Èíslo 4

V letech prvého desetiletí dvacátého století se rozvíjel
v Proseèi dosti rušný veøejný kulturní a spoleèenský život. V r.
1910 pøibyl k nìkolika existujícím spolkùm divadelní spolek.
Ochotnické divadlo se hrálo v Proseèi v letech sedmdesátých
19. stol. Potom po více než dvaceti letech zaèala poøádat
divadelní pøedstavení Svatojosefská Jednota. Byl to katolický
spolek, proto jeho èinnost mìla ohlas u katolické èásti
obyvatelstva.
„Protože nìkteøí nechtìli chodit na divadlo, hrané ve
Svatojosefské Jednotì, by se jednalo o dìtská pøedstavení,
vznikla myšlenka, píše Antonín Trkal v kronice, založit spolek
bez náboženského zabarvení pro všechny“. Myšlenka byla
uskuteènìna na podzim r. 1910. K zøízení spolku bylo tøeba
získat èleny, nìjaké jevištní zaøízení, sestavit stanovy a získat
jejich schválení, pak svolat ustavující valnou hromadu a zvolit
funkcionáøe.
Èlenové spolkù se tehdy vìtšinou dìlili podle výše
èlenských pøíspìvkù na zakládající, èinné a pøisívající.
Zakládajících se pøihlásilo 8, èinných 19 mužských a 10
ženských, pøispívajících se pøihlásilo 42. Èleny patrnì získávali
hlavnì Antonín Filipi, úèetní u Kadlecù, pozdìji obchodník, a
syn poštmistrùv Karel Vanìk, studující, o nichž kronika øíká, že
si získali pøední zásluhu o zøízení ochotnického spolku. Jevištì
koupili u Františka Petránka v Praze, podlahu zhotovil domácí
truhláø Josef Drahoš za 185 K 40 hal., jevištì stálo 625 K.

èervenec 2005

Stanovy náležitì propracované kandidátem profesury Dr.
Viktorem Trkalem /synem øíd. uè. Ant. Trkala/, byly schváleny
místodržitelstvím v Praze. Místodržitelství bylo nejvyšším
úøadem na zemské úrovni, jakousi zemskou vládou. První valná
hromada se konala 23. záøí 1910 za úèasti 31 èlenù. Za pøedsedu
byl zvolen øid. uè. Ant. Trkal, místopøedsedou majitel drogerie
Prokop Èupr /è. 9/, jednatelem Antonín Filipi, pokladníkem
pasíø Bohumil Macháèek /è. 57/, syn záboøského „rychtáøe“
Josefa Macháèka. Èleny výboru byli zvoleni soustružník Jan
Tuálek, spoleèník firmy Koperle Jindøich Weiner, dílovedoucí
Fr. Jebálek, Julie Dostálová a Rùžena Kadlecová /è. 15/. Prvním
režisérem byl Emil Kosiner, majitel závodu ženského vyšívání,
druhým režisérem uèitel evang. školy František Kostlán.
První divadelní pøedstavení 30. øíjna 1910 uvedlo hru
tehdy pøedního autora Václava Štecha veselohru Deskový
statek. Pøedcházela produkce hudebního kroužku a vzletný
proslov Dr. Viktora Trkala o divadelním umìní. Nápovìdou byl
obchodník Adolf Brutar, režíroval Ant. Trkal. Herci debutovali
vesmìs šastnì, uspokojení bylo na všech stranách. Do
pozdních hodin koncertoval pak hudební kroužek a udržel
veselou náladu do posledního okamžiku. Pøíjem èinil 176 K 63
hal. Zpráva neøíká, kde se hrálo. Pravdìpodobnì to bylo v sále
hostince Antonína Boháèe, o nìmž ve zprávì èteme, že se
pøihlásil pozdìji za devátého zakládajícího èlena spolku.

Dùstojné oslavy 60. výroèí ukonèení 2. svìtové války
Letošní oslavy 60. výroèí ukonèení druhé svìtové
války se uskuteènily ponìkud netradiènì v místí èásti Miøetín.
Obyvatelé Miøetína vzali tuto skuteènost opravdu vážnì.
Na vzpomínkovou akci se sešlo více jak šedesát
úèastníkù. Zahájení probìhlo v nedìli 8. kvìtna v 17 hod. pøed
bývalou školou, odkud všichni spoleènì odešli prùvodem k
zrekonstruovanému pomníku australského partyzána Lawrence
Saywella, který právì v tento den pøed šedesáti lety nad
Miøetínem položil život za naši svobodu. Èestnou stráž tvoøili
místní uniformovaní hasièi. Po položení kytice k pomníku
starostou obce zazpíval pìvecký sbor proseèských žen „Duha“
pod vedením Mgr. Jany Pavlovièové státní hymnu. Po krátké
prohlídce pietního místa se všichni odebrali do slavnostnì
vyzdobeného sálu, kde vzpomínková akce pokraèovala.
Zaplnìný sál úèastníky všech generací od malých dìtí až po
pamìtníky si nejprve vyslechl nìkolik lidových písní v podání
zmínìného pìveckého sboru. Poté následovaly proslovy, které
pøednesli místostarosta obce František Skála a dále Zdenìk
Pecina. Opìt následovaly lidové písnì. Všem pøítomným za
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úèast na pietním aktu na závìr podìkoval starosta obce Ing.
Martin Novák.
Zdenìk Pecina

Zpráva z matriky Obecního úøadu - èerven - srpen 2005
Jubilanti duben - kvìten

Narození

Josef Kopecký 70 let
Jaroslava Vávrová 70 let
Jiøí Svoboda 70 let
Blanka Novotná 70 let
Anežka Klinská 75 let
Marie Baová 75 let
Josef Žïára 75 let
Bohuslav Dudek 75 let
Jiøina Sychrová 80 let
Zdeòka Groulíková 80 let
Marie Herynková 80 let
Vìra Dostálová 85 let
Anna Talacková 85 let

Dominik Šarišský, Paseky
Lukáš Novotný, Záboøí
Adéla Stodolová, Záboøí
Ondøej Trynkl, Záboøí
Nela Novobilská, Èeská Rybná
Jan Helma, Proseè
Radovan Èejka, Podmìstí
Liliana Poslušná, Proseè
Jana Michálková, Podmìstí
Jan Uher, Paseky

Dagmar Bìloušková, Proseè
Jarmila Kynclová, Èeská Rybná
Jaromír Štejnar, Paseky
Jaroslav Macháèek, Èeská Rybná
Stanislav Dostál , Záboøí
Marie Nováková, Proseè
Jaroslav Suchý, Podmìstí
Josef Košnar , Proseè

Stanislava Èešková, matrikáøka

Mimoøádné výhody pro obèany tìžce zdravotnì postižené
Obèanùm starším jednoho roku s tìžkým zdravotním postižením, které podstatnì omezuje jejich pohybovou nebo
orientaèní schopnost, jsou poskytovány mimoøádné výhody pro obèany tìžce zdravotnì postižené.
Zdravotní postižení, která odùvodòují pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdr. postižené jsou demonstrativnì uvedena v pøíloze
è.2 k vyhlášce è. 182/1991Sb..
Pøíloha è. 2 k vyhlášce è. 182/1991 Sb.
1. Mimoøádné výhody I. stupnì /prùkaz TP/ se pøiznávají zejména v tìchto pøípadech postižení :
a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné funkèní omezení horní konèetiny ( anatomická ztráta, ochrnutí, mízní edém)
b) anatomická ztráta jedné dolní konèetiny od kloubu Lisfrankova výše
c) podstatné funkèní omezení jedné dolní konèetiny ( tìžká paréza)
d) zkrácení jedné dolní konèetiny pøesahující 5 cm
e) pakloub kosti holenní
f) ztuhlost kolenního a kyèelního kloubu
g) stav po implantaci endoprotézy kyèelního nebo kolenního kloubu s dobrou nebo mírnì porušenou funkcí operované konèetiny
h) postižení cév dolní konèetiny s tìžkými trofickými zmìnami a se závažnou poruchou krevního obìhu
ch) záchvatová onemocnìní spojená se ztrátou vìdomí dostavující se alespoò nìkolikrát mìsíènì.
2. Mimoøádné výhody II. stupnì / prùkaz ZTP/ se pøiznávají zejména v tìchto pøípadech postižení:
a) vrozené nebo získané defekty odpovídající stavùm po amputaci v obou bércích nebo( u jednostarnného postižení) v kloubu
kolenním a výše
b) funkèní ztráta jedné dolní konèetiny, napø. na podkladì úplného ochrnutí ( plégie) této konèetiny
c) souèasné amputaèní ztráty podstatných èástí jedné dolní a horní konèetiny
d) tìžší funkènì významné parézy dvou konèetin
e) pakloub stehenní kosti
f) stav po implantaci endoprotézy kyèelního nebo kolenního kloubu s výraznì porušenou funkcí operované konèetiny
g) stavy po úrazech nebo nemocech páteøe s následnými tìžkými poruchami hybnosti
h) tìžké obliterace cév dolních konèetin s výrazným trofickým postižením a s výrazným funkèním postižením hybnosti
ch) tìžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální nedostateèností
i) vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou obìhovou nedostateèností trvající i pøi zavedené léèbì
j) objektivnì prokázaná dechová nedostateènost tìžkého stupnì
k) pokroèilá stadia Bechtìrevovy nemoci ( poèínaje IV. stadiem )
l) úplná a praktická hluchota
m) chronické vady a nemoci interního charakteru trvale znaènì ztìžující pohybovou schopnost
3. Mimoøádné výhody III. stupnì / prùkaz ZTP/P / se pøiznávají zejména v tìchto pøípadech postižení :
a) anatomická nebo funkèní ztráta dvou konèetin
b) souèasné ztuhnutí páteøe i velkých kloubù v koneèném stadiu Bechtìrevovy nemoci
c) závažné mentální postižení stupnì imbecility nebo idiocie
d) úplná nebo praktická slepota obou oèí
e) úplná nebo praktická hluchota u dìtí do skonèení docházky do základní školy
f) trvalé nebo dlouhodobé tìžké multiorgánové selhávání, pokud podstatnì omezuje pohybové nebo orientaèní schopnosti obèana.
4. U nemocí a vad neuvedených v této pøíloze, pokud podstatnì omezují pohybovou nebo orientaèní schopnost, se funkèní
postižení porovnává s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.
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A tak nevím…
Mezi Miøetínem a Èeskou Rybnou je místo, kde stával
Šiklùv Lexùv mlýn. Ještì do loòského roku to bylo zarostlé
nevzhledné místo, které navíc mnohým sloužilo jako èerná
skládka. Z iniciativy OÚ Proseè a se souhlasem majitelù
pozemku, rodinou Drahošových, bylo toto místo na obecní
náklady uvedeno do vcelku pìkného stavu. Navíc zde byly
instalovány lavièky a na památku, že zde stával mlýn, jeho
symbol, mlýnské kolo. Aby turista, cyklista i náhodný chodec
byl zasvìcen alespoò trochu do osudù tohoto místa, byla zde
umístìna malá informaèní vývìska s krátkým, ale pìkným
textem.
Netrvalo dlouho a neznámý vandal, ale spíše
vandalové vývìsku doslova rozštípali na tøísky, a to na místì
nalezeným kamenem. Navíc to tìžké mlýnské kolo odkulili do
znaèné vzdálenosti v nedaleké louce.
Pracovníci OÚ kolo vrátili na své místo, pro jistotu ho
ukotvili a umístili na kùl i novou vývìsku se stejným textem.
Tentokrát byl neznámý pachatel milosrdnìjší, ukradl pouze

text. Vývìska byla ušetøena jeho nièitelským choutkám. A tak
opìt vývìska zela prázdnotou. Kolemjdoucí „cizinec“ si mohl
jen domýšlet, co to je asi za památné místo. A jak se pøiblížila
turistická sezóna, OÚ zde opìt umístil zmiòovaný text,
tentokrát zalitý ve fólii a pevnì pøišitý. Bohužel vydržel jen
necelých ètrnáct dnù. V pondìlí 16.5. ráno tam ještì
„informoval“, veèer toho dne již potøetí vývìska osiøela.
A tak nevím, jestli je to úmysl jedné osoby nebo
schválnost rùzných lidí èi choutky pochybného sbìratele
takovýchto suvenýrù nebo snad nìkomu vadí obsah textu ?
Jisté je jedno, zase urèitý èas se budou všichni
kolemjdoucí dívat na prázdnou vývìsku a možná se nìkteøí cizí
budou tìšit, „ kdy už tam koneènì ta obec nìco dá“.
A ještì jedna vìc mì napadá, jestli on to tam nesebral
ten náš „spoluobèan“, co ještì nezjistil, že to již dávno není
místo èerné skládky, a tak tam stavební su i doma pøekážející
zeminu vyvezl s jistotou, že to obec zase nìjak uklidí. Vždy
pøece platíme danì, ne?
Zdenìk Pecina

Miøetínští hasièi opìt na zájezdu
Po loòské zkušenosti, kdy místní hasièi uspoøádali
úspìšný zájezd pro všechny zájemce po trase: vojenská pevnost
Hanièka - zámek Opoèno- Muzeum Boženy Nìmcové v Èeské
Skalici, uskuteènili zájezd i v letošním roce.
Zorganizovali ho v sobotu 14. kvìtna. Opìt se autobus
zaplnil do posledního místa, a to úèastníky poèínaje
pøedškolními dìtmi a konèe dùchodci.
Tentokrát jsme navštívili nejprve Centrum hasièského
hnutí v zámku Pøibyslavi, kde je umístìno rozsáhlé Muzeum
hasièského hnutí. Poutavý výklad i atraktivní prostøedí muzea
musely zaujmout všechny návštìvníky.
Poté jsme dorazili do Havlíèkova Brodu, kde jsme na
námìstí navštívili dùm K.H.Borovského, místo, kde byl zatèen
a deportován do Brixenu.
Po polední pauze jsme pokraèovali do Jihlavy.
Návštìva tajemných jihlavských katakomb opìt patøila mezi
velké zážitky. Zbývající èas vìnovali zejména rodièe s dìtmi
návštìvì jihlavské ZOO. Nejen nejrùznìjší živé exponáty, ale
zejména dìtský koutek zoologické zahrady všechny nadchl.
S chýlícím se podveèerem jsme se vydali zpìt do

Miøetína. Podle názorù vìtšiny úèastníkù se zájezd líbil i letos.
Vìøme, že v zapoèaté tradici budeme pokraèovat i v pøíštích
letech.
Zdenìk Pecina, starosta SDH Miøetín

ZUŠ Skuteè
Po zdárném zvládnutí školních kol, která probìhla
souèasnì jako veøejné žákovské koncerty v lednu a únoru,
postoupili vybraní žáci naší školy do okresních kol soutìže
ZUŠ, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a
tìlovýchovy. Odborná porota složená ze zástupcù celého
okresu hodnotila výkony žákù, kteøí se víc jak pùl roku se
svými vyuèujícími peèlivì na toto soutìžní klání pøipravovali.
Ti nejlepší z okresu postoupili do krajských kol. Vyvrcholením
celé soutìže jsou národní kola, kde zmìøí své síly vítìzové
krajù z celé republiky.
ZUŠ V. Nováka se letos v této soutìži po mnohaleté
odmlce podaøilo získat 1. místo a postup do krajského kola v
oboru hra na klavír, které vybojovala Anna Talácková, vyuèující
p. øed. Iveta Jánková , v oboru hra na housle získali 1. místo s
postupem do krajského kola Klára Novotná, Noemi Brahová,
vyuèující p. uè.Aleš Køivský, v oboru hra na akordeon pøivezla
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1. místo s postupem do krajského kola Radka Slavíková,
vyuèující p. uè. Jana Cimburková.
Už sám o sobì postup do krajského kola je považován
za velký úspìch, letos však skuteèská ZUŠka záøila i na
pøedních místech v krajských kolech: Klára Novotná/ hra na
housle / získala ve své kategorii vynikající 2. místo, pøièemž 1.
místo nebylo udìleno a Radka Slavíková / hra na akordeon /
dokonce reprezentovala školu v národním kole v kvìtnu v
Teplicích. Je to poprvé v historii naší školy, kdy ZUŠ Skuteè
figurovala na seznamu úèastníkù národního kola.
Podìkování za tyto skvìlé výsledky patøí vyuèujícím
za jejich zodpovìdnou a poctivou práci, žákùm za peèlivou
pøípravu a rovnìž rodièùm za jejich podporu a spolupráci. Pøeji
všem hodnì sil, chuti do další práce a radosti pøi této ušlechtilé
èinnosti.
Iveta Jánková, ZUŠ V. Nováka

125. let od založení SDH Èeská Rybná
Za krásného sluneèného 21. kvìtnového dopoledne se
v Èeské Rybné, v areálu letního tábora, konala okrsková soutìž
v požárním sportu, spojená s oslavou 125. výroèí založení.
Prezentovalo se celkem 9 mužských sboru dobrovolných hasièù
a zástupkynì žen z Proseèe. Pøed zahájením soutìže jsme uctili
minutou ticha památku dlouholetého èlena pana Jaroslava
Macháèka, který by pøi této soutìži oslavil 50 let u sboru SDH v
Èeské Rybné.
První disciplínou soutìže bylo 100m pøekážek a po
velice vyrovnaných výkonech vyhrál, ve druhem kole, pan
Karel Bøeò z družstva Proseèe. Z žen se první umístila sleèna
Romana Lacmanová, soutìžící též za Proseè.
Díky pøedem dobøe pøipravené organizaci domácích,
za pøispìní pohodové hudby, dobrého jídla a pití, èas rychle
ubíhal a bylo zajímavé sledovat jednotlivé odlišnosti v technice
provedení jednotlivých útokù.
Poøadí po 100 metrech pøekážek: 1. p. Karel Bøeò
Proseè, 2. p. Štrumfa Perálec, 3. p. Smìlý Miloš - Miøetín
Celkové poøadí dopadlo takto: 1. Perálec, 2. Èeská
Rybná I., 3. Proseè, 4. Zderazi I., 5. Èeská Rybná II., 6. Zderazi
II., 7. Miøetín, 8. Záboøí, 9. Bor.
Dìkujeme tímto všem zúèastnìným za pøíjemnou
sportovní atmosféru, všem divákùm za bouølivou diváckou

Den maminek v Perálci
9.kvìtna 2005 jste mohli vidìt besídku ZŠ a MŠ ke Dni
maminek na sále místního hostince.
Pøedem jsme nacvièovali spoustu hodin.Tìsnì pøed
zaèátkem jsme mnìli hroznou trému,ale paní uèitelky nás
uklidòovaly.
Nejdøíve nastoupil sbor s vesnickým pøíbìhem,potom
následovalo pásmo zvykù o jaru, pak vystoupila školka s
pohádkou Jak pejsek s koèièkou vaøili dort.
Nejvìtší úspìch zaznamenal tanec v programu nazvaný
„I my pùjdeme jednou do taneèních“. To se chlapci ustrojili jako
na svatbu, vzali za ruce své „nevìsty“ a tanèili na hudbu Bryana
Adamse. Nìkteøí nad námi plakali, doufejme, že dojetím. Jako
dárek maminkám jsme ještì v MŠ vyrobili kytièky a sluníèka a v
ZŠ bylinný olej a jahodu v kvìtináèi. Do velkého potlesku
promluvila p. starostka a rozlouèila se s námi.
Asi jsme se líbili, proto jsme celé pásmo pøedvedli
babièkám a dìdeèkùm v DD ve Skutèi ještì jednou.

kulisu a "Rybeòákùm", co se starali o to, abychom se znamenitì
najedli a dobøe napili. SDH Èeská Rybná dìkuje všem
sponzorùm, kteøí nás, doufáme, v našem dalším usilí, budou i
nadále podporovat.

Jaroslav Honzl, SDH Èeská Rybná

Hospoda Na Ranèi Poøíèí
poøádá:
Poøíèské prázdninové veèery
v areálu hospody Na Ranèi vždy ve 20.00 hod
K poslechu i tanci hrají tyto skupiny:
30. èervence AHASWEØI ÈESKÁ TØEBOVÁ
20. srpna

TANEÈNÍ VEÈER
Franta Levý - Osík - varhany, saxofon

27. srpna

RANÈEØI - POØÍÈÍ

Obèerstvení zajištìno (opékání selete, kuøat, klobás)
Vstupné 30,- Kè
SRDEÈNÌ ZVOU POØADATELÉ

www.sweb.cz/hospodanaranci

Žáci III. a IV. tøídy ZŠ Perálec
Otevøení rozhledny
Borùvka
Srdeènì tímto zveme všechny, kteøí na Borùvce
V sobotu 4. èervna letošního roku byla slavnostnì otevøena v
poøadí již tøetí rozhledna v mikroregionu Toulovcovy Maštale. Nová dosud nebyli, i ty, kterým se výhled zalíbil k její návštìvì.
rozhledna stojí u obce Hluboká, má název Borùvka a je vysoká 18
metrù.
Jedná se již o tøetí rozhlednu, kterou vybudovalo Sdružení obcí
Toulovcovy Maštale (po Toulovcovì rozhlednì u Budislavi a rozhlednì
Terezka na Pasekách), a která slouží jako turistická atrakce a zajímavost
našeho krásného kraje a láká k nám množství turistù.
Slavnostního otevøení se i pøes nepøízeò poèasí zúèastnilo
nìkolik desítek lidí, kteøí se mìli možnost poprvé pokochat neobvyklou
krásou nové stavby a výhledem z ní. Záštitu nad otevøením pøevzal
námìstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, pøítomni
byli i zástupci okolních obcí a partnerù podílejících se na stavbì
rozhledny.
Doufáme, že nová stavba bude dobøe sloužit obèanùm našeho
regionu stejnì jako èetným turistùm a návštìvníkùm z dalekého okolí, a
že si milovníci krásných rozhledù pøijdou na své.
4
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Exkurze ZŠ
"Po stopách Karla Havlíèka Borovského, Jana Žižky a hasièského hnutí v naší zemi i ve svìtì"
Dne 3.5.2005 se tøídy 8.A a 8.B vypravily na exkurzi do Havlíèkovy Borové,
Hasièského muzea v Pøibyslavi, na 4 km vzdálené Žižkovo pole a konec exkurze nás
zavedl do Havlíèkova Brodu.
Cílem naší exkurze bylo
zjistit co nejvíce informací o životì
K.H.B a J.Žižky.Také zjistit rùzné
zajímavosti o muzeu v Pøibyslavi a
hasièské technice zde vystavené. Byli
jsme rozdìleni do 7 skupin. I když
každá skupina mìla jiný úkol, byly
všechny zajímavé, ale i nároèné na
zpracování. Pro nás to nebyl jen výlet,
ale mnoho jsme se nauèili jen tím, že
jsem pozornì poslouchali. Po tøech
prohlídkách jsme byli už unavení, tak
nás velmi potìšil rozchod v
Havlíèkovì Brodì. Každý si koupil
zmrzlinu nebo nìjaké obèerstvení.
Ve škole i doma jsme pak
veškeré podklady zpracovávali a ve
ètvrtek 19.5. jsme vše prezentovali ostatním spolužákùm. Pøipravíme i nástìnku pro
veøejnost.
Za tento projekt dìkujeme panu uèiteli Zdeòku Pecinovi, že tento zajímavý
výlet vymyslel, a panu uèiteli Janu Stodolovi, že byl ochotný s námi jet.
Za žáky 8. roèníku Iva Tlapáková

Author Cyklo Maštale 2005
Stalo se již tradicí, že se mikroregion Toulovcovy
Maštale stává v první polovinì mìsíce èervna cílem stovek
nadšencù jízdy na horském kole v krásné pøírodì. Již popáté se
zde uskuteènil závod horských kol pod názvem Autor Cyklo
Maštale 2005 aneb Za Toulovcem na kole.
Závod se uskuteènil v sobotu 11. èervna, centrem
závodu byla jako již tradiènì Proseè, letos po roèní pøestávce
opìt proseèské námìstí. Poøadatelem bylo jako tradiènì
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale spoleènì s Domem sportu
Stratílek Litomyšl a za pøispìní desítek dobrovolníkù z Proseèe
i jiných obcí.
Cyklozávodù se zúèastnilo na 700 cyklistù, mezi nimiž
byli jak vyspìlí závodníci se zkušenostmi z jiných podobných
maratonù, tak i èistì amatérští nadšenci a pøíznivci tohoto
krásného sportu. Pro všechny zúèastnìné bylo pøipraveno
nìkolik kategorií podle vìku a délky tratí od 300 m pro nejmenší
až po nejnároènìjší100 km maraton.
Pro úèastníky závodù i pro diváky bylo na proseèském
námìstí pøipraveno obèerstvení u øady stánkù a doprovodný
program, bìhem dne se o hudební doprovod staral DJ
M@RTEN, veèer hrála skupina Quatro.
Cyklozávody se vydaøily a i když opìt poèasí, stejnì
jako v loòském roce, pøíliš nepøálo, všichni zúèastnìní se dobøe

bavili až do ranních hodin.
Organizátoøi tímto dodateènì dìkují závodníkùm za
úèast, všem organizátorùm, kteøí vìnovali svùj volný èas a
podíleli se na pøípravì a realizaci závodù a tìšíme se pøíští rok u
dalšího roèníku.

Obsluha rozhledny TEREZKA na Pasekách zve všechny návštìvníky do novì otevøené informaèní místnosti o regionu
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, o místních podnicích, podnikatelích a ostatních organizacích, s výstavkou jejich produkce.
Prezentované výrobky lze koupit nebo objednat.
Zároveò nabízí i ostatním subjektùm volné prostory pro reklamu aktivit spojených s jejich èinností.
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Velký úspìch Zderazských hasièù
Mladí hasièi ze Zderaze vybojovali
postup do republikového finále!!!
Dne 18.6.2005 se na høišti v Sezemicích konalo
krajské kolo v požárním sportu mladých hasièù v rámci
celostátní hry „Plamen“, kterého se zúèastnilo celkem 8
družstev okresù Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a
Svitavy. Okres Chrudim zde reprezentovala družstva
mladých hasièù ze Zderaze a Zbožnova. Soutìžilo se
celkem v 5 disciplínách, a to štafetì 4 x 60m, štafetì
požárních dvojic, štafetì 400m CTIF, v požárním útoku
CTIF a v požárním útoku s vodou. Pøed závìreènou
disciplínou, kterou byl požární útok s vodou, oznaèovaný
za královskou disciplínu, bylo prùbìžné poøadí na
prvních 3 místech Dolní Dobrouè, Zderaz a Sádek, a to s
odstupem jednoho bodu. Bylo tedy jasné, že o celkovém
vítìzi krajského kola bude rozhodovat závìreèná
disciplína. Po dramatickém vyvrcholení se nakonec
vítìzi krajského kola stalo družstvomladých hasièù ze
Zderaze, kteøí si tak zajistili postup na mistrovství
republiky v požárním sportu, které se uskuteènilo ve dnech 7. – 10. èervence 2005 v Plzni. Ani zde se mladí hasièi ze Zderaze
neztralili a vybojovali celkové 10.místo z 15 soutìžních kolektivù. V jedné z disciplím, a to štafetì požárních dvojic, unikla mladým
hasièùm bronzová medaile jen o pouhý vlásek, když s odstupem nìkolika setin vteøiny skonèili na 4. místì. Pro hasièský sbor ze
Zderaze, ale i pro hasièe okresu Chrudim, je již samotná úèast na mistrovství ÈR velkým úspìchem, nebo naposledy družstvo
okresu Chrudim vybojovalo postup na mistrovství republiky v roce 1972. Všem, kteøí se jakkoliv podíleli na tomto úspìchu dìkuji
a pøeji mnoho dalších dobrých výsledkù v této nelehké, ale velmi prospìšné èinnosti.
Pavel Raba, starosta SDH Zderaz

Oznámení
Centrum pro zdravotnì postižené Pardubického kraje otevírá detašované pracovištì v Chrasti každý druhý ètvrtek v
mìsíci - 8.00 - 12.00 v Domì s peèovatelskou službou ( vchod od policie).
Poskytované služby :
sociálnì právní poradenství, prodej baterií, ušních vložek a dalších souèástí do sluchadel, poradenství a pomoc pøi žádosti o
kompenzaèní pomùcku.
Stanislava Èešková, matrikáøka

Koupím nemovitost i v horším stavu - dùm,
chalupu, byt, pozemek, Tel.: 776 113 404

RYCHLÉ OBÈERSTVENÍ
Proseè Námìstí, vedle pošty
Srdeènì Vás zveme k pøíjemnému posezení ke kávì,
piveèku i víneèku a k nìèemu dobrému na zub v
nekuøáckém prostøedí.

NABÍZÍME: SNÍDANÌ
SVAÈINY
OBÌDY
VEÈEØE
Dále nabízíme služby v oblasti poøádání spoleèenských a
rodinných akcí a oslav, jako napø. narozeniny, svatby,
srazy, veèírky, pøedvádìcí akce, schùze aj..

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO - PÁ
6.00 - 22.00
SO
9.00 - 22.00
V mìsících èervenci a srpnu bude otevírací doba
ještì rozšíøena.
V pøípadì zájmu je možné provozní dobu
pøizpùsobit

Elax

Podmìstí 47, Proseè 539 44
www.Elax.cz info@elax.cz

tel: 775 187 387
Obchodní partner firmy -

Nový bezdrátový internet
Nejvýhodnìjší ceny !
Nejvìtší pokrytí signálem ( vysílaè na kostele )
Smlouva na dobu neurèitou.
Tarify bez omeznení dat od 390 Kè bez DPH
Tarify s poèítáním pøenesených dat už od 49 Kè
Bez DPH

256/64 Kbps*
390 Kè bez DPH

512/128 Kbps*
590 Kè bez DPH

zøízení 1900 Kè
pro dva uèastníky 0 Kè

zøízení 0 Kè
* agregace 1:50

DALŠÍ INFORMACE NA TEL. 737 840 208
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Dobrovolný spolek Toulovci

Toulovcùv pivní triatlon 2005 / I.díl
V sobotu 14. kvìtna se uskuteènil první závod šestidílného seriálu závodù v jízdì na kole, bìhu a pití piva. Akce probíhala
na zahradì Pensionu Na Staré lekárnì.
Aèkoliv poèasí bylo sluneèné a teplé, tak startujícím i poøadatelùm vše znepøíjemòoval silný vítr. Po veškerých pøípravách
se na tra vydalo deset mužù a šest žen. Tìchto šestnáct odvážlivcù tvoøilo pestrou skupinu z rùzných konèin republiky. Byli zde
zástupci nejen Proseèe a blízkých Borek, Otradova, èi Skutèe. Ale též z Pardubic, Týništì nad Orlicí i z Prostìjova.
Cyklistický okruh mìøil cca 20km a vedl po MTB-stezkách Mikroregionu Toulavcovy Maštale. Start byl u školního høištì
a tra vedla pøes Záboøí, Pastvisko, Martinice, Františky, Rychnov, Otradov a Èeskou Rybnou zpìt do Proseèe na zahradu Staré
lekárny. Zde soutìžící odložili svá kola a vydali se na bìžeckou èást závodu. Tu tvoøil cca 1,5km okruh. Bìželo se po zaboøské ulici
až pod pohostinství Škvárovna, zde se uhnulu na cyklostezku a po ní se bìželo za Evangelickým kostelem ke škole a zpìt do
prostoru startu a cíle. Tady už poøadatelé mìli vše potøebné pøipravené pro poslední disciplínu, tj. lahvová piva od hlavního
sponzora celého seriálu pivovaru Rychtáø. Na muže èekali ètyøi a na ženy dvì lahvová piva. Až po jejich vypití se každému zastavil
èas, který byl mìøen od startu na cyklistickou èást závodu. Poslední podmínkou úspìšného absolvování soutìže bylo, ještì aspoò
dvì minuty v sobì piva udržet.
S cyklistickým okruhem a nepøíjemným vìtrem se nejlépe popral Radek Tulach z Borek, chvíli po nìm dorazil Lukáš
Kusý a jako tøetí vybíhal do bìžecké èásti Jirka Šplíchal. Z žen byla na kole nejlepší Gabèa Šediváková z Pardubic, druhá dorazila
Terka Rozsypalová a tøetí a ètvrtá spolu dojeli Petra Gregorová s Kristýnou Fišerovou.
Bìh velké zmìny do poøadí nepøinesl. Snad jen to, že v mužích se pøed poslední disciplínou, díky dobrému bìhu, dostal na
tøetí místo Véna Kabriel. A v ženách se Jana Slavíková dostala z pátého místa rovnìž na tøetí pozici.
Pití piva však ještì poøadím øádnì zamíchalo. Radek Tulach se propadl na bramborovou pozici, Lukáš Kusý se dostal na
místo první a Véna Gabriel na místo druhé. Jednoznaènì nejvìtší posun se však povedl Jirkovi Javùrkovi, který své ètyøi „lahváèe“
vypil za pìt minut a ètyøicet vteøin a tím se propil k bronzovému stupínku. Nejménì radosti pivo pøineslo Jirkovi Šplíchalovi, který,
aè nerad, pøi konzumaci posledního pùllitru porušil pravidla. Tím pádem nemohl být klasifikován.
U žen pití dvou lahvových piv pøineslo rozhodnutí o tøetím místì. Kdy Jana Slavíková nedala v tomto souboji šanci Petøe
Gregorové.
Poté už mohlo dojít k vyhodnocení výsledkù,poctivì zapisovaných hlavní èasomìøièkou Jitkou Jeøábkovou. Každý
uèastník si vychutnal vyuzenou klobásku od Jardy Nováka a Petra Javùrka. A nakonec došlo k vyhlášení výsledkù.
První body do seriálu jsou tak rozdìlìny a všichni už se mùžeme tìšit na díl druhý, který se uskuteèní 25. èervna na
Posekanci.

V ýsle d k y
H lavní k a te go rie - je dn otlivci - m u ž i
Jmé no
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

obe c

Kus ý Lu k áš
Kab riel V áclav
Jav ù rek Jiøí
Tu la c h Rade k
Vra sp ír M i lo š
Fi še r Jan
N ov o tn ý Jar o m ír
Bar to š Iv o
Ben e š M art in
Šp l íchal Ji øí

druž s tvo

Pro s eè
Pard u bi c e
Sku teè
Bo rk a
Pro s eè
Pro s tì jo v
Pro s eè
Pro s eè
Sku teè
Pro s eè

k olo

Zd ech li ny
Pe r n íkaøi
Pi v n í Sm rš•
Zd ech li ny
Pi v n í Sm rš•
Tr o s ky
Pi v n í Sm rš•
Zd ech li ny
Tr o s ky

bì h

pivo

49 ,5 3
54 ,1 4
1 : 01 ,0 0
49 ,1 5
55 ,0 0
59 ,3 0
59 ,4 6
1 : 00 ,4 6
54 ,5 0
53 ,4 0

1 1 ,06
7 ,46
1 1 ,00
1 0 ,10
1 0 ,00
9 ,30
1 0 ,14
1 1 ,14
9 ,10
9 ,20

12 , 0 1
1 3,0 0
5,4 0
1 9,0 0
1 4,4 6
1 1,0 2
1 4,0 0
1 8,0 0
4 4,2 1
d isk v .

ce lk ový
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:

kolo

bì h

p iv o

ce lk ový

15 ,0 0
14 ,3 0
12 ,0 0
16 ,0 0
16 ,4 3
10 ,3 0

5 ,35
6 ,30
5 ,00
1 1 ,14
1 2 ,57
1 1 ,52

èas

1 3, 0 0
1 5, 0 0
1 7, 4 0
1 8, 2 5
1 9, 4 6
2 0, 0 2
2 4, 0 0
3 0, 0 0
4 8, 2 1
-

b ody
45
35
30
26
23
20
18
16
14
0

H lavní k a te go rie - je dn otlivci - že ny
ob ec

jmé no
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šed i v áko v á Gab ri ela
Ro zsy p a lo v á Tere za
Sla vík o v á Jan a
Greg o r o v á Pet ra
Fi šero v á K ri s tý n a
H r oc ho v á Jin d ra

d ružs tvo

Par d ubi ce
Tý ni štì n ./O .
Par d ubi ce
Otr a do v
Pr o s tì jo v
Tý ni štì n ./ O.

1:
1:
1:
1:
1:
2:

Per n íkáøi
Per n íkáøi
Per n íkáøi
Tros ky
Tros ky

D ruž stva - závo d

1 .Tulac h
2 . Kus ý
3 . Kab riel
4 . Ben eš
5 . Vras pír
6 . Fi še r
7 . N ov otn ý
8 . Bar t oš
9 . Jav ù rek

N ej. Šla p and a
20
15
12
9
7
5
4
3
2

1:
1:
1:
1:
1:
2:

25, 3 5
30, 0 0
34, 0 0
40, 1 4
42, 4 0
34, 5 2

b ody
45
35
30
26
23
20

D ruž stva - seriál

1 . Zd e ch lin y
(K usý , Tul ach , B ar to š)
2 . Pivn í Sm rš• (Jav ùr ek , Vrasp ír, N o v o t ný )
3 . Per n ík áøi
(Kabrie l, Šed i v áko v á,
Roz sy pa lo v á, Slav íko vá )
4 . Tros k y
( Fišer, Ben e š, G r eg o ro v á, Fi šer o v á))

N ej. Šla p al

05 ,0 0
09 ,0 0
17 ,0 0
13 ,0 0
13 ,0 0
12 ,3 0

èas

1 . Še d i vák o v á
2 . Ro zsyp a lo v á
3 . Gr eg or o v á
Fi š erov á
5 . Sla v íko v á
6 . H r oc ho v á

20
15
12
12
7
5

4 : 0 1 ,2 5
4 : 0 1 ,2 6
4 : 1 0, 3 5
4 : 4 2 ,5 6

N ej. Bì h ák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

K abr iel
B ene š
Fi šer
Vra sp ír
Tu l ac h
N o v ot n ý
Jav ùr ek
K usý
B ar to š

1 . Pern íkáøi
2 . Zd ec hli ny
3 . Tro sk y
4 . Piv n í Sm r š•

(Kab riel , Šed i v áko v á,
Ro zsy p a lov á, Slav í kov á)
(K us ý, Tu lach , Bar to š)
(Fiše r, Be neš, Gr eg o ro v á , Fiše r ov á)
(Jav ùrek , Vrasp ír, N ov o t n ý)

N ej. Bì havk a
20
15
12
9
7
5
4
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

H roc ho v á
20
Slav ík o vá
15
Rozs y p alo v á 1 2
Šedi v áko v á
9
Gr eg o rov á
7
Fi šer o v á
5

N e j. Sa ve c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jav ùre k
Fi šer
K usý
K abrie l
N ov o tn ý
V rasp í r
B arto š
Tu lac h
B ene š

1 45
87
83
71

N e j. Savice
20
15
12
9
7
5
4
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slav íko v á
20
Šed i váko v á 15
Ro z syp al o v á 12
Gre g or o v á
9
H ro c ho v á
7
5
Fi še rov á

Sm í še né p áry
1 . Ro z sy p al ov á/ Bart o š
2 . Fi še ro v á/ Fi še r
3 . Gr e go ro v á/ Be neš

6

3 : 0 0,0 0
3 : 0 2,4 2
3 : 2 8,3 5

20
15
12
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SKUTEÈ TEL: 469 350 930
LAST MINUTE - DENNÌ AKTUALIZOVÁNO
STAÈÍ ZADAT POŽADAVEK NA TEL: 469 350 930
A DENNÌ VÁM BUDEME ZASÍLAT VÝBÌR NEJLEPŠÍCH
ZLEVNÌNÝCH ZÁJEZDÙ CESTOVNÍCH KANCELÁØÍ V ÈR
LAST MINUTE - NÁŠ TIP NA ÈERVENEC
TURECKO
11 nocí v hotelu*** letecky + P
ØECKO
11 nocí v apartmánu letecky
ØECKO
10 nocí v hotelu*** letecky + P
TUNISKO
10 nocí v hotelu*** letecky + P
DJERBA
10 nocí v hotelu *** letecky + P
BULHARSKO
11 nocí v apartmánu letecky
MALLORKA
10 nocí v hotelu *** letecky + P
KANÁRSKÉ OS. 7 nocí v apartmánu letecky
ITÁLIE
7 nocí v apartmánu + doprava
ITÁLIE
7 nocí v bungalovu + doprava + PP
CHORVATSKO
7 /10/ nocí v apartmá. + doprava + P
CHORVATSKO
7 /10/ nocí v apartmánu + doprava
ŠPANÌLSKO
7 nocí v hotelu*** + doprava + P
CHORVATSKO, ITÁLIE ubytování stan + doprava

8 990,6 990,9 990,8 990,9 990,7 990,10 990,9 990,3 990,5 490,5 990,4 490,7 990,3 490,-

CHATY, PENZIONY, HOTELY V ÈR A NA SLOVENSKU
A JEŠTÌ SLEVY PRO DÌTI / P - polopenze, PP - plná penze /
SKUTEÈ, PAL. NÁM. Po - Pá 9:00 -12:00, 13:00-17:00

KOSMETIKA
JANA DRAHOŠOVÁ (Nìmcová)
NABÍDKA SLUŽEB:
PÉÈE O PLE (hloubkové èištìní, barvení øas, oboèí,
depilace, masáž...)
VIZÁŽISTIKA, BARVOVÉ PORADENSTVÍ
SEMIPERMANENTNÍ ØASY
LÍÈENÍ DENNÍ, VEÈERNÍ, SLAVNOSTNÍ
PORADENSKÁ ÈINNOST
DISTRIBUCE KOSMETIKY Oriflame, Club 21...
Adresa provozovny: Jana Drahošová, Terezy Novákové 93, 539 44
Proseè u Skutèe, jana.drahos@seznam.cz
Objednávková služba na tel. èísle: 777 908 270, 469 321 131

Jitka Slámová - VPA
Poradenství v oblasti finanèního zajištìní a modelace produktù ÈP.
Tel.: 731 584 869 E-mail: JiSlamova@seznam.cz

NOVINKA! TRVALÁ NA ØASY
Zvýrazní pøirozenou køivku øas na dobu 2-3 mìsícù.
Okamžitým efektem je rozjasnìný pohled a optické zvìtšení
oka. Efekt je výrazný i u krátkých øas. Cena 200,-

