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Městská sportovní hala roste

Městská sportovní hala v Proseči
dostává postupně svůj vrchní plášť i
„kontroverzní“ žlutou barvu. Finální
podobu získá do konce srpna.

Stolní tenis s novou podlahou

Díky finanční podpoře Pardubického kraje ve výši 50 tisíc korun budou mít ještě letos stolní tenisti novou sportovní podlahu Rocket CLP v
herně stolního tenisu v Proseči. Tato
podlaha napomáhá bezpečnějšímu
sportování a je navržena speciálně pro
stolní tenis. Zbývající finanční prostředky uhradí město Proseč ze svého
rozpočtu, celkové náklady se odhadují
na 120 tisíc korun.

V Proseči je nové dětské hřiště

V průběhu měsíců června a července vyrostlo v Proseči nové velké dětské hřiště,
blízko centra, v ulici Bratří Mannů. Hřiště je určené pro děti ve věku od 3 do 12
let. Celkové náklady činily 762 tisíc korun, z toho tvořila 533 tisíc korun získaná
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a
zbývající prostředky ve výši 229 tisíc korun hradilo město Proseč ze svého rozpočtu. Hřiště má celkem 9 herních prvků,
obsahuje nové lavičky a odpadkové koše.
Město plánuje do konce roku ještě dokončit terénní úpravy, výsev nového trávníku a přesun kontejneru na bioodpad.

Trochu nám kazí radost bezohledná
mládež, která si nových věcí vůbec neváží
a již se objevily případy náctiletých, kteří
jezdili přes trampolínu na kole nebo se
velmi nešetrným způsobem chovali k lanovce. Rodiče těchto dětí upozorňujeme,
že v případě jakéhokoli poškození a zjištění pachatelů budeme požadovat plnou
úhradu škody po rodičích těchto dětí.
I přes výše uvedené komplikace věříme,
že nové hřiště bude dělat radost nejen
rodičům, ale hlavně malým dětem, pro
které je hlavně určeno.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Vrt pro nový koupací biotop

Město již několik let připravuje projekt přeměny starého koupaliště na
nový přírodní koupací biotop. Projekt
musel být kvůli jiným investicím na
čas pozastaven. V současné době již ale
opět probíhají přípravné práce, je zřízena elektrická přípojka pro lokalitu a
připraven nový vrt, který by měl biotop
zásobovat vodou. Na základě výsledků
vydatnosti budou pokračovat opět projekční práce. Projekt by město chtělo
mít připravený do konce letošního
roku, poté budou hledány finanční
zdroje na samotnou realizaci akce.
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Město má studii skateparku

Město Proseč pokračuje v přípravě projektu nového skateparku a pumptracku
v Záboří. Spolupráce s firmou U/U Studio pokračuje a již je hotová studie, která
ukazuje směr, kterým půjdeme. Projekt
ve spolupráci s prosečskými kluky, co
jezdí na koloběžkách, byl rozšířen o kompletní rekonstrukci pumptracku. Nyní
budou pokračovat projekční práce a hledány finanční zdroje na realizaci akce.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Proseč a okolí pomáhalo Moravě

Neskutečně krásné bylo sledovat úžasnou solidaritu všech lidí, kteří v pátek
25. 6. a v sobotu 26. 6. 2021 v rámci humanitární materiální sbírky na pomoc
Moravě darovali takové množství věcí a
potřeb. Sbírku, která vznikla na základě
živelné katastrofy, kdy se přes Moravu
přehnalo v noci 24. 6. 2021 tornádo a
zničilo téměř 4 celé obce, organizovalo
město Proseč společně s Farní charitou
Litomyšl a SDH Záboří. Díky velkému
množství věcí musela být vypravena dvě
až po střechu naplněná auta. Děkujeme
všem dárcům nejen z Proseče, ale i okolních obcí, kteří tuto materiální sbírku
pro Hodonínsko a Břeclavsko podpořili. Za obrovskou pomoc a odvoz velmi
děkujeme SDH Záboří, velké díky patří
také Farní charitě Litomyšl za to, že jsme
mohli alespoň takto pomoci.
Veronika Macháčková

JSDH Proseč má nové zázemí

Díky obrovské podpoře města Proseč a finančnímu ocenění v Anketě
„Dobrovolní hasiči roku“ proběhla
rekonstrukce zasedací a školící místnosti pro potřeby sboru, jednotky ale i
kroužku mladých hasičů.
Rekonstrukce probíhala od října
2020 a plně ukončena byla v dubnu
2021, práce na stavební části prováděli
zaměstnanci města společně se členy
výjezdové jednotky.
Tímto bychom rádi poděkovali vedení města Proseč, všem lidem, kteří
nás v anketě dobrovolní hasiči roku
podpořili svým hlasem a všem, kteří se
na rekonstrukci podíleli.
Ondřej Hanus

Hasiči z Proseče trénují v ohnivém drakovi

V sobotu 10. 7. 2021 se díky finanční
podpoře města Proseč a Pardubického
kraje mohli dva nositelé dýchací techniky
z naší jednotky zúčastnit výcviku v ohňovém návěsu Fire Dragon společnosti
Dräger. Výcvik je zaměřený na zdolávání
požárů v uzavřených prostorech s minimálním množstvím vody a tím omezení
dalších škod na majetku. V návěsu je
maketa části bytu, v modelu 9000 se nachází obývací pokoj, chodba, sklepní kóje
a schodiště, celý prostor je silně zakouřen
a plameny jsou zapalovány pomocí propanu. Úkolem zasahujících hasičů bylo
uhasit plameny v jednotlivých částech,
vyhledání osoby a po nasazení vyváděcí
masky osobu transportovat ven. Pořadí
a intenzita požárů je plně v rukou instruktora, který se nachází spolu s hasiči
v trenažeru, konkrétně v našem případě
se jednalo o vniknutí do hořícího obýva-

cího pokoje, následně hašení hořící sedací
soupravy, při které vznikl rollover, což je
náhlé vznícení plynů hoření pod stropem
místnosti. Dalším požárem bylo vznícení
vnitřku skříně, po průniku do chodby byl
spozorován požár sklepní koje, po otevření dveří a uhašení se hasiči přesunuli ke
schodišti, kde se nacházela hledaná osoba.
Ve chvíli, kdy hasiči prováděli nasazení
vyváděcí kukly byl spozorováno znovu
vznícení pohovky v ústupové cestě, požár byl potlačen pomocí vodní clony, pod
kterou další hasiči osobu transportovali
ven z trenažeru. Poté proběhlo dohašení
a ústup všech hasičů z trenažeru. Další
částí je rozebrání celého zásahu s instruktorem. Součástí výcviku byla i technika
práce s proudnicí a teoretická část. Naše
jednotka při výcviku spolupracovala s hasiči z Vysokého Mýta a Opatova.
Ondřej Hanus

stav před rekonstrukcí

stav po rekonstrukci
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Změny v občanských průkazech platné od 2. 8. 2021
I. Vyznačení změny skutečnosti
mající vliv na údaj uvedený v občanském
průkazu
Změnou je, že se již Potvrzení o
změně údajů zapisovaných do občanského průkazu nevydává. Bude oddělena
pouze vyznačená část občanského průkazu. Platnost občanského průkazu, v
němž je uveden rodinný stav nebo údaj
o registrovaném partnerství skončí 45
dnů ode dne uzavření manželství nebo
vzniku partnerství, ode dne úmrtí manžela či partnera nebo nabytím právní
moci rozhodnutí o rozvodu manželství
nebo zrušení registrovaného partnerství.
V případě oddělení vyznačené části z
důvodu ohlášení změny místa trvalého
pobytu Potvrzení o změně trvalého pobytu zůstává, ale platnost občanského

Proseč úspěšně dokončila šestou
etapu kanalizace

Město Proseč realizovalo na přelomu
roku 2020 a 2021 další významnou investiční akci „Kanalizace Proseč - VI.
etapa“. V rámci této etapy byl prodloužen
kanalizační řad o dalších 559 metrů, bylo
zrealizováno 12 nových přípojek, vyřešeno odvodnění některých komunikací a
položeny nové asfaltové povrchy. Kolaudace stavby proběhla úspěšně v květnu letošního roku. Celkové náklady akce byly
5,93 mil. korun bez DPH, z toho dotace
Ministerstva zemědělství činila 2,49 mil.
korun a finančně nám pomohl také Pardubický kraj dotací ve výši 470 tisíc korun,
zbývající prostředky ve výši téměř 3 mil.
korun uhradilo město ze svého rozpočtu.
V letošním roce dojde ještě k položení
nových asfaltových povrchů v ulici Lipová
a K Návsi.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode
dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.
II. Ztráta / odcizení občanského
průkazu
Držitel občanského průkazu je povinen neprodleně ohlásit pověřenému
úřadu (tj. správní orgán příslušný k
přijetí žádosti o vydání občanského
průkazu), ministerstvu, Policii České
republiky či pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení nebo
nebezpečí zneužití občanského průkazu.
Držitel tak již nemůže ohlásit ztrátu či
odcizení na matričních úřadech. S tím
souvisí i povinnost odevzdání nalezeného občanského průkazu či občanského
průkazu po zemřelém. Občan by se měl
obrátit vždy pouze na pověřený úřad k

vydání občanského průkazu, pověřený
zastupitelský úřad, policii či ministerstvo.
Současně zcela zaniká Potvrzení o občanském průkazu. Potvrzení už nebudou
vydávána ani pověřeným úřadem. Žadatel při podání žádosti o vydání občanského průkazu předloží rodný list nebo
průkaz totožnosti, pokud nemůže doložit dosavadní občanský průkaz.
Od 2. 8. 2021 se nebudou vydávat zelená potvrzení k občanským průkazům
o změně stavu – uzavření manželství,
ovdovění, rozvod.
Občanský průkaz se změní pouze
ustřihnutím rohu.
Platnost občanského průkazu zanikne automaticky 45. den po svatbě,
rozvodu nebo ovdovění.

Město řeší problémy s neukázněnými občany

Město Proseč se dlouhodobě potýká
s neukázněnými občany, kteří odkládají
k „hnízdům“, tj. na místech určených
pouze na tříděný odpad, odpady, které
sem vůbec nepatří. Část občanů odkládá
na těchto sběrných místech např. celé
pytle plné svých odpadků, protože se ve
svém odpadu přeci nebudou „hrabat“ a
tak tento úkol nechávají na zaměstnancích města, kteří mohli místo hrabaní se
v cizích odpadcích dělat jinou práci pro
město - např. sekat trávu nebo opravovat chodníky. Část občanů si také plete
tyto místa se sběrným dvorem a odkládají vedle kontejnerů pneumatiky, elektroniku atd. a aby toho nebylo málo, tak
část občanů si také plete kontejnery na
bioodpad s kontejnery „na všechno“ a
tak zde občas uloží stavební materiál
nebo staré barvy.

Na mnoha sběrných místech byly
proto instalovány kamery a fotopasti a
budeme se snažit neukázněné občany
dohledávat a pokutovat.
Je s podivem, že se to děje v našem
městě, přestože máme komfortní sběrný
dvůr, který je v provozu 6 dní v týdnu
a kam mohou občané ukládat téměř vše
a bezplatně.
Občas se dokonce stává, že naši občané prokážou „službu“ svým známým z
jiných obcí a odvezou na svůj občanský
průkaz jejich odpad. Je nutné si uvědomit, že likvidaci veškerého odpadu uloženého do sběrného dvora platí město
a tyto zvýšené náklady musí město následně promítnout do poplatku za odpady pro všechny občany na další rok.
Miloslav Hurych, místostarosta města

Ukázka zachyceného „neukázněného“ občana na kameře
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Pardubický kraj investuje do oprav komunikací na území města Proseč
Díky velmi dobré spolupráci s Pardubickým krajem se nám postupně daří
opravovat komunikace a mosty na našem
území. Z posledních let je možné zmínit například opravu silnice II/359 ulice
Podměstská včetně mostu, opravu silnice
mezi Prosečí a Českou Rybnou, nový
most v Záboří u prodejny COOP a nejnověji také modernizace silnice III/3542
vedoucí přes celou Českou Rybnou, dva

mosty v České Rybné a také předláždění
části náměstí, které bylo dokončeno v
červenci. Brzy bude realizována oprava
silnice ve směru na Martinice a v příštím
roce by měla být modernizována silnice
od náměstí kolem nové městské sportovní
haly. Zároveň s krajem jednáme o projektové přípravě oprav dalších úseků silnic.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

náměstí Dr. Tošovského Proseč
Most 3542-3 Česká Rybná

Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah

Kniha o prosečském fotbalu

Město Proseč společně s FK Proseč,
z.s. připravují novou knihu o prosečském fotbalu. Jejími autory jsou Josef Němeček a Richard Raba. Kniha
bude plná historických i současných
fotografií a zajímavých textů. Kniha by
měla vyjít do letošních Vánoc a mohla
by být pěkným dárkem pod stromečkem všem fotbalovým fanouškům.
Výzva:️ Stále hledáme další staré fotografie fotbalových týmů a zajímavých momentek z fotbalu, pokud doma
něco máte, prosím ozvěte se, nebo pošlete rovnou naskenované na e-mail
starosta@prosec.cz, případně se ozvěte
na tel. 777119957 (Jan Macháček, starosta města Proseč). Za zaslané děkujeme předeme.
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Pardubický kraj podporuje rozvoj Muzea dýmek v Proseči
Pardubický kraj nedávno podpořil dotačně další dva projekty města Proseč.
Prvním je projekt s názvem „Zkvalitňování zázemí u Muzea dýmek Proseč“ podpořený dotací 120 tisíc korun, cílem je
vytvořit zázemí pro turisty a návštěvníky
muzea. Druhým projektem je „Fotografická a textová dokumentace sbírkových
předmětů, vytvoření katalogu – III. etapa“
podpořený dotací 50 tisíc korun, cílem je
dokončení zdokumentování sbírkových
muzejních předmětů a jejich zápis do
Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES). Za dosavadní spolupráci a
podporu kraje velmi děkujeme.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Brzy začne oprava komunikace směr na Martinice
Pardubický kraj ve spolupráci s městem
Proseč připravuje další opravu komunikace na našem území. Tentokrát se bude
jednat o opravu krajské silnice III/3545 v
úseku - výjezd z Proseče směr na Rychnov až po odbočku na Martinice.
O potřebnosti opravy této komunikace
vyjednávalo vedení města s vedením kraje
poslední 2 roky, nakonec se podařilo v
krajském rozpočtu potřebné peníze naleznout a také již vybrat zhotovitele.
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Oprava bude provedena v termínu od
9. 8. do 31. 8. 2021, a to stejným způsobem jako byla provedena oprava komunikace před 2 lety v úseku Proseč - Česká
Rybná. V rámci opravy bude provedeno
kompletní vyrovnání podkladu a krajnic,
položení nového živičného asfaltového
koberce v celé šíři komunikace a také
nátěr krajních vodících čar. Odhadované
náklady na opravu jsou asi 5 milionů korun.
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S opravou komunikace budou spojená nezbytná dopravní omezení a také
úplná uzavírka opravovaného úseku, objízdná trasa bude po celou dobu vedena
přes Českou Rybnou. Pastvisko bude
přístupné přes cestu vedoucí „průhonem“
souběžně s hlavní silnicí. Za komplikace
se jménem kraje, ale hlavně města Proseč
všem omlouváme.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Střípky z historie: Dopisy pro učitelky z Proseče

Když jsme se v roce 1990 nastěhovali
do Vysokého Mýta, měli jsme vzácné
sousedky. Jednalo se o rodné sestry, obě
byly povoláním učitelky. Jmenovaly se
Bohuslava a Marie Červenkovy. Vystudovaly učitelský ústav, ve kterém byly
zaměstnány také řádové sestry. Právě
ony jim předaly myšlenku přijmout učitelské povolání jako životní poslání. Obě
se rozhodly zůstat svobodné a věnovat se
naplno žákům. Teprve na sklonku jejich
života jsem se dozvídala a ze střípků vyprávění jsem si skládala obraz toho, jak
jejich poslání vypadalo v praxi. Patřilo k
němu koupit boty těm nejchudším, uvařit
náhle osiřelým žákům, pomoci s domácností v prvních nejtěžších dnech. Možná
tento článek čtou i bývalí žáci paní učitelky Bohuslavy Červenkové. Nevím, jak
dlouho v Proseči učila, ale podle jejího
vyprávění o milované žačce Božence
Hartmanové, která tragicky zahynula během 2. sv. války, to muselo být před druhou světovou válkou.
Při stěhování slečny Bohunky do domu
s pečovatelskou službou v roce 1998 jsme
od ní dostali staré pohlednice a k mému
překvapení několik z nich napsaly právě
děti z prosečské školy. Jeden z nich napsala své milované paní učitelce i Boženka Hartmanová.
Nejen žáci, ale i rodiče dětí psali ještě
dlouho poté, co se paní učitelka odstěhovala na nové působiště. Vedle vánočních
přání a pohledů z cest jsou tu slova vyjadřující stesk, lásku i vděk. Jsou tu zprávy
o dalším studiu, studijních výsledcích, o
nové paní učitelce.
Na závěr cituji jeden pozdrav od žáka
Pepíka, jehož písmo není příliš úhledné.

Obsah ale prozrazuje, že paní učitelka
měla ráda premianty stejně jako ty, kterým se příliš nedařilo a Pepík to dobře
věděl: „Vážená paní učitelko! Přijměte ode
mne srdečný pozdrav a milou vzpomínku.
Přeji Vám mnoho štěstí a zdraví. Každý den
si na Vás vzpomenu. Lituji toho, že jsem
Vás dříve zlobil. Prosím za odpuštění. A
ještě Vám pěkně děkuji za svetr. S pozdravem Vás líbá Pepek“
Na závěr snad jen tolik, že ve stáří navštěvovalo paní učitelku mnoho žáků. A
podle biblického přísloví o tom, že „člověk sklízí to, co zasel“, byla slečna Bohunka (a stejně tak i její sestra Maruška)
zahrnována láskou a pozorností svých bývalých žáků až do konce svých dnů. „Památka spravedlivých je požehnaná.“
Jitka Doležalová

Český rozhlas vysílal jeden den z Proseče
Ve čtvrtek 15. 7. 2021 navštívil Český
rozhlas Pardubice město Proseč a věnoval mu celé dopoledne ve svém vysílání v
rámci pořadu Dobré dopoledne.
V rámci živého vysílání z Proseče,
které moderovali Jitka Slezáková a Miroslav Hruban se posluchači z celého
kraje mohli blíže seznámit s Prosečí, jejími zajímavostmi a památkami. Český
rozhlas navštívil starostu města Jana
Macháčka, vyzpovídal také Kateřinu Zelenkovou, Marka Rejenta, Svatopluka
Vobejdu, Jiřího Dittricha z firmy BPK
a Milana Oppu z ekoncetra Pasíčka.
V případě, že jste pořad nestihli naživo,
můžete si ho pustit ze záznamu z adresy:
https://1url.cz/@mestoprosec
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Loskuták na výletě

Ve dnech 7. a 8. 6. 2021 proběhlo natáčení cestovatelské pořadu s Loskutákem
na výletě. Tvůrci si pro první díl nové
série vybrali turistickou oblast Českomoravské pomezí, jejíž součástí je i Mikroregion Maštale. Skvostný moderátor Petr
Rychlý ve 30 minutách představil nejzajímavější klenoty této oblasti, jakými jsou
např. Státní zámek Litomyšl, Muzeum
praček a esperanta ve Svitavách, Muzeum
českého karosářství ve Vysokém Mýtě,
zámek v Nových Hradech, rozhlednu
Pastýřku a také naše Toulovcovy maštale.
Realizační tým byl velice přátelský a
natáčení mělo naprosto pohodový průběh.
Věřte, že je Petr Rychlý opravdový sympaťák. I proto dostal od města Proseče
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čátku měsíce srpna. Tentokrát se bude
jednat o pořad V karavanu po Česku uváděný panem Alešem Hámou.
Obě natáčení jsou výsledkem dlouhodobé intenzivní spolupráce s turistickou
oblastí Českomoravské pomezí, která v
naší oblasti například zajišťuje i cyklobusy. Za každé takovéto zviditelnění naší
oblasti jsme velice vděční, protože staví
místo, ve kterém žijeme na úroveň opravdových velikánů. Přiznejme si, kdo z nás
krásnou dýmku vyrobenou v místní firmě není rád, když v televizi zahlédne svou
BPK spol. s r.o. a přislíbil, že pokud ji ně- domovinu?
kdy zakouří, rád ji věnuje našemu Muzeu
Krásné letní dny přeje
dýmek.
Mikroregion Maštale
Další neméně velkolepé natáčení nás
s největší pravděpodobností čeká na za-
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Letní rodinná hra s ČT:D - Zastav nečas!
Opět po roce je tu letní rodinná hra
s ČT:D. Tentokrát se na Déčku úplně
zbláznilo počasí! Dokud padají trakaře,
ještě to jde, ale co až začnou pršet kamiony? Princezna Prga má plné ruce práce:
zachraňuje špunty zamrzlé v ledu na pláži,
suší ovečkám kožíšky promočené náhlou
povodní... Ale sama to určitě nezvládne.
Potřebuje vaši pomoc.
Zápletka letošní hry bude odtajněna 1.
7. 2021 na www.zastavnecas.cz, na webu
Mikroregionu Maštale, nebo Vám ji rádi
sdělíme v TIC Maštale. Princezně můžete pomáhat celé prázdniny až do 31. 8.
2021.
Obecná pravidla hry však zůstávají
stejná jako v předešlých letech. Jak tedy
na to?
1) Zaregistrujte se na www.zastavnecas.cz, v mobilní aplikaci Léto s Déčkem,
nebo se přihlaste ke stávajícímu Déčko
účtu.
2) Na těchto odkazech bude od 1. 7.
2021 zveřejněná mapa, se soutěžními
místy (několik jich je i v našem regionu).
Z nich vyberete alespoň tři stanoviště a

vydejte se na výlet.
3) Na každém stanovišti získáte jedno
heslo, které poté zadáte do svého Déčkového účtu.
4) Pro pomoc princezně musíte získat
minimálně tři hesla. A to buďto dvě z červených stanovišť (infocentra a instituce)
a jedno ze zeleného (schránka v přírodě),
nebo naopak dvě ze zelených stanovišť a
jedno z červeného.

A ještě důležitá věc – jaká na vás čeká
odměna?
Kromě záchrany pořádku v Déčku a
kopce zábavy při cestách, můžete vyhrát
jeden z 10 školních setů Baagl, knížky
Planeta je prga, jeden ze 100 stahovacích
batůžků či nákrčníků a jednu z 1000 antistresových hraček POP IT.
Mnoho zábavy při záchraně Déčka přeje
Mikroregion Maštale

Cyklobusem
Českomoravským pomezím

I v letošním roce máme možnost
přiblížit se cyklobusem do různých
koutů Českomoravského pomezí.
Tyto turistické autobusy jsou určeny
nejen pro cyklisty, ale i pro pěší. Dvě
z jeho linek (růžová a zelená) pravidelně projíždí i přes Proseč, Bor u
Skutče či Nové Hrady. Cyklobusy
jsou v provozu od 29. 5. do 30. 9.
2021 o víkendech a svátcích.
Vydat se tak můžeme třeba na Seč,
do Nasavrk, Poličky, České Třebové
či Vysokého Mýta. Novou zastávkou
je ta v obci Předhradí, kde můžete
navštívit nově otevřený hrad Rychmburk.
Jízdní řády všech pěti linek cyklobusů, podmínky přepravy a další
aktuální informace naleznete na
www.ceskomoravskepomezi.cz, na
facebooku této turistické oblasti, případně Vám je ráda poskytne obsluha
Turistického informačního centra
Maštale (budova Muzea dýmek Proseč).
Přejeme Vám krásné turistické zážitky:)
TIC Maštale
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Maskotový turnaj

Dne 13. 6. 2021 se ve sportovní hale
ve Skutči odehrál turnaj s maskoty. Dostavily se týmy z Orlicka-Třebovska se
svým maskotem Žralokem a tým z Holic s maskotem holubem Emilem a tým z
Hlinska. Máme tu tedy napjatou atmosféru mezi Vlkem, Žralokem a holubem
Emilem. Turnaj byl pro kategorie elévů a
přípravky.
Děti si užily spoustu legrace s maskoty,
kteří na všechny zápasy dohlížely a se kte-

rými se děti po celou dobu turnaje mohly
vyfotit. Všichni vyhráli už jen tím, že se
zúčastnili a každý si odnesl sladké ceny
a medaili. Pokud by si i vaše děti chtěly
užít napjatou atmosféru turnaje, zahrát
si s maskoty nebo touží po super zážitku,
určitě je přiveďte na naše tréninky.
Děkujeme všem zúčastněným, soupeřům, trenérům a rodičům, bez jejich podpory by to vůbec nešlo.
Ondřej Laška

Červnová brigáda na koupališti v Martinicích
Sobotní dopoledne 5. června 2021 bylo
ve znamení čistění koupaliště, sekání a
hrabání trávy, odstranění náletových dřevin na břehu a dalších prací pro zvelebení
okolí nádrže.
Do akce se zapojili členové a příznivci
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spolku Naše Martinice a také prosečtí ha- dřevěného záklopu za nový modřínový,
siči s cisternou CAS 30 – T815-7 6×6.1. který by měl vydržet výrazně více let.
Odstranili jsme také trouchnivý dřevěný
Všem velmi děkujeme za přiložení ruzáklop odkalovací jímky na přítoku do kou k dílu, výsledek za to opravdu stojí.
koupaliště a očistili ocelový rošt. Ještě nás
Spolek Naše Martinice
čeká nátěr vrchní části roštu a nahrazení
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Výroba nového záklopu odkalovací jímky koupaliště
O víkendu 11. – 13. června 2021 jsme
se pustili do výroby nového dřevěného záklopu odkalovací jímky na přítoku koupaliště. Původní smrkový poklop byl trouchnivý, na několika místech děravý a hrozilo
nebezpečí úrazu či pádu do hluboké jímky!
Proto jsme starý záklop odstranili a spálili.
Následovalo mechanické očistění ocelové
konstrukce a odkopání přečnívajících drnů.
Poté byla natřena vrchní část konstrukce
roštu barvou na rez.
Materiál na nový záklop jsme zvolili
hoblovaná terasová prkna ze sibiřského
modřínu – kvalita BC (část doplněno
AB) – 27x143x3000 z Fortexu. Tato dřevina patří k nejtrvanlivějším druhům mezi
jehličnatými dřevinami. Dřevo sibiřského

Radost z vykonané práce na Martinicích bohužel zkazil vandal, který
zničil houpací sedačku, kterou členové spolku v rámci brigády instalovali u koupaliště.
Sedačka tam vydržela pouze 2 dny
a potom ji ten ničema zničil!

„Mladá rodina koupí dům v
Proseči“, kontakt 739 999 373
Prosečský zpravodaj 6-7/2021

modřínu díky, velkému obsahu olejnatých
látek, dobře odpuzuje vodu a je přirozeně
chráněno proti napadení houbami. Odolává klimatickým podmínkám.
V pátek jsme terasová prkna přivezli,
přebrali, rozměřili a nařezali na vhodné
rozměry. Jako ochranu před dřevokazným
hmyzem a houbám jsme zvolili fungicidní
postřik Bochemit. Dále jsme je natřeli 2
vrstvami penetrační lazury Lusonol S1023
bezbarvý + pinie s vysokým podílem přírodního oleje. Na svlaky jsme použili nerezové vruty, jednotlivé dílce jsme zafixovali vysokopevnostním lepidlem. Bohužel
nás v sobotu zastihla lokální bouřka, která
nám spláchla čerstvý 2. nátěr, takže jsme
sušili a poté opětovně natírali. V neděli

jsme sestavili jednotlivé dílce a opatřili je
svlaky. V podvečer jsme jednotlivé dílce
převezli ke koupališti a zasadili je do očištěného a nově natřeného ocelového roštu.
Na výše uvedených pracích se podíleli
tyto členové spolku:
Michal W., Markéta P., Richard a Veronika T., Jindřich F., Mirek a Lukáš M.
Na výrobu nového záklopu a přípravu
roštu bylo odpracováno celkem 90 člověkohodin. Dalo nám to hodně práce.
Děkujeme městu Proseč za úhradu
materiálu na stavbu nového dřevěného
záklopu jímky nádrže, která je v majetku
města.

Spolek Naše Martinice

Koncert Marien v Proseči

Poděkování SDH Záboří

Pečovatelská služba Proseč a její
klienti děkují členům jednotky SDH
Záboří za pomoc při zajištění dopravy
na očkování proti Covid-19 do Hamzovy léčebny v Luži. Museli absolvovat cestu do Luže a zpět celkem 4x,
pomohli nastoupit a vystoupit našim
vozíčkářům a seniorům, pro které je
pohyb již složitý. Naši klienti a pečovatelky si velice váží jejich přístupu,
ochoty a vlídného zacházení.
Děkujeme vám.
Pracovnice Pečovatelské služby Proseč
a její klienti
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Kultura po nucené pauze postupně opět
ožívá a my děkujeme Vám všem, kteří jste
k tomuto přispěli a přišli si v sobotu 24.
7. 2021 poslechnout pardubickou kapelu
Marien. Věříme, že jste si koncert v neobvyklé době, na neobvyklém místě v areálu základní školy „na schodech“, přesto s
intenzivní atmosférou užili.
Ondřej Klofát

www.prosec.cz

Otevřený dopis týkající se odvolání ředitele školy adresovaný
zastupitelům města Proseč

Dovolte mi, abych se krátce vyjádřila k
odvolání ředitele školy ZŠ a MŠ Proseč
Mgr. Bc. Josefa Roušara, o kterém rozhodla dne 12. 5. 2021 Rada města. Odvolání ředitele bylo nečekané, proběhlo
ze dne na den na základě výzvy, kterou
podepsalo 27 zaměstnanců školy z celkových 60. O výzvě jsem se dozvěděla v
den, kdy k odvolání došlo. Její obsah jsem
neviděla a neměla jsem tedy možnost se
k dokumentu vyjádřit, podobně jako další
zaměstnanci školy. Před rozhodnutím
městské rady o odvolání jsem společně se
svými kolegyněmi žádala pana starostu
o vyslechnutí našeho pohledu na situaci
ve škole. Přítomni byli i další zastupitelé
města. Při schůzce jsem však nezaznamenala žádný zájem o získání dalších informací týkající se atmosféry, spolupráce a
vztahů na pracovišti. Ve škole neproběhlo
žádné šetření ze strany města, které by
zjišťovalo skutečnou situaci.
Proto jsem se rozhodla celou záležitost
podrobně popsat v otevřeném dopisu,
který jsem zaslala zastupitelům města.
Vzhledem k šíření pomluv o odvolaném
řediteli jsem požádala o zveřejnění dopisu
na webových stránkách města a v Prosečském zpravodaji. Pan starosta mi umožnil
zveřejnit ve zpravodaji jeho zkrácenou
podobu. Všechny skutečnosti, které v
dopisu uvádím, však považuji za stejně
důležité. Z tohoto důvodu zde uvádím
pouze odkaz, kde si můžete celý otevřený
dopis přečíst. K dispozici je na webových stránkách města Proseč u příspěvku
„Město odvolalo ředitele školy“ (https://
www.mestoprosec.cz/volny-cas/mesto-od-

volalo-reditele-skoly) a také na webových
stránkách naší školy, v sekci Školská rada
- zápisy z jednání (https://www.zsprosec.
cz/rodice/skolska-rada/zapisy-z-jednani).
Najdete zde také otevřený dopis paní učitelky Marie Šebkové s žádostí o vysvětlení
důvodů, které vedly k odvolání ředitele
školy, včetně reakcí města Proseč.
Tento rychlý, unáhlený způsob řešení
vzniklé situace vnesl do školy zmatek,
narušily se vztahy mezi námi kolegy i
doposud dobře fungující spolupráce. Postupné uzdravování lidských vztahů bude
vyžadovat hodně času a také ochoty se na
něm podílet. Přesto věřím, že náš společný zájem – děti, které učíme a vychováváme – nám pomůže toto těžké období
překlenout.
Mgr. Ivana Košňarová

Vyjádření zřizovatele k dopisu
Mgr. Košňarové

Rada města Proseč se s vyjádřením
Mgr. Košňarové a Mgr. Šebkové v
žádném případě neztotožňuje. Uvedená vyjádření obsahují celou řadu nepravdivých a zkreslených informací a
jedná se o velmi subjektivní pohled na
danou záležitost.
Vzhledem ke skutečnosti, že odvolaný ředitel Mgr. Bc. Josef Roušar
podal na město a školu žalobu, kterou
se domáhá, aby soud rozhodl o neplatnosti jeho odvolání, se dále nebudeme
k dané záležitosti již vyjadřovat, ani
zveřejňovat další doručené příspěvky.
Rada města Proseč

CYKLO MAŠTALE 2021
ZÁVOD ZRUŠEN!

Milí příznivci závodu Cyklo Maštale, závod jsme letos přesunuli na září
s výhledem, že situace kolem šíření
onemocnění Covid-19 bude ustálená a příznivá. Bohužel však, situace
taková není. Naším cílem je zajistit
všem účastníkům, a to jak ostříleným
borcům, tak i těm nejmenším začínajícím závodníkům, atraktivní závod se
spoustou diváků a bohatým doprovodným programem. Zkrátka takový, jak
ho řadu let známe. Vzhledem k tomu,
že takový závod nejsme schopni organizačně zajistit jsme rozhodli termín
20. ročníku závodu Cyklo Maštale
přesunout na příští rok a to do obvyklé druhé poloviny června (nejpravděpodobněji 18. 6. 2022). Doufáme a
věříme, že v příštím roce bude situace
kolem šíření onemocnění Covid-19
včetně souvisejících opatření mnohem
příznivější a závodní atmosféru si tak
všichni naplno užijeme.
Závodníkům, kteří již uhradili startovné, bude částka vrácena zpět na
účet.
Děkujeme za pochopení a těšíme se
příští rok na shledanou. Přejeme vám
pevné zdraví a hodně sil.
Tým pořadatelů

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:

www.adreality.cz
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Za Okály 404, Proseč u Skutče, 539 44
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
Pracujeme na zahradě jako pilné
včelky… po několika letech jsme se opět

vrátili k našemu proslulému tématu a v
souvislosti s dalšími úpravami a změnami
na naší školní zahradě jsme jeden týden
věnovaly našim oblíbeným včelám.

Cvičíme se zvířátky aneb se sokolíkem Pepíkem na letní olympiádu
do Tokia… samozřejmě už nyní víme,

co dělat, aby bylo naše tělo zdravé. Proto
jsme se se sokolíkem Pepíkem vypravili
trochu v předstihu na letní olympiádu do
Tokia. Za zvládnutí mnoha pohybových
dovedností jsme si odnesli medaile a diplomy. Ukončili jsme tak 5. ročník projektu Se sokolem do života a těšíme se na
opravdovou olympiádu, kterou budeme
moci sledovat v televizi v srpnu.
jsme ji prozkoumali a užili si s ní opravdu
důkladně, o tom se můžete přesvědčit z
našich fotografií.

Byl jednou jeden život… zajímá nás
nejen život včel a rostlin, ale také život
lidský. A tak jsme prozkoumali i lidské
tělo.

Leží v lukách tisíc mincí aneb královna Pampeliška… a když už byla řeč

o včelách, tak nesměla chybět zmínka o
jejich oblíbené květině, která v tu dobu
doslova zaplavila louky a trávníky. Že

Prosečský zpravodaj 6-7/2021
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Těšíme se na léto – prevence
úrazů… aby byly naše prázdniny a letní

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

hry bezpečné, bylo třeba si připomenout
všechna pravidla a nebezpečí, která na nás
o prázdninách „číhají“.

Monika Klofátová, MŠ Perálec

Beletrie:
Karin Lednická – Šikmý kostel (2. díl),
Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč:
Jarmarečník, Martin Nesměrák – Každému jeho hřivnu, Klára Janečková
– Francouzský manžel, Lenka Chalupová – Kyselé třešně, Zuzana Říhová –
Evička, C. J. Tudor – Kříďák, Ti druzí,
Samantha M. Bailey – Na pokraji sil,
Daniel Silva – Anglický špion, Katrina
Shawver – Henry, R. D. Rosen – Děti,
které přežily, Beth Undedown – Sestra
lovce čarodějnic, Ludwig Renn – Válka,
Po válce, Patricia MacDonald – Ztracená nevinnost, Jane Corry – Manželova žena, Syrie James – Dracula, má
láska
Naučné knihy:
Zdeněk Pohlreich – Prostřeno bez servítků, Pavla Beníšková - Pečte s námi,
Jirina Prekop – Malý tyran, Když dítě
nechce spát, Laura Markham – Aha!
Rodičovství, Zdeňka Rybová – Těho-

tenské odpočítávání, Tomáš Gottlieb –
Temná tvář Ivety Bartošové
Knihy pro děti:
Roald Dahl – Matylda, Karlík a továrna
na čokoládu, Obr Dobr, Jirkova zázračná medicína, Prevítovi, Čarodějnice,
Danny, mistr světa, Jakub a obří broskev, Kluk (Příběhy z dětství), Kouzelný
prst, Fantastický pan Lišák, Velké myší
spiknutí, Zuzana Pospíšilová – První
encyklopedie, Martina Drijverová –
Posílám ti pohádku, Oldřich Dudek
– Pohádky a hrátky, Marianne Mjelva
– Letní loučení, Enid Blyton – Správná
pětka: Pětka na vandru
Knihy v angličtině:
Stephenie Meyer – Twilight, New
Moon, Eclipse, Candace Bushnell –
Sex and the City, Harriet Evans – A
hopeless romantic

Koutek naší kronikářky:

Záplavy v Proseči

V minulosti byla Proseč několikrát
zasažena přírodními živly. Ať už se jednalo o ničivé požáry nebo velkou vodu.
Starý pamětník zašlých časů vzpomínal,
že pamatuje, jak bylo prosečské náměstí
zaplaveno vodou. Po regulaci Olšinky se
všichni domnívali, že není možné, aby se
z koryta řečiště vylila voda. Ale nedocenili sílu vody.
Za vytrvalých dešťů 16. a 17. července
1939 při odpolední průtrži mračen nad
zábořským katastrem, se koryto Olšinky
naplnilo tak, že Antonínu Lehkému č.p.
81 příval vody odplavil dřevěný mostek a
voda se začala rozlévat po silnici, ke staré
škole č.p. 7, do domku Aloise Jetmara
č.p. 9 a kanály ze dvorů do Olšinky nestačily pojmout vodní příval. Zanedlouho
však voda opadla, aniž by způsobila větší
škody. Tehdy si lidé uvědomili, že regulace nebyla nadarmo.
Po 19 letech zdivočelá Olšinka znovu
ukázala, co dovede. Koncem června a
začátkem července po 3 týdny většinou
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trvale pršelo, před 5. červencem pršelo
další 3 dny téměř bez přestávky ve dne i
v noci. Pole i louky byly prosáklé vodou,
tvořily se na nich malé i větší rybníčky, v
Olšince voda hučela, ale stačila odtékat.
5. července k poledni se počasí zlepšilo
a objevilo se i sluníčko. Ale po 15. hodině se nad Zderazí a Martinicemi začaly kupit, černat a pak šedivět hrozivé
mraky, které se spojily nad Prosečí. Začala prudká bouře se siným hromobitím
a deštěm. Rozšířila se nad Záboří, Pastvisko a dál k lesu. Za krátkou chvíli pak
místní rozhlas volal hasiče k záchranným
pracím na domkách, kde hrozila záplava.
Olšinka pěnila, hučela a přinášela své
oběti – prkna, trámy, klece, chuchvalce
sena a další věci. Nebylo ani pomyšlení
něco zachraňovat, neboť proud vody bral
vše, co stálo v cestě. Pronikal i do chlévů
a ohrožoval hospodářská zvířata. Záhy se
zjistilo, že velká voda nepřichází přímo
z Olšinky, ale z přeplněného prosečského
rybníka napájeného Olšinkou. Valila se
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cestou „v plůtkách“ a pak malým lučním
žlabem v zahrádkách mezi č.p. 244 a č.p.
197 (u Kašparů a Nováků), do dvorků „na
domkách“, odtud do chlévů, stodůlek a
pak po stavení chodbami do Olšinky a
do proudu po silnici. Asi po hodině voda
opadla a hasiči se přesunuli pomáhat do
Podměstí. Když déšť ustal, lidé obhlíželi
dílo zkázy. Některé mosty přes Olšinku
byly pryč, louky ke Zderazi byly jedno
velké moře, všude písek, kamení a nepořádek. Silnice na Českou Rybnou byla
také pod vodou, seno a štěrk vyplňovaly
příkopy. Pak se lidé pustili do úklidu, hasiči celou noc a neděli odčerpávali zaplavené sklepy.
Na tento den - 5. červenec 1958 se v
Proseči dlouho vzpomínalo.
Podle prosečské kroniky připravila:
Miluše Rejentová
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PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 13. – 14. května na naší škole probíhala tematická
inspekční činnost zaměřená na distanční výuku.
Inspektoři navštívili celkem deset vyučovacích online hodin
na 1. i 2. stupni. V poinspekčním rozhovoru ocenili příjemnou
a milou atmosféru v hodinách, pěkné vztahy mezi učiteli a žáky,
velmi dobrou vzájemnou komunikaci, podporující přístup pedagogů (učitelů i asistentek pedagoga), využívání mnoha aplikací,
mezipředmětové vztahy, maximální názornost, činnostní výuku,
zaměření výuky do praxe, skupinovou výuku. Líbila se jim práce
s grafickým tabletem. Velmi ocenili nastavení vzájemných hospitací ve výuce a tandemovou výuku. Zaujalo je formativní hodnocení žáků, ale i sebehodnocení. Bylo vidět, že v Google prostředí se pohybujeme už dlouho, kladně hodnocena je funkční
podpora ICT koordinátora. Líbily se jim naše webové stránky,
které jsou dle jejich názoru přehledné a informativní. Na naší
škole je velmi dobře stanoven počet synchronní a asynchronní
výuky, daří se pracovat i se slabšími žáky a motivovat je, aby pracovali lépe.
Všem pedagogickým pracovníkům bychom chtěly poděkovat za píli, ochotu učit se a stále zkoušet nové cesty, jak dětem
usnadnit a zpestřit distanční výuku a také za pěkný přístup k
dětem.
Děkujeme panu řediteli J. Roušarovi za přípravu a nastavení
distanční výuky. Inspekce potvrdila, že takto nastavená výuka
nese ovoce.
Mgr. Alena Zvárová, Mgr. Zuzana Nováková

Klára Nováková – 2. místo v okresním kole literární soutěže
Požární ochrana očima dětí
Adam Sýkora – 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí
7. ročník:
Filip Moučka – 4. místo ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
Petr Herynek – 2. místo v celostátním kole výtvarné soutěže
Můj nejlepší kamarád a 2. místo ve výtvarné soutěži v rámci festivalu Město čte knihu 2020 – Antoine de Saint-Exupéry: Malý
princ
Tomáš Košnar – za 1. místo v celostátním kole výtvarné soutěže Můj nejlepší kamarád a 1. místo ve výtvarné soutěži v rámci
festivalu Město čte knihu 2020 – Antoine de Saint-Exupéry:
Malý princ
9. ročník:
Justýna Pavlisová – čestné uznání v literární soutěži O cenu
Ludvíka Kundery
Mgr. Alena Zvárová

DRUHÁČCI PSALI POHÁDKY

V naší škole je tradicí, že deváťáci píší pohádky pro nejmladší
čtenáře. Tentokrát pohádky napsali naši druháčci.
Můžete si je přečíst na školním webu www.zsprosec.cz a ve
školním časopise Šotek.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

V době distanční výuky nebylo možné našim žákům předat
ceny za úspěchy v soutěžích, kterých se účastnili v době distanční výuky, ale i mimo ni. Využili jsme první příležitosti, když
žáci nastoupili do školy a z rukou třídních učitelů obdrželi zmiňované ceny a diplomy.
Žáci dostali diplomy za školní kolo Logické olympiády, za
aktivitu Pomáhej pohybem a pamětní list za účast v soutěži
Bobřík informatiky.
Někteří žáci se zapojili do celostátních literárních a výtvarných soutěží. Mezi oceněné žáky patří:
5. ročník:
Tomáš Roušar – 3. místo ve výtvarné soutěži Pardubické
střípky 2020
Jana Šedá – čestné uznání ve výtvarné soutěži Pardubické
střípky 2020
6. ročník:
Julie Poslušná – za 3. místo v okresním a 2. místo v krajském
kole literární soutěže Požární ochrana očima dětí
Adam Janalík – za 1. místo výtvarné soutěže Pardubické
střípky
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MALÉ VÍLY

PALAČINKY V MATEMATICE

V areálu školy rozkvetly pampelišky. Děvčata z první třídy si
připomněla
pěkný jarní zvyk – pletení věnečků. Když si je pak
Sedmáci se při distanční výuce na chvíli proměnili v kuchaře.
všechna
děvčata
posadila na hlavu a rozpustila si vlasy, rázem
Odhadli i odvážili množství surovin a udělali graf. Virtuálně nase
z
nich
staly
malé
víly. Chlapci si samozřejmě raději zahráli
koupili a spočítali si, kolik za celý nákup zaplatili. Nejdříve pro
fotbal.
Jen
Madlenka
zvládla obojí.
čtyřčlennou rodinu, a protože jim to šlo a jsou mlsouni, přepočítali to na 42 strávníků, tedy všechny sedmáky včetně učitelů a
Byl to velmi pěkný den.
ochutnávačů.
Mgr. Dagmar Smělá
A potom vařili, pekli, smažili palačinky. Ty moje neměly
stejné rozměry, proto jsem je cestou ke stolu přeskupil tak, aby
byly seřazeny podle velikosti. Na výsledky se můžete sami podívat.
Petr Herynek
Více ve školním časopisu Šotek a na školním webu www.
zsprosec.cz.

MOJE RODINA

DEN ZEMĚ

Děti v družině malovaly portréty rodičů, vyráběly korále a náramky pro maminky. Vytvořily pestré kravaty, papírové kníry a
hrály si na tatínky.
Michaela Macháčková, DiS

Ve dnech 19. 4 – 30. 4 slavila celá naše škola Den Země, který
letos připadl na 22. 4.
Žáci, kteří mohli být již ve škole, uklízeli již tradičně areál
školy. Ve třídě i venku pak plnili řadu zajímavých úkolů a aktivit
s tématikou ke Dni Země.
Žáci, kteří se vzdělávali distančně, vyrazili uklizet jednotlivě
do svého blízkého okolí. V některých případech bylo těžko uvěřitelné, co všechno je člověk schopen vyhodit volně do přírody
(viz fotogalerie). Při videokonferencích si pak povídali o třídění
odpadu a jak celkově minimalizovat náš negativní dopad na životní prostředí. V některých předmětech pak měli tvořit prezentace, četli články o ekologii, tvořili Ekokodex, tvořili anketu a
spoustu dalších zajímavých aktivit. Všechny tyto aktivity naleznete zdokumentované ve fotogalerii.
Všem žákům, kteří se zapojili do úklidu a není jim tak lhostejný stav jejich okolí, moc děkujeme!
Mgr. Andrea Boháčová
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ZVÍŘATA ZE ZOO

Práce dětí ze školní družiny.
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BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU

Šesťáci se v předmětu základy informatiky věnovali bezpečnému chování na internetu. Začali při videokonferenci v rámci
distanční výuky, kdy se rozdělili po skupinkách do několika videokonferencí. Ve sdílených dokumentech společně tvořili myšlenkové mapy na téma mobily, počítačové hry, bezpečná hesla.
A protože to byla již poslední videokonference v květnu, práce
dokončili ve škole při prezenční výuce.
I v době prezenční výuky jsme ocenili možnosti videokonferencí, dál se k nám připojovali žáci z Edulienky z Bratislavy a
žáci tak mohli pokračovat ve spolupráci se slovenskými žáky a
skupinové práce dokončit. Slovenština vůbec nebyla překážkou.
Spolupráce se zahraniční školou byla v našich hodinách přínosem a zajímavou zkušeností.
Mgr. Marie Šebková

MAPY – KOLÁŽE V INFORMATICE
Žáci 6. ročníku v předmětu základy informatiky tvořili práce
o Proseči a okolí. Pracovali v Nákresech Google. Někteří samostatně, jiní spolupracovali ve dvojicích ve sdílených dokumentech.
Mgr. Marie Šebková

POHLEDNICE PROSEČE A OKOLÍ

Žáci 7. ročníku v předmětu základy informatiky při videokonferencích v rámci distanční výuky vyráběli pohlednice.
Mgr. Marie Šebková

EKOLOGIE LETEM SVĚTEM

Dne 2. 6. proběhl na 2. stupni naší školy projektový den Ekologie ,,letem světem”. Jednotlivé třídy si připravily program na
zvolené téma z oblasti ekologie. Během dopoledne se tak žáci
mohli navzájem seznámit například s vývojem lesů v ČR, stavem vodních toků, rybníků a přehrad. Zopakovali si také druhy
obnovitelných zdrojů energie a seznámili se s přírodou v blízkém okolí Proseče.
Přestože příprava probíhala ještě částečně distančně, program
všech tříd byl moc hezky zpracovaný a všichni si celé dopoledne
užili.
Mgr. Andrea Boháčová

DEN DĚTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

Den dětí jsme se letos rozhodli oslavit činností, kterou jsme
dlouho dělat nemohli – společným výletem do přírody. Dvojice
tříd se spojily a společně si zahrály šipkovanou. Jedna třída vždy
volila trasu a vymýšlela úkoly, druhá je plnila.
1. a 2. třída den zahájily netradiční svačinou – opékáním
buřtů. Pak druháci zavedli své mladší spolužáky na Pasíčka, kde
se pozdravili se zvířátky. Třeťáci zamířili do lesa na Borkách a
po šťastném nalezení schovaných spolužáků a mnohonásobném překonání „rozbouřeného vodního toku“ se společně spo-

Prosečský zpravodaj 6-7/2021

str. 16

www.prosec.cz

kojeně vrátili do školy. Čtvrťáci značili páťákům cestu lesem k
Posekanci. I oni byli nakonec nalezeni a všichni se tak vrátili na
dobrý oběd do školní jídelny.
Den se vydařil, konečně nám přálo i počasí, a tak jsme si ho
všichni báječně užili.
Mgr. Věra Stoklasová
Na školním webu si můžete přečíst články od dětí.

WORKSHOP ŽIJ (S) ANGLIČTINOU

DEN DĚTÍ NA 2. STUPNI ZŠ

V úterý 1. 6. 2021 i děti na 2. stupni naší školy oslavily svůj
svátek.
Dárek od učitelů dostaly v podobě zkrácené výuky, učily se
totiž jen první dvě hodiny. Pak již měla každá třída na zbytek
dopoledne svůj program.
A jak tento volný čas děti trávily? Někde začaly stolními společenskými hrami, následovaly různé sportovní aktivity, a to
samozřejmě venku. Pro některé třídy si paní učitelky připravily
různé venkovní hry. Jiní se vydali do přírody na poznávací vycházku s návratem až k obědu. Často nechyběla ani zmrzlina či
nějaká sladkost.
Zkrátka všichni společně prožili příjemné dopoledne, kdy
alespoň na chvilku zapomněli na běžné školní povinnosti.
Mgr. Zdeněk Pecina

Žij (s) angličtinou – takový byl název workshopu, kterého se
zúčastnili naši čtvrťáci. Během čtyřhodinového programu, který
pro nás připravily lektorky jazykové školy Zebra z Chrudimi,
jsme kromě jiného procestovali svět a vůbec nevadilo, že pouze
prstem po mapě. Zjistili jsme, jak by se naše jména a příjmení
přeložila do angličtiny. A některá zněla opravdu světově!
Vůbec největší zážitek byl pak videohovor s rodilými mluvčí,
kdy děti měly za úkol zjistit co nejvíce informací o lektorovi.
Celé dopoledne se nám moc líbilo a bylo pro nás milým zpestřením.
Děkujeme za přípravu a budeme se těšit na další spolupráci.
Mgr. Milena Tobiášová

KVĚTEN U PŘEDŠKOLÁKŮ

V úterý 11. května předškoláci dostali dopis od skřítka Vítka,
že mají jít na výpravu do lesa. Na každém zastavení je čekal dopis, co mají udělat a co sebrat v přírodě – jeden květ pampelišky, kamínek, klacíček,.. Plnili úkoly a sbírali přírodniny, s kterými si nakonec zahráli hru. V lese i skřítka viděli. Převtělil se v
krásný buk a nenápadně na ně koukal. Hned se u něho vyfotili.

DEN DĚTÍ V DRUŽINĚ

Sluníčko, jako kdyby vědělo, že mají děti svátek.
Po mnoha chladných a deštivých dnech konečně alespoň na
chviličku vylezlo a my si užili „náš den“.
Na různých stanovištích jsme si mohli vyzkoušet zajímavé
disciplíny: překážkovou dráhu, lovení ryb, hod šiškami na cíl,
kamínkem na terč, kroket, catch ball, rébusy, skládanky a hru
lustigt (hra s míčky a vestami). Čekalo na nás i sladké překvapení.
Kolektiv ŠD
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Ve čtvrtek 20. května předškoláky hned ráno navštívila paní
učitelka ze školy – Andrea Boháčová, se svým „materiálem“,
který vytvořila spolu s šesťáky ze základní školy. Díky tomu
mohli mikroskopem pozorovat ŘASU ŠROUBATKU a jednobuněčnou TREPKU VELKOU. Děkujeme paní učitelce, že se
nám věnovala. Pozorování to bylo velice zajímavé.

KVĚTEN U MOTÝLKŮ A BERUŠEK

V květnu se všechny děti mohly opět po dlouhé době sejít ve
školce. První týden byl adaptační. Děti vyprávěly zážitky z doby,
kdy musely být všechny doma a těšily se na sebe. A protože se
blížil svátek matek, věnovaly se maminkám a rodině. Nezapomněly ani na zvířecí rodiny, na hospodářská zvířata. Děti zjistily,
jaký užitek nám zvířátka přináší a jak se o ně musí hospodář
správně starat. Velikou legraci si užily například při dojení kravičky či jízdě na koních. Koncem měsíce už se děti toulaly loukou a kolem rybníka a poznávaly život v trávě a u vody.
Mgr. Hana Vobejdová

A hned posvačině se předškoláci vypravili na farmu pana Herynka, kde už na ně čekala nejrůznější domácí zvířátka a mláďátka. Velký úspěch měla i lanovka, na které se chtěl každý svézt.
Děkujeme za milé přivítání i pohoštění, kterého se nám dostalo.

V květnu měli předškoláci napilno. Věnovali se tématu rodina.
Zajímala je nejen ta lidská, ale i zvířecí. Dotkli se také tématu
povolání a cestování. Pokud počasí přálo, trávili hodně času
venku.

KVĚTINOVÁ SLAVNOST

V úterý 1. června byla ve školce „Květinová slavnost“ ke Dni
dětí. Děti a učitelky se květinově vyzdobily nebo ustrojily. Po
svačině se sešly všechny děti ze školky na zahradě MŠ, kde si
společně užily svůj den. Bylo pro ně připraveno mnoho soutěží
a aktivit. Výběr byl pestrý, dopoledne veselé a všichni jsme si ho
užili.

Mgr. Hana Vobejdová
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Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

máme za sebou originální a ne lehký školní rok, kdy jsme se
všichni museli vyrovnat s neobvyklými situacemi. Rok, který byl
v mnoha ohledech extrémní. Dostali zabrat všichni. Rodiče, žáci
i zaměstnanci školy. Všichni jsme unaveni, a tak se jistě každý z
nás těší na dobu letních dovolených.
I letos proběhl školní rok převážně doma u počítačů a jiné digitální techniky, i když jsme ho prezenčně zahájili v dobré víře,
že ve škole zůstaneme po celý školní rok. Chvíli jsme se ve škole
učili… Přechod na online výuku byl o něco jednodušší, již jsme
věděli, do čeho jdeme. Úkoly distanční výuky byly vždy zadány
na celý týden na webu školy, probíhaly videokonference a vypracované úkoly žáci odevzdávali v Google učebně. Pro zdárný
průběh distanční výuky jsme k zapůjčení domů žákům připravili
počítače či notebooky.
Dotazník společnosti SCIO „Distanční výuka“ nám ukázal,
jak distanční výuku vnímali žáci, rodiče i učitelé. Pro žáky je
distanční výuka náročná, chybí jim kontakt se spolužáky, ale i
učiteli. Velice kladně byly hodnoceny třídnické hodiny, při kterých se alespoň na chvíli mohli nejen vidět, ale i promluvit si
společně spolužáci se svými třídními učiteli. Distanční výuka
klade nároky na samostatnost, odpovědnost, time management,
ale i tvořivost, trpělivost a schopnost čelit problémům. Vyučující
se snažili do svých videohodin zařazovat moderní webové zdroje
a aplikace, aby žákům výuku zpestřili, ale také je motivovali k
další práci. Zejména žáci 2. stupně se zapojovali do online konzultací s dovysvětlováním a procvičováním nového učiva. Byla
využívána i možnost online konzultací ohledně práce s počítačem.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří dokázali své děti
podpořit a věnovat jim svůj čas. Díky za velmi dobrou spolupráci, obětavost, trpělivost a kreativitu, se kterými jste přistupovali k povinnostem, které na Vás spadly v průběhu uzavření
školy. Máte můj obdiv.
Děkuji rovněž pedagogům, kteří v době distanční výuky
spoustu času věnovali hledání vhodných, zajímavých, nevšedních a poutavých učebních zdrojů, hojně se účastnili dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků díky volně dostupným
webinářům, večery trávívali nad opravováním odevzdaných
prací, věnovali se nejen dětem „na obrazovce“, ale také dětem
svým vlastním, o které bylo potřeba se postarat.
Milí žáci, i Vám patří velký dík za snahu, pracovitost a ochotu
při plnění všech úkolů prezenční i distanční výuky. Zvládli jste
to!
Děkuji všem provozním zaměstnancům, kterým jejich práci
komplikovala vládní nařízení.
V letošním školním roce jsme si vyzkoušeli možnost individuálního vzdělávání slovenských žáků. Pro obě strany to bylo
obohacující. Spokojenost se spoluprací s naší školou vyjádřila
ředitelka slovenské vzdělávací instituce Edulienky,
PaedDr. Diana Füry, Ph.D. Cituji z e-mailu, který mi zaslala:
„Chcela by som Vám poďakovať za možnosť byť súčasťou Vašej školy
v priebehu uplynulého roka. Keďže sme neboli ešte v sieti škôl a nemali sme na Slovensku legislatívne schválenú možnosť individuálneho vzdelávania na 2. stupni základných škôl, česká škola bola pre
nás jedinou možnosťou ako zabezpečiť, aby deti z druhého stupňa
mohli byť aj tento rok v Edulienke. Som rada, že ste boli otvorení
tejto spolupráci. Ešte raz veľká vďaka.
Spolupráca pedagógov ako aj celkové zabezpečenie boli zo strany
Vašej školy profesionálne. Boli ste ochotní venovať čas pedagógom aj
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deťom z Edulienky, trpezlivo konzultovať a odpovedať na všetky
naše otázky.
Prajem všetkým pedagógom a deťom zo ZŠ Proseč krásne leto.
Väčšina z nás uvíta možnosť oddýchnúť si a nabrať sily a energiu
do ďalšieho školského roka, do ktorého vykročíme už ako Súkromná
základná škola Edulienka.“
V květnu bylo postupně všem našim žákům umožněno společné prezenční vyučování pod podmínkou testování a používání
respirátorů či roušek. Do školy se rádi vrátili žáci i učitelé. Kombinací distanční samostatné práce, online a prezenční výuky se
podařilo probrat většinu učiva v jednotlivých ročnících a připravit žáky na přijímací řízení na střední školy. Také jsme se mohli
těšit z aktivit spojených s koncem školního roku.
Během května proběhla změna ve vedení školy. Touto cestou
bych chtěla poděkovat Mgr. Bc. Josefu Roušarovi za vše dobré,
co pro naši školu udělal.
Všichni jsme se za uplynulý rok naučili něco nového, dozvěděli jsme se mnohé o nás samých, co zvládneme, co dokážeme, k
čemu potřebujeme radu a pomoc ostatních. A to se nám v životě
neztratí.
Prázdniny jsou tu, tak si je všichni užijme, odpočiňme si, načerpejme nové síly a nová odhodlání. Přeji všem vydařené prázdniny a 1. září na shledanou ve škole.
Mgr. Alena Zvárová, pověřena vedením agendy ředitele školy

LILIE U ŠKOLY KRÁSNĚ ROZKVETLY
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EXKURZE PASÍČKA

BESEDY S FARÁŘI

V pátek 11. 6. 2021 se v naší škole uskutečnily hned dvě besedy. Do osmé třídy přišel pan farář V. Novák a devátý ročník
navštívil pan farář L. Klíma. Vzhledem k tomu, že se v tradičním termínu kolem Vánoc tato setkání nemohla uskutečnit,
zvolili jsme téma nadcházejících státních svátků, a to 5. a 6. července.
Oba faráři zajímavým a poutavým způsobem přiblížili dětem
význam osobností spojených s těmito svátky a rozšířili tak jejich
poznatky z našich národních dějin.
Děkuji p. farářům L. Klímovi a V. Novákovi za jejich vstřícnost a ochotu.
Mgr. Zdeněk Pecina

Třídy 6. A a 6. B se 11. 6. v rámci výuky přírodopisu zúčastnily exkurze do Záchranné stanice Pasíčka.
Po cestě na stanici žáci pozorovali přírodu, a to především
rostliny. Na stanici nás čekala komentovaná prohlídka venkovních expozic se zvířaty, která musí z různých důvodů žít v zajetí.
Výklad byl velmi zajímavý a žáci nešetřili ani zvídavými otázkami.
Po celou dobu exkurze žáci postupně vyplňovali pracovní list,
pomocí kterého zaznamenali zajímavosti a místo výskytu daných rostlin a živočichů, které jsme měli možnost vidět.
Záchranné stanici Pasíčka děkujeme za zajímavé zpestření
konce školního roku.
Mgr. Andrea Boháčová

PŘEHAZOVANÁ

V pátek 11. 6. 2021 se na hřišti u školy uskutečnil poslední
turnaj započítávaný do naší školní olympiády 2019 – 2021.
Turnaj v přehazované patří mezi velmi oblíbené zimní turnaje,
ale ze známých důvodů byl uskutečněn až v červnu. Soutěžilo
5 smíšených družstev (3 chlapci + 3 dívky) z jednotlivých tříd.
Bohužel se turnaje nezúčastnilo žádné družstvo ze 6. ročníku
– ročníku tolik úspěšného v minulém období. Obohacením turnaje byla účast týmu z 5. třídy. Šest odvážných se postavilo starším a zkušenějším spolužákům a i když všechny zápasy prohráli,
PROSEČSKÝ DŘEVÁČEK
patří jim uznání a obdiv.
V letošním roce nebylo možné, aby náš soubor pracoval. Sešli
Zápasy přinesly velmi vyrovnané boje a těsné výsledky. V drajsme se pouze čtyřikrát. Možná právě proto jsme na poslední matickém finále nakonec zvítězil tým 9. třídy (Jan Uher, Josef
schůzku naplánovali focení. Konečně si děti zase mohly oblék- Jeništa, Tadeáš Trynkl, Natálie Jelínková, Olivie Nevolová, Minout kroje a znovu zažít ten velký svátek. Jak můžete vidět, všem chaela Hledíková), který porazil družstvo 8. třídy 23 : 21. Na 3.
moc slušely. Za krásné fotografie patří velký dík paní Evě Skal- místě se umístila třída 7. B, na 4. místě třída 7. A, a na 5. místě
níkové.
5. třída.
Těšíme se, že příští školní rok budeme moci zase tancovat a
Tímto turnajem byl ukončen školní olympijský rok, který se
zpívat bez omezení. Tato činnost nám přináší velkou radost.
protáhl na dvě sezóny. Neměli jsme možnost uspořádat další
Mgr. Dagmar Smělá naplánovaná sportovní klání ze známých důvodů.
Mgr. Jan Stodola

Foto: paní Skalníková
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MALOVANÁ LOUKA A VESELÝ
HMYZ

KUCHYNĚ STAROVĚKÉHO ŘÍMA

Se školní družinou jsme se vypravili pozorovat přírodu, rozkvetlé louky a hmyz. Dětem se poté podařilo nakreslit krásnou
louku a vyrobit veselé mravence, housenky, včelky a berušky.
Kolektiv ŠD

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se dívky z 6. tříd vrátily při hodině dějepisu do časů starověkého Říma a vařily si jejich tradiční pokrmy. Dopředu si ve skupinkách vybraly jídlo, které budou vařit.
Současně si také připravily oblečení, které se v této době nosilo,
za což je musím velice pochválit, jelikož modely byly překrásné.
Na slavnostní tabuli ochutnaly punskou kaši, vaječnou kaši, sýrové koblihy a smažené noky s mákem. Dívky byly mile překvapeny z chutí všech uvařených pokrmů a některé z nich odcházely domů s myšlenkou, že tyto pokrmy musí uvařit i své rodině.
Mgr. Adéla Boštíková

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA
DĚTÍ 2021

Každoročně se naši žáci zapojují do literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima děti 2021 a nejinak tomu bylo i
letos, a to i přes distanční výuku. Letos se soutěže zúčastnilo
celkem 130 dětí z celé naší organizace.
POHÁDKY PRO RYTÍŘE ŘÁDU
Ve výtvarné části se podařilo uspět dvěma našim žákům. V kategorii
M1 (MŠ 3–4 roky) získal 1. místo, a to nejen v okresním,
ČTENÁŘSKÉHO
ale také v krajském kole Michal Skála a jeho obrázek putuje do
Je hezkou tradicí v naší škole, že druháčci bývají slavnostně
kola celostátního. Ze školy pak uspěl Adam Sýkora z 6. B, ktepasováni na Rytíře řádu čtenářského. Deváťáci pak pro tyto naše
rému se podařilo získat v okresním kole ve své kategorii 1. místo.
malé čtenáře vytvoří knihu pohádek, kterou jim slavnostně přeÚspěch jsme zaznamenali i v části literární. Zde se v okresním
dají.
kole umístila Klára Nováková ze 6. B na 2. místě a Julie PoLetos tato akce proběhla ve čtvrtek 17. června, kdy žáci 9.
slušná ze 6. A v okresním kole na 3. místě. Julie navíc uspěla i v
třídy přišli druháčkům předat knihu plnou krásných pohádek,
krajském kole, kde se umístila na krásném 2. místě.
které pro ně napsali. Nejprve přečetli zástupci 9. třídy 2 vybrané
Předání ocenění proběhlo v pátek 18. 6. 2021 na zřícenině
pohádky, druháčci pak odpovídali na připravené otázky. Nakohradu
Lichnice.
nec jsme se všichni společně vyfotili.
Všem
dětem děkujeme za jejich tvůrčí práci a za skvělou reŠkolní časopis Šotek
prezentaci naší školy.
Mgr. Lenka Tomášková
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HTML A CSS I SLOVENŠTINA V INFORMATICE
Během 2. pololetí se žáci 8. a 9. ročníku v rámci volitelného
předmětu informatika seznamovali se základy tvorby webu pomocí HTML a CSS.
Tvořili webové stránky o zvířeti nebo na jiné, vlastní téma,
např. citáty. Přestože na tvoření měli jen jednu vyučovací hodinu týdně a velkou část tvořili v době distanční výuky a při videokonferencích, zvládli porozumět učivu, dovedli jej prakticky
použít.
I v těchto hodinách s námi prostřednictvím videokonference
pracovali žáci ze slovenské Edulienky. S žáky z Edulienky jsme
se shodli na tom, že je to zvláštní, že jsme daleko od sebe (Proseč – Bratislava), přitom jsme si přes videokonferenci takto
blízko, můžeme tímto způsobem spolupracovat. A že to byla
oboustranně zajímavá spolupráce.
Mgr. Marie Šebková

LABORATORNÍ PRÁCE V CHEMII

Na poslední hodině chemie v 8. třídě žáci zjišťovali pH různých látek, které běžně používáme v domácnosti. Následně
látky obarvili výluhem z červeného zelí, který látky obarvil do
příslušného pH. Uzavřeli jsme tak naše celoroční seznamování
s novým předmětem.
Mgr. Andrea Boháčová

HISTORIE INTERNETU

Z ČINNOSTI TECHNICKÝCH
KROUŽKŮ

Žáci 5. třídy v předmětu práce s počítačem hledali informace
o historii internetu. Kdy přibližně vznikl, k čemu původně sloužil, kdo jej využíval a jak se internet rozšířil do podoby, kterou
známe dnes. Nalezené informace ve skupinkách zpracovali do
myšlenkových map. Spolupracovali ve sdílených dokumentech.
Mgr. Marie Šebková

V letošním školním roce pracovaly technické kroužky ve třech
skupinách. Dvě skupiny jako kroužek technických dovedností
pro žáky prvního stupně a robotický kroužek pro žáky druhého
stupně. I přes nepřízeň doby se každé skupině podařilo během
roku uskutečnit alespoň osm schůzek. Práce se soustředila především na práci se stavebnicemi Lego, Merkur, Geomag a elektronickými stavebnicemi Boffin. Také jsme se věnovali oblíbeným stolním hrám jako je AZ kvíz junior, Ekopolis, Rummikub,
hry s kostkami, Dobble a další. Čas jsme také využili pro zábavu
s dálkově ovládanými modely, které jsme také předváděli dětem
ze školní družiny.
Je jenom škoda, že se nám již druhý rok vzhledem k covidové
pandemii nepodařilo uskutečnit další akce, a to plánované exkurze a výstavu Planeta Lego 5. Nezbývá než doufat, že příští
rok bude příznivější.
Mgr. Pavel Stodola
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ŠKOLNÍ VÝLETY

V průběhu června se žáci prvního i druhého stupně účastnili
školních výletů. Některé třídy se vypravily do okolí Proseče, jiné
vyrazily např. do Pardubic.
Foto z výletu sedmáků:
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Ze školního výletu třeťáků:

Třeťáci letos místo školního výletu autobusem zvolili turistický
výšlap. Zopakovali jsme šipkovanou, která se nám tak vydařila
na Den dětí. Jen si třídy prohodily role – 3. B vedla a zadávala
úkoly, „áčko“ je plnilo. Všechny úkoly jsme zvládli, našli ukryté
spolužáky i pirátský poklad, který byl spravedlivě rozdělen.
Mgr. Věra Stoklasová

UMÍŠ SI PORADIT?

PRAKTICKÉ CVIČENÍ OCHRANA
ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH
SITUACÍ

Po roční přestávce způsobené loňskou distanční výukou se v
pátek 25. června na prvním stupni uskutečnil tradiční projektový den s názvem „Umíš si poradit?“.
Na šesti stanovištích žáci pátého ročníku prověřili znalosti a
dovednosti svých mladších spolužáků v oblasti zdravovědy, topografie, dopravní výchovy, poznávání rostlin a živočichů a telefonování na tísňové linky. Situaci trochu zkomplikovalo deštivé
počasí, ale nakonec se podařilo všechny aktivity uskutečnit i v
„mokré“ variantě.
Děkujeme páťákům za zodpovědnou přípravu a vedení jednotlivých stanovišť.
Mgr. Věra Stoklasová

V úterý 22. 6. 2021 se na naší škole uskutečnil projektový den
s názvem Praktické cvičení OČZMS. Tato mezi žáky velice oblíbená akce se uskutečnila po roční odmlce způsobené pandemií.
Žáci 9. ročníku na celkem šesti stanovištích připravují, předvádějí a poučují své mladší spolužáky z 5. až 8. ročníku, jak by se
měli v určitých mimořádných situacích zachovat.
A tak si například zkoušejí volat na tísňové linky, ošetřit zraněného, sbalit evakuační zavazadlo, ověřují si své znalosti z dopravní výchovy či topografie.
Velkým lákadlem je i zkouška hasičských nebo střeleckých dovedností. Dalším zpestřením byly rozhodně ukázky a funkčnost
vybavení hasičských vozidel SDH Proseč.
Letos se této akce poprvé zúčastnili i členové Airsoft – MPS
z.s. Proseč. Přijeli s technikou i vojenskou výstrojí a výzbrojí. To
byl pro všechny zúčastněné opět nezapomenutelný zážitek. Děti
SPORTOVNÍ DEN A DEN HER
si toto poučné, ale i zábavné dopoledne opravdu užívaly.
Na středu 21. června deváťáci připravili sportovní den pro
Touto cestou velice děkujeme zejména místním hasičům a čleprvní
stupeň. V pondělí 28. června se ve škole konal den plný
nům Airsoft za jejich vstřícnost a ochotu věnovat svůj čas dětem
her.
naší školy. Poděkování patří samozřejmě i všem „deváťákům“ a
učitelům, kteří se na přípravě této akce jakýmkoliv způsobem
podíleli.
Mgr. Zdeněk Pecina
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ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

Uteklo to jako voda a v úterý 29. 6. naši deváťáci ukončili
jednu svojí velkou životní etapu – základní školu. Přípravě dopoledního rozloučení s žáky a zaměstnanci ZŠ, tak i odpoledního šerpování se intenzivně věnovali několik posledních školních dní.
Na dopolední program bylo objednáno slunečné počasí, kterého jsme se po propršeném ránu opravdu dočkali a mohli si
tak společně užít program, který deváťáci zahájili ukázkou “normálního” dne deváťáka – hranými scénkami doprovázenými
vhodnými částmi známých písniček. Dalších částí programu
jako “popelářský” taneček nebo chytání vajec se mohli zúčastnit všichni přítomní. Během programu také deváťáci předali
prvňáčkům pomyslnou štafetu a paní ředitelka ocenila knižními
odměnami úspěšné reprezentanty naší školy.
Překvapení v podobě dortu čekalo také na každou třídu – v
rámci programu bylo připraveno vyhlášení Olympijského roku a
ukončení projektu Sport nás baví… sportujeme společně. Deváťáci nezapomněli ani na své učitele a všechny další zaměstnance
školy, s kterými se ve škole potkávali, a na rozloučenou jim darovali Almanach a kytičku. Posledních pár chvil ve škole, úsměv
i slzy… a příprava na odpoledne.
Závěrečné rozloučení se školou – odpolední slavnostní šerpování proběhlo za přítomnosti nejbližších a kamarádů, pana starosty i zaměstnanců školy. V proslovech p. uč. Romany Peškové,
pana starosty Jana Macháčka i samotných žáků ústy Verči Drahošové a Honzy Uhra zazněly vzpomínky na společné zážitky,
poděkování rodičům a učitelům i přání do dalšího života. Na
pódiu pak paní ředitelka každého deváťáka ošerpovala, pan starosta předal pamětní list a paní učitelka třídní vysvědčení. Na
závěr nechyběla ani společná písnička Příběh nekončí… Název
písničky mluví sám za sebe – něco končí a něco nového začíná.
Takže, moji milí deváťáci, pravou nohou a pevným krokem vyjděte na další část své cesty a nezapomeňte, že s úsměvem jde
všechno líp :)!
Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem, kteří jakkoli pomáhali s přípravou a realizací úterního dne.
Mgr. Romana Pešková

KONEC ČERVNA V DRUŽINĚ

Podívejte se, co jsme ještě stihli před prázdninami. Děti vyráběly dárečky pro tatínky ke Dni otců, zatančily si "star dance"...
Povídali jsme si o tom, co nás čeká o prázdninách, ale také
o nebezpečí, která nám hrozí. Dětem se podařilo namalovat
krásná hasičská a policejní auta.
Kolektiv ŠD

CIRKUS V DRUŽINĚ

Poslední odpoledne před prázdninami si Leonek a Nikolas
Paldusovi připravili pro děti překvapení v podobě cirkusového
vystoupení. Při příchodu do družiny nám kluci rozdali vstupenky a my se mohli usadit do hlediště. Jako v opravdovém cirkusu nechyběl klaun, žonglování, balancování a roztáčení talíře
na tyči.
Také nám vyprávěli o původu rodinného cirkusu Pavlíny.
Zhlédli jsme fotografie a videa z některých představení. Potom
jsme dostali nafukovací balónky, které všem dětem Nikolas nafoukl. Na konci vystoupení jsme byli v úžasu nad dovednostmi,
přípravou a celkovou organizací dvouhodinového programu.
Kolektiv ŠD

ZÁCHRANNÁ STANICE PASÍČKA

Foto z šerpování: J. Vanžura
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Devátého června nám nešel ve školce elektrický proud a tak
jsme byli rádi, že jsme měli na dopoledne naplánovanou návštěvu Záchranné stanice Pasíčka. Zaměstnanci nás provedli po
areálu, ukázali zvířátka a ke každému nám něco pověděli. Moc
se nám všem líbili pávi, kteří se nám předvedli v celé své nádheře. Zbytek volného času jsme si pohráli na pískovišti a prolézačkách. Moc děkujeme všem za krásné dopoledne.
Mgr. Hana Vobejdová
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NÁMOŘNICKÝ TÝDEN

BERUŠKY A MOTÝLCI NA FARMĚ
U PANA HERYNKA

Předškoláci navštívili farmu pana Jiřího Herynka v květnu. V
červnu se i menší děti nakonec dočkaly a mohly se na farmu podívat. Po úvodním přivítání a prohlédnutí voliér se zvířaty, si
děti vyzkoušely i počítání oveček. Milé bylo překvapení v podobě připraveného občerstvení od pana Herynka. Děkujeme za
milé dopoledne.
Mgr. Hana Vobejdová

Poslední dny ve školce se točily kolem vody, cestování za dobrodružstvím a přípravou na prázdniny.
Hned v pondělí jsme všichni navštívili čističku odpadních vod,
abychom zjistili, kam ta všechna voda z našich umýváren putuje
a co se s ní děje.
Ve středu 23. června nám místní hasiči ukázali, jak oni pracují
s vodou. Přijeli do areálu ZŠ a my jsme měli možnost si zblízka
prohlédnout hasičské auto, mnohé se o něm dozvědět, ale také
se v něm projet. Kromě toho si děti zkusily proudem vody sestříknout plechovky a přejít přes překážky. Setkání to bylo příjemné, děti byly nadšené a už nyní se většina z nich těší, až budou chodit do školy, že se přihlásí se do hasičského kroužku.
Námořnický týden vyvrcholil 29. června, kdy jsme se vydali
na cestu za pirátským pokladem. Naše plavba vedla náročným
terénem, který všechny děti zdolaly s úsměvem na tváři. Cílem
plavby bylo koupaliště v Boru, kde na nás čekalo velké překvapení. Děti se povozily v nafukovacím člunu a ve vodě nalezly
láhev se vzkazem, kde hledat poklad. Z Boru děti odcházely posilněny nanukem a nadšené z nálezu truhly s pokladem, o který
se ve školce spravedlivě podělily.
Mgr. Hana Vobejdová

MOTÝLCI VÝLET S PIKNIKEM

V pátek 18. 6. vyrazili Motýlci na výlet. Výlet to byl neobvyklý. Cestovali autobusem na Paseky. Tam posvačili a pak se
vydali po svých zpátky do školky. Cestou děti plnily úkoly s dopravní tematikou, které pro ně připravila praktikantka Marcela
Košňarová. Za odměnu jim v horkém počasí bylo osvěžení v
Prosečském koupališti, kde si společně zařádili. Výlet se vydařil.
Děti přišly unavené, špinavé, ale spokojené!
Mgr. Hana Vobejdová
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ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Letošní rozloučení s předškoláky se uskutečnilo v úterý 15.
6. v krásný slunečný den na zahradě MŠ. Nejdříve si děti za
zahradou splnily pár zajímavých aktivit a poté se přesunuly na
zahradu, kde na ně čekaly učitelky z předškolní třídy a paní
učitelka Věra Stoklasová, která je bude učit v první třídě. Po
předání dárečků a předškoláckých triček bylo možné zhlédnout
prezentaci v altánu a prohlédnout si galerii fotek dětí. Děkujeme předškolákům, že jsme s nimi mohli trávit čas ve školce a
přejeme jim, ať si užijí i ty následující roky ve škole.
Mgr. Hana Vobejdová

PIKNIK BERUŠEK

17. června hned po příchodu dětí se Berušky vypravily na
cestu do přírody. Vzaly si batůžky s pitím a nějakou dobrotou
Paní učitelky s asistentkou Ivou naplnily piknikové tašky dekami, svačinkou a pitím.
Všichni došli na posekanou louku u Borek, kde se nasvačili
a podělili se o pár dobrůtek. Společně si zazpívali, proběhli se
mezi balíky sena. Protože bylo velké horko, přesunuli se do lesíka, kde si pěkně pohráli.
Mgr. Hana Vobejdová

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Při návštěvě hasičů se dotazuje jeden předškolák: „Jste opravdoví hasiči, nebo je to fake?“
Mgr. Hana Vobejdová
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Z historie divadelních ochotníků v Proseči XVIII.
VI. Festival „PROSEČ TEREZY NOVÁKOVÉ 1970“
V jubilejním roce i dnech se konal v
Proseči již VI. ročník tohoto významného
festivalu, kterého se zúčastnilo 20 pozvaných vítězných autorů, kteří byli našimi
hosty.
Dne 9. května v dopoledních hodinách
přijal autory předseda MNV a v krátkém
projevu je jménem lidové správy přivítal.
Potom se konala beseda autorů s členy
poroty, kteří podrobně rozebraly vítězné
práce. V odpoledních hodinách promítl fotokroužek pro hosty i obecenstvo
pásmo barevných diapositivů „Proseč v
barvách“.
Večer týž den v první části bylo předneseno pásmo z vítězných prací, v podání
členů Východočeského divadla v Pardubicích.
Potom nastal okamžik nejradostnější.
Z rukou zástupců Osvětového domu v
Chrudimi a OB v Proseči, přijali autoři
odměny za své práce. Byly to jednak odměny peněžité, dále obdrželi diplomy a
od OB pěkné upomínkové dárky, které
věnovaly místní podniky. Po slavnosti se
konala společenská zábava.
V neděli 10. května dopoledne byl pro
autory uspořádán odborný seminář a po
společném obědě se naši milí hosté s
námi rozloučili.
Z jejich slov vyplynulo, že byli velmi
nadšeni krásným přijetím i pozorností, se
kterou se u nás setkávali.
Proto, ať žije již VII. Ročník PTN
1972.
To je poslední záznam o festivalech
v kronice. To neznamená, že festivaly
skončily. Účast autorů byla neskutečně
vysoká. V roce 1968, 103 autorů, v roce
1977, 100 autorů.
Celkem tedy od roku 1961 – 2000 se
zúčastnilo 974 autorů. V průměru 61 autorů v každém ročníku. Festivaly měly i
festivalový program. Uvádím kulturní pořad z jednoho festivalu.
Sobota 29 července ve 20 hodin v Sokolovně - vzpomínkový večer na Terezu
Novákovou
Neděle 30. července - promenádní
koncert dechové hudby od 9. 30
ZK Komunálních služeb z Hlinska v
Č. - přehlídka prací začínajících autorů
v sokolovně ve 14 hod.
Na závěr festivalu v 18 hodin - VESELICE v Rychtářových sadech
K tanci hraje ZK Východočeských dřevařských závodů z Poličky
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Další písemné záznamy o festivalech a
účasti nejsou k dispozici.
Několik slov závěrem. Rok od roku,
klesal zájem o účast. Finanční prostředky
byly od roku 1991 omezovány a snižovány. Poslední čtyři festivaly byly konány
pouze jako jednodenní.
Hosty festivalů byli lidé, kteří autorům
mohli vždy poradit a předat jim svoje
zkušenosti. Např. Spisovatel Bohuslav
Březovský, herečka VČD Pardubice Valerie Kaplanová, vynikající herec Radovan
Lukavský, básník Jiří Žáček a další.
Doprovodný program zajišťovalo VČD
Pardubice, Volné sdružení divadelníků Jičín, ochotnický soubor z Makova a samozřejmě i prosečští divadelníci.
Hlavní pořadatelskou službu při zajišťování těchto přehlídek, vždy dobrovolně,
bez finančních nároků, obětavě zajišťovali
členové ochotnického spolku v Proseči.
Z dopisu Terezy Novákové, řídícímu
učiteli Jos. Chalupníkovi.
„Věřte, že v té strašné době. . . nesčíslněkráte vzpomínala jsem na Vás a na ony lidové myslitele, o nichž Jste mi vypravoval.
Oni živi byli rovněž ve strastech velikých. .
. Byla bych chtěla věděti, zda potáceli se tak
krutě ve tmách jako já! . . . Nedivte se, že
Vám píši o svém zmučeném nitru, o svém
zlomeném životě; vím, že jste mnoho trpěl,
doufám, že porozumíte.“
Život se zachoval k Tereze Novákové
velmi krutě. Přesto z toho bolu a trápení
vzešlo dílo, které zajistilo Proseči na kulturní mapě Čech trvalé místo. Spojilo
jméno Terézy Novákové s Prosečí.
Budeme schopni pěstovat tuto vzpomínku v podobě kulturních festivalů
„PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ“ i
v budoucnosti? Paní Tereza si to určitě
zaslouží.

Staráte se o někoho se
zdravotním postižením?
My Vám s tím pomůžeme!

TÝDENNÍ STACIONÁŘ
ČESKÁ TŘEBOVÁ PŘIJÍMÁ
NOVÉ KLIENTY.
Naší cílovou skupinou jsou osoby s
tělesným a/nebo mentálním onemocněním ve věku od 16-64 let. Hlavním
posláním je vést uživatele k co největší
míře nezávislosti na pomoci druhé
osoby a podpora v možnostech vést
běžný způsob života.
Službu poskytujeme nepřetržitě od
pondělí do pátku, v prostorách zařízení stacionáře na Lhotce v České
Třebové. Trvalé bydliště v České Třebové ale není podmínkou!
Zajišťujeme dopravu našich klientů
z místa jejich bydliště do stacionáře, a
to vždy na začátku týdne.
Zaujala Vás tato možnost a chcete se
dozvědět víc? Kontaktujte vedoucí Týdenního stacionáře:
Veronika Synková, tel. 736 509 768
e-mail: stacionar@socialnisluzbyct.cz
webové stránky: http://ssct.cz/tydenni-stacionar/
Na nové kamarády se těší klienti a
personál Týdenního stacionáře v
České Třebové.

Členové divadelního spolku s Radovanem
Lukavským uprostřed
Svatopluk Václav Vobejda
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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
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