo u nás. Užili jsme si
den s kadeřnicí a po její návštěvě jsme
měly vlasy samou loknu. Sami jsme si
cukrovinkami ozdobili cupcakes od cukrářky a pak si na něm s chutí pochutnali.
Švadleně jsme asistovali při šití sukýnky
a pak jsme ji jako modelky předváděli.
Také jsme obhlédli okolí tesařské dílny a
tesařinu si vyzkoušeli u nás na zahradě. V
závěru našeho seznamování s profesemi
jsme zavítali do fotoateliéru na focení miminek a nás.

Ukliďme Česko. 22. dubna na Den
Země jsme se zapojili do celostátního
programu „Ukliďme Česko“. Od pořadatele jsme získali úklidové pytle. Sbírali
jsme v nejbližším okolí školky, kam si
chodíme často hrát.

Rej čarodějnic, aneb zábavný den s
Malou čarodějnicí. Předposlední den v
Chválím tě Země má. I v dalších
dnech jsme se zabývali tříděním odpadu.
Učili jsme se třídit obaly od potravin podle recyklačních značek, učili jsme se poznat hliník, seznamovali jsme se s pojmy
recyklace a ekologie. Vyzkoušeli jsme si
recyklaci papíru a z odpadového materiálu jsme vyráběli hračky a předměty pro
další využití.

dubnu jsme si na čarodějnice pohráli i my
ve školce. Čarodějnický tanec s čarodějnickými písničkami jsme si na Skalnaté
hoře náležitě užili.

Maminka má svátek. Na maminčin svátek jsme se letos obzvlášť připravili. Naučili jsme se básničku a taneček,
přichystali jsme dáreček, napekli štrůdl
a maminky jsme pozvali do naší Kavárničky, kterou jsme po dvou letech opět
otevřeli.
Prosečský zpravodaj 5/2022
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Monika Klofátová, MŠ Perálec
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Brigáda na koupališti v Martinicích

V sobotu 23. dubna 2022 proběhla od 8
do 16 hodin brigáda na koupališti v Martinicích.
V pátek odpoledne jsme ohoblovali
nařezané trámy, ošetřili je fungicidním
postřikem proti plísním a dřevokaznému
hmyzu a odvezli je na Martinice. V sobotu
bylo vypuštěno koupaliště, za pomoci
členů spoklu, dalších brigádníků a dobrovolných hasičů Proseč bylo koupaliště
vyčištěno a utemován odtok, aby mohlo
být opět napuštěno. Pokračovali jsme
terénními úpravami prostoru za koupalištěm pro budoucí pískovou plochu, která
bude sloužit jako pláž, pískoviště pro děti
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a občas i na beach volejbal či petanque.
Míra vyrovnal bagrem celou plochu do
roviny. Připravili jsme betonové kostky,
na které budou usazeny trámy. Ohoblované a ošetřené trámy jsme nařezali, dále
opálili nejen kvůli tomu, aby dřevo vypadalo jako staré, ale také proto, aby bylo
odolnější. Takto ošetřené dřevo vydrží
nájezdy mravenců, odolává houbám, plísním a dřevoškůdcům. Postupně se trámy
usazovaly na betonové kostky a vzájemně
se spojovaly konstrukčními vruty. Další
skupina brigádníků pracovala na teréních
úpravach, hrabala trávu, odstraňovala náletové dřeviny, doplňovala zeminu a osela
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plochy k zatravnění. Nakonec se plocha
pískoviště vyplnila zeminou, natáhla se
geotextílie, která se přibyla k trámům a
navezlo se mnoho koleček písku. Výsledek stojí zato, co říkáte?
Děkujeme všem brigádníkům a prosečským hasišům za vydatnou pomoc. Poděkování patří také městu Proseč za financování dřevěných trámů.
Spolek Naše Martinice
Více fotografií najdete na adrese:
https://www.nasemartinice.cz
v sekci Akce spolku

www.prosec.cz

Koutek naší kronikářky:

Jak jsem našel v lese tři uprchlé Angličany.
Byl únor 1945. Toho dne bylo mlhavo,
drobně pršelo a ze stromů padal sníh. Na
samý večer jsem si vzpomněl, že mám
cosi zařídit v myslivně. Tak jsem šel, a
když už jsem chtěl zahnout ze silnice na
cestu k hájence, uslyšel jsem jakési klepání v lese, po levé straně silnice. Zůstal
jsem stát a poslouchal, co by to mohlo
být. A znovu stejné zvuky. Přeskočil jsem
příkop a šel směrem, odkud to přicházelo.
Najednou jsem uviděl tři muže, dva byli
větší postavy, třetí menší. Všichni byli
oblečeni ve slušných vojenských uniformách. Začal jsem na ně hovořit. Jeden
mi cosi odpovídal docela neznámou řečí.
Naznačil jsem mu, že nerozumím. On to
hned pochopil a povídal mně „my Engliš“. Zatím co jsme se snažili nějak dorozumět, po silnici přicházely dvě osoby
s taškou. Napadlo mě, že jsou to lidé ze
Svaté Kateřiny a jdou s nákupem buď z
našeho krámu nebo z Proseče. Jelikož
už byla dost tma, nerozeznal jsem jejich
tváře. Když žena promluvila, poznal jsem,
že je to sousedka Marie Sopoušková a její
manžel Jaroslav, kteří již dříve ty zajatce
objevili a nesli jim večeři – svařené teplé
mléko a chléb. Když se chlapci naveče-

Nové knihy v městské knihovně

Beletrie pro dospělé:
Karin Lednická – Životice, Vlastimil
Vondruška – Ďáblův sluha, Morový testament, Michaela Klevisová – Čekání
na kocoura, Mirka Skočílková – Opuštěný dům, František Niedl – Království
meče, Rozervané království, Jiří Hanibal – Johana z Rožmitálu, Blanka Hošková – Kamilenky, Michaela Štěchová
– Růže z Jericha, Vlastimil Vondruška –
Královražda na Křivoklátě, Dalibor Vácha – Hoří už Praha, Harlan Coben –
Temné lesy, Mark Greaney – Šedý muž,
Teresa Driscoll - Mám nad tebou moc,
Imogen Kealy – Osvobození, Stefan
Ahnhem – Osmnáct pod nulou, Patricia Gibney – Andělé smrti, Julie Clark
– Poslední let, Gemma Liviero – Stezka
v troskách, Julie Caplin – Čajovna v
Tokiu, Gilly Macmillan – Po pravdě …
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řeli a překvapení manželé Sopouškovi
uklidnili, tak povídám: „lidi, copak se
tak lekáte, vždyť se snad známe, děláte
křesťanskou povinnost, jste moc hodní
a stateční, vy jste jim dali večeři a já jim
dám zase nocleh a ať zůstanou u nás“.
Tak se rozhodli, že si vezmou aspoň jednoho chlapce na noc. Když jsem ty dva
Angličany přivedl domů a provizorně je
ubytoval, musel jsem odejít za švagrem
Mlejnkem, s nímž jsme měli domluveno,
že tento večer převedeme tři ruské zajatce
do Sv. Kateřiny. Předali jsme je do dalších spolehlivých rukou a v 11 hodin se
vrátili domů. Hned jsem se šel podívat
na chlapce, kteří spokojeně odpočívali na
místě, kde jsem je uložil. Ráno, ještě za
tmy, někdo tloukl na domovní dveře. Šel
jsem otevřít, a on to Sopoušek, už k nám
vedl toho třetího chlapce, který u nich
nocoval. Byl jsem rád a chlapci taky, že
jsou zase pohromadě. Měli jsme ve stodole na patře spoustu slámy. Tak jsem jim
udělal ve slámě pěknou tajnou světničku,
která se stala jejich trvalou ubikací. Opatřili jsme jim rezervní prádlo a o špinavé
se postarala manželka. Hned při prvním
prádle, které jsme sušili ve světnici na

šňůrách, mohlo dojít k jejich prozrazení.
Visely tam jejich vojenské khaki košile a
před okny se objevila německá četnická
hlídka. Manželka je na štěstí včas zahlédla a prádlo stačila schovat. Němci
chtěli něco k jídlu (bez lístků), a to jsem
jim v krámě ochotně sehnal, aby co nejdříve odešli. S anglickými chlapci jsem se
domluvil na znamení. Když k nám půjdou Němci, klepnu 3x násadou od vidlí
do prkna a až odejdou 2x. Toto znamení
jsme pak dlouho používali. Večer jsme
zatemnili všechna okna a hochy jsme přivedli k večeři. Potom jsme měli „česko –
anglický jazykový kurz“. Jeden večer jsme
jmenovali věci v kuchyni česky a druhý
večer to oni museli česky opakovat. Pak
jsme to zkoušeli v angličtině. Přitom jsme
se někdy moc zasmáli. Jednou jsem také
zahrál na gramofon některá klasická díla
od Smetany, Dvořáka i jiná. Překvapilo
nás, že většinu znali. Oslovovali jsme je
jmény: Jan, Alois, Jiří. Byli to příjemní
mladí hoši.
Podle vzpomínek Viléma Tefra
připravila Miluše Rejentová

každý lže, Luca Di Fulvio – Sen, který
se naplnil, Chris Carter – Dvojitý kříž,
Popravčí, Carlos Ruiz Zafón – Stín větru, Halina Birenbaum – Naděje umírá
poslední, Gill Thompson – Dítě na nástupišti, Roxane van Iperen – Sestry z
Osvětimi, Jennifer Rosner – Žlutý ptáček zpívá, Bear Grylls – Let duchů, Jonas Moström – Fontána, Dmitry Glukhovsky – Metro 2034, Arnošt Lustig
– Dita Saxová, Chris Carter – Noční
lovec, Julie Caplin – Pláž v Chorvatsku, Corina Bomann – Paní ze Severu:
Mathildino tajemství, Agnetino dědictví, Anne Jacobs – Panský dům: Návrat,
Ann Moore – Sbohem Irsko, Colleen
Hoover – Pravda nebo lež, Janna MacGregorová – Nevěsta, kterou potkalo štětí, Danielle Steel – Čas změn,
Christi Caldwell – Darebákova sázka,
Janet Chapman – Noční bojovník

Říha – Velká obrázková knížka pro
malé děti, Marianna Grznárová - Pásli
ovce valaši, Tanya Stewner – Lili Větroplaška: Srnečka ve sněhu, Peter Judson – Zkroť nudu, Javier Alonso – Leonardo da Vinci
Kontakt:
www.knihovnaprosec.cz
knihovna@prosec.cz, tel. 469 321 047
Otevírací doba:
Úterý: 7:30-11:00. 12:00-17:00
Čtvrtek: 7:30-11:00, 12:00-16:00
Pátek: 7:30-11:00, 12:00-16:00

Knihy pro děti:
Michal Černík – Pohádečky, Daniela
Fischerová – Strakaté uši a sušení padouši, Ivana Nováková – Kde se skrývá
gigantosaurus, Lucia Magašvári – Strašidelnická, Milena Lukešová, Bohumil
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FIRMA SKOS HLEDÁ NOVÉ KOLEGY NA PRACOVNÍ
POZICE:
Truhlář:
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

práci na plný úvazek
jednosměnný provoz, 8 hod./ denně
stabilní a perspektivní zaměstnání
odpovídající mzdu
možnost dalšího odborného vzdělávání
hrazené cestovní náklady

Řidič:
Řízení nákladního automobilu skupiny C v
rámci našich staveb
Požadujeme: oprávnění skup C+E ,
samostatnost, zodpovědnost

Strojník:
Obsluha stavebních strojů
Požadujeme: průkaz strojníka, zodpovědnost,
samostatnost

Práce v naší dílně, montáže na stavbách
Požadujeme: vyučení v oboru, samostatnost,
zodpovědnost,
praxe výhodou

Zámečník:
Práce v naší dílně, montáže na stavbách
Požadujeme: vyučení v oboru, samostatnost,
zodpovědnost,
praxe výhodou

Zedník:
Stavební práce na stavbách
Požadujeme: vyučení v oboru, samostatnost,
zodpovědnost,
praxe výhodou

Stavbyvedoucí:
Vedení stavby, komunikace s investorem, vedení
stavebního deníku, komunikace se
subdodavateli
Požadujeme: středoškolské vzdělání v oboru,
praxe výhodou

Pro více informací nás kontaktujte:
SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 Skuteč
skos@skosskutec.cz
734 607 987
www.skosskutec.cz

Hledáme nové kolegy na pozici číšník/servírka na plný
úvazek nebo i jen na letní brigádu.
Co vás čeká:
- aktivní obsluha zákazníků s úsměvem
- spolupráce s týmem
- práce v týdenních směnách

Co požadujeme:
- příjemné a profesionální vystupování
- týmového hráče, na kterého je spolehnutí
- zkušenost v oboru výhodou
- nováčky zaučíme

Co nabízíme:
-pracovní smlouvu na HPP nebo DPP/DPČ
- zvýhodněné stravování v práci
- možnost ubytování
-pravidelný příjem 20 - 30 tisíc Kč
- nástup možný ihned

Mob.: 603540057
E-mail: info@chata-polanka.cz
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Koupím gramofonové
desky do své archivní sbírky

Prodej nemovitosti v Proseči

Nesbírám vážnou hudbu,
dechovky ani lidovky
Platba ihned v hotovosti

RAKETOVÝ
INTERNET!

Děkuji za nabídky na
tel.: 724 22 92 92 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Bližší informace a kontakt:

tel. 608 780 844
MĚSTO PROSEČ

náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč zastoupené starostou
města v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územně samosprávných celků a v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
VYHLAŠUJE

VEŘEJNOU VÝZVU (VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ)
na pracovní pozici

asistent/asistentka starosty
nástup září/říjen 2022

Bližší informace na úřední desce a webových stránkách města

www.tlapnet.cz
Prosečský zpravodaj 5/2022
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Farní sbor ČCE Proseč srdečně zve všechny obyvatele Proseče
a blízkého i vzdálenějšího okolí k návštěvě Evangelického kostela
a farního parku v Proseči:

16:30 ~ divadlo pro děti 'Bramborové
království' ~ Lukáš Bouzek
farní park
18:00 ~ přednáška nekonvenčního katolického kněze
a spisovatele ~ Václav Vacek
kostel
19:30 ~ výstava fotograﬁí ~ Olga Stráníková
kostel
20:00 ~ klavírní koncert ~ Daniel Jun
kostel
21:30 ~ duchovní slovo na dobrou noc
kostel
Prohlídka kostela
Fairtradeová kavárna Pod lípami (výborná káva a čaj,
palačinky, párky v rohlíku, domácí limonáda, víno)
Obchůdek s fairtrade produkty
Římskokatolická farnost Proseč zve k návštěvě a individuálním
prohlídkám kostela sv. Mikuláše a těší se na vedení hlavního
programu Noci kostelů v Proseči příští rok.
WWW.NOCKOSTELU.CZ

Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
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