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 Velikonoce

svátkem je Velký pátek - den biblického ukřižování. Pro 
křesťany to je čas nejpřísnějšího půstu. Kromě toho, že se na 
venkově nesmělo pracovat, přetrvávaly hlavně na vesnicích 
největší pohanské pověry, jako otevírání pokladů, víra v 
zázračnou moc studánek. Spalovaly se kočičky svěcené o 
Květné neděli. Velikonoce vrcholily Bílou sobotou, kdy se 
vrátily zvony z Říma, jedly se pokrmy doplněné jarní zeleninou 
a bylinami, velikonoční sekaná. V neděli na Boží hod 
velikonoční světili faráři přinesené mazanace, chlapci chodili 
na koledu pro malovaná vejce, které barvily dívky. Pondělí 
velikonoční vynikalo pomlázkou, šviháním děvčat proutky. 
Význam tradice je z dob předkřesťanských - mladé mízou se 
plnící větvičky byly symbolem plodnosti. Darované vajíčko 
znamená vyznání lásky. Místní zvyky mají dodnes odlišnosti, 
například někde přebírají aktivitu v pondělí dívky a polévají 
chlapce vodou. Se svátkem jara mají  Velikonoce spojenou 
tradici vynášení    morany nebo   smrtky   představující   zimu a

 konec její vlády.

Nejvýznamnější křesťanský svátek Velikonoce, je 
prostoupen množstvím lidových obyčejů. Snad pro jeho 
historii, kde se mísí pohanské zvyky s náboženskou liturgií, 
která mu přisuzuje symboly utrpení a zmrtvýchvstání Krista, je 
původ některých obrazů nejasný. Pro veřejnost konce 
dvacátého století zůstal stále živý hlavně zvyk velkého úklidu v 
domácnostech, který má rovněž vyšší smysl. Velikonoce 
začínají Květnou nedělí, která zahajuje pašijový týden. V 
kostele se světí pruty z jív - kočičky, procesí věřících dřív 
vycházelo z kostela do polí. Pašije, příběh ukřižování a 
znovuzrození Krista, znázorňují křížové cesty v kostelích i 
volném prostranství. Škaredá Středa měla ráz úklidu. Nazývala 
se také Sazometná, podle zvyku smýčení domů a komínů. 
Tradovalo se, že takový důsledný úklid vyhání zlé duchy z 
domu. Zelený čtvrtek podle příjezdu Krista do Jeruzaléma a 
jeho vítání ratolestmi má další zvyk v točení řehtaček a klepání, 
protože podle tradice v ten den odlétají zvony do Říma. 
Hospodyně také pekly jidášky z kynutého těsta jako připomínku 
na apoštola,  který  Krista   před   jeho  popravou zradil. Pietním 

Financování stavby katolického kostela v Proseči 
dopadlo zcela jinak, než si to biskupství a farář Frant. Martínek 
na začátku stavby představovali. Náboženská matice, od které 
čekali nejvíce, nedala vůbec nic. Byl to fond, spravovaný 
ministerstvem kultu  a vyučování. Nepomohlo zde ani to, že 
intervenoval poslanec říšské rady Frant. Udržal, spolužák 
Martínkův. Od patrona farnosti, od rodiny Beckingů, se 
podařilo vymoci 2000 K, a to až r. 1916 po dlouhém dopisu, v 
němž Fr. Martínek předestřel, že novostavba zvýšila hodnotu 
velkostatku a tím majetek Beckingů, a to z darů a obětí i 
chudých lidí. Věž kostela bude volat do nebe:“Die Armen haben 
mich gebaut, der Reiche, der Patron liess sich meinen Preis 
bezahlen!“ /Postavili mě chudáci, boháč, patron si nechal mou 
cenu zaplatit!/ Nic nedali, ač požádáni, Apoštolské Veličenstvo 
císař František Josef I. /vyhořelé Proseči r. 1868 daroval 1000 
zl./, Jeho Eminence kard. kn. arcibisk. Lev ze Skrbenských, 
olomoucký arc. Bauer. Podpůrný spolek sv. Bonifáce z 
Paderbornu věnoval 1200 K, pražský spolek sv. Bonifáce 6000 
K, prosečská katolická rajfajzenka 6077 K a bezúročný úvěr, 
fond katol. hřbitova 800 K, Občanská záložna 150 K. Největší 
dar od jednotlivců darovala Antonie Červencová, rodem 
Petrová z Proseče č. 9, /měšťanka v Prachaticích, která koupila v 
Proseči č. 134 pro svého synovce Josefa Petra/ a to 6201,78 K. 
Dalšími dárci byli Fr. Martínek 1000 K, far. v. v. Jan Macháček 
900 K, Th. Jonáš č. 66 464 K, Marie Vilímková č. 49 535 K, 
kapl. J. Nováček 655 K, far. Al. Kopecký, N. Hrady 360 K, po 
200 K např. Marie a Kateřina Rožkovy z č. 6, dlouhá řada dárců 
po 100 K, Petrovi  z Horničky   300 K, říd. uč. Ant. Trkal  110 K,  

cerekvický kaplan, prosečský rodák Antonín Vobejda 150 
K.Všech darů k 24. 4. 1916 bylo 54 170 K, součet všech nákladů 
na stavbu 63 679,25 K, takže dluh činil 9 509,25 K. „Byly tu jen 
mé usilovné snahy, mé chudé, pracovité ruce a upřímná srdce 
mých chudých, ale věrných a dobrých duchovních dětí. Byl to 
chrám každým tím kamenem, každým hřebíkem, každou 
třískou náš,“ zhodnotil stavbu Fr. Martínek.

V sobotu 5. července 1913 odpoledne přivítal oddíl 
čestné jízdy o 30 koních provázen 8 kočáry biskupa Josefa 
Doubravu v Rychmburku, nezvyklé množství lidu s hudbou pak 
u kříže v Podměstí, školní mládež a duchovenstvo u slavobrány 
při vchodu do náměstí, kde po 6 ranách z hmoždířů zazněla 
hudba a uvítací projev starosty V. Petra, jednatele Sv. jos. 
Jednoty J. Nováka, patronátního komisaře Sigmunda a 
družičky. Biskup uložil ve starém presbytáři ostatky sv. 
Theodora, večer v 7. hod. začaly světící obřady hodinkami u 
ostatků. V neděli ráno po střelbě kněží obcházeli chrám, stříkali 
svěcenou vodu se všech stran za latinských zpěvů In nomine 
Patris et filii et spiritus sanctis responsorii. Ostatky byly neseny 
kolem kostela, lid byl vpuštěn do chrámu a B. Dvořák zazdil 
ostatky do hlavního oltáře. Následovala mše a závěrečná 
promluva do 12 hod. V neděli odpoledne bylo biřmováno 240 
dospělých. Večer si biskup prohlédl městečko, nový hřbitov a 
vysázený Pánův kopec. V pondělí 7. července se konalo 
biřmování mládeže v počtu 200 a zkouška z náboženství ve 
škole. O 5. hod. odp. nastalo loučení nelíčené, tklivé s 
doprovodem ke kříži v Podměstí, jízda a kočáry opět až do 
Rychmburku.
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Prořez větví
Vážení občané,
opět připomínáme všem, kteří sousedí svými zahradami a sady s místními komunikacemi, aby  ve vhodnou dobu provedli 

prořez svých stromů, které přesahují svými větvemi až do prostoru nad uvedené komunikace. V době, kdy je třeba těmito úzkými 
uličkami projíždět (popeláři, obecní traktor atd.), nastává řidičům problém, aby se do těchto míst vůbec dostali a bez problémů 
projeli. Děkujeme.                                    

                                                                                                                                                                       

Jarní úklid 
Po letošní opravdu dlouhé zimě se už většina z nás těší na jaro, které je už neodvratně tady. Všichni si určitě přejeme, 

abychom mohli po této zimě žít v  pěkně upraveném prostředí. Proto opět žádáme všechny občany, aby se každý dle svých možností 
spolupodílel na úklidu před svým domem, na své zahrádce a v blízkém okolí. Budeme rádi, když se do těchto úklidových prací 
zapojí osadní výbory a budou příkladem pro ostatní občany.

Žádáme rovněž i naše chalupáře, aby se do tohoto jarního úklidu zapojili. Za veškerou vaši pomoc  předem děkujeme. 

Komunální odpad 2006
               Tak jako v loňském roce budeme i letos svoje popelnice značit evidenčními známkami.
Kdo  již zaplatil za odpady, dostal při placení tuto známku, která musí být do konce měsíce března na popelnici nalepena. Od 
1.dubna nebude popelnice bez evidenční známky s letopočtem 2006 vyvezena. Proto nezapomeňte popelnici označit!

                                                                                                                                                                            Obecní úřad Proseč

Ptačí chřipka 

Virové podtypy
Virus chřipky typu A má 16 H a 9 N podtypů. Pouze viry podtypů H5 a H7 mohou způsobovat u lidí onemocnění chřipkou. Ne 
všechny způsobují vážnější problémy. Vzhledem k současným poznatkům víme, že viry s podtypy H5 a H7 mohou stejně jako 
jiné zmutovat a stát se nejen pro ptačí populaci velmi nebezpečnými. 
H5N1
Podtypem chřipkového viru typu A je i vir ptačí chřipky H5N1. Hostitelem tohoto viru jsou ptáci, jak ti divoce žijící, tak i drůbež v 
chovech. První zmínky o viru jsou z Itálie z počátku minulého století, virus byl poprvé izolován v Jižní Africe v roce 1961. 
Genetika
Při zkoumání genetické skladby viru bylo zjištěno, že všechny jeho součásti jsou ptačího původu, tedy že virus neobsahuje žádný 
lidský genetický materiál. Viry nalezené ve Vietnamu a Thajsku jsou díky genetické skladbě odolné proti jinak funkčním 
antivirotikům - amantadinu a rimantadinu. Oseltamavir a zanamavir mají pozitivní odezvu na tento kmen H5N1. 
Ptačí chřipka u ptáků
Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění, které zejména infikuje ptáky, méně často prasata. Mezi domácími ptáky se nákaza šíří 
nejrychleji, onemocnění se však vyskytuje i u divokých ptáků. Jedná se o nemoc pro daný druh vysoce specifickou, která však za 
určitých mimořádných okolností může tuto mezidruhovou bariéru překonat a infikován může být i člověk. 
Jak se u ptáků projevuje?
U ptáků se onemocnění projevuje ve dvou formách. Při lehčí bývá příznakem jen zježené peří, nebo méně početné snášky vajec. 
Těžší forma je pro ptáky vysoce nakažlivá a vede k úhynu velmi záhy po nákaze. Onemocnění postihuje velkou část vnitřních 
orgánů a úmrtnost nakaženého ptactva za 48 hodin po nakažení dosahuje 100%. 
Jak přenáší ptáci ptačí chřipku?
Nakažení ptáci ji přenášejí slinami, nosními sekrety a trusem. Nákaza se dále šíří kontaktem zdravých ptáků s nemocnými nebo s 
jejich výměšky. Přenos na lidi je zatím možný pouze kontaktem s kontaminovanými ptáky nebo jimi znečištěnými povrchy. 
Dokladované případy přenosu ptačí chřipky
Dosud dokladované případy přenosu nákazy na člověka pochází z venkovských oblastí, kde mnoho chovatelů nechává drůbež, aby 
se volně pohybovala. Díky tomu se nákaza jednoduše šíří do obydlí a třeba i na místa, kde si hrají děti. Právě ptačí trus, který 
znečišťuje okolí a povrchy, obsahuje velké množství virových částic. Avšak vzhledem k tradičním chovatelským návykům a faktu, 
že drůbež je hlavní složkou asijské stravy, není vůle toto počínání chovatelů změnit. Zatím však nebyl zaznamenán případ nákazy z 
vařeného jídla či vajec. 
Šíření nákazy ptačí chřipkou na člověka není jednoduché
Šíření nákazy z ptáků na člověka neprobíhá jednoduše. Z dosud zaznamenaného relativně malého počtu příkladů přenosu vyplývá, 
že přenos není jednoduchý a že při expozici identickému zdroji onemocní pouze někdo. Příčiny jsou zatím neznámé. 

Zpráva z matriky Obecního úřadu

Stanislava Češková, matrikářka

Jiřina Loskotová, Záboří                         70 let
Jaroslava Lacmanová, Česká Rybná       70 let
             

Jubilanti březen Rozloučili jsme seNarození
Tereza Macháčková, Podměstí Marie Zachová, Proseč



Informace z Perálce

K hospodaření a významné činnosti  obce Perálec v roce 2005
=============================================

Na veřejném zasedání  zastupitelstva obce dne  28.2.2005 byl schválen  rozpočet   Obce Perálec pro rok 2005, v 
příjmové části ve výši 2.090.000 Kč a  ve výdajové části ve výši 1.938.000 Kč. Použití rozdílu ve výši 152.000 Kč bylo 
naplánováno na splácení pravidelných splátek úvěrů přijatých obcí v roce 1999 a v roce 2003.

V  průběhu roku 2005 byly obci poskytnuty tyto dotace:
-  z POV na projekt čp.40 a na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z EU ve výši  189.000,-Kč 
-  od KúPk  na internetizaci  obecní knihovny ve výši 25.000 Kč,
-  od KúPk  na výstavbu veřejného osvětlení a přípojek NN k novým stavebním parcelám ve výši   59.840 Kč,
-  od  úřadu práce  na veřejně prospěšné práce ve výši 7.157 Kč.

        V souladu s poskytnutím a čerpáním těchto dotací a v souladu s potřebami obce byly v průběhu roku pravidelně prováděny 
rozpočtové změny. Upravený rozpočet po všech provedených změnách dosáhl ke konci roku výše v oblasti příjmů 2.838.000 Kč a v 
oblasti výdajů 2.686.000 Kč.  Skutečnost dosažená k 31.12.2005 činila v příjmech 2.838.408,76 Kč, což představuje k upravenému 
rozpočtu plnění na 100,0 % a ve výdajích 2.456.740,26 Kč, což představuje k upravenému rozpočtu plnění na 91,5 %.

        Největší rozpočtovanou akcí bylo zpracování projektové dokumentace na „Centrum turistických služeb v Perálci v čp.40“ 
/pořiz.cena 130 tis.Kč/ a podání žádosti o poskytnutí dotace z prostředků EU na realizaci  výstavby, /pořiz. Cena 140 tis.Kč/. Pro 
objasnění čtenářům uvádíme, že výstavba centra turistických služeb je plánována rekonstrukcí současného pohostinství. Žádost o 
přidělení dotace z EU  byla  podána, ale bohužel   z důvodu   převisu  žádosti v oblasti cestovního ruchu  nebyla kladně vyřízena..  
Zastupitelstvo obce bude o přidělení dotace usilovat i v následujících letech. Všichni si uvědomujeme, že zřízení centra by výrazně 
posílilo kulturní život nejen v naší obci, ale i v rámci mikroregionu Maštale.

Další významnou událostí v roce 2005 bylo  655.výročí od první zmínky o obci Perálec, 125. výročí od postavení 
perálecké  školy a 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů  Perálec . K těmto příležitostem byla vydána publikace „O 
historii obce Perálce“, která se setkala s velkým ohlasem, zejména u starších ročníků občanů a rodáků obce z okolí. Dále byla v 
obecním sále, ve dnech 25. a 26.6.2005 uspořádána již čtvrtá výstava „Z historie obce“ a v budově místní základní školy výstava 
historických dokumentů a výtvarných prací žáků školy.  
          Sbor dobrovolných hasičů Perálec oslavil svoje výročí uspořádáním  „Soutěže v požárním sportu“ v sobotu 18.června ve 
sportovním areálu ve Zderazi.  Soutěže se zúčastnilo  také, k výročí nově založené, družstvo peráleckých  žen-hasiček o 
obhájilo 1.místo.
          
          

                                                                                                                                                     
                                                                                                 

                                                                                                                            

    V letošním roce oslav paní  starostka Milada Drahošová, 
převzala dne 5.prosince 2005 z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR pana Lubomíra Zaorálka, 
„DEKRET“ na  udělení znaku a praporu pro OBEC 
PERÁLEC.

      Oslavy obce  byly zakončeny  koncertem pěveckého souboru 
SLAVOJ CHRUDIM v kostele sv.Jana Křtitele v Perálci.
   Na vydání publikace a uspořádání uvedených akcí obec 
vynaložila 42.907 Kč, příspěvky sponzorů činily 22.000 Kč. 
      Na provoz základní a mateřské školy poskytla obec dotaci ve 
výši 330.000 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace  základní 
školy skončilo ke konci roku ztrátou ve výši 1.918,41 Kč, která 
b u d e  u h r a z e n a  z  r e z e r v n í h o  f o n d u  š k o l y .

Milada Drahošová-starostka obce
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SOBOTA 29. DUBNA 2006 9 - 18 HODIN
„PODMĚSTÍ U SOUKALŮ ČP. 11“

Co můžete darovat? Z minulých sbírek je vám známé, že oblečení všeho druhu je vítané. Dámské, pánské ale i dětské. Dále 
lůžkoviny, ručníky, přikrývky, deky, peřiny, peří, spací pytle, školní potřeby, sportovní potřeby, batůžky, hračky, nádobí, příbory, 
talíře, hrnečky… Přihlížejte k darovaným věcem, aby byly funkční, čisté a spravené. Jako pokaždé rádi přijmeme známky sběratelů 
z došlých dopisů, s patřičným okrajem, dále odložené brýle, třeba i poškozené. Požadavek brýlí je zvláště pro Afriku. Silný svit 
slunce škodlivě působí na zrak. Sbírka je humanitárního charakteru. Budeme vděčni, přispějete-li možnou finanční částkou na 
dopravu.
                                                                                                                                                                                  Děkujeme Vám  

Jarní humanitární sbírka
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     Stalo se již tradicí, že se mikroregion Toulovcovy Maštale stává v první polovině měsíce června cílem stovek nadšenců jízdy na 
horském kole v krásné přírodě. Již pětkrát se zde uskutečnil závod horských kol pod názvem Autor Cyklo Maštale aneb Za 
Toulovcem na kole.

      Letos 10. června se uskuteční 6. ročník bikového maratonu, který je opět zařazen do seriálu AUTHOR MARATON TOUR.
Centrum závodu bude jako tradičně v Proseči na náměstí, pro závodníky je připraveno široké spektrum tratí podle schopností a 
věku účastníků.

Pořadatel Dům Sportu Stratílek Litomyšl a Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

Datum konání               10. června 2006; Proseč -náměstí

Trasy               

Prezentace  
   

Start  

  

Občerstvení           

Předpis -

           

100 km, 50 km, 25 km, 20 km, 12 km, 6 km, 1 km  a 300 m.
 20 km určeno pro rodiče s dětmi na trekingových, crosových či MTB kolech.
 Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude 
 diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Mapy           Mapa se zákresem tratí bude ve velkém formátu umístěna na informační tabuli v centru Proseče a  na 
 www.mastale.cz. Po zveřejnění, které je plánováno na 1. 5. 06 bude možné vyznačenou  trať  50 km (100 
 km  = 2 x 50 km) mimo přírodní rezervaci projet.
pátek 9. 6. od 17:00 do 22:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (centrum závodu)
 sobota 10. 6. od 6:00 do 9:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (centrum závodu)
Na náměstí v Proseči
 Předpokládaný start  hlavní kategorie  je 10.00 - 11.00 hodin. Starty dalších kategorií budou upřesněny.

Cíl  Pod vítězným obloukem na náměstí v Proseči.
 Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 17:00 hod.

Přihlášky  Elektronicky: na webových stránkách www.mastale.cz/mtb2006 do 8. 6. do 24.00 h
 Osobně: 9. a 10. 6. 2006 u prezentace
 Jako variabiní symbol uveďte rodné číslo .
 Upozornění: účastníci, kteří nedosáhnou do 10.6.2006 věku 18 let, přiloží k přihlášce nebo u prezentace 
 písemný souhlas zákonného zástupce.   Bez tohoto písemného souhlasu nebudou  připuštěni  k závodu.
 Přihlášení závodníků se počítá připsáním platby na účet pořadatele.
 Přihlášení si musí kontrolovat, zda jsou zaregistrováni.
 Ten, kdo uvede v přihlášce e-mail, bude automaticky obeznámen: o přijetí přihlášky,  o přijetí platby, 
 o  chystaných akcích, o problémech s  přihlášením

Číslo účtu  196069041/0300
Záloha na  čip  Čipy budou pro kategorie od 6 km výše. Záloha na čip ve výši 1.000,- Kč se bude vybírat u kategorií, které 

 nemají tričko v ceně startovného. 
 Ostatním závodníkům bude tričko vydáno až po vrácení čipu. 

Storno  Startovné se v případě neúčasti nevrací.
Ceny                                   Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii jsou připraveny poháry a věcné ceny, pro hlavní kategorii  

 100 km  muži a 100 km ženy budou vypsány finanční prémie ve výši 2.000,-, 1.000,- a 500,- Kč.          
Tombola                          Po vyhlášení vítězů bude probíhat losování tomboly ze startovních čísel  (mimo kategorie1 km a 300 m).  

 Hlavní cenou tomboly je MTB kolo Author.
Občerstvovací stanice na trati:100km 3x na 25 km, 50 km a 75 km, 50km  1x na 25 km   

Informace V prostoru prezentace a u startu stánek s informacemi
 mastale@mastale.cz; www.mastale.cz/mtb2006; www.stratilek.cz

Informační centrum Proseč - 469 319 413; Dům Sportu Stratílek Litomyšl
!!! V Proseči se  nenachází žádný bankomat !!! nejbližší bankomat v těchto městech: Vysoké Mýto, Skuteč, 
Hlinsko, Polička, Litomyšl

Program Pátek 9. 6. 2006
17:00 -22:00 hod.  Prezentace v prostorách ZŠ Proseč ( centrum závodu )
18:00 hod.  Prezentace trati
Sobota 10. 6. 2006
6:00 -9:00 hod. Prezentace v prostorách ZŠ Proseč (konec prezentace  45 min. před startem)         
16:00 hod. Vyhlášení vítězů
17:00 hod. Vyhlášení tomboly ( hlavní cena kolo Author )
20:00 hod   Bikerská noc s  živou kapelou   
všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí

-pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem
-všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol. Základní 
podmínkou účasti je bezvadný stav kola, u účastníků mladších 18 let souhlas rodičů, cyklistická přilba, 
kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu a rukavice na rukou, které mohou mít zkrácené 
prsty
-závod se jede za omezeného silničního provozu
-doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění
-protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel, 
protest můžete podat u hlavního rozhodčího po zaplacení 200 Kč
-pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu 

 Author cyklo Maštale 2006 
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K O S M E T I K A
JANA DRAHOŠOVÁ (NĚMCOVÁ)

Adresa provozovny:
Jana Drahošová

Terezy Novákové 93
539 44 Proseč u Skutče

Objednávková služba na tel. čísle:
469/321 131    777/908 270

Výhody depilace cukrovou pastou:
  - pasta má teplotu lidského těla
  - nejsou na ni alergie (složení voda + cukr)
  - strhává se po směru růstu chloupků = MENŠÍ BOLESTIVOST
  - nedochází k přetrhávání chloupků
  - depilace chloupků od 3 mm délky
  - chloupky řídnou, slábnou a místy přestávají růst

NABÍDKA SLUŽEB:
  PÉČE O PLEŤ (hloubkové čištění, barvení řas, 
  obočí, depilace obličeje i celého těla, masáž…)
  VIZÁŽISTKA, BARVOVÉ PORADENSTVÍ
  SEMIPERMANENTNÍ ŘASY
  TRVALÁ NA ŘASY
  LÍČENÍ (denní, večerní i slavnostní)
  DISTRIBUCE ZNAČKOVÉ KOSMETIKY (Oriflame, Club 21, …)
  PORADENSKÁ ČINNOST

N O V I N K A !
PANDHY´S = sladká depilace

3

Dobrovolný spolek TOULOVCI
a

SDRUŽENÍ OBCÍ
TOULOVCOVY MAŠTALE

Vás zvou na

5. MAŠTALSKÝ BÁL
... MAŠKARNÍ ...

který bude
na velikonoční neděli 16. dubna 2006 ve 20 hod.

v sále sokolovny v Proseči

Po úspěšných minulých letech ponecháváme
program téměř bez změny. Tedy:

- divadlo bývalých žáků ZŠ
- soutěž pro smíšené páry
- Toulovcova tombola TOUTOM
- vyhodnocení nejlepších masek
                           (žádná nepříjde proniczanic)
- hraje kapela BETL BAND

Vstupné:
- přeprodej - 40,-
- prodej na místě - masky 40,-
- prodej na místě - 60,-
Předprodej: - IC Proseč a IC Poříčí u Litomyšle
                      - DROPA Mundil - Proseč náměstí
Informace: IC Proseč - 469 319 413

Těšíme se!
TOULOVCI A SOTM



Sháním v Proseči a okolí (i Žďárské vrchy) pro 
rekreaci i bydlení dům, byt, chalupu, pozemek, les.
Nabídněte.   Tel. č. 776 113 404

Upozornění pro přispěvatele do
Prosečského zpravodaje:

Uzávěrka pro přijímání příspěvků do 
Zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci !!!.

AUTOŠKOLA V PROSEČI

Autoškola ABC Hlinsko ve spolupráci
s Obecním úřadem Proseč vyhlašuje

ZAHÁJENÍ KURZU
 V PROSEČI

   pro tyto druhy řidičských oprávnění:
   B - osobní automobil 18 let
   AM - mopedy 15 let
   A1 - motocykly do 125 ccm 16 let
   A - motocykly 18 let
   C - nákl. automobil 18 let
   E - přívěsy nad 750 kg 18 let

 (od 1. 7. 2006 bude hodnocena jízda s vozidlem bez
 příslušné skupiny řidičského oprávnění pokutou ve

 výši 25.000 - 50.000,- Kč)

 Zahájení se koná v úterý 11. 4. 2006
 v 15.30 hod. v zasedací síni Obecního úřadu Proseč,   
 kde budou poskytnuty veškeré informace.

 Kontakt: p. Šlemr  tel. 606 279 141

PALIVOVÉ DŘEVO

* buk - odřezky pytlované 15 kg ...2,90 Kč/kg
* buk - odřezky volně …………….1,00 Kč/kg
* buk - krajiny ve svazcích ………0,75 Kč/kg

Množstevní slevy, ceny bez DPH 

                                DIPRO, výrobní družstvo invalidů   
                   539 44 Proseč u Skutče 149

                                   469 321 191-4, 731 478 157
                                   
                                   e-mail: 

http://www.dipro-prosec.cz
dipro@dipro-prosec.cz

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

AKTUÁLNÍ LAST MINUTE

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

V ČERVNU VÝRAZNÉ SLEVY   P - polopenze,  PP - plná penze
    !!! ZA NAŠE SLUŽBY SE NEÚČTUJÍ PŘÍPLATKY !!!

EGYPT                        11 nocí v hotelu**** letecky + AL    11 990,-


