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Úřední funkci stavebního dozoru při stavbě kostela sv.
Mikuláše vykonával pardubický stavitel Boža Dvořák a dostal
za to 2500 K, za plány 800 K. Průběh a kvalitu prací, dodávky
materiálu a placení účtu a vyplácení mezd dělníkům a plynulé
zajišťování potřebných finančních prostředků denně sledoval
sám farář František Martínek. „Mezitím se dávky ustavičně
scházely, takže ač výplaty týdenní a jiné účty znamenitých
obnosů žádaly, žádné nouze jsem nepociťoval. Opravdu, Pán
Bůh to žehnal tak, že jsem říkal: Pán Bůh si to staví sám! Vesele
jsme stavěli. Dělnictvo samo slušně si vedlo, žádných
rozpustilostí nebylo mluveno, sem tam se zazpívalo. Šlo mi
hlavně o to, aby se stavělo poctivě. Hmoty jsem obstarával
nejlepší, stavitele /Jana Dočkala/ i mistra /Jana Bureše/ prosil
stále, aby na zedníky dohlíželi, aby práce konala se řádná. Jak
dalece se mi to podařilo, nemohu psáti, to budoucnost ukáže
sama. Ale co v mých slabých silách bylo, neopomenul jsem jistě
ničeho. Aby kámen byl dobře převazován nejen do líce, nýbrž i
dovnitř zdí pro jejich pevnotu stále jsem dohlížel. Na vápnu
jsem nešetřil, ale maltu „mastnou“ nařizoval, o čemž svědčí
nejlépe množství spotřebovaného vápna, téměř 400 metr. centů
bez vnějších omítek. Že by leccos při dobré vůli jinak býti
mohlo, netajil jsem, ale toho vinen architekt /Dvořák/, někdy
skoro podivín, aneb i prokázaně umíněné zlé vůle.“ Zřejmě tedy
vztah, styky a jednání Fr. Martínka a B. Dvořáka nebyly bez
problémů.
„Ach, jak čilý to byl život v těch dvou letech na

únor 2006

prosečském náměstí. Cihly sváženy ze třech míst, abychom
neuvázli: z Cerekvice dopravoval je svými povozy p. Ant.
Ventura, šest až deset fůr denně, z Radimi p. Josef Stehno
tolikéž, z Ouřetic u Chrudimě, nejsolidnější snad v Čechách
cihly a krytina dopravovány na nádraží Rychmburk a odtud „po
nápravě“ z ochoty dováželi je hodní sousedé českorybenští,
perálečtí a zderazští, koni i hovězinou. Když se tak někdy sjely
všechny ty povozy naložené cihlami, to byl rej! Prosečtí lidé
jakmile spatřili, že povozy jedou, už se sbíhali a ruče skládali,
moji lidé z fary také nelenili, velebný pán /kaplan Kotyza/
nestačil zapisovat, co kdo dovezl. Bylo to tak krásné, samý
nadšený život! Složeno bylo v několika okamžicích.“ Vápno se
hasilo ve dvou jamách proti stojanu u č. 2, voda se vedla po
plechových žlábcích. „Rolník Albín Kusý z Podměstí vozil
pilně písek ze své skály „v pekelných vratech“… To byla
soutěska, vysekaná úplně ve skále pískovcové, malý kousek
cesty prve než vyjdeš po silnici z Boru ke Proseči z lesa ven. Za
mého příchodu byla skála z obou stran vysekána do výše asi 2 a
1/2 metru. Kusýho skála padla na silnice a na kostel. Velebný
pán Kotyza udělal vtip, že „pekelný vrata“ se ocítily na kostele.“
Díky svědomitosti a přísnému dohledu far. Frant.
Martínka je zachován přesný soupis dodavatelů prací i
materiálu a zaplacených částek. Za 1 m3 výkopu se platila 1 K.
Za jednu korunu bylo 16 až 18 cihel nebo 10 tašek střešních od
firmy JUC Josef Tomášek z Vysokého Mýta.

Masopust
Masopust je třídenní lidový svátek, který se slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě a závisí na jejím datu a tedy
na Velikonocích. Velikonoce se ten který rok vypočtou takto: V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním
jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční
středy se vypočte potom takto: Od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční
středy. Masopust potom trvá ode dne po svátku Tří králů (6. ledna) až do úterý, které předchází Popeleční středě. Název Popeleční
středa je od tzv. "udílení popelce". Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli minulý rok.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo
přesvědčení, že v tento den má každý člověk jísti a píti co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o
"masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice.
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána.
Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam měla
zakázaný přístup svobodná chasa; mohli tancovat (k lítosti chasy pochopitelně) jenom ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů",
jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě
zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např.
medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často
dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a
mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z
radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci
muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že
pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
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Svoz velkoobjemového odpadu
Jak jsme psali již v minulém čísle Prosečského zpravodaje, bude nebezpečný a velkoobjemový odpad v letošním roce
svážen tak jako v minulém roce celkem 5 x - 4. března, 6. května, 1. července, 2. září, 4. listopadu. Zastávky a časy svozů zůstávají
stejné:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.00 hodin
8.15 hodin
8.30 hodin
8.45 hodin
9.00 hodin
9.15 hodin
9.30 hodin

Podměstí - u křížku
směr Bor-u fotbalového hřiště
směr Záboří-u Peškových č.p.88 Proseč
u prodejny v Záboří
pod okály-u Kovářových
u katolického hřbitova
Paseky-u dolní zastávky

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Paseky-u horní zastávky
Pastvisko-u zastávky
Martinice-u zvoničky
Česká Rybná-na křižovatce
Česká Rybná-u Dostálů č.p.153
Miřetín-u dolní zastávky
Miřetín-u hasičské zbrojnice

9.45 hodin
10.00 hodin
10.15 hodin
10.30 hodin
10.45 hodin
11.00 hodin
11.15 hodin

V letošním roce proběhne první svoz zkušebně už 4. března. Hlavním důvodem tohoto brzkého termínu je zkrácení doby
od posledního svozu (listopad).V loňském roce se opět stávalo, že občané dováželi odpad na určená místa již den nebo i více dnů
dopředu. Jak to potom na těchto místech vypadá, zná asi každý z nás.To je opravdu takový problém dovézt odpad až v den svozu a
určenou dobu? Je to takový problém pomoci obsluze sběrného vozu s nakládáním? Určitě pro většinu z nás ne. Poděkování patří
těm občanům, kteří na určitých místech s nakládáním odpadu svozové firmě pomáhají za ty ostatní nepořádníky.

Značení psů
Po zjištění, že ne všichni psi v Proseči a dalších místních částech jsou označeni evidenční známkou, tak , jak je povinností
každého držitele psa dle Obecně závazné vyhlášky obce Proseč č.2/2001, která byla Zastupitelstvem obce schválena dne
30.10.2001, žádáme všechny držitele těchto psů, aby si v účtárně na OÚ v Proseči o tyto evidenční známky požádali. Dle výše
uvedené vyhlášky je evidenční známka nepřenosná na jiného psa a její ztrátu nebo odcizení je držitel psa povinen oznámit na OÚ do
15-ti dnů.
Obecní úřad Proseč

Zpráva z matriky Obecního úřadu
Jubilanti únor
Vlasta Bukáčková Proseč
Květoslava Kvapilová Záboří
Jaroslav Zástěra Podměstí
Anna Zemanová Podměstí

70 let
70 let
70 let
70 let

Jozef Baláž Česká Rybná
Helena Skálová Záboří
Božena Zemanová Záboří
Marie Vacková Proseč

75 let
75 let
75 let
80 let

Narození
Veronika Marková Záboří

Rozloučili jsme se
Anna Talacková Česká Rybná
Vladimír Dostál Proseč
Stanislava Češková, matrikářka

Internet v perálecké knihovně
Knihovnice p. Holanová oznamuje, že byl do základní obecní knihovny v Perálci zaveden internet přístupný
veřejnosti každou středu od 16.30 do 17.30 hodin.

Pozvánka
Spolek paní a dívek z Litomyšle si Vás dovoluje pozvat na prezentaci unikátního projektuPaměť žen, která se koná dne 29. 3.
2006 v 19.00 v pivovaru litomyšlského zámku.
Každý je srdečně zván. Vstupné dobrovolné.

Co je Paměť žen?
Paměť žen je dlouhodobý mezinárodní projekt iniciovaný a koordinovaný Gender Studies,o.p.s., který probíhá již 10. rok a účastní
se ho týmy ze 7 zemí.
Těžiště projektu spočívá v zachycení životních zkušeností a názorů žen tří generací metodou biografických vyprávění, která
umožňuje vypravěčkám, aby samy určily, co pokládají ve svém životě za důležité, co chtějí sdělit a zachovat pro budoucí generace.
Životní příběhy desítek „obyčejných“ žen z nejrůznějších koutů bývalé východní Evropy jsou zdrojem neopakovatelných a
jedinečných pohledů na druhou polovinu 20. století.
V pražském archivu jsou uloženy stovky audiokazet a cédeček s nahrávkami a téměř 10 tisíc stran přepisů rozhovorů. V průběhu
posledních let vzniklo na jejich základě několik knižních publikací, rozhlasových pořadů, dokumentárních filmů (např. Válka v
paměti žen, vysílaná ČT2 22.5.2005).
O projektu, zkušenosti z desetileté práce, jeho výsledcích promluví Pavla Frýdlová, koordinátorka projektu, autorka jmenovaného
filmu, právě připravované publikace z rozhovorů Ženská vydrží víc než člověk a dalších.
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HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2005
Rozpočet obce na rok 2005 schválilo na svém zasedání dne 24.2.2005 zastupitelstvo obce v příjmové části ve výši
61,711.000,- Kč a ve výdajích ve výši 72,321.500,- Kč. Přijetí úvěrů bylo schváleno v částce 14,408.500,- Kč, splátky úvěrů a
půjček v částce 4,224.900,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z roku 2004. Schválený
rozpočet byl v průběhu roku na jednáních zastupitelstva dále upravován v příjmech na částku 67,445.400,- Kč a ve výdajích na
74,055.900,- Kč.
Skutečné příjmy k 31.12.2005 činily 68,351.357,- Kč, tj. plnění příjmů k upravenému rozpočtu na 101,3 %, výdaje byly
čerpány ve výši 74,609.353,86 Kč, tj. 94,7 % k upravenému rozpočtu. Hospodaření v roce 2005 skončilo schodkem ve výši
6,257.996,86 Kč, který byl kryt úvěry přijatými v průběhu roku 2005 na investiční akce
.
Poskytnutím dotací z Pardubického kraje a státních fondů došlo k vydatnému posílení rozpočtu na profinancování
plánovaných projektů na investiční výstavbu . Kromě dotace ze státního rozpočtu stanovené Krajským úřadem Pardubického
kraje ve výši 931.305,- Kč byly v roce 2005 obci poskytnuty dotace na níže uvedené akce:
- na výplatu sociálních dávek - ze státního rozpočtu - KÚ
- na veřejně prosp. práce a účelná prac. místa pro OÚ, MŠ, ZŠ - z ÚP Chrudim
- na zalesnění - ze St. Zemědělského intervenčního fondu
- na ochranu lesních porostů
- ZŠ na primár. prevenci a podporu volnočasových aktivit - KÚ
- na výdaje SDH - z KÚ
- od obcí na žáky navštěvující MŠ a ZŠ
- na výstavbu rodinných domů - 59 b.j. - ze St. fondu rozvoje bydlení
- na úroky z úvěru na technickou infrastrukturu u 59 b.j. - z KÚ
- na kanalizaci II. a III. etapa - ze St. fondu životního prostředí
- na kanalizaci II. a III. etapa - z KÚ
- na projektovou dokumentaci kanalizace IV. Etapa - z KÚ
- na úroky z hypotéčního úvěru - dvojdomky - 10 b.j.
- na vybavení sběrného dvora - z KÚ
- na plynofikaci obce - doplatek ze St. fondu životního prostředí

12.000,- Kč
294.225,- Kč
54.869,- Kč
22.412,- Kč
30.000,- Kč
36.315,- Kč
325.993,- Kč
24.122.280,- Kč
100.000,- Kč
16.990.163,- Kč
4.000.000,- Kč
250.000,- Kč
134.832,- Kč
150.000,- Kč
1.464.827,- Kč

Všechny účelové dotace přijaté v roce 2005 byly do konce roku vyčerpány a finanční prostředky použity na stanovený
účel. Podmínky spočívající ve stanoveném podílu finančních prostředků obce na realizaci jednotlivých akcí byly splněny.
V roce 2005 přijala obec hypoteční úvěr od České spořitelny ve výši 5,776.000,- na výstavbu rodinných domů 59 b.j.,
dlouhodobý úvěr na zajištění technické infrastruktury u 59 b.j. ve výši 4,632.500,- Kč. Splátky úvěrů, půjček a návratných
finančních výpomocí přijatých v minulých letech činily 4,230.471,06 Kč.
Jednotlivé investiční i neinvestiční akce v roce 2005 byly prováděny v závislosti na schváleném rozpočtu a na přijatých
dotacích. V loňském roce byla dokončena výstavba rodinných domů 59 bytových jednotek, včetně technické infrastruktury,
stavební úpravy objektu čp. 61 na rozšíření muzea dýmek, stavba chodníku v České Rybné. Pokračovaly stavební práce na
výstavbu kanalizace II. a III. etapa, stavební práce v České Rybné na úpravě obecního domku. Přípravné práce, vč. projektů
probíhaly na dalších investičních akcí kanalizace IV. etapa a výstavba chráněných bytů
Ostatní výdaje v roce 2005 na zabezpečení provozu celé obce a všech jejich zařízení byly čerpány v souladu s
poskytnutými dotacemi a se schváleným (upraveným) rozpočtem.
V celkových příjmech a výdajích obce jsou dále promítnuty půjčky občanům naší obce na opravy a modernizaci bytů a
rodinných domků z Fondu rozvoje bydlení. V roce 2005 bylo poskytnuto z tohoto fondu celkem šest půjček ve výši 550.000,- Kč,
splátky půjček, vč. úroků přijatých v minulém roce činily 450.596,15Kč.
Výsledkem hospodaření příspěvkových organizací obce v roce 2005 byl zisk - v základní škole ve výši 29.110,72 Kč a
mateřské škole v částce 121.838,32 Kč. Příspěvek mateřské škole od obce na provoz v roce 2005 činil 508.000,- Kč, základní škole
1,780.000,- Kč. Vzniklý zisk bude po projednání a schválení v zastupitelstvu obce převeden do rezervních fondů příspěvkových
organizací.
M. Zaninová účetní obce

Výherci vánoční soutěže v prodejně BALA - HANUSOVÁ
Radiomagnetofon s CD přehrávačem vyhrává:
p. Marie Pokorná - Proseč
p. František Jelínek - Františky
p. Emilie Vobejdová - Proseč
p. Dana Čermáková - Proseč

Hodinky vyhrává:
p. Lenka Tichá - Proseč

Ceny budou předávány od 15. 3. do 15. 4. v prodejně BALA - HANUSOVÁ
Výhercům gratulujeme!!!
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Centrum pro zdravotně postižené
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
detašované pracoviště CHRUDIM
Poskytování služeb osobní asistence - jak funguje v naší organizaci
Kromě jiných služeb pro zdravotně postižené občany zajišťujeme také služby osobní asistence v celém regionu bývalého
okresu Chrudim.
Co je to osobní asistence?
Osobní asistence je péče o klienta v jeho domácím prostředí a všude, kde se klient pohybuje v čase, kdy ji klient potřebuje.
Je to sociální služba, která i lidem s velmi těžkým postižením umožňuje žít tak jako těm, kteří je nemají.
Funguje tak, že jeden nebo více osobních asistentů pomáhá klientovi ve všech činnostech, které by dělal sám, kdyby
mohl.
Osobní asistenti pomáhají při uspokojování základních životních potřeb (při hygieně, oblékání, stravování apod.), při
pohybu, nákupech, vaření. Pomáhají i při uspokojování společenských potřeb (při komunikaci, studiu, zájmových činnostech...).
Klient si sám organizuje činnost osobního asistenta (pokud je toho schopen), vztah klienta a osobního asistenta je postaven
zejména na spolupráci, na partnerství a vzájemné podpoře.
Jeden asistent se může starat o více klientů nebo naopak více asistentů může pečovat o jednoho klienta. Snažíme se
vyhýbat častému střídání asistentů u klienta, ale bohužel někdy není jiná možnost.
Osobní asistence je často zaměňována s pečovatelskou službou, která na rozdíl od osobní asistence je domlouvána na
tzv.úkony, jako je např. nákup, úklid, pomoc s hygienou, donáška obědů, kdy každý úkon se hradí zvlášť podle sazebníku.
Pečovatelská služba je většinou poskytována pouze ve všední dny a jen např. od 8 do 16 hodin. Také existuje domácí ošetřovatelská
péče, kterou provádějí kvalifikované zdravotní sestry a jde vyloženě o zdravotní úkony, předepsané lékařem.
Komu službu poskytujeme?
Asistenty zajišťujeme buď k dospělým osobám (zdravotně postiženým nebo nemohoucím) do domácnosti a v místech
pohybu klienta nebo k dětem buďto také do domácnosti nebo do školy či školky.
Při asistenci ve školách a školkách je asistent s klientem po celou dobu vyučování i o přestávkách, během oběda, případně
v družině nebo zájmových kroužcích. Je možné, aby asistent zajišťoval i doprovod do školy a ze školy.
Je možné si zajistit osobního asistenta k dítěti i domů, ale v případě pobírání příspěvku Péče o osobu blízkou musí být
splněna podmínka celodenní péče (totéž platí i u dospělých). Pečující osoba má nárok na zařízení nezbytných osobních záležitostí,
také si může přivydělávat do určité výše nebo se připravovat na budoucí povolání apod. Ve všech těchto případech své
nepřítomnosti musí zajistit péči jinou dospělou osobou, tedy např. právě osobním asistentem. Nebo je celodenní péče také splněna,
pokud je v době práce osobního asistenta pečující osoba přítomna v domácnosti umožní jí to např. věnovat se druhému dítěti nebo
domácnosti tento druh asistence by se dal zařadit do tzv.odlehčovacích služeb.
Kdo má nárok na službu osobní asistence?
Poskytujeme tuto službu především zdravotně postiženým občanům (dospělým i dětem) se zdravotním postižením
jakéhokoliv druhu, ale i nemohoucím starým občanům.
Pokud nás kontaktuje klient, který má zájem o osobního asistenta, navštívíme ho v místě bydliště a provedeme šetření
formou bodovacího dotazníku z kterého vyplyne na kolik hodin osobní asistence má klient nárok. Samozřejmě ještě před
uzavřením smlouvy vyžadujeme lékařskou zprávu s diagnózou a doporučující osobního asistenta. Klientovi nemusí být poskytnut
plný počet hodin, na které má nárok to závisí na potřebách klienta, finanční situaci naší organizace a také na schopnosti klienta
hradit spoluúčast. Pokud se naší organizaci nepodaří zajistit finanční zdroje na práci daného osobního asistenta nebo se nedaří
sehnat asistenta, který by vyhovoval daným požadavkům, nemá klient vymahatelný nárok na tuto službu.
Co musí splňovat osobní asistenti?
Asistenty vyhledáváme my - z databáze zájemců nebo výběrem vhodných kandidátů z Úřadu práce. Klient může dát návrh
na určitou osobu, ale nemusí mu být vyhověno. Většinou totiž musíme z finančních důvodů dávat přednost asistentům evidovaným
na Úřadu práce (déle než půl roku). Osobní asistenci nemůže provádět příbuzný klienta.
Celou agendu kolem zaměstnávání asistentů provádíme také my (podklady pro mzdy, úhradu mezd, úhradu sociálního a
zdravotního pojištění, kontroly přítomnosti na pracovišti, kontroly spokojenosti klientů apod).
Osobní asistenti nejsou kvalifikovaní zdravotníci, na jejich vzdělání nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. Žádá se po
nich především ochota tuto práci vykonávat a přiměřené schopnosti vzhledem ke konkrétnímu klientovi (síla, šikovnost). Asistenta
si školí klient sám (nebo rodiče klienta) je to tzv. osobní asistence sebeurčující.
Od osobních asistentů vyžadujeme trestní bezúhonnost, prochází stručným školením zásad osobních asistentů, školením
o bezpečnosti práce, o protipožární ochraně, podepisují mlčenlivost, etický kodex...
Pokud asistent z nějakých důvodů klientovi nevyhovuje, může být (z oprávněných důvodů) vyměněn za jiného.
Kolik stojí osobní asistence?
Finance na pokrytí služeb osobních asistentů získáváme formou podávání žádostí o granty nebo dotace na různé státní
instituce nebo nadační fondy. Tímto způsobem jsme každoročně financováni hlavně z Krajského úřadu Pardubického kraje. Součet
všech těchto financí ale nestačí na pokrytí všech osobních asistentů, musíme se pak věnovat hledání dalších zdrojů a možností.
Klienti osobní asistence hradí pouze malou část ze skutečných nákladů (asi čtvrtinu):
- u dospělých klientů činí spoluúčast 25,-Kč/hod,
- u dětí 15,-Kč/hod.
Po 18 hodině a o víkendech činí sazba 40,-Kč na hodinu.
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Pokud klient není schopen hradit spoluúčast z vlastních zdrojů (důchod, dávky státní sociální podpory, mimořádné
výhody), může se pokusit získat peníze na úhradu spoluúčasti žádostí o dotaci nebo grant (většinou u různých nadací). S
vyplňováním žádosti o dotaci jsme ochotní klientovi pomoci. Naše organizace také může fungovat jako zajišťující organizace
tam, kde to podmínky grantu žádají. Je možné také získat prostředky formou sponzorského daru.
Jaké jsou další naše služby?
V Centru pro zdravotně postižené v Chrudimi, v Rooseveltově ulici poskytujeme především tyto služby: sociálněprávní poradenství (ohledně sociálních dávek, získávání mimořádných výhod apod.), vydávání různých formulářů žádostí,
prodej drobných kompenzačních pomůcek (hlavně pro nedoslýchavé), služby osobní asistence, poradenství ohledně
zdravotních pomůcek, informace o bezbariérových přístupech v Chrudimi, informace o činnosti svazů zdravotně postižených a
dalších organizacích v regionu, pořádáme společenské a kulturní akce.
Také provozujeme klub pro zdravotně postižené děti, kam se můžou přijít děti i s rodiči odreagovat od každodenních
starostí a povinností. Koná se každé úterý od 14 do 17 hodin.
Zájemci se mohou také přihlásit do klubu vozíčkářů, který u nás provozuje vozíčkář p.Netolický.
Kontakt: tel/fax: 469 620 320, mobil: 775 693 983, (adresa: Rooseveltova 594, 537 01 Chrudim)
Poskytované služby:
- Základní sociálně - právní poradenství.
- Prodej brožury Sociálně-právní minimum pro zdr. postižené (JUDr. Hutař), obsahuje přehled sociálních dávek a
příspěvků poskytovaných zdravotně postiženým občanům.
- Prodej baterií do sluchadel-Panasonic: PR13, PR675H, PR10 (230), Pro 312.
- Prodej dalších součástí do slechadel: tvarovky - hříbečky, dudlíky, hadičky.
- Zajišťování služby osobní asistence pro zdravotně postižené občany - dospělí i děti (zájemci o asistenci nebo
zájemci o práci osobního asistenta se mohou hlásit zde)
- Klub pro zdravotně postižené děti "Mumínek" - každé Úterý.
- K dispozici jsou různé formuláře žádostí (na průkazy ZTP, na pomůcky...)
- Poradenství a pomoc při žádosti o kompenzační pomůcku - máme prospekty od výrobců kompenzačních pomůcek,
informace o výrobcích, pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky.
- Pomoc při vyplňování a sepisování žádostí.
- Možnost doporučení k bezplatné konzultaci s právníkem z oblasti sociálního a důchodového zabezpečení a
pracovně právních vztahů (v Pardubicích).
- Informace o bezbariérové přístupnosti budov a objektů veřejného a kulturního charakteru - Chrudim.
- Informace o dalších občanských sdruženích v regionu atd.
- Orgaanizování společenských a kulturních akcí.
Připravujeme:
- Tiskoviny pro zdravotně postižené
- Klub vozíčkářů v Chrudimi
- Organizování odborných přednášek pro zdravotně postižené i pro veřejnost
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Rooseveltova 594
537 01 Chrudim
Tel.:469 620 320
Mobil: 775 693 983, 775 693 984
Kontaktní osoba : Ing.Hana Vohradníková
E-mail: czp.chrudim@iol.cz

IČO: 265 94 625
DIČ: CZ 265 94 625
Banka: Česká spořitelna a.s.Chrudim
č.účtu: 1141387389/0800
www.czp-pk.unas.cz

Otevírací hodiny pro veřejnost
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
-----

Detašovaná pracoviště:
Hlinsko
první čtvrtek v měsíci
Chrast
druhý čtvrtek v měsíci
Třemošnice
třetí čtvrtek v měsíci
Skuteč
čtvrtý čtvrtek v měsíci
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12:30 - 16:00
--12:30 - 16:00
14:00 - 16:00
---

(detašovaná pracoviště)
(úřední jednání)

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

nový klub pro zdrav. postižené
v Domě pečovatelské služby
na Městském úřadě
v kulturním domě

(dětský klub)
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Sháním v Proseči a okolí (i Žďárské vrchy) pro
rekreaci i bydlení dům, byt, chalupu, pozemek, les.
Nabídněte. Tel. č. 776 113 404
SKUTEČ TEL: 469 350 930
ZÁJEZDY NA LÉTO 2006 ZA SUPER CENY
V NABÍDCE 150 VYBRANÝCHCESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

CENOVÉ HITY NA ČERVENEC A SRPEN 2006
MAKARSKÁ CH. 7 /10/ nocí v penzionu+doprava+ P
7 980,MAKARSKÁ CH. 7 /10/ nocí v apartmánu + doprava
5 480,MAKARSKÁ CH. 7 /10/ nocí v apartmánu pro 4 os
13 160,CHORVATSKO
7 /10/ nocí ve stanu + doprava
3 890,ITÁLIE
7 /10/ nocí v apartmánu+ doprava
4 120,ŠPANĚLSKO
7 nocí v hotelu+ doprava+ P
8 990,ŘECKO
10 nocí v apartmánu letecky
9 690,ŘECKO
10 nocí v hotelu letecky + P
12 990,ŘECKO
9 nocí v apartmánu+ doprava
6 990,BULHARSKO
10 nocí v apartmánu letecky
10 290,TURECKO
10 nocí v hotelu letecky+ P
12 990,TUNISKO
10 nocí v hotelu letecky+ P
9 890,TUNISKO
10 nocí v hotelu letecky+ AL
12 590,P - polopenze, AL - plná penze včetně nápojů
!!! A NAVÍC JEŠTĚ SLEVY 5 AŽ 15% ZA VČASNÝ NÁKUP
NEBO DÍTĚ ZDARMA !!!
V ČERVNU CENY VÝRAZNĚ NIŽŠÍ !!!

AKTUÁLNÍ LAST MINUTE
EGYPT

11 nocí v hotelu**** letecky + AL

10 990,-

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
CELÉ SBÍRKY I VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ,
POZŮSTALOST PO SBĚRATELI.
Platím v hotovosti.
Informace: Tiskárna (vedle muzea)
Šemberova 124/I, 566 01, Vysoké Mýto
Tel. : 724 229 292

Firma Kadlec a spol. Proseč
oznamuje občanům, že je možnost
objednávat elektrospotřebiče za akční ceny,
které vychází každý měsíc v novinách PROTON
a akční výrobky firmy ETA.

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

Firma GRANO SKUTEČ
přijme
pro strojírenskou výrobu

vyučené strojní zámečníky s praxí.
Máme zájem o pracovité lidi, schopné
samostatné činnosti.
Informace na telefonu: 469 350 777
nebo osobně ve strojírně f. GRANO.

Základní organizace Českého svazu včelařů
Základní organizace Českého svazu včelařů v
Proseči upozorňuje spoluobčany na svoji nástěnku na
náměstí před Obecním úřadem. Mimo mnoha aktuálních
zajímavostí je v ní vyvěšen i adresný seznam místních
včelařů, kteří celoročně prodávají kvalitní regionální med.

Upozornění pro přispěvatele do
Prosečského zpravodaje:
Uzávěrka pro přijímání příspěvků do
Zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci !!!.

