Když se øekne Masopust... každý z nás si cosi pøedstaví. A protože lidové zvyky se u nás udržují pøedevším na venkovì,
mùže se klidnì stát, že pod slovem masopust si starší obyvatel mìsta vybaví legendárního fotbalistu Josefa Masopusta, støíbrného
medailistu ze svìtového šampionátu v Chile 1962. A mìstská omladina? Ta po chvilce váhání øekne, že masopust je asi nìjaká
"dýza" z døívìjška.
Urèitì daleko informovanìjší bude obyvatel venkova. Tam se totiž masopustní zvyky udržují opravdu od nepamìti. Kde
že mají své koøeny? Tak daleko nesahá ani pamì venkovských pamìtníkù. Pokud vám ale nìkdo øekne, že se jedná o typicky èeský
obyèej, pak ovšem také nemá pravdu. I když masopust na èeském venkovì zdomácnìl natolik, že jsme jej pojali za svùj, jeho pùvod
je daleko jižnìjší.
Ètenáøi asi budou pøekvapeni, když øekneme, že slovo masopust je odvozeno od slova karneval. Ano, ètete správnì.
Karneval pochází z latiny: carne vale, což znaèí maso, sbohem! Dodnes se velké masopustní karnevaly konají v Benátkách, v Øímì
nebo Nice.
My jsme si ale zvykli oba termíny významovì rozlišit. Èeské slovo masopust je prostì masopust, a karneval? Ten
vnímáme jako barevnou zábavu spojenou s maskami nebo netradièním obleèením. A tak na karnevalu vùbec nectíme zásadu "maso
sbohem!" a klidnì konzumujeme páreèky, sekanou èi tlaèenèièku...
Vrame se ale ještì o hodnì století zpìt. Jak vlastnì vùbec Italy napadlo zaèít z nièehož nic slavit karneval, tedy po èesku
masopust?! Prùvody v maskách byly zejména v románských zemích oblíbené už v dobách antických slavností. Za vlády Saturnovy,
což byl vládce bohù, bylo v Itálii období zlatého vìku. Saturnus chránil pøírodu, nauèil lidstvo pìstovat ovoce a vinnou révu a lidem
dal mravní øád. Byla to nejšastnìjší doba lidstva. A právì štìstí tehdejší doby pøipomínaly saturnalie, slavené po nìkolik dní v
prosinci. Už tehdy se lidé pøevlékali do masek, èímž mimo jiné vytváøeli pocit volnosti a rovnosti mezi pány a otroky.
A tak všichni, kdo se podnes zúèastòují masopustních zvykù, mohou být pyšní na fakt, že pomáhají udržovat jednu z
nejstarších tadic lidstva.

Dìti z pìveckého kroužku Cvrèci pøi MŠ Proseè byly
celý podzim pilné. Se svými uèitelkami (M. Øebíèkovou, E.
Vanžurovou, doprovod na klavír paní H. Bártovou) nacvièily
program s taneèky, písnièkami, básnièkami a vánoèními
koledami. 16.12 dìti zpívaly v domì s peèovatelskou službou v
Proseèi, kde si je poslechli obyvatelé tohoto domu. Tøi králové
divákùm rozdali vánoèní pøáníèka.
Pro rodièe a veøejnost vystupovaly dìti ještì 20.12.
2004 ve vánoènì vyzdobené MŠ. Spolu s dìtmi svým zpìvem
navodily sváteèní atmosféru ženy z pìveckého sboru Duha pod
vedením p. uè. Pavlovièové. Bylo pìkné, jak se oba „sbory“
sledovaly a oceòovaly výkony zpìvákù.
Vìøíme, že se spoleèný koncert líbil i pøítomným
divákùm, kteøí zaplnili celou jednu tøídu. Máme teï takové
malé pøání, aby se z tohoto pìkného setkání malých i velkých
milovníkù krásných èeských koled stala tradice. Už teï se
tìšíme na další vánoce.
Dìkujeme touto cestou všem ženám ze sboru Duha,
dìkujeme také rodièùm Cvrèkù, kteøí doma s dìtmi

procvièovali texty a „pastýøùm“ pøipravili obleèení.
Hezký rok všem pøejí dìti a zamìstnanci MŠ Proseè.
M. Øebíèková

Chtìla bych se pøipojit k podìkování a to Všem svým spolupracovnicím, které pomáhaly s organizaèním zajištìním akcí a
plnily zadané úkoly opravdu svìdomitì, což pøispìlo k pìkné a klidné atmosféøe. Radost, pohoda, rozzáøené oèi našich nejmenších
Cvrèkù, vše pod ochrannými køídly svých maminek, babièek a tet, to bylo opravdu jedineèné! A ještì si spoleènì zazpívat a prožít
si nezapomenutelné chvíle co více si pøát!
Velký dík patøí všem sponzorùm, kteøí pøispìli v loòském roce na vánoèní dárky dìtem v MŠ.
Tìším se na další spolupráci a pøeji štìstí na každý den.
Mgr. Dana Marková

Odpad, jeho množství, cena za likvidaci, harmonogram svozu atd.
Poplatek za odvoz v r. 2005
Obecnì závaznou vyhláškou (OZV) è.9/2004, kterou pøijalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2004 se ruší
a plnì nahrazuje OZV è.4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a
odstraòování komunálních odpadù. Zmìny, které z toho vyplývají pro rok 2005, jsou následující:
Výše poplatku pro r. 2005 je stanovena
- ve výši 400,- Kè/rok pro osobu trvale hlášenou v Proseèi a místních èástech Podmìstí, Záboøí, Paseky, Martinice, Èeská
Rybná a Miøetín;
- ve výši 400,- Kè/rok pro majitele nemovitosti, ve které není nikdo pøihlášen k trvalému pobytu.
Podobnì jako v minulých letech jsou od poplatku osvobozeni:
- každý pátý a další èlen jedné rodiny
Termín pro uhrazení poplatku za odpad je do 31.3.2005.
Pøi této pøíležitosti upozoròuji obèany, kteøí poplatek neuhradí vèas, že Obecní úøad má ze zákona povinnost zaplacení
poplatku vyžadovat. Navíc tomu, kdo nezaplatí poplatek v uvedené lhùtì, mùže být tento poplatek zvýšen až na trojnásobek.Toto
markantní navýšení možnosti sankcí je dáno zákonem è. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znìní, a prakticky
znamená, že notoriètí neplatièi mohou za své „opomenutí“ platit namísto pùvodních 400,- Kè až 1.200,- Kè.
Zpùsob platby v hotovosti v úètárnì obce Proseè v úøedních dnech pondìlí (7.00 - 11.00, 12.00 - 16.00 hod.) a støeda ( 7.00 - 11.00,
12.00 - 15.30 hod). Poplatek je možno uhradit i bezhotovostním pøevodem na úèet obce Proseè po pøedchozí domluvì v úètárnì sdìlení variabilního symbolu.
Harmonogram svozù sbìrných nádob popelnic.
Již od loòského roku je svoz popelnic zajišován firmou Technické služby mìsta a.s., Bystøice nad Pernštejnem a to v
letošním roce každou lichou støedu v mìsíci.
Odvoz domovního odpadu kontejnerem: 5 x do roka (2.4., 7.5., 2.7., 3.9. a 5.11.2005)
Zastávky kontejneru:
1. Podmìstí (u køížku)
8,00 h
8. Paseky (horní zastávka
9,45 h
2. smìr Bor - u fotb. høištì
8,15 h
9. Pastvisko (u zastávky)
10,00 h
3. smìr Záboøí (u Peškových èp. 88)
8,30 h
10. Martinice (u bývalé školy)
10,15 h
4. u prodejny v záboøí
8,45 h
11. Èeská Rybná (na køižovatce)
10,30 h
5. pod okály (u Kováøových)
9,00 h
12. Èeská Rybná u è. 153 (p.Dostál)
10,45 h
6. u katol. høbitova (è. 218 Daòkovi)
9,15 h
13. Miøetín (dolní zastávka)
11,00 h
7. Paseky (u pomníku)
9,30 h
14. Miøetín (hasièská zbrojnice)
11,15 h
Do tohoto kontejneru lze uložit :
1. Objemový domovní odpad
2. Pneumatiky z osobních automobilù
3. Televizory, rádia
Ambulantní svoz : pøídavné kontejnery
Nebezpeèný odpad, jako:
Autobaterie, nádoby od nátìrových hmot, obaly plastové a kovové zneèištìné škodlivinami, suché èlánky (AKU),
upotøebený olej motorový a pøevodový, mraznièky a lednièky, spotøební chemie z domácností, olejové filtry, výbojky, záøivky,
zneèištìný textil.
Žádáme všechny obèany, aby se v den svozu domovního odpadu zúèastnili jeho nakládání!!!
Provozní hodiny ve sbìrnì: ètvrtek - od 9.00 hod. do 15.00 hod.
sobota - od 8.00 hod. do 12.00 hod.

100,- Kè (Proseè, Záboøí, Podmìstí)
50,- Kè (Èeská Rybná, Míøetín)
30,- Kè (Martinice, Paseky)
Splatnost poplatku je do 31. bøezna 2005

- Ze psa -

- Z pozemkù

- výše a splatnost dle nájemní smlouvy

- Høbitovné

- na základì smluv, které budou zasílány
bìhem roku 2005

Základní škola Proseè nabízí pro velký zájem ještì jeden kurz ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POÈÍTAÈE pro veøejnost.

Zahájení:
Rozsah:
Lektoøi:
Místo konání:
Cena:
Pøihlášky a bližší informace: tel.

15.3.2005 17 - 19 hodin
10 lekcí po 2 hodinách (úterý, ètvrtek 17 - 19 hodin)
Jan Macháèek, Jiøí Kopecký
základní škola - poèítaèová uèebna
1500 Kè
469 321 291, 469 321 122

Výmìna obèanských prùkazù
Vláda schválila harmonogram výmìny obèanských prùkazù. Výmìna bude zajištìna na Obecním úøadu Proseè,
kanc.è. 3, v úøedních dnech pondìlí 7 - 17 hod. a ve støedu 7 - 15,30 hod.. Cílem je sjednotit podobu obèanských prùkazù, které
budou od r. 2006 sloužit jako cestovní doklad po celém území EU.
Termíny, do kterých si lidé musí prùkazy vymìnit, se odvíjejí od data jejich vydání. Obèanské prùkazy vydané do konce
roku :
- 1994 se musí vymìnit do posledního prosince 2005
- 1996 se musí vymìnit do posledního prosince 2006
- 1998 se musí vymìnit do posledního prosince 2007
- Prùkazy vydané do konce roku 2003 mohou mít podobu èervených nebo zelených karet. Zelené karty již obsahují strojovì
èitelnou zónu a jejich výmìna není nutná ( uvedený konec jejich platnosti).Èervené prùkazy, které byly vydávány ve zvláštních
pøípadech, si musí obèané vymìnit do posledního prosince 2008.
- Do konce letošního roku se také musí vymìnit všechny obèanské prùkyzy typu " knížka" !
- Výmìna obèanských prùkazù se také týká osob, které pøekroèily vìkovou hranici 50 let, a platnost jejich obèanského prùkazu není
èasovì omezena. Jsou to ty prùkazy, ve kterých je vyznaèena doba platnosti jako " bez omezení".
Stanislava Èešková, matrikáøka OÚ Proseè

Pøíspìvek na provoz motor. vozidla
Pøíspìvek na provoz motor. vozidla se poskytuje na období kalendáøního roku, a to obèanu, který je držitelem motorového
vozidla a majitelem prùkazu ZTP nebo ZTP/P ( s vyjímkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo který používá
vozidlo na pravidelnou dopravu manžela nebo manželky, dítìte nebo jiné blízké osoby, kteøí jsou majiteli prùkazu ZTP nebo ZTP/P.
Tento pøíspìvìk poskytuje obèanùm MìÚ Chrudim, odbor soc.vìcí. V souèasné dobì je výše pøíspìvku 9.124,- Kè pro
obèany, kteøí mají postižení II. stupnì - ZTP.
Žádost o tento pøíspìvek si mùžete vyzvednout na OÚ v Proseèi, kanc.è. 3.

Pøíspìvek na individuální dopravu - vyplácí OÚ
Pøíspìvek na individuální dopravu se poskytuje na období kalendáøního roku:
- obèanu s tìžkou vadou nosného a pohybového ústrojí
- obèanu úplnì a prakticky nevidomému
- rodièi nezaoptøeného dítìte, které je léèeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnìní zhoubným nádorem, a to v dobì
nezbytnì nutného léèení.
Podmínkou je, že jde o obèana, který se individuálnì dopravuje, není držitelem motor. vozidla a nepobírá pøíspìvek na
provoz motor. vozidla.Další podmínkou je písemný závazek, že v pøípadì, že se zmìní zdr. stav nebo se stane majitelem
motorového vozidla, musí být pøíspìvek vrácen nebo jeho pomìrná èást.
Výše pøíspìvku na rok je 6.000,- Kè.
Stanislava Èešková, soc. pracovnice

Pro naši obec byl rok 2004 rokem, na který nebyla
zastupitelstvem obce plánována žádná vìtší akce. Byly
provádìny bìžné údržby - z vìtších výmìna støešní krytiny na
evangelické márnici a oprava èekárny.
Z programu obnovy venkova se nám podaøilo získat
finanèní dotaci na plynofikaci budovy obecního úøadu a
obecního sálu a mùžeme øíci, že plynové vytápìní, hlavnì na
sále, je ku spokojenosti všech.
Zámìrem zastupitelstva bylo pøipravit projekt na
rekonstrukci budovy èp.40 „Centrum turistických služeb“
tak, abychom se mohli v letošním roce pokusit získat finanèní
dotaci ze strukturálního fondu EU - Spoleèného regionálního
operaèního programu /SROP/, podopatøení 4.2.2.-Rozvoj
cestovního ruchu, i když do tohoto programu bude
pravdìpodobnì pøevis žádostí.
Pøála bych naší obci do roku 2005, aby se nám to podaøilo.
Pokud ne, budeme rekonstrukci provádìt postupnì, podle
finanèních možností obce.
Druhý projekt, který je pøipraven a v letošním roce
pøedpokládáme jeho realizaci, je projekt na pøívod elektrické
sítì NN a veøejného osvìtlení ke stavebním parcelám.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.11.
2004 projednalo a schválilo Obecnì závaznou vyhlášku obce
è. 3/2004 o místním poplatku za odpad..
- sazba poplatku je ve výši 385,- Kè jak pro fyzickou
osobu, která má v obci trvalý pobyt, tak pro fyzickou osobu,

která má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, na které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
- poplatek je splatný do 31.bøezna každoroènì a pokud výše
poplatku pøesáhne èástku 1.000,-Kè mùže ji poplatník splatit v
termínech do 31. bøezna a 30.èervna kalendáøního roku.
K této oblasti ještì uvádíme, že svoz objemového a
nebezpeèného odpadu bude v naší obci proveden v sobotu 14.
kvìtna 2005 od 9.00 hod.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu
vodného pro rok 2005 ve výši 11,-Kè/m3 jak pro obèany,
organizace, tak i vodu pøedanou obcím Hluboká a Zderaz.
Tøíkrálová sbírka - v naší obci již pátým rokem zazvonili,
koledovali a zazpívali u našich dveøí Tøi králové K+M+B.
Byla vybrána celková èástka 4.965,-Kè, kterou obec o
1.000,- Kè povýšila na 5.965,-Kè.
Pøipomínáme - poplatníkùm danì z nemovitostí, pokud byla
provedena na nemovitosti pøístavba, nástavba, nebo zmìna
majitele, poplatníka nemovitosti, dále zmìny výmìry
pozemkù, nákup, prodej, popø. další zmìny, je povinnost do
31.ledna podat daòové pøiznání k dani z nemovitosti a to u
Finanèního úøad v Hlinsku.
Milada Drahošová, starostka obce

Bezplatné poradenství a vysoce úèinné pøírodní
produkty zkvalitní váš život. Zlepšíte si zdraví tìlesné i
duševní, získáte a udržíte si optimální váhu a postavu,
zvýší se vaše kondice. Jistotou je také zcela
individuální pøístup i program. Obrate se na pøírodu a
ona vám prostøednictvím naší firmy pomùže dosáhnout
vašich vysnìných cílù.

Hledáte pro sebe èinnost, která by neomezovala váš
èas a pøitom vám vydìlávala peníze? Máte telefon a
PC? Pokud máte rádi nové a hlavnì efektivní vìci,
pak jste správnì na této adrese:

Pražská agentura pro výzkum trhu hledá pro spolupráci
ve všech èeských regionech tazatele. Zkušenosti z této
èinnosti vítány, nejsou podmínkou, zájemce zaškolíme.
Bližší informace na ecoma.plus@seznam.cz,
tel. 241 910 232 (paní Milada Hábová), nebo písemnì
Ecoma plus Revoluèní 3 110 00 Praha 1.

Pronajmu v bytovce ve Zderazi byt 3+1 s
garáží. Informace na tel.: 728 356 068

SKUTEÈ TEL: 469 350 930
CENOVÉ HITY NA ÈERVENEC A SRPEN 2005
CHORVATSKO
CHORVATSKO
CHORVATSKO
ITÁLIE
ITÁLIE
ŠPANÌLSKO
ØECKO
ØECKO
BULHARSKO
BULHARSKO
TURECKO
TUNISKO

7 nocí v penzionu + doprava+ P
7 nocí v apartmánu + doprava
7 nocí ve stanu + doprava
7 nocí v pokoji s wc + doprava+PP
7 nocí v apartmánu + doprava
7 nocí v hotelu + doprava + P
10 nocí v apartmánu letecky
9 nocí v apartmánu + doprava
11 nocí v apartmánu letecky
7 nocí v apartmánu letecky
7 nocí v hotelu letecky + P
10 nocí v hotelu letecky + P

6 390,4 750,3 990,5 990,4 250,8 990,9 790,6 390,9 540,8 090,11 990,12 990,-

Výhodné pùjèky pro opravy rodinných domù
!!! A JEŠTÌ SLEVY ZA VÈASNÝ NÁKUP NEBO DÍTÌ ZDARMA !!!
V ÈERVNU VÝRAZNÉ SLEVY P - polopenze, PP - plná penze

AKTUÁLNÍ LAST MINUTE
EGYPT
KARIBIK

11 nocí v hotelu*** letecky s polopenzí
7 nocí bungalov**+ letecky

6 990,15 990,-

SKUTEÈ, PAL. NÁM. Po-Pá 9 00-12 00, 13 00-17 00

V letošním roce bude opìt obec poskytovat
pùjèky z fondu rozvoje bydlení na opravy rodinných
domù. Kritéria poskytování tìchto pùjèek jsou stejná
jako v minulých letech, bližší informace a formuláøe
žádostí je možné získat u starosty nebo místostarosty
obce. Koneèný termín pøijímání žádostí je 31. bøezen
2005.

