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Nabídka nemovitosti k prodeji
Město Proseč jako vlastník nemo-

vitosti čp. 1 v Záboří a pozemkových 
parcel st. č. 10, o výměře 475 m2,  
a č. 70, o výměře 172 m2, vše k.ú. Zá-
boří u Proseče. Město nabízí zájemcům 
uvedené nemovitosti ve stávajícím stavu  
k prodeji za celkovou cenu od 150 
tisíc Kč. Nemovitost je určena spíše  
k demolici a je vhodná především jako 
stavební parcela. U pozemku vedou 
všechny inženýrské sítě. Termín pro 
podání cenových nabídek zájemců,  
s doručením na podatelnu MěÚ Pro-
seč, je do 28. 2. 2017 do 15 hodin.  
O konečném prodeji a ceně bude roz-
hodovat zastupitelstvo města.

Nová služba pro občany zdarma
Město Proseč na přelomu roku zpro-

voznilo novou službu pro všechny ob-
čany a majitele nemovitostí. Od všech 
majitelů a provozovatelů inženýrských 
sítí se nám podařilo získat trasy ve-
dení vodovodu, kanalizace, plynu, 
elektřiny a telekomunikací a tyto data 
jsme zveřejnily bezplatně v GISu 
města Proseč na internetové adrese: 
http://maps.cleerio.cz/prosec-chrudim

Upozorňujeme, že zveřejněné údaje 
mají pouze informativní charakter a 
nenahrazují oficiální vyjádření majitelů 
a provozovatelů sítí. Data plánujeme 
pravidelně aktualizovat a doplňovat.

Nová Sokolovna byla úspěšně představena veřejnosti
V úterý 17. ledna 2017 proběhlo slav-

nostní otevření nové Sokolovny za pří-
tomnosti zhotovitelů a zástupců města.  
Následovala prohlídka rekonstruované 
Sokolovny pro širokou veřejnost a to až 
do pozdních večerních hodin. Prohlídku  
zpříjemnila hrou na původní zrestau-
rovaný klavír značky Petrof, vyrobený v 
roce 1927, Michaela Ondráčková. Stejný 
klavír tehdy doprovázel v sokolském kině 
němé filmy a bavil občany. Návštěvníci se 
mohli také občerstvit a posedět v novém 
baru a jídelně.

Sokolovna byla znovu otevřena pro ve-
řejnost po téměř dvou letech od zahájení 
rozsáhlých stavebních úprav a možná zvě-
davost mnohých způsobila, že se do nové 
Sokolovny přišlo podívat více než 300 
občanů. 

Sokolovna, zamýšlená původně jako 
tělocvična, byla přestavěna z bývalé Schi-
ffmannovy továrny místní Tělocvičnou 
jednotou Sokol v roce 1921. Nebyla však 
pouhou tělocvičnou, ale byla od počátku 
především kulturním stánkem města. 
                                pokračování na straně 2

Proseč má od ledna novou kulturní památku
Po roubeném domku na náměstí, sou-

soší Nejsvětější Trojice na náměstí a staré 
evangelické škole se čtvrtou kulturní pa-
mátkou v Proseči stal Evangelický kostel 
pocházející z 30. let 19. století. Kostel, 
který je majetkem Farního sboru Česko-
bratrské církve evangelické v Proseči, byl 
6. ledna 2017 prohlášen za kulturní pa-
mátku rozhodnutím Ministerstva kultury. 
Předchozí tři památky jsou v majetku 
města Proseč. Prohlášení za kulturní pa-
mátku je významným oceněním pro celou 
řadu občanů, kteří se zasloužili o udržení 
exteriérů i interiérů stavby v původní 
podobě po téměř 190 let. Významnými 
prvky památkové hodnoty jsou kromě 
stavby samotné také vstupní zdobené 
dveře, původní dekorativní dlažba a do-

bové vyřezávané lavice. Prohlášení kostela 
za kulturní památku umožňuje farnosti 
nově žádat o finanční prostředky na po-
třebné opravy hned z několika zdrojů.

Jan Macháček, starosta města
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Nová Sokolovna byla úspěšně představena veřejnosti
Pokračování článku ze strany 1

Okamžitě po jejím otevření se zde 
hrálo ochotnické divadlo a v roce 1927 
bylo instalováno kino. Od svého otevření 
sloužila budova Sokolovny více než 90 
let nejen prosečským Sokolům, ale pře-
devším tisícům prosečských občanů. Za 
tu dobu se zde uskutečnilo nepočítaně 
divadelních a filmových představení, byly 
odcvičeny tisíce hodin a odehrány mnohé 
sportovní zápasy. Sokolovna sloužila také 
k pořádání plesů a tanečních zábav, nej-
různějších žákovských vystoupení a byla 
svědkem mnoha politických shromáždění, 
schůzí a důležitých jednání zastupitelstva.

Na zatím poslední rozsáhlou rekon-
strukci čekala prosečská sokolovna téměř 
padesát let. V roce 2014 se podařilo díky 
dohodě s TJ Sokol Proseč převést objekt 
na město Proseč, které se zavázalo ho v 
následujících letech opravit, modernizo-
vat a následně využívat jako společenské 
centrum ve prospěch občanů.

V roce 2015 bylo provedeno zatep-
lení objektu, výměna všech výplní, upra-
ven hlavní vchod a kotel na tuhá paliva 
byl nahrazen dvojicí tepelných čerpadel 
vzduch-voda. V roce 2016 byla provedena 
kompletní rekonstrukce vnitřních prostor 
budovy. Rekonstruováno bylo téměř vše 

- rozvody elektroinstalace, vody, odpady, 
modernizované jsou sociální zařízení, ku-
chyň, jídelna, bar i hlavní sál včetně no-
vého pódia. Původní byt správce byl pře-
stavěn na vstupní halu, šatnu, toalety pro 
vozíčkáře a personál. Během stavebních 
úprav byla provedena příprava na instalaci 
nové zvukové techniky a digitálního kina.

Projektanti posledních stavebních 
úprav jsou Ing. Tomáš Rak a Ivana 
Šafránková. Celkové náklady vynalo-
žené v letech 2015 až 2017 na zateplení, 
výměnu topného systému, kompletní 
rekonstrukci,  instalaci nové opony a no-
vého ozvučení a digitálního kina převyšují 
částku 12 miliónů korun včetně DPH. 
Část prostředků byla hrazena z dotace 
Státního fondu životního prostředí a 
Státního fondu kinematografie, ale mno-
hem větší část zastupitelé vynaložili na 
rekonstrukci z rozpočtu města, vědomi si 
potřebnosti této investice. 

Poděkování si zaslouží především mís-
tostarosta města Miloslav Hurych, který 
dokázal díky své odbornosti a technic-
kému zaměření koordinovat na této 
stavbě více než 25 různých dodavatelů, 
firem a řemeslníků zabývajících se dokon-
čovacími pracemi, které byly prováděny 
až po stavebních úpravách.

Současnou vizuální podobu Soko-
lovny mají na svědomí a díky si zaslouží 
tři osobnosti - Marek Rejent, Andrea 
Sodomková a Josef Sodomka. Každý z 
nich dal nové Sokolovně něco ze sebe a 
všechno dohromady velmi dobře funguje:

Marek Rejent dal nové Sokolovně 
duši. Marek je nejen dlouholetý zastu-
pitel města, ale je především talentovaný 
sochař a výtvarník, vystudoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze, je 
pokračovatelem významného proseč-
ského rodu Rejentů a v nové Sokolovně 
měl na starosti dispoziční řešení, návrhy 
nového nábytku, včetně baru, dřevěných 
prvků a obložení.

Andrea Sodomková dala nové So-
kolovně srdce. Andrea vystudovala na 
DAMU scénografii a od roku 1997 spo-
lupracuje s Matějem a Petrem Forma-
novými na jejich projektech. Společně s 
Matějem Formanem je držitelka již třech 
prestižních ocenění Alfreda Radoka za 
scénografii. Poslední získala v roce 2012 
za hru Čarokraj uváděnou v Národním 
divadle. V nové Sokolovně měla Andrea 
na starosti výběr barev, látek, dekorací, 
prostě všechno, co vytváří tu příjemnou 
atmosféru místa, kde se máte cítit dobře. 

Josef Sodomka dal nové Sokolovně tvář. 
Josef společně se svou ženou Andreou 
spolupracuje s Petrem a Matějem For-
manovými v Divadle Bratří Formanů, je 
autorem nejen scénografie jejich her, ale 
také mnoha masek a kostýmů. Podílel se i 
na úspěchu a mnoha získaných oceněních 
jejich Obludária. Josef pracoval na barev-
ných řešeních a jednotné vizuální podobě 
nové Sokolovny a čeká ho ještě dokončení 
obrazce cvičenců na boční zdi Sokolovny.

Přesně před 95 lety, dne 14. ledna 1922, 
se otevírala nově dostavěná Sokolovna 
široké veřejnosti. Tehdy občané našeho 
města potřebovali místo, kde by se mohli 
scházet, bavit se, ale také se vzdělávat a 
členové prosečské sokolské jednoty jim 
takové místo vytvořili. I my se dostáváme 
do stejné situace. Naši občané nyní opět 
potřebují také takové místo a my jim ho 
můžeme v té nejlepší podobě dát. Záro-
veň můžeme navázat na přerušenou his-
torii, tradice a především uctít památku 
a úsilí našich předků a předchůdců. Ať 
je Sokolovna svým oficiálním jménem 
připomínkou úsilí a odhodlání mnoha 
dobrých lidí, kteří toto místo vytvořili 
a ať toto místo opět slouží občanům po 
mnoho následujících generací. 

Jan Macháček, starosta města Proseč

Sokolovna v roce 2014 
- před rekonstrukcí
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Sokolovna v roce 2015 a 2016 
- stavební úpravy

Nová Sokolovna v roce 2017
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V roce 2017 si připomínáme 90 let kina v Proseči
Zakladatelem kina v Proseči byla Tě-

locvičná jednota Sokol. Počátky sahaly 
do doby po 1. světové válce, kdy Sokol 
měl mnoho žactva a tak hlavní cvičitelé 
zkusili pobavit děti světelnými obrázky 
ze zapůjčené kouzelné svítilny „Laterna 
magica“. Po několika úspěšných předsta-
veních vznikla v roce 1921 myšlenka zří-
zení biografu. Z důvodu přestavby nově 
zakoupené budovy na Sokolovnu bylo 
však na pár let od záměru upuštěno. Dne 
6. února 1927 byl na návrh Antonína Fi-
lipiho zřízen při Sokolu biografický výbor, 
který měl zajistit veškeré přípravné práce. 
Byli v něm Jaroslav Voltr, Adolf Brutar, 
Antonín Havlík, Jan Vondra, Bohumil 
Kašpar, Antonín Chalupník a Antonín 
Filipi. Během jara 1927 byla podána žá-
dost o licenci, v květnu byly zaplaceny po-
platky, v červnu bylo zažádáno o úvěr ve 
výši 30 tisíc korun na zakoupení kinopří-
stroje s příslušenstvím, v červenci byl ob-
jednán stroj značky Ernemann a 20. září 
kinopřístroj dorazil do Proseče.

V neděli 25. září proběhlo zkušební 
promítání němého filmu „Žena, chlouba 
národa“. První veřejné promítání se 
uskutečnilo ve zcela vyprodaném sále 
Sokolovny ve středu 28. září 1927, kdy 
byla promítnuta němá veselohra „Do 
panského stavu“ s Antonií Nedošínskou, 
Karlem Lamačem a Anny Ondrákovou. 
Film byl v roce 1934, částečně přeob-
sazený, natočen znovu a uveden do kin 
již jako zvukový pod názvem „Matka 
Kráčmerka“. Promítač Karel Desenský 
ze Skutče musel tehdy rozbitý a poškrá-
baný film předtím 8 hodin spravovat a 
přesto se film během promítání třikrát 
přetrhl. Hrálo se na jednom stroji, tedy 
s nutnými přestávkami na výměnu cívek. 
Hudební doprovod po dobu němého 
filmu obstarával hudební kroužek Fran-
tiška Zerzána, část hudebních doprovodů 

odehrál na klavír také básník Bernard 
Kosiner. V roce 1931 bylo jednotou za-
koupeno za 33 tisíc korun nové zvukové 
zařízení biografu, které bylo jedno z prv-
ních ve Východních Čechách. Bylo u nás 
dříve než v Litomyšli, ve Skutči nebo v 
Poličce a počet míst k sezení byl v kině 
tehdy 338. Prvním zvukovým filmem v 
Proseči se stala „Fidlovačka“ promítaná 
29. srpna 1931. Největší rozmach zazna-
menalo prosečské kino během druhé svě-
tové války, kdy se stalo pro český národ v 
těžké době jedinou možností kulturního 
vyžití. Za války se promítaly české vese-
lohry, historické a vlastenecké filmy a po-
vinně také několik německých filmů. Od  
1. prosince 1940 musely být navíc všechny 
kinoplakáty německo-české. V roce 1944 
promítalo prosečské kino dokonce 107 
krát! Od podzimu 1941 po rozpuštění 
Sokola připadlo kino německé filmové 
společnosti, v roce 1945 přešlo kino pod 
správu Státního filmu a od padesátých let 
byl provozovatelem místní národní výbor. 
V roce 1958 bylo kino opět modernizo-
váno, aby umožnilo širokoúhlou projekci. 
Prvním promítaným filmem novou tech-
nikou byl 18. října 1958 nový český film 

„Žižkovská romance“. Některá předsta-
vení byla bezdnadějně vyprodána, stejně 
tak byl mezi občany zájem i o místenky. 
Jako promítači působili v prosečském 
kině Karel Desenský, Antonín Filipi, 
Václav Kubíček, Jiří Prokop, František 
Háp, Jan Háp, René Čáslavský, Bohumil 
Sodomka ml. a Jaromír Salášek. U po-
kladny se vystřídali Adolf Brutar, Jaroslav 
Kudrna, Kamil Fritz, Antonín Chalup-
ník, Prokop Čupr, Jan Kvapil a mnoho 
dalších. Funkci vedoucího kina zastávali 
Jaroslav Voltr, Adolf Brutar, František 
Háp, Jitka Hápová a Jan Řebíček. S pře-
stávkami přispívalo prosečské kino 90 let 
ke kulturnímu vyžití, výchově, poučení i 
zábavě občanů z Proseče a širokého okolí.

V roce 2017, poprvé již městské kino, 
vstupuje do své další životní etapy. Po 
ukončení distribuce 35mm kopií filmů v 
roce 2012 a urychlení digitalizace multi-
plexů, již nebylo možné prosečské kino 
dále provozovat a jedinou nadějí na zá-
chranu byla pouze jeho digitalizace. Di-
gitalizace kina je však velmi náročná a 
také nákladná záležitost. Město muselo 
nejdřívě vyřešit vlastnické vztahy a zajistit 
finanční postředky. Nezbytnou podmín-
kou pro modernizaci kina bylo získání 
Sokolovny do vlastnictví města a to se 
podařilo díky vzájemné dohodě s Tělo-
cvičnou jednotou Sokol na začátku roku 
2014. Následovala potřebná rekonstrukce 

Sokolovny spojená s přestavbou budovy 
na moderní kulturně společenské cent-
rum města. V polovině roku 2015 podalo 
město Proseč na Státní fond kinemato-
grafie žádost o dotaci na projekt „Digita-
lizace kina v Proseči“. Se svým projektem 
uspělo a získalo dotaci ve výši 400 tisíc 
korun. V současné době proběhl na zá-
kladě veřejné zakázky výběr zhotovitele, 
kterým se stala firma Xtreme Cinemas s 
dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Kom-
pletní digitalizace kina v Proseči, která 
proběhne do konce února 2017, bude stát 
necelých 900 tisíc korun. V rámci první 
fáze digitalizace bude instaláno velkofor-
mátové elektrické promítací plátno o roz-
měru 700 x 400 cm, digitální projektor 
E-Cinema značky Panasonic a osmika-
nálový zvukový systém D-Cinema Dolby 
CP750 včetně příslušenství a reproduk-
torů. Volba technologie byla rozumným 
kompromisem ceny a užitné hodnoty 
vzhledem k potřebám našeho města.

Nová technologie nám umožní projekci 
všech nových filmů pro širokou veřejnost 
v Sokolovně, vzdělávacích filmů pro školu, 
ale také třeba vlastní provoz letního kina. 
Instalovaná technologie nám zatím bohu-
žel neumožní promítat novinkové filmy v 
den jejich premiéry ani 3D projekci. Toto 
řešení by bylo mnohem nákladnější nejen 
z pohledu pořizovací ceny, ale především 
z pohledu budoucího provozu. I přes ur-
čitá omezení bude modernizace kina zna-
menat velký krok pro naše město a rozšíří 
možnosti kulturního vyžití pro všechny 
občany bez rozdílu věku.

Jan Macháček, starosta města Proseč
Ernemann Magister 35 mm kinopřístroj 

z roku 1924, který byl zakoupen do Proseče

Veselohra „Ducháček to zařídí“ (1938) 
byla promítána v prosečské Sokolovně 

dne 19. května 1940. Reprinty dobových 
plakátů celé řady prvorepublikových filmů 

zdobí dnes novou Sokolovnu.
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Místní poplatky v roce 2017
Poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání komunálních odpadů
Povinnost platit poplatek má:

• fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt,

• fyzická osoba, které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky povolen trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů,

• fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba.

Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností 
zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:
- 600 Kč poplatníci s trvalým pobytem 

nebo rekreační objekt,
- 500 Kč poplatníci do 18 let,
- 500 Kč poplatníci ve věku 70 a více let,
- osvobozeny od poplatku osoby do 3 

let věku, osoby min. 6 měsíců v zahraničí, 
nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě 
nemocných nebo dětském domově.

Splatnost: do 31. března 2017
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800 
VS pro čísla popisná: 1340XY 
VS pro čísla evidenční: 1340X0Y
X = kód obce (Proseč 1, Podměstí 2, Záboří 3, 
Paseky 4, Martinice 5, Česká Rybná 6, Mi-
řetín 7)
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor variabilního symbolu:

- poplatek za komunální odpad - čp. 421 
Proseč  = 13401421

- poplatek za komunální odpad - ev.č. 17 
Miřetín = 13407017

Prosíme občany, aby si známky na rok 
2017 nalepili na víko popelnice a z dů-
vodu lepší přehlednosti odstranili ná-
lepky z předchozích let, děkujeme za 
pochopení.

Poplatek za psa
Povinnost platit poplatek má: 

• držitel s trvalým pobytem nebo sídlem 
na území města Proseč je povinen zaplatit 
tento poplatek za psa staršího 3 měsíců.
Sazba poplatku:
Proseč, Záboří, Podměstí   - 100,- Kč  
Česká Rybná, Miřetín        -   50,- Kč  

Paseky, Martinice             -   50,- Kč
Poplatek za každého dalšího psa jednoho 
majitele 200,-Kč v domech s  1 – 2 byty 
a v bytových domech 400,- Kč v Proseči, 
Záboří a v Podměstí . V ostatních míst-
ních částech 100,- Kč v domech s 1-2 
byty a v bytových domech 200,- Kč.     

Osvobozeni jsou osoby osamoceně ži-
jící starší 65 let na 1 psa.
Splatnost: do 31. března 2017
Bezhotovostní platba:      
Číslo účtu: 1141642319/0800
VS pro číslo popisné : 1341XY

Bližší informace o místních poplatcích a 
údaje pro bezhotovostní platby naleznete 
na webu města: www.mestoprosec.cz

Městská policie Skuteč informuje
   V roce 2016 řešila Městská policie 

Skuteč kromě běžné hlídkové činnosti 
750 evidovaných oznámení. 469 událostí 
na katastrálním území města Skuteč, 83 
v k.ú. Proseč, 194 v k.ú. Luže a 4 udá-
losti mimo uvedené katastry.  Jednalo se 
o 20 přestupků porušení vyhlášky a naří-
zení obce, 20 přestupků proti veřejnému 
pořádku, 5 proti občanskému soužití, 23 
přestupků proti majetku, 1 přestupek na 
úseku alkoholismu a toxikománie, 166 
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, 71 přestupků pře-
kročení maximální povolené rychlosti v 
obci, 19 dopravních nehod, 17 nálezů, 18 
nebezpečných stavů, 4 požáry, 70 ostat-
ních přestupků, 3 trestné činy, 35 žádostí 
o součinnost, v 19 případech strážníci 
poskytovali první pomoc, odchytili 27 
zvířat. Ve dvou případech byli strážníci 
nuceni použít donucovacích prostředků, 
dvě osoby předvedli na Polici ČR, jednu 
osobu transportovali do záchytné stanice 
Pardubice. Ve čtyřech případech strážníci 

otevírali byt nebo jiný uzavřený prostor a 
v 38 případech spolupracovali s jednot-
kami integrovaného záchranného sys-
tému. V roce 2016 byly strážníky uloženy 
blokové pokuty ve výši 51 100Kč. 

   V roce 2016 opustili naše řady dva 
strážníci nprap. Mgr. Pavel Kouba 
odešel dělat velitele do nově vznika-
jící Městské policie Hrochův Týnec 
a nstržm. Marek Slezák se z důvodu 

přestěhování stal strážníkem MP Le-
tohrad. Městská policie Skuteč tak vět-
šinu roku pracovala v personálním pod-
stavu. Od 1. 8. 2016 naše řady rozšířil 
nový strážník, skutečský rodák, 39 letý 
pan Petr Kopiště, původní profesí lesník.  
Od 1. 1. 2017 nastoupil k MP Skuteč  
39 letý pan Petr Veselý. Kolega Veselý 
byl 17 let vojákem z povolání, tento vá-
lečný veterán má za sebou 6 válečných 
misí a je instruktorem musada. 

   Městská policie Skuteč vzhledem k 
počtu strážníků nemůže zajistit nepřetr-
žitou službu. V případě, že se nedovoláte 
na pohotovostní tel. číslo: 731 557 507, 
volejte v další pracovní den, příp. se ob-
raťte na tísňovou linku 158.

O činnosti Městské policie Skuteč 
pravidelně informujeme též na webu  
www.mpskutec.cz a facebooku Městská 
policie Skuteč. 

PhDr. Mgr. Jiří Stuna,  
velitel MP Skuteč

Pokladna 
Městského úřadu Proseč:

Pondělí:  8.00 - 11.00
    12.30 - 17.00
Úterý:   8.00 - 11.00
Středa:   8.00 - 11.00
    12.30 - 16.00
Pátek:   8.00 - 10.00 
 
Kontakt:  Vlasta Zárubová
                 pokladna@prosec.cz
    tel.: 468 005 024
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Skauti podpořili 
Pečovatelskou službu Proseč
Dne 19. prosince 2016 skauti z Pro-

seče vítali na prosečském náměstí Bet-
lémské světlo, které vyzvedli na vlako-
vém nádraží v Hlinsku během vánoční 
výpravy. 

Společně s vítáním Betlémského 
světla uskutečnili skauti již podruhé 
minitrhy výrobků dětí ze střediska. 
Zakoupením výrobků jste mohli při-
spět na koupi dvou chodítek pro lidi z 
pečovatelských domů v Proseči, kteří 
to potřebují. Díky Vám se nám po-
dařilo vybrat částku 5 200 Kč, kterou 
jsme již předali pečovatelské službě. 
Děkujeme Vám!  

Jsme rádi, že jsme mohli pomoci v 
našem městě a věříme, že i v příštích 
letech najdeme cestu, jak našemu re-
gionu přispět, a to finančně i vlastní 
činností.

Za skautské středisko Toulovec Proseč 
Vanda Šlechtová  

Poděkování Skautům Proseč
V lednu jsme zakoupili za peníze, 

které vybrali Skauti z Proseče při 
sbírce Betlémské světlo – částku 5200,- 
Kč, dva ROLLATORY – chodítka 
pro seniory. 

V obou našich pečovatelských do-
mech je tedy jeden k dispozici, aby si 
ho mohli klienti zapůjčit a usnadnit 
si pohyb mimo pečovatelský dům. Za 
pomoci tohoto chodítka budou moci 
dojít i mimo jejich současné možnosti, 
protože na chodítku je upevněno se-
dátko, na kterém si mohou odpočinout 
a pak znova pokračovat v chůzi.

Chtěla bych velice poděkovat přede-
vším za naše klienty, kterým bude tato 
pomůcka pomáhat a bude jim zjed-
nodušovat a snad i ulehčovat život ve 
stáří.

Stanislava Češková 
vedoucí Pečovatelské služby Proseč

Projekt „ARCHA 2017“
Výtěžek letošního evangelického bálu 

bude věnován na projet „ARCHA 2017“. 
Myšlenka na vybudování uměleckého ob-
jektu, který bude znázorňovat Noemovu 
archu, se zrodila asi před dvěma lety. Ar-
cha je pradávným symbolem záchrany 
a možnosti přežití kataklyzmatické ka-
tastrofy. Tento symbol dodnes mocně 
inspiruje a s různými ztvárněními archy 
se lze proto setkat na mnoha místech po 
celém světě. 

Původně velmi jednoduchý objekt, ur-
čený k dětskému dovádění, se postupným 
vývojem rozvažování změnil k docela 
rozlehlé stavbě se stupňovitou palubou, 
vyhlídkovou plošinkou a malým zastřeše-

ným prostorem na způsob altánu. Celek 
bude architektonicky dotvářet evange-
lický farní park. A s hraním si dětí se sa-
mozřejmě i nadále počítá! 

Archa bude postavena převážně z du-
bového dřeva na půdorysu, který pomě-
rově respektuje rozměry archy biblické. 
Za nápadem a realizací, plánovanou na 
rok 2017, stojí architektka Ing. Věra Ju-
nová, sochař MgA. Marek Rejent a řada 
dalších lidí z evangelického sboru. Za 
finanční podporu tohoto projektu děku-
jeme také Městu Proseč. O termínu ofi-
ciálního otevření a zpřístupnění pro veřej-
nost budeme informovat. 

Mgr. Lukáš Klíma

Model archy od Marka Rejenata

Model je vystaven ve Staré evangelické škole

Kniha „Smrtí boj nekončí“ 
je opět v prodeji

Město Proseč vydalo v roce 2015 knihu Ja-
romíra Nepraše „Smrtí boj nekončí“. Kniha se 
věnuje osobě generála Josefa Svatoně, odbo-
jové skupině R3 a odboji na Prosečsku. Jedná 
se o druhé rozšířené vydání doplněné o nové 
fotografie získané od rodin gen. Svatoně a kpt. 
Sošky. Na přípravě knihy tehdy pracoval také 
Ing. Josef Svatoň, syn gen. Svatoně. 

Knihu můžete koupit za cenu 150 Kč  v 
Městské knihovně, na Městském úřadě v Pro-
seči a nově také v prodejně DROPA Mundil 
na náměstí. Případně je možné si o knihu na-
psat na e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Redakce
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Indiánský pasecký ples 
Po roční pauze jsme se v sobotu  

21. ledna 2017 sešli v nově zrekonstruo-
vané Sokolovně, která svoji první zkoušku 
(300 lidí) vydržela. Tradiční, letos už pat-
náctý, pasecký ples se hemžil indiány a 
kovboji.

 K tanci nám zahrála kapela KODEX, 
která si také připravila několik indián-
ských písní. Atmosféra byla úžasná, dě-
kujeme všem, kdo jste si s námi přišli za-
řádit, byli jste skvělí. Velké poděkování si 
zaslouží také pořadatelé, kteří se starají o 

veškeré přípravy a celý průběh plesu, ale 
především velice děkujeme všem sponzo-
rům, jejichž zásluhou byla „tombola“ opět 
bohatá. 

Věříme, že se ples líbil a všichni se zase 
sejdeme příští rok v sobotu 20. ledna 
2018 v Sokolovně!

Celou fotogalerii si můžete prohlédnout  
ve fotogalerii na stránkách města Proseč: 
http://mestoprosec.rajce.idnes.cz/

Osadní výbor Paseky
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Zpráva o činnosti SDH Proseč za rok 2016
Uplynul další rok činnosti sboru dobro-

volných hasičů v Proseči, a tak je na místě 
si ho zrekapitulovat a přiblížit vám ho. 
Činnost sboru se zaměřuje na 3 základní 
oblasti: hasičská činnost výjezdové jed-
notky, kulturní činnost spolku a výchova 
dětí v požárním sportu. 

Výjezdová jednotka v roce 2016 vy-
jížděla celkem k 15 zásahům. Sedmkrát 
pro případ požáru, šestkrát k technické 
pomoci, jednou k dopravní nehodě a 
jednou ke spolupráci s integrovaným zá-
chranným systémem. Členové jednotky 
se pravidelně účastní různých školení, v 
letošním roce to bylo periodické školení 
obsluhy motorové řetězové pily, školení 
řidičů, zdravotní vyšetření nosičů dý-
chací techniky a školení jednoho nového 
strojníka. V průběhu roku také probíhá 
údržba a opravy hasičských vozů. V loň-
ském roce to byla především příprava na 
STK a oprava prasklé nádrže na vodu 
jednoho vozidla. Každoročně výjezdová 
jednotka předvádí svou techniku dětem 
ze ZŠ a MŠ Proseč, v loňském roce i dě-
tem z tábora Barrandov. Během léta také 
již každoročně probíhá plnění bazénů, 
zavážení pitné vody do táborů a zalévání 
městské zeleně.

SDH Proseč se mimo svou hlavní čin-
nost také zabývá pořádáním a účastí na 
společenských a kulturních akcích. U pří-
ležitosti 135. výročí založení SDH Proseč 
jsme v květnu uspořádali okrskovou sou-
těž. Při ní se na náměstí Dr. Tošovského 
utkalo deset družstev mužů, jedno druž-
stvo žen a svůj útok předvedli i naši mladí 
hasiči. V červnu se sbor zúčastnil výstavy 
hasičské techniky ve Vysokém Mýtě, kde 
předvedl svou koňskou stříkačku a moto-
rovou stříkačku. Současně se zde členové 
sboru prošli po přehlídkovém molu v 

dobových uniformách. Jako každoročně 
jsme i v loňském roce vypomáhali při 
organizaci Cyklozávodů v Proseči, zajiš-
ťovali jsme bezpečnost při lampionovém 
průvodu a spolupracovali na dalších ak-
cích s ostatními spolky.

Nezbytné pro pokračování SDH Pro-
seč je vychovat si nastupující generaci, 
což se nám opět začíná dařit. Po zalo-
žení kroužku v roce 2015 dnes máme 
již 21 mladých hasičů, kteří se připravují 
v požárním sportu do Hry Plamen. V 
průběhu celého roku děti sbíraly krásná 
umístění v jednotlivých soutěžích, která 
vyvrcholila na podzim krásným 3. místem 
v branném závodě. V loňském roce také 
vedoucí mladých hasičů prošli odborným 
školením.

A abychom se za všechnu naši činnost 
i odměnili, rozhodli jsme se strávit pří-
jemné odpoledne společně s našimi dětmi 
procházkou po planetární stezce. Pro děti 
jsme si připravili různé úkoly a otázky, 
které je postupně dovedly do cíle na roz-
hlednu Terezku. Odtud jsme se vydali do 
Rychtářových sadů, kde na nás již čekali 
starší a pokročilí členové sboru, vychla-
zené pivo a grilované masíčko.

Naše činnost je z velké části závislá na 
dotacích a darech, proto je nezbytné na 
tomto místě také poděkovat našim spon-
zorům. Město Proseč hradí provozní ná-
klady jednotky SDH a poskytlo v r. 2016 
dotaci na výrobu soutěžních překážek a 
nákup soutěžního materiálu pro mladé 
hasiče. Našim významným a dlouhodo-
bým sponzorem je firma Bohemia Ste-
elmont, která nás každoročně finančně 
podporuje v nákupu potřeb pro výjezdo-
vou jednotku a pro mladé hasiče. Velmi si 
této podpory vážíme a našim sponzorům 
děkujeme.

Po loňské přestávce nás v dohledné 
době – přesně 18. února – čeká tradiční 
hasičský ples v nově zrekonstruované 
Sokolovně. A před ním se odpoledne 
sejdeme s dětmi na velmi oblíbeném dět-
ském karnevalu. Doufáme a těšíme se, že 
se opět sejdeme v hojném počtu a uži-
jeme si společně hudbu oblíbené kapely 
Quattro a již nezbytné překvapení večera.

Děkujeme vám za vaši přízeň v letech 
předchozích a přejeme vám do roku 2017, 
abyste naši pomoc potřebovali co nej-
méně.

SDH Proseč

Hlášení městským rozhlasem
Výtah z „Pravidel pro hlášení měst-

ským rozhlasem“ schválených Radou 
města dne 19.11.2012. „Městský roz-
hlas slouží výhradně pro potřeby města 
k informování občanů.“

Přednost mají zprávy týkající se zá-
ležitostí města, dále pak k oznámení 
změn ordinační doby zdejších lékařů 
a lékárny. Komerční zprávy a zprávy 
propagující politické strany, nevyhla-
šujeme. Zprávy místních organizací 
a spolků jsou vyhlašovány na jejich 
žádost osobní, telefonickou nebo e-

-mailem, oznámenou nejméně dva dny 
před konáním akce. (Při zaslání e-mai-
lem je nutné připojit ke zprávě - po-
tvrzení o přečtení). Vzhledem k tomu, 
že hlášení v městském rozhlasu nejsou 
zpoplatněna, je vyhrazeno, mimo jiné, 
právo vyhlášení odmítnout, zkrátit a 
upravit text pouze pro připomenutí, 
či oznámení o konané kulturní, spo-
lečenské a dalších akcí. Podrobnosti 
o konaných akcí je možné bezplatně 
zajistit na webových stránkách města, 
vlastními plakáty nebo jinou formou.

Zkrácené zprávy jsou taktéž zasílány 
bezplatně SMS zprávami.

Městský úřad Proseč
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O medu
Bohužel se v poslední době objevuje 

mnoho medů, které pocházejí z cizích 
zemí. Takové medy však neobsahují ani 
zlomek toho, čemu u nás říkáme med. 
Jsou to jen směsi škrobu  a různých sirupů.

Med divokých včel lidé sbírali již před 
8 tisíci lety. Med má stejnou sladivost 
jako cukr  a  jeho vůně i chuť je velice 
příjemná. Již od pradávna se med používá 
jako sladidlo i přírodní  léčivo.

Med květový, pochází z nektaru tvo-
řeného ve květech rostlin. Obsahuje jed-
noduché cukry(glukoza a fruktoza) a liší 
se pouze zdrojem snůšky. Květový med, 
díky dobré stravitelnosti je vhodný pro 
děti, starší lidi, denní potřebu, ale i při 
nachlazení, nespavosti a drobném pora-
nění. Med lesní, vytvářejí včely z výměšků 
mšic (medovice). Obsahuje mnoho  mi-

nerálů, čímž je vhodný pro sportovce a 
těžce pracující. Kdo čaj s medem denně 
pije, nestoná a dlouho žije.

Krystalizace medu je přirozený proces, 
který nemá vliv na jeho kvalitu. Naopak u 
medu, který nezkrystalizuje, je podezření, 
že je nějak upravený. Krystalizaci způso-
bují mikročástečky (zrníčka pylu  a krys-
talky cukrů), které působí jako jakési zá-
rodky, na kterých krystalky rostou. Proto 

lesní med krystalizuje pomalu, protože 
neobsahuje tolik pylových zrn.

Bílé mapy"květ" není z nečistot, ale je 
to jen optický jev způsobený pronikáním 
vzduchu do objemu medu, který se díky 
krystalizaci smršťuje. Po rozehřátí se z 
tohoto "květu" stávají jemné bublinky, 
které ve formě bílého šumu vystupují na 
hladinu.

Med skladujeme v uzavřené nádobě na 
tmavém místě při teplotě 15-20 stupňů. 
Pro rozpuštění medu je možné použít 
vodní lázeň. Med zahříváme v co nej-
kratší době na max. 50 stupňů. Při vyšší 
teplotě se med znehodnotí.

Včely za kvalitu medu ručí, jen člověk 
ho svým zásahem může poškodit. 

Jitka Čermáková

Nová interaktivní stezka s názvem „Suchou nohou mezi vodou“
Přesně 80. lokalitu vybudovanou v 

rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
najdete pod areálem Záchranné stanice a 
ekocentra Pasíčka.

Závěr roku 2016 nebyl pouze ve zna-
mení předvánočního shonu. Našla se také 
chvíle na slavnostní zpřístupnění nové lo-
kality Blíž přírodě, za deset let spolupráce 
NET4GAS a Českého svazu ochránců 
přírody (ČSOP) již osmdesáté. Toto 
kulaté číslo má tu čest přebrat lokalita 
Suchou nohou mezi vodou, interaktivní 
stezka vedoucí mezi soustavou drobných 
vodních ploch, které se nacházejí pod 
areálem Záchranné stanice a ekocentra 
Pasíčka.

16. prosince 2016 si jako první mohli 
soutěžní otázky vyzkoušet žáci 6. B zá-
kladní školy Proseč pod vedením Mgr. 
Václava Mikuleckého, který se ujal i slav-
nostního přestřihnutí pásky. 

Návštěvník, který sem zavítá, narazí v 
první řadě na areál záchranné stanice pro 
volně žijící živočichy. Pokud půjde kolem 
stanice dále z kopce, potká první tůň s in-
fopanelem, u kterého má možnost vzít si 
ze schránky kartičku, do které bude vypi-

sovat odpovědi na úkoly, které ho budou 
po celé stezce provázet. S jakými zvířaty 
je možné se na lokalitě potkat? Jak jdou 
za sebou vývojová stádia obojživelníků? 
Komu patří oči a stopy na obrázcích? 
Když se člověk pořádně rozhlédne kolem 
sebe, možná mu příroda ledacos napoví! 

Stačí být tiše a pozorovat, například z 
dřevěných odpočívadel u tůní. Možná 
uvidíte poletovat ledňáčka, ve vodě lovit 
volavku popelavou, plavat užovku oboj-
kovou nebo uslyšíte kvákat skokany. Na 
posledním panelu je možné zkontrolovat 
si, jak dobří jste biologové a pozorovatelé. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zároveň, bych chtěla poděkovat i všem 

dárcům, kteří v rámci každoroční akce 
„Vánoce se zvířátky“ dne 17. prosince 
2016 přinášeli zejména krmivo pro naše 
zvířecí svěřence pod vánoční strom. 

Nyní je již všechna zvěř zazimovaná a 
na expozičních voliérách probíhají re-
konstrukce. Sezónu otevíráme v sobotu 
1. dubna 2017. Věříme, že se přijedete 
podívat. 

Marie Cachová,  
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Včelaři Proseč informují
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PROSINEC 2016 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
DÁREK DO REDAKCE 

I v letošním roce se Šotek účastnil sou-
těže Školní časopis roku a v krajském kole 
obsadil 1. místo - jak jsme Vás již infor-
movali. Netrpělivě jsme tedy očekávali 
pozvánku do Brna na vyhlášení celore-
publikového kola této soutěže. Vyhlá-
šení se v minulých letech konalo vždy na 
přelomu listopadu a prosince, my jsme se 
ho zúčastnili třikrát. V předloňském roce 
jsme obdrželi Cenu poroty, v loňském 
roce ocenění Finalista roku. 

Samozřejmě jsme tajně i veřejně doufali 
v umístění, ale vzhledem k tomu, že se  

soutěže zúčastnilo 209 redakcí, z toho 
66 v naší kategorii, je jasné, že konku-
rence byla veliká. I letos jsme očekávali 
pozvánku, která však nepřišla, předpoklá-
dali jsme tedy, že došlo opět ke zdržení, 
problém byl i s vyhlašováním krajského 
kola. Místo pozvánky jsme však obdrželi 
rovnou diplom - za 3. místo v kategorii 
Grafika. Byli jsme velice překvapeni a 
samozřejmě máme velikou radost, i když 
nám je líto výletu do Brna, který se bo-
hužel neuskutečnil. Tak uvidíme, třeba i 
Ježíšek bude letos nadělovat poštou!

Vaše redakce

ČERVÁNEK NA CESTÁCH

V sobotu 10. prosince členové Čer-
vánku nezaháleli, ale zúčastnili se hned 
dvou vánočních akcí. 

Již v 8 hodin ráno vyrazili do Litomyšle, 
aby zde na zámeckém návrší zahájili  

kulturní program vánočních trhů. 
Předvedli zde své pásmo vánočních písní 
a koled. Poté samozřejmě byl i čas na na-
kupování a ochutnávání, stánků s boha-
tou nabídkou zde bylo hojně. 

Po obědě jsme odjeli do Lubné, kde   

jsme svým vystoupením „odstartovali“ 
program tradiční vánoční výstavy. I zde 
se nám moc líbilo, viděli jsme jak hotové 
výrobky, tak i šikovné ruce řemeslníků 
přímo při práci. 

VÁNOČNÍ KONCERTY 
V druhém prosincovém týdnu ožila 

prosečská Orlovna čilým ruchem. Již od 
pondělí se zde uklízelo, připravovala vý-
zdoba i ozvučení a především se pilně 
zkoušelo na vánoční koncerty. 

Ve čtvrtek 8. prosince se konal koncert 
Cvrčků z MŠ, se kterými si přišly zazpí-
vat i členky PS Duha. Malí zpěváčci nám 
předvedli svůj perfektně nacvičený pro-
gram, díky jejich bezprostřednosti ani o 
úsměvy nebyla nouze. Také PS  Duha 

zazpíval koledy a vánoční písně a nakonec 
oba sbory zazpívaly společně.

V pátek 9. prosince patřila Orlovna 
školním sborům. Sbory Žluťásci,   
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Prosečánek i Červánek předvedly svá 
vystoupení nejprve dopoledne svým spo-
lužákům, odpoledne pak rodičům a široké 
veřejnosti. Všechna pásma se moc líbila 
a zpěváčci i jejich doprovody sklidili za-
sloužený potlesk. Velké poděkování patří 
nejen jim, ale všem, kdo se na přípravě i 
realizaci zdárného průběhu letošních vá-
nočních koncertů podíleli.

„O ZLATÉ KLADÍVKO“
Dne 9. 12. 2016 jsme se zúčastnili prv-

ního ročníku soutěže řemeslných doved-
ností „O zlaté kladívko“, kterou pořádala 

VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. 
Díky nemocnosti naši školu reprezento-
vali pouze dva žáci 9. B, kteří tvořili sou-
těžní družstvo ve složení Jakub Šimon a 
Petr Honzák. 

Soutěžilo se ve třech řemeslných do-
vednostech. Soutěžící pracovali v truh-
lářské dílně, v dílně instalatérů a v dílně 
zedníků. Na základě jednoduchého tech-
nického náčrtu vyrobili ze dřeva jedno-
duchý svícen, z plastových trubek také 
jednoduchý svícen a vyzkoušeli si vyzdění 
jednoduchého cihelného pilíře.

Hodnotitelská komise složená z mistrů  

odborného výcviku vyhodnotila tři nej-
lepší družstva. Naši chlapci hodnocená 
místa neobsadili, ale jejich práce sklidila 
zaslouženou pochvalu.

 Mgr. Václav Mikulecký

NÁVŠTĚVA NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
STAVEBNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ 
Ve středu 7. prosince jela 8. třída na po-

zvání do Vysokého Mýta na Střední školu 
stavební. Po krátkém přivítání se žáci 
rozdělili do čtyř skupin a každé skupině 
byl přidělen jako průvodce student zdejší 
školy. Jednotlivé skupiny plnily různé 
úkoly na několika stanovištích a měly 

následně poznat, jaký vyučovací předmět 
se k daným aktivitám vztahuje. Žáci si 
zkusili virtuální modelování, seznámili se 
s geodézií, hádali významné dopravní, in-
ženýrské a vodohospodářské stavby. 

Po skončení této soutěžní části jsme 
přejeli autobusem do střediska odbor-
ného výcviku. Navštívili jsme pracoviště 
učňů – instalatérů, zedníků, truhlářů a 

vodařů. Na každém místě nás  
čekal mistr, který nám vše názorně po-

psal, žáci si dokonce zkusili zdění komína 
nebo svařování plastových trubek. 

Dopoledne uteklo velmi rychle. Posí-
láme do Vysokého Mýta poděkování za 
pozvání i za zajímavý program.

Mgr. Šárka Kovářová

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

Základní škola informuje - www.zsprosec.cz

BESEDY S FARÁŘI
Ve čtvrtek 15. 12. a v pátek 16. 12. 

2016 se na naší škole uskutečnily tradiční 
předvánoční besedy s prosečskými faráři. 

Do 8. ročníku si přišel s dětmi popoví-
dat pan farář Vladimír Novák a devítku 
navštívil pan farář Lukáš Klíma. 
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VÁNOCE VE ŠKOLE
VÁNOČNÍ PROJEKT 5. TŘÍDY

V úterý 20. 12. si žáci 5. třídy připravili 
pro své mladší spolužáky vánoční projekt. 
Na šesti stanovištích si děti vyrobily vá-
noční ozdoby, hvězdy z barevného papíru, 
vločky, vánoční přání a zvoneček. V ku-
chyňce modelovaly figurky nebo vykrajo-
valy různé tvary ze slaného těsta. Děvčata 
ze čtvrté třídy naučila děti zpívat dvě ko-
ledy s pohybovým doprovodem. 

Výrobky si děti odnesly domů a všichni 
jsme se příjemně naladili na vánoční at-
mosféru. 

Mgr. Hana Lacmanová, 
PaedDr. Hana Mrkosová

VÁNOČNÍ PROJEKT PRO 
DĚTI A RODIČE

Dne 20. 12. 2016 se odpoledne konalo 
na 1. stupni vánoční vyrábění pro děti a 
rodiče. Akce se setkala s velkým zájmem. 
V jednotlivých třídách žáci se svými rodiči 
vyráběli různé vánoční dekorace a všichni 
si mohli dát i malé občerstvení v improvi-
zované kavárně.

Kolektiv 1. stupně ZŠ
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VZPOMÍNÁME NA VÁNOCE
ADVENTNÍ POSEZENÍ V MŠ

Besídky a adventní posezení uzavíraly 
období vánočního těšení ve všech třídách. 
To další bude už letos…

Mateřská škola informuje - www.msprosec.cz

TŘÍDNÍ BESÍDKY NA 2. STUPNI VÁNOČNÍ VÝSTAVA ŠKOLNÍ 
DRUŽINY

TŘEŤÁCI ZAKONČILI  
PLAVÁNÍ
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DĚKUJEME ZA JEŽÍŠKA
Děti z MŠ děkují všem, kdo ukázali Je-

žíškovi cestu do školky. Dárečků si moc 
vážíme a moc děkujeme.

Zvlášť chceme poděkovat firmě DŘE-
VOVÝROBA OTRADOV, která dětem 
věnovala 5 dřevěných dětských odrážedel 
a výstražné vesty pro děti i učitele.

KONCERTY CVRČKŮ
Školkoví zpěváčci před koncem starého 

roku potěšili všechny, kdo se na jejich vy-
stoupení přišli podívat. Společné koledy s 
prosečskou Duhou byly hezkou tečkou v 
jejich snažení.

TŘI KRÁLOVÉ
Děti se 6. ledna vydaly do Kostela sv. 

Mikuláše, aby si s panem farářem zazpí-
valy vánoční koledy a den Tří králů si při-
pomněly.

 „PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Chlapeček se ptá a ihned si sám odpo-

vídá:
„Víte, na co se chytne nejvíc ryb? Přece 

na Vánoce!“
Za MŠ Libor Michálek
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Ani mrazivé ráno neodradilo více než se-
dmdesát malých i velkých dobrovolníků, 
aby v sobotu 7. ledna krátce po půl desáté, 
převlečeni do tříkrálových kostýmů, vy-
razili opět do ulic Proseče, přinesli radost 
a požehnání do tisícovek domácností a 
přitom vybírali příspěvky na pomoc ne-
mocným a potřebným. Oblastní charita 
Nové Hrady u Skutče vybrala ve svém 
regionu (okolí Chotovic, Hlinska a Skut-
če) krásných 866 295,- Kč. A jak se letos 
dařilo koledníkům v Proseči a okolí?

Proseč:

Matěj Hromádka   - 2 300,- Kč

Jana Hromádková  - 2 620,- Kč

Iva Košňarová   - 1 026,- Kč

František Skalník   - 2 210,- Kč

Lucie Zvolánková  - 1 694,- Kč

Marie Řebíčková                   - 4 220,-Kč

Marie Zelenková                   - 1 625,-Kč

Blanka Stodolová                   - 2 751,-Kč

Veronika Roušarová               - 3 914,-Kč

Růžena Soukalová  - 3 310,- Kč

Věra Vondrová  - 2 790,- Kč

Jaroslav Jána  - 2 559,- Kč

Marta Odehnalová  - 3 450,- Kč

Lenka Nováková  - 2 059,- Kč

Jana Nováková  - 1 550,- Kč

Petr Rejman  - 2 024,- Kč

Kateřina Šplíchalová              - 2 500,-Kč

Alena Zvárová  - 1 509,- Kč

Vopařil Šimon  - 150,- Kč

Františky, Paseky, Martinice:

Josef Soukal                           - 3 600,-Kč

Česká Rybná:

Jana Lacmanová                    - 2 068,- Kč

Dastychová Marie      - 3 000,-Kč

Miřetín:

Pavel Zach             - 5 090,- Kč 

Perálec:

Marie Dvořáková  - 5 568,- Kč

Denisa Sádecká  - 1 120,- Kč

Zderaz:

Katka Talacková  - 5 091,- Kč

Petra Třasáková  - 3 505,- Kč

Celkem        73 303,- Kč
Výtěžek ze sbírky bude použit na re-

konstrukci zázemí domu v Hlinsku, na 
nákup vozidla pro ambulantní služby, 
dar na realizaci humanitních projektů v 
zahraničí. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za obě-
tavou pomoc. Děkujeme všem dárcům 
za příspěvek a za sladkou odměnu pro 
koledníky. 

Upozornění
Bohužel se každý rok najdou nepoctivci, 
kteří se za koledníky celostátní tříkrálové 
sbírky pouze vydávají, proto bychom vás 
chtěli upozornit na právo vyžádání si 
průkazu vedoucího skupinky a zkontro-
lování zapečetěné pokladničky. 

Ludmila Dostálová,  
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Firma Odehnal a syn nabízí dřevěný odpad (roztápku)  

1 m3 za 90 Kč
Doprava po Proseči zdarma

 Informace na tel. 603 751 846

tel.: 603 751 846

Hledáš dlouhodobou spo-
lupráci na HPP? Je pro Tebe 
důležité přátelské prostředí a 

dobrý šéf?

Pokud ano, tak neváhej a přidej se k 
nám. Aktuálně rozšiřujeme tým a hle-
dáme šikovné pracovníky do výroby na 
obsluhu trhací linky – jedná se o recy-
klaci textilu.

Výkon práce: Nové Hrady
V případě zájmu volej na 

+420 601 222 004

Přijď se k nám podívat.
Těšíme se na setkání...
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Čtrnáctý ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
Festival Tomáškova a Novákova hu-

dební Skuteč zahájil předprodej vstupe-
nek na svůj XIV. ročník. Klasická hudba, 
opera, balet ale i spřízněné žánry a nové 
hudební projekty budou do města lákat 
návštěvníky v období od 12. března do 7. 
května 2017.  

Zahajovací koncert bude opět jedním 
z vrcholů. Na programu je symfonie No-
vosvětská od A. Dvořáka v podání Filhar-
monie Bohuslava Martinů Zlín. Městské 
muzeum nabídne Moravskou lidovou po-
esii v písních v neobvyklé instrumentaci. 
O cenu Vítězslava Nováka se opět utkají 
dětské a mládežnické pěvecké sbory z celé 
České republiky. Další oblíbené dílo z 
pera J. Offenbacha potěší příznivce ope-
rety. Moravské divadlo Olomouc uvede 
titul Rytíř Modrovous. Jedním z koncertů 

pro děti a mládež bude Naše písnička v 
provedení Hudebního divadla dětem z 
Hradce Králové. S výpravnou a dramatic-
kou  operou Tosca G. Pucciniho se o pří-
zeň diváků bude ucházet Slezské divadlo 
Opava. Filmová hudba od mládeže pro 
mládež zazní v pořadu Hraje Decapoda.

Dubnový program zahájí chlapecký 
pěvecký sbor Boni Pueri, Christina John-
ston a Komorní filharmonie Pardubice 
a představí vám To nejlepší z klasiky. 
Otčenáš L. Janáčka zazní v chrastec-
kém kostele v podání regionálních těles: 
Chrudimské komorní filharmonie a pě-
veckých sborů Slavoj a Rubeš. Prvním 
velkým koncertem na zimním stadionu 
bude Bealtes Mania.  Hity legendární an-
glické skupiny zahraje orchestr Filharmo-
nie Hradec Králové, zpívat budou vyni-

kající Q VOX. Komorní sbor Collegium 
Cantantium zavítá se svým programem 
Duchovní hudba na Chlumku do Luže. 
Filmová filharmonie představí velkolepý 
projekt Dobrodružství filmové hudby na 
zimním stadionu. A duben zakončí kla-
sický balet Giselle francouzského sklada-
tele A. Ch. Adama v provedení Severo-
českého divadla Ústí nad Labem.

Pořad Alferda Strejčka a Jitky Molav-
cové Oráč a smrt se uskuteční v kostele ve 
Skutči. Festival v květnu zakončí Závě-
rečný koncert s Carmen, který v kompo-
novaném programu nabídne nejslavnější 
španělská díla. 

Podrobnosti o programu naleznete na 
stránkách:

www.festival-hudebni.skutec.cz

Křest knihy LADY REMOSKA
Dne 30. listopadu 2016 jsem byla po-

zvána do Prahy na křest knihy LADY 
REMOSKA, který proběhl v Paláci knih 
Luxor na Václavském náměstí. Přiví-
tala nás Lady Milena Grenfell-Baines a 
kmotr této knihy režisér Jiří Menzl, který 
měl o této knize krátké povídání. 

 Paní Milena Grenfell- Baines ve svém 
příspěvku poděkovala všem, kteří jí po-

máhali se sepsáním a následně vydáním 
této zajímavé knihy.  Zmínila se i o svých 
začátcích, kdy se v remosce učila vařit a 
vymýšlet nové recepty a také o tom, jak v 
současné době v ní učí vařit anglická děv-
čata česká jídla - jako třeba naší klasickou 
bramboračku. 

Tato kniha je nejenom kuchařkou pro 
vaření v remosce, ale také vyprávěním o 

osudu paní Mileny, její rodiny a mnoha 
dalších osob, kterých se týká osud dětí 
vlaku pana Wintona. Vzpomíná v ní také 
na Proseč a její vzpomínky jsou v knize 
doprovázeny fotografiemi z jejího dětství 
a také ze současnosti.

Knihu si můžete nově zapůjčit v Měst-
ské knihovně v Proseči.

Stanislava Češková
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Hamty,  hamty ať mám víc než 
tamty  

Z důvodu, že se  po hospodách vyprávějí  
různé zprávy , cíleně a většinou až  ne-
pravdy, považuji za nutné zveřejnit násle-
dující:

V nedávné době mne navštívil p. Odehnal 
st.– soused a sdělil mně, že užívám  pozemek 
v jejich vlastnictví. Protože nejsem příz-
nivcem podobných skutečností a ani po ně-
čem podobným netoužím ihned jsem začal 
s oplocením ustupovat. Očekával jsem totiž, 
že uvedená rodina má ověřenou situaci geo-
metrickým plánem, což já jsem v té době ne-
měl. Při mém ustupování jsem  tvořil p.p. č. 
963/2 v k.ú.Perálec a to mne opět navštívil 
p.Odehnal st. a upozornil mne, že uvedená 
parcela  má větší výměru nežli oplocuji a že 
má informace, že má mít 19m2. Tvar této 
parcely jsem si dobře pamatoval a oplotil 
12m2. Při mém ověřování jsem se přesvědčil, 
že tato výměra je 10m2 a že tuto parcelu ni-
kdy rodina Odehnalových nevlastnila.          

Vlastníkem pozemku byl pan Jiří Šib-
rava, který parcelu zdědil po svých prarodi-
čích Hlaváčových z Kutřína. S panem Šib-
ravou jsem se spojil a parcelu jsem od něho 
koupil.  Jednalo se o malý trojúhelník, který 
dělal problémy s oplocováním. Za nějaký čas 
jsem měl objednaného geodeta soud.znalce a 
požádal jsem ho o přeměření uvedeného po-
zemku, který zjistil, že pravda je opačná a 
že uvedená sousední rodina užívá můj poze-
mek o to již delší čas. Na tuto skutečnost jsem 
sousední rodinu vícekrát upozorňoval, ale s 
žádným výsledkem.

V době, kdy jsem já s plotem ustoupil, ještě 
do večera přestěhovali své věci a zařízení. 
Nyní, kdy mají své věci vracet na svůj poze-
mek, se k tomu nemají.

Je mi totiž 74 let a nezvládl bych manipu-
laci s betonovými sloupky.

Tolik na vysvětlenou celé situace.

Rudolf  Nešetřil, Kutřín

Kulturní akce v Proseči
10. 2. Taneční bál – hraje hudební sku-
pina Bigband Chrudim a Memory band 

– pořádá ČCE Proseč – Sokolovna od 20 
hod

18. 2. Dětský karneval – moderátor a 
DJ Míra Kaplan pořádá SDH Proseč 

-  Sokolovna od 13 hod

18. 2. Hasičský ples – hraje hudební sku-
pina QUATRO – pořádá SDH Proseč 

- Sokolovna od 20 hod

25. 2. Masopustní průvod – pořáda-
jí SDH Záboří a ženy ze Záboří –  
Rychtářovy sady v 10 hod

Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:

Jonathan Kellerman – Zabiják, Joy 
Fielding – Až ji uvidíš, Michael Co-
nnelly – Pád, Černá skříňka, Johan 
Theorin – Skrýš, Liza Marklund – Stu-
dio 6, Nora Roberts – Rudý šál, Barba-
ra Erskine – Šepoty v písku, Dcery ohně, 
Jack Vance – Poslední hrad, Pam Jenoff 

– Vše, co jsme milovali, Julie Garwood – 
Nebezpečná hra, Jana Pronská – Hřích 
první noci, Nejlepší světové čtení (Sam 
Bourne, Robert Harris, Mark Alpert)

Naučná literatura:

Milena Grenfell-Baines – Lady Re-
moska, Petr Čornej – Záhady českých 
dějin, Jaroslav V. Polc – Jan Hus v před-
stavách šesti staletí a ve skutečnosti

Knihy pro děti:

Bruce Fogle – Psi: Obrazový průvod-
ce světem psů, Jindřiška Ptáčková – A 
jako Aligátorka, Susan Kueffner – Pře-
tahovaná, Margaret Snyder – Císařovy 
nové šaty

Poděkování
Městská knihovna děkuje firmě  

DIPRO za její sponzorský dar, který 
knihovna použila k zaplacení před-
platného periodik pro rok 2017 (Naše 
krásná zahrada, Naše krásná zahrada 
speciál, Náš útulný byt).

Knihovna také děkuje všem čtená-
řům, kteří darovali do městské knihovny 
knihy a časopisy.

Informace z městské knihovny
Knihovna zve všechny čtenáře k ná-

vštěvě knihovny. Registrační poplatek 
na rok 2017 je 70,- Kč pro dospělé čte-
náře a studenty, 50,- Kč pro důchodce a 
30,- Kč pro děti do 15 let.

Výpůjční doba knih jsou dva měsíce. 
Pokud není na knihu rezervace jiným 
čtenářem, výpůjční dobu lze 2x prodlou-
žit, a to přímo osobně v knihovně nebo 
na adrese knihovna@prosec.cz nebo na 
tel.: 469 321 047.

Otevírací doba:
Úterý             12.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 16.00 hod.
Pátek  9.00 - 15.00 hod.
(polední pauza 11.30 - 12.00 hod.)

Občanské průkazy ve Skutči v roce 2017
Na Městském úřadě ve Skutči funguje 

v rámci pilotního projektu MVČR pra-
coviště Městského úřadu Chrudim pro 
agendu občanských průkazů.

Úřední hodiny v roce 2017 jsou násle-
dující: 16. února, 2. března, 16. března, 
30. března, 13. dubna a 27. dubna vždy 
od 12.30 do 17.00 hodin. Ve všech pří-
padech se jedná o čtvrtky.

Kancelář pracoviště občanských prů-
kazů je v II. patře budovy Městského 
úřadu Skuteč, č. dveří 305, kam se poho-
dlně dostanete výtahem.

Můžete si zde vyřídit žádosti o občan-
ské průkazy téměř ve všech případech. 
Výjimkou jsou žádosti o vydání občan-
ských průkazů ve zkrácené lhůtě, tzv. 
rychlovky“, jejich vydávání není ve Sku-
tči technicky možné a žádosti, u nichž 
bude u osoby žadatele zjištěna nesrovna-
lost v údajích vedených v informačních 
systémech. Všechny tyto případy budou 
individuálně posouzeny a řešeny dále v 

součinnosti s pracovištěm v Chrudimi, 
případně přímo na pracovišti v Chrudimi.

Městský úřad Skuteč
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Koutek naší kronikářky: 

Společenský život v Proseči před založením ochotnického divadla
Vzpomínka paní Antonie Čuprové

První ochotnické divadlo v Proseči se 
hrálo v roce 1872. Do té doby zábavy a 
společenský život se omezovaly na jeden 
nebo dva „bály“ v masopustě a na posví-
cení, při  kterém se tancovalo tři dny. V 
neděli a pondělí to bylo tak všeobecné, 
ale v úterý to bývala zábava pro pány, pro 
lepší společnost. A tu se obyčejně sjeli 
okolní lesníci, úředníci z Posekance, z 
huti, i z Nových Hradů přijeli někteří ob-
chodníci, ze mlýnů apod. Z domácích se 
dostavili kupci, váženější sousedé, nějaký 
vzácnější posvícenský host a tak se sešla 
pěkná společnost.

Bývaly to pěkné zábavy veselé, upřímné, 
na které se dobře pamatuji. Byla jsem 
skoro ještě školačka, když brávala mě 
sebou moje teta – paní Marie Kulhavá 

„abych něco viděla“. Tenkrát za onoho 
času to mohlo být, zvláště pod ochranou 
paní tety, jež byla duší prosečských zá-
bav. Pamatuji také, jak vesele se ještě v 
takové společnosti němčilo, zvláště páni 
fořti se vyznamenávali, ačkoli byli sami 
Češi nebo česky uměli. České smýšlení a 
cítění uprostřed té nóbl společnosti pro-
jevovali a uplatňovali bratři Svobodové - 

učitelé a jejich přátelé Vávra, Macháček, 
Mlejnek a jiní, a to zpěvem, deklamací, 
sólovými výstupy apod. Deklamace byly 
obyčejně vlastenecké, jak tenkrát byly v 
módě, a žertovné Kubešovy, na které si 
přivezli páni Svobodové i svoje sestry a 
jejich přítelkyně. Zpěvné výstupy bývaly 3 

– 4 mezi zábavou, opět písně vlastenecké 
– slovanské se říkalo. S citem nadšeně se 
zpívalo: „Vzhůru Slávy dědicové, pro-
budil se český lev“, „Holuběnko nelítej“ 
a jiné. Sál na Šumavě hlaholil zpěvem i 
potleskem. Rozjařená společnost vděčně 
a radostně naslouchala zpěvům i dekla-
macím a podařeným sólovým výstupům. 
Čtverylka a beseda se také tančívala a 
při tanci besedy se národní písně zpívaly. 
A ještě jedna píseň často zněla „Ať to v 
Čechách, jak chce chodí, Šumava se ne-
odrodí, Šumava..“. A to nevím, vznikl-li 
název hostince Šumava z této písně nebo 
páni ukájeli turistické své choutky výle-
tem do malé přízemní hospůdky mezi 
Prosečí a Podměstím, jak před velkým 
ohněm v roce 1868 stávala. Bylo to místo 
velice oblíbené a co nebylo na Šumavě, 
nic po tom. 

Páni Svobodové byli velicí milovníci 
zpěvu a scházívali se se svými přáteli  u 

příbuzných Hánělů – mydlářů na náměstí, 
kde hráli a zpívali až se to rozléhalo. To 
jsme, my děti, již pozorovaly, kdy půjdou, 
budou zpívat a hrát a šly jsme poslouchat. 
Tím se u nás vzbudila láska ke zpěvu. Ale 
tuto milou společnost rozvál život do 
světa a v Proseči bylo ticho. Až v letech 
1870 – 1872 byl na posekanecké huti pan 
V. Škorpil a v myslivně na Posekanci pan 
Josef Macek, kteří přicházeli do městečka  
a utvořilo se společenství mladých lidí. 
Chodívalo se na procházku, obyčejně k 
lesu a na Šumavu. Tam se hrávaly různé 
společenské hry a zpívali jsme si, i zatan-
čili, třeba i bez hudby. A tu při takové 
jedné příležitosti vznikla myšlenka zahrát 
si divadlo. Přijato všeobecně a s radostí. 
Páni se čile chopili věci, přivedli do svého 
středu učitele p. Antonína Svobodu, jako 
člověka všeobecně váženého, jenž byl zvo-
len naším ředitelem a režisérem jedné 
osobě. O nějakých stanovách a podob-
ných starostech nebyla ani řeč. Hned se 
rozepsaly úlohy a nejbližší neděli jsme se 
sešli u paní Marie Kulhavé a tam v jejím 
maličkém pokojíčku jsme měli první čte-
nou zkoušku.   

Z divadelní kroniky připravila  
Miluška Rejentová, kronikářka města        

Albert  Einstein: Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný,  (viz tajenka 1 - 3 )

ŘÍMSKY ŘÍDÍCÍ

CHEMICKÁ

OZNAČENÍ ZNAČKA

NÁPOVĚDA:

LISTNATÝ SIBIŘSKÁ

CHEMICKÁ

HUDEBNÍŘÍMSKY ASIZ, DOS, 
POTOM ZNAČKA ZNAČKA

1545 1000 TYč MOUKY PRŮMĚRU KRL, OVAZ, STROM ŘEKA ŽÁNR

VODÍKU SÍRY
DS, KARNAK,

ZNAČKA

TŘÁSŃOVÝ HOZENÍ OPER. SYST. CHEMICKÁ

UKLÍZEČ PŘEDMĚTEM OZNAČENÍ ZNAČKA

METRU JEDINEC NÍZKÁ ZOOLOGICKÉ FLUORU

SLOVANŮ DŘEVINA ZAHRADY VAROVAT

HERNÍ
1 ČÁST ZNAČKA ČÁST 2 ČÁST

TAJENKY KYSLÍKU CHRUPU TAJENKY
KONZOLE

ZKRAT. SEV. ALBÁNSKÁ ZE ZADNÍ VÁPENCOVÝ
NINTENDO

KOREJE MĚNA ČÁSTI ÚTVAR

PSOVITÁ

ZUB PTAČÍ KARLOVAR

SLONA POKRM RAD. LISTY

ŠELMA PROTĚJŠEK ŘÍMSKY VĚDOMO-

MUŽE 1505 STNÍ TEST

POLSKÉ

ŘEMESLNIC ELEMENT

POTŘEBY KROKU

MĚSTO DOTAZ NA KNIŽNĚ

UMÍSTĚNÍ KONĚ

LYŽ. VÝTAH DOTAZ NA LYŽAŘSKÝ ZKRATKA

BÝV. ŘEDIT KOHOSI AREÁL PRO

PROSEČS
PŘEDLOŽKA

ZKRATKA TELEVIZNÍ

ŠKOLY PRO POČET PŘIJÍMAČ

EGYPTSKÝ
TŘETÍ ČÁST

TAJENKY
CHRÁMOVÝ

ZNAČKA
KOMPLEX

DUSÍKU

PODPIS

STAVBY INICIÁLY

KONEC REKONSTR PROSEČS.

ANONYMA MODLITBY IZOLACE OBČANA

BRNO VAŠKA

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI: 50 % sleva pro firmy z Proseče, prezentujte své výrobky a služby, zveřejnění nabídky 
volného pracovního místa zdarma. Uzávěrka vždy 15. v měsíci, náklad PZ 1000 ks.  
Více info: www.mestoprosec.cz/obcan/zpravodaj nebo na telefonu 468 005 030. Objednávky: zpravodaj@prosec.cz 
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Kateřina Zelinková 
ve spolupráci s Městskou knihovnou 

vás zvou 4. března 
na 

DEN PRO ZDRAVÍ 
 

 

 

9 - 11hod  Sebeléčba bez chemie                               
Jak obnovit sebeléčebné schopnosti našeho těla pomocí darů přírody, 
drobnými úpravami každodenních činností a urinoterapií  

11 - 12 hod Rýma, kašel, viroza, bolest v krku                    
Jak řešit nejčastější onemocnění alternativně 

14 - 15 hod Deset minut pohybu denně          
Jednoduché 10-ti minutové sestavy ranního rozhýbání pro každého 

15.30 - 16.30 hod Léčebný tanec pro ženy         
Orientální tanec s prvky rehabilitačního cvičení, jogy a twist terapie 
prováděný na hudbu súter a manter 

Cena: 250kč v předprodeji, 300kč na místě                                           
(muži sleva 50kč - bez léčebného tance :-))                                               

Bližší informace - zdravinarukou.webnode.cz/seminare/                   
Předprodej - v knihovně, na mailu zdravinarukou@seznam.cz nebo 

na tel. 604 700 512 

TOMÁŠKOVA         NOVÁKOVA

12. 3.-7. 5. 2017
A. DVOŘÁK: NOVOSVĚTSKÁ
Vrcholné dílo světové symfonické tvorby
A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 Z Nového světa
P. I. Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr b moll, op. 23
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
sólo klavír: Igor Ardašev, dirigent: Stanislav Vavřínek
NEDĚLE 12. března  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

MORAVSKÁ LIDOVÁ POESIE V PÍSNÍCH
Písně v úpravě Leoše Janáčka v neobvyklé instrumentaci
zpěv: Pavla Fendrichová, loutna: Jindřich Macek
STŘEDA 15. března  18 hodin  Městské muzeum Skuteč

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických sborů
SOBOTA 18. března  po celý den  Kulturní klub Skuteč

J. OFFENBACH: RYTÍŘ MODROVOUS
Humorná opereta se zločinným námětem
Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 19. března  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

NAŠE PÍSNIČKA
Koncert s divadelní úpravou pro děti MŠ a ZŠ
Hudební divadlo dětem Hradec Králové
ČTVRTEK 23. března  9 a 10.30 hodin  Kulturní klub Skuteč

G. PUCCINI: TOSCA
Strhující operní drama ve výpravném provedení
Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 26. března  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

HRAJE DECAPODA
Klasická i fi lmová hudba od mládeže pro mládež
Symfonický orchestr ZUŠ Ústí nad Orlicí
PÁTEK 31. března  10 hodin  Kulturní klub Skuteč

TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY
Boni Pueri, Christina Johnston a Komorní fi lharmonie Pardubice
dirigent: Marek Štilec
NEDĚLE 2. dubna  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

L. JANÁČEK: OTČENÁŠ
Komorní kantáta pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany
Chrudimská komorní fi lharmonie
PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
dirigent: Martin Profous, sbormistr: Zdeněk Kudrnka
NEDĚLE 9. dubna  16 hodin  kostel Nejsvětější Trojice Chrast

BEATLES MANIA
Symfonická verze nejznámějších hitů legendární skupiny
Filharmonie Hradec Králové
Mužské vokální kvarteto Q VOX
dirigent: Miloš Machek
STŘEDA 19. dubna  20 hodin  Zimní stadion Skuteč

DUCHOVNÍ HUDBA NA CHLUMKU
Z díla A. Dvořáka a výběr spirituálů
Komorní sbor Collegium Cantantium, sbormistr: Zdeněk Kudrnka
NEDĚLE 23. dubna  16 hodin  kostel Panny Marie Luže

DOBRODRUŽSTVÍ FILMOVÉ HUDBY
Od Gladiátora po Piráty z Karibiku v podání FILMharmonie
Filmová fi lharmonie
dirigent: Chuhei Iwasaki
STŘEDA 26. dubna  20 hodin  Zimní stadion Skuteč

A. CH. ADAM: GISELLE
Romantický balet s vysokými tanečními nároky
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
PÁTEK 28. dubna  19 hodin  Kulturní klub Skuteč

ORÁČ A SMRT
Disputace o životě, lásce a smrti
Alfred Strejček, Jitka Molavcová, David Burda, Josef Fojta
STŘEDA 3. května  18 hodin  kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč

ZÁVĚREČNÝ KONCERT S CARMEN
Nejslavnější španělská díla v komponovaném pořadu
sólo zpěv: Edita Adlerová
tanec: Lola Karpenko, kytara, zpěv: Miroslav Žára
housle: Anna Štěpánová, cajón, kytara, zpěv: Juraj Papi Garaj
NEDĚLE 7. května  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

POŘADATEL FESTIVALU HLAVNÍ SPONZOR PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARDUBICKÝ KRAJ

Změna programu vyhrazena
http://festival-hudebni.skutec.cz

TANECNÍ   BÁL

Moravská vína a jiné nápoje
Výtecná kuchyne

Pátek  10. února 2017  od 19:30
Sokolovna Prosec

Bigband Chrudim
Memory Band

Bál porádá Ceskobratrská církev evangelická v Proseci

Bohatá tombola, doprovodný program

Predprodej vstupenek - Lékárna Dobromysl, Prosec

Vstupné 100,- Kc

Výtezek bálu venujeme na realizaci projektu  "ARCHA 2017"


