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Kartou zaplatíte již i na úřadě
Na pokladně městského úřadu 

v Proseči zaplatíte od června poplatky 
a další platby městu pohodlně již také 
bezhotovostně platební kartou. Přijí-
mány jsou všechny druhy platebních 
karet.

Dýmka z Nového Zélandu
Do Proseče dorazila z Nového Zé-

landu dýmka Bilbo Pytlíka z Hobita. 
Dýmku pro nás vyrobila společnost 
WETA režiséra Petera Jacksona podle 
návrhu 3Foot7 Art Department. Naše 
replika je odlita z urethanu ve stejné 
formě a zpracována úplně stejnou 
technologií jako všechny dýmky, které 
můžete vidět ve filmu. Brzy bude nový 
přírůstek k vidění i v Muzeu dýmek.

Nové parkoviště u Sokolovny
U Sokolovny nyní probíhají stavební 

úpravy. Po dohodě s TJ Sokol bude část 
bývalého hřiště přeměněna na parkovací 
plochy potřebné pro návštěvníky Soko-
lovny, pro sportovce hrající na antukovém 
hřišti za Sokolovnou a také pro potřeby 
návštěvníků zdravotního střediska. Spo-
lečně s parkovištěm vznikne nová přístu-
pová cesta na zdravotní středisko přímo 
z ulice Budislavská. Zbývající plochy bu-
dou přeměněny na odpočinkovou zónou s 
parkovou úpravou a lavičkami.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Automatický zavlažovací systém fotbalového hřiště
Městský fotbalový areál prochází svou 

další etapou. V červenci byl instalován do 
povrchu hřiště automatický zavlažovací 
systém, který pomůže udržet investici 
do trávníku v předchozích letech a také 
každoroční náklady spojené s údržbou 
trávníku ze strany města a stovky hodin  
dobrovolníků z řad členů fotbalového 
klubu. Zavlažovací systém byl realizován 
díky dotaci z Pardubického kraje ve výši 

150 tisíc korun, celkové náklady jsou 300 
tisíc korun, zbývající prostředky poskytlo 
město Proseč ze svého rozpočtu. Rozho-
dujícím faktorem pro tuto investici byla 
dlouholetá sportovní péče o děti a mládež 
věnovaná členy FK Proseč a také velmi 
dobré sportovní výsledky, které dobře re-
prezentují naše město v širokém okolí. 

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Ohlédnutí za 17. ročníkem Merida Cyklo Maštale
Dne 3. června se Město Proseč opět 

stalo centrem prestižního bikového ma-
ratonu Merida Cyklo Maštale 2017, 
který pořádá Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale. Do Proseče se sjelo téměř 1000 
závodníků z celé České republiky, akci 
přihlíželo na 800 diváků. V příštím roce 
závod dospěje do své plnoletosti a za léta 
svého konání si vybudoval vysokou prestiž 
svého jména a dostal se tak do povědomí 
řady profesionálních i hobby bikerů. To 

vše je zásluhou dobré práce týmu pořa-
datelů a téměř 200 dobrovolníků, kteří se 
na akci podílí nejen v den konání závodu, 
ale týdny před tím, na pečlivé přípravě a 
plánování akce. Děkuji všem dobrovolní-
kům a týmu pořadatelů za jejich obětavou 
práci a čas, díky kterým můžeme takovou 
akci v našem regionu uspořádat. Zároveň 
děkuji i všem partnerům za podporu, bez 
kterých by se závod také neobešel. Ze-
jména bych ráda poděkovala našim míst-

ním a regionálním firmám, které tvořily 
velkou část z celkového počtu partnerů. 
Vážím si jejich podpory, jejich zájmu 
podpořit naší místní akci, která má dlou-
holetou tradici a je spjatá s Prosečí. Po-
děkování patří také majitelům pozemků, 
kteří nám umožnili vést tratě závodu po 
jejich území. Bylo tak možné připravit 
technicky zajímavé a atraktivní tratě na-
ším mikroregionem.

Za SOTM Lucie Oherová

Poděkování
Chtěl bych na tomto místě podě-

kovat všem pořadatelům, a především 
jmenovitě Lucii Oherové, za nároč-
nou přípravu a celkovou organizaci  
17. ročníku akce Merida Cyklo Maš-
tale 2017. Stejně tak upřímně děkuji 
všem dobrovolníkům, kteří nám po-
máhali, bez vás by to prostě nešlo. 
V neposlední řadě děkuji všem partne-
rům a sponzorům, kteří nás podpořili 
a svou podanou rukou umožnili akci 
uspořádat. Děkuji všem, vážím si vás.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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140. výročí založení hasičského sboru v Záboří
V sobotu 8. července 2017 oslavil v 

Rychtářových sadech Sbor dobrovolných 
hasičů Záboří 140. let od svého zalo-
žení. V krátké úvodní řeči, byla starostou 
sboru Milanem Zaninou, připomenuta 
jeho minulost i současnost. Dále k na-
stoupeným hasičům promluvil starosta 
města Proseč Jan Macháček. Následující 
slavnostní průvod se nejprve zastavil u 
pomníku padlých, kde byly představiteli 
města a našeho sboru položeny věnce. Po  
skončení průvodu, který prošel Zábořím 
za doprovodu Ševcovské muziky ze Sku-
tče, následovala ukázka hašení ohně parní 
stříkačkou. Tu představili hasiči ze Svo-
janova a na své stáří (rok výroby 1908) 
podala obdivuhodný výkon což ocenili 
všichni přihlížející a zejména děti. Po 
krátkém připomenutí osoby sv. Floriána 
byla bratrem Josefem Slámou odhalena 
jeho soška, umístěná na hasičské zbroj-
nici. Následovala ukázka požárního útoku 
v podání nejmladších hasičů z proseč-
ského sboru, kteří i přes své mládí před-
vedli velice pěkný výkon.

Na závěr programu vystoupili s humor-
nou scénkou členové našeho sboru a dále 
již oslavy pokračovaly volnou zábavou. 

Po celé odpoledne byly dětmi hojně ob-
sazeny hry, které pro ně připravily členky 
klubu seniorů. Pozornosti mužského osa-
zenstva neunikla prohlídka zbrusu no-
vého hasičského auta Tatra zapůjčeného 
firmou THT Polička. Více se o našem 
sboru mohl dozvědět ten, kdo navštívil 
výstavu umístěnou v obecním domku a ve 
zbrojnici. Věříme, že kdo se našich oslav 
zúčastnil, strávil v Rychtářových sadech 
příjemné odpoledne i večer.

Na závěr bychom chtěli poděkovat  

Městu Proseč a Pardubickému kraji za 
finanční podporu celé akce. Děkujeme 
pěveckému sboru Duha za vystoupení a 
také seniorům z prosečského klubu, kteří 
nám ochotně pomáhali. Poděkování patří 
bratrům hasičům z Proseče za technic-
kou pomoc a Hasičskému sboru Bor za 
zapůjčení věcí a vystavení techniky. Panu 
Linhartovi děkujeme za zdokumentování 
tohoto pro náš sbor tak významného dne.

Za SDH Záboří kronikář Petr Zanina
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Poslední týdny před prázdninami jsme 
nelenošili a náš program byl opravdu na-
bitý. Proto pro tentokrát namísto dlou-
hého psaní nabízíme pouze stručný ko-
mentář a větší dávku fotografií. Ještě více 
naleznete na skolaperalec.cz.

Písnička pro draka aneb jak se vaří 
pohádka … tak se jmenovalo hudební 
loutkoherecké představení, se kterým k 
nám do Perálce přicestovalo Divadélko 
pro školy.

Kde se bere chleba? … to se děti z MŠ 
dozvěděly během týdenního programu, 
kdy si vysely obilí, namlely mouku, přikr-
mily a rozkvasily kvásek a upekly vlastní 
kváskový chleba. Celý proces si také ově-
řily při návštěvě pekárny v Borové. 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zví-
řátky … 1. ročník celoročního projektu 
sportovní všestrannosti pro mateřské 
školy, jehož organizátorem je Česká obec 
sokolská, ukončily děti právě v červnu. 
Za své snažení získaly diplomy a drobné 
ceny. 

Mise Svratouch … probíhala v po-
lovině června v rekreačním středisku 
Naděje ve Svratouchu. Žáci ZŠ si tak v 
duchu Vesmíru užili svou první školu v 
přírodě plnou zážitků a dobrodružství.

Putování za Rumcajsem … takové 
bylo téma týdenního programu, kdy děti 
z MŠ oslavily s Rumcajsem padesátiny. 
Navštívily interaktivní výstavu Radka 
Pilaře ve Vysokém Mýtě, „Rumcajsovu 
ševcovnu“ – firmu Santé v Proseči, plnily 
spolu s rodiči úkoly v lese Řáholci a nako-
nec přespávaly ve školce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
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Piknik na Renospondu … poslední 
středu před prázdninami jsme prožili 
všichni společně na pikniku ve Zderazi. 
Nezůstalo však jen u jídla. Starší školáci 
si pro ty mladší a školkáčky připravili zá-
bavná, sportovní i poučná stanoviště.

Obnova pískoviště … to nejlepší na 
závěr. Děkujeme všem zúčastněným ro-
dičům, kteří nám pomohli s konečnou 
úpravou našeho nového pískoviště. 

Za ZŠ a MŠ Perálec 
 Monika Klofátová

Kamarádka se svěřuje své kamarádce: „Včera jsem Ti svedla manžela, a dneska mi je z toho nějak zle.“

„Já to vím Věruško, ale to Tě brzy přejde, protože (viz první, až pátý díl tajenky)
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Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Kamarádka se svěřuje své kamarádce: „Včera jsem Ti svedla manžela, a dneska mi je z toho nějak zle.“

„Já to vím Věruško, ale to Tě brzy přejde, protože (viz první, až pátý díl tajenky)

NÁPOVĚDA:
PRVNÍ ZKRATKA JEDNA CHEMICKÁ JEDNA ZKRATKA VÝROBEK

PRODEJNA

AME, ARE, DE, ELEKTR.
SHLUK LVICE PÍSMENO ÚSTÍ NAD DOMÁCKY ZE SAMO- ZNAČKA A JEDNA OBČANSKÉ ZNAČKA PŘIPRAVEN
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SOLMIZAČNÍ VOZIDLO PASTA TAJENKY
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DOBŘE PRO OPAK NÁJEZDNÍK STANICE

PRVNÍ
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DYLANA

BOHŮ

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 
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Kroužek mladých chovatelů navštívil zámek Častolovice
Poslední schůzku před prázdninami 

proměnili mladí chovatelé ve výlet do Ča-
stolovic. Potěšili se především překrásnou 
expozicí zvířat, tzv. “ petting farm“, které 
jsou rozšířeny v Evropě a v USA. Děti 
mají možnost prohlédnout a pohladit si 
různé druhy domácích i cizokrajných zví-
řat, které viděli třeba jenom v knížkách 

nebo na obrázcích.  V krásném prostředí 
zámeckého parku obdivovali i květiny, 
především mnoho růží. Po dobrém obědu 
zakončili program výletu prohlídkou in-
teriérů zámku s odborným výkladem prů-
vodce.

Jiří Herynek

ZO ČSCH PROSEČ PŘIPRAVUJE 
TRADIČNÍ VÝSTAVU ZVÍŘECTVA

Rychtářovy sady  23. a 24.  září 2017
Doprovodný program:

KOUZELNICKÁ SHOW – představení plné kouzel, iluzí a zábavy pro děti
Sobota 23. září 2017 ve 14.30 – Rychtářovy sady
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Koutek naší kronikářky: 
Požár v Proseči

Požár v roce 1868 těžce postihl všechny 
obyvatele Proseče.  Vypukl v sobotu 19. 
září ve čtvrt na jedenáct dopoledne na ná-
městí v domě čp. 22, který náležel jircháři 
Františku Henkovi. Komínem prý vylétlo 
máslo, když domácí připravovali for-
manovi smažená vejce. Lidé byli na poli, 
selo se a kopaly se brambory. Bylo týden 
před posvícením, na které se kdekdo tě-
šil. Antonie, dcera Josefa Vávry z protěj-
šího stavení čp. 92 toho dne bílila stavení. 
Požádala otce o vodu do hustého vápna. 
Vávra, když podával vodu oknem, uviděl, 
jak ze střechy Henkova domu vystupuje 
kouř. Volal do náměstí „Hoří, hoří“. An-
tonie Vávrová a sousedka Melšová se 
pokusily oheň vystupující ze slámy nad 
chlévem uhasit svlečenými sukněmi, ale 
marně. Vál suchý vítr, lidé byli na polích 
a než přiběhli, bylo vše v plamenech. Vítr 
roznášel oheň do sousedství. Zvon Pole-
dník se rozezvučel a svolával lidi k hoří-
cím obydlím. Muži šplhali po sousedních 
střechách a snažili se bidly shodit hořící 
šindel a hasit ho putýnkami vody, které 
jim podávali zdola. Lidé zachraňovali do-
bytek, nářadí, šatstvo, chomouty, peřiny 
a co se dalo. Obecní stříkačka neměla 
savice ani hadice, proud vody nedosáhl 
daleko a pro velký žár se nedalo přiblížit. 
Tak  pomáhal natažený řetěz lidí od po-

toka, kam vypustili prosečský i zábořský 
rybník. Chytilo sousední stavení čp.  21 
Josefa Fukara a s druhé strany domek 
Františka Havlíka čp. 24, dále stavení čp. 
19  Antonína Fukara, červený kohout sedl  
na Škorpišovu stodolu za čp.25 a v plame-
nech praskalo i hořící sklizené obilí. Ze 
stavení Antonína Fukara přeskočil oheň 
na sousedící radnici, jednopatrové zděné 
stavení, ozdobené dřevěnou věžičkou. 
Celá šindelová střecha radnice byla brzy v 
plamenech. Střechu na stavení čp. 17 Jo-
sefa Vobejdy strhli hákem dolů, ale šíření 
ohně nezabránili. Chytil kupecký dům 
čp.15 Theodora Kadlece – bedny, sudy 
naplněné petrolejem, lihem, oleji, hořely 
balíky sukna, plátna, různého zboží vlně-
ného i bavlněného. Plameny se šířily  po 
náměstí dolů i nahoru a vítr je zanesl i na 
západ na protější stranu domků. Chytlo 
u Chalupníků v čp. 54 i v sousedních sta-
veních. Vzplála střecha i na Klugarově 
domě čp .59. Hořící kus dřeva zaletěl až 
na čp. 165, náležející vdově Němcové 
a odtud se rozšířil i do Podměstí. Tam 
přijela pomoci stříkačka z Rychmburku 
a po 12. hodině přivezli hraběcí koně zá-
meckou stříkačku z Nových Hradů. Zde 
se podařilo oheň zastavit, pomohl i vítr, 
který se obrátil k severovýchodu. Na ná-
městí však bylo k nevydržení. Šířil se zá-

pach hořících jirchářských zásob, nesnesi-
telný štiplavý kouř, dým a žár naplňovaly 
ovzduší. Odpoledne se ještě  chytalo na 
několika místech a teprve ve čtyři hodiny 
se objevila naděje, že se oheň zarazí. Ha-
silo se ještě večer a v noci, neboť silný vítr 
rozdmychával jiskry hořících trámů. V 
neděli ráno trčely na prosečském náměstí  
zříceniny domů, hromady uhlů, popelu, 
rumu, ohořelých trámů. Zdaleka přijíž-
dělo množství lidí, chtějících vidět tuto 
zkázu. V Proseči vyhořelo 47 stavení a 16 
stodol, v Podměstí 7 stavení. 

Požár Proseče vzbudil pozornost a 
účast v blízkém i dalekém okolí. Přichá-
zely dary po několika desítkách zlatých ze 
sousedních vsí. Polička poslala i materi-
ální pomoc v potravinách a šatstvu, stejně 
tak Skuteč. Vysoké Mýto darovalo 100 
zl., hrabě Harbuval ze Chamaré 200 zl., 
císař Ferdinand z Prahy 400 zl. a císař 
František Josef I. 1000 zl.

Výstavba nových obydlí zabrala násle-
dující tři roky. Nové domky byly již zděné, 
ale vesměs skromné, přízemní. Dvacet let 
zůstávalo upomínkou na oheň spálenisko 
radnice  čp. 18, kde teprve v roce 1888 
byla vybudována škola.

Pro prosečský zpravodaj připravila  
Miluše Rejentová

Nová fotbalová sezóna představuje zásadní historickou změnu
Ta změna je technického rázu a je pro 

prosečský fotbal hodně důležitá! Kvalita 
hřiště je totiž v našich podmínkách velice 
zásadní – a v minulosti dlouho platilo, že 
Proseč má nejhorší plácek v okresu... To 
už sice neplatí -  vždyť od generální re-
konstrukce hrací plochy už uběhlo dvacet 
let a od té doby se neustále něco zlepšuje.  

A nyní se trávník dočkal celoplošného 
zavlažování, které se v těchto dnech na 
ploše městského areálu buduje. Tak ať 
vláha a svěží trávník přinese i potěšení ze 
sportovních výsledků prosečských fotba-
lových mužstev! Více v příštím PZ.

Jiří Herynek

PRVNÍ ZÁPASY 
SEZÓNY 2017/2018

Začínáme doma – vždy v 17 hod.:

Neděle 13.8.2017:  Proseč – Stolany

Neděle 20.8.2017:  Proseč – Choltice

Kompletní rozlosování v příštím PZ.

Občanské průkazy ve Skutči
Na Městském úřadě ve Skutči 

funguje v rámci pilotního projektu 
MVČR pracoviště Městského úřadu 
Chrudim pro agendu občanských prů-
kazů.
Úřední hodiny v roce 2017 jsou násle-
dující:

10. srpna, 7. září,  21. září, 5. října a  
19. října vždy od 12.30 do 17.00 hodin. 
Ve všech případech se jedná o čtvrtky.

Můžete si zde vyřídit žádosti o ob-
čanské průkazy téměř ve všech přípa-
dech. Výjimkou jsou žádosti o vydání 
občanských průkazů ve zkrácené lhůtě, 
tzv. rychlovky“, jejich vydávání není ve 
Skutči technicky možné a žádosti, u 
nichž bude u osoby žadatele zjištěna 
nesrovnalost v údajích vedených v in-
formačních systémech. Všechny tyto 
případy budou individuálně posouzeny 
a řešeny dále v součinnosti s pracovi-
štěm v Chrudimi, případně přímo na 
pracovišti v Chrudimi.
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HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica v kostele sv. Jakuba v Nových Hradech
Již v loňském roce se uskutečnilo v 

novohradském kostele úspěšné vystou-
pení legendárního Spirituál Kvintetu. 
Pro letošní rok jsme pro Vás opět při-
pravili hudební „lahůdku“,  a to v po-
době vystoupení hudebního uskupení  
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica.

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je oje-
dinělé seskupení s vysokou uměleckou i 
interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním re-
pertoárem, který v počátcích vycházel 
zejména z lidové tradice. 

Dovolte nám tedy, abychom vás tímto 
pozvali na tento koncert  který se usku-
teční v 27.srpna 2017 od 17 hodin v 

kostele sv. Jakuba v Nových Hradech.
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica si při-

pravil pro tuto příležitost speciální „kos-
telní“ program ve, kterém zazní písně z 
jejich bohatého repertoáru.

Vstupné 300,-Kč k sezení, 150,-Kč k 
stání. 

Předprodej vstupenek bude probíhat 
od 17.7.2017 na Obecním úřadě Nové 
Hrady-tel. 469 325 104 , Muzeum dý-
mek Proseč-tel. 468 000 265, Infor-
mační centrum Litomyšl-tel. 461 612 
161 a Luže-tel.469 671 223. 

Další informace jsou uveřejněny na   
www.farnispolecenstvi.cz

Farnost Nové Hrady

Město Proseč recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí
Loni občané města Proseč odevzdali 

k recyklaci 183 televizí, 72 monitorů 
a 4258 kg drobného elektra.

Snaha našich obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se 
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, 
ale také o velkém významu sběru drob-
ných spotřebičů, jako jsou mobilní tele-
fony. Díky environmentálnímu vyúčto-
vání společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o 
jaké množství jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která s 
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyk-
laci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané našeho města v loňském roce 
vytřídili 183 televizí, 72 monitorů a 4 
258,00 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 137,90 MWh elektřiny, 8 
102,23 litrů ropy, 590,44 m3 vody a 4,55 

tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových 

plynů o 28,08 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 122,09 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvě-

domíme, že recyklace běžných 100 tele-
vizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných až 
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spo-
třebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispívají k 
ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů 
do nového produktu. Pro každou frakci 
byly vyčísleny dopady na životní pro-
středí. Výsledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. Ko-
nečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a 
to ve všech aspektech.

ASEKOL a.s.

Strategie byla schválena
Na konci měsíce června 2017, ještě 

než se všichni rozjeli na prázdniny, byla 
schválena řídícími orgány poslední zbýva-
jící Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS (SCLLD) z území 
Pardubického kraje. Tím se Pardubický 
kraj v tomto směru dostal na první příčku 
v rámci celé ČR. Díky schválení bude 
možné vyhlašovat postupně výzvy k před-
kládání žádostí o dotace pro náš region.

MAS Litomyšlsko 1. výzva
MAS Litomyšlsko vyhlašuje první vý-

zvu k předkládání žádostí o dotaci, a to 
zejména na podporu školních klubů a pří-
městských táborů. Výzva bude otevřena 
1. 8. 2017 ve 4:00 a bude trvat do 30. 9. 
2017 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také 
příjem žádostí). Plánovaný seminář pro 
žadatele bude v první polovině září 2017.

Další informace naleznete na webu: 
www.mas-lit.cz
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PROSE

Městské společenské
centrum SokolovnaSRPEN 2017

nejnovější �lmová adaptace 
klasické pohádky

nedele
13. 8.

18:00
vstupné

ˇ

akční návrat komiksového 
Wolverina

s t r e d a
16. 8.

20:00ˇ

první část Hřebejkovy dramatické
trilogie předcházející Pelíšky

p á t e k
25. 8.

20:00
vstupné

50 Kč50 Kč
vstupné

50 Kč

PREMIÉRA
nového �lmu režisérky

Kláry Jůzové 

A L I C E
doplněná o dvojici krátkometrážních 
�lmů Kláry Sodomkové a Martina Jůzy

VÁ Ž N Á Z N Á M O S T

s účastí autorů

PROSE

zve Vás

20:00

Městské společesnké
centrum Sokolovna

Dobrovolné
vstupné

občerstvení
zajištěno
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Ergomed s.r.o.

Uvolněte své tělo i duši.

 
 

Vážení spoluobčané, 
 

dovolte nám, abychom Vás informovali o spuštění provozu regeneračních a uvolňujících masáží v 
nově zrekonstruovaných prostorách bývalé České spořitelny na náměstí Dr. Tošovského v Proseči. V 
návaznosti na práci ordinace všeobecného praktického lékaře a zamýšlené obnovení rehabilitace v 

Proseči započnou od srpna svou činnost klasické rehabilitační a uvolňovací masáže. 
 

Tyto masáže budou volně přístupné široké veřejnosti v pravidelných termínech vždy v úterý a 
čtvrtek od 9 do 15 hodin. Na Vaši návštěvu se bude těšit naše zkušená masérka, paní Magda 
Šplíchalová, u které se budete moci objednávat. V nabídce bude široký výběr rozličných druhů 

masáží, které Vám pomohou s regenerací a uvolněním od stresu a zdravotních obtíží. 
 

Více informací včetně konkrétní nabídky masáží a jejich cen se můžete dozvědět na informačních 
letáčcích, které jsou umístěny v čekárně ordinace praktického lékaře, na našich Facebookových 

stránkách www.facebook.com/ergomedrehabilitace, nebo přímo od paní Šplíchalové na čísle +420 
776 130 924. 

 
Budeme se těšit na vaši návštěvu a doufáme, že vám masáže pomohou a zpříjemní tím váš život. 

 
S pozdravem MUDr. Jan Pavel Novák a Jiří Herynek, DiS., jednatelé společnosti ERGOMED s.r.o.

DIPRO, výrobní družstvo invalidů Proseč

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:

FINANČNÍ ÚČETNÍ

 Místo výkonu práce Proseč. 
 Pracovní náplň:
 - samostatné vedení účetnictví v jednotce střední veli-

kosti
 - obsluha saldokont
 - příprava a zpracování účetních závěrek
 - zpracování výkazů
 - zpracovávání inventur, reporting
 - kontakt s auditorem, finančním úřadem a ostatními 

orgány státní správy
Požadujeme:

- SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru 
- znalost a aplikaci účetní a daňové legislativy
- uživatelskou znalost práce na PC a obsluhu účetního sw 
- důslednost, časová flexibilita, komunikativnost
- organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, spoleh-

livost, aktivita
Nabízíme: 

- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- nástup možný IHNED
 
Bližší informace budou podány na adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů
tel. č. 469 321 191, fax č. 469 321 168 
Borská 149, 539 44 Proseč   
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan, p. Tmejová Jana

PRODEJ DOMU
Prodám dům v Proseči č.p 150 ul. Borská, dispozice 3+1 s 

možností půdní vestavby. 
V domě bylo proinvestováno cca. 800.000,- Kč 

(nová střecha, elektřina, topení, vchodové a interiérové 
dveře, nová koupelna s vířivou vanou, nová okna).

Cena dohodou.
Více informací na tel.: 605 489 611


