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Vážení čtenáři
Redakce Prosečského zpravodaje 

děkuje všem těm, co se v uplynu-
lém roce svými pěíspěvky podíleli na 
obsahu jednotlivých čísel a těší se na 
další spolupráci v roce 2009. Jim a všem 
čtenářům přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků, bohatého ježíška:) a 
mnoho štěstí a pohody v novém roce.

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám popřáli klidné a spokojené prožití vánočních 

svátků. Přejeme Vám také pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v nadcháze-
jícím roce.

                                                                         Zastupitelstvo obce Proseč

Sněhové vločky k zemi se snáší, vítr si s nimi pohrává,
na okna kreslí mráz ledové květy a vánoční čas nastává.
Zastav se na chvíli, obrať tvář k nebi
a zapomeň na své starosti 
a nech, ať ty vločky, co na lících tají,
zvěstují chvíle radosti.

KINO PROSEČ přeje všem čtená-
řům a divákům klidné prožití vánoč-
ních svátků, mnoho osobních úspěchů a 
filmových zážitků v novém roce.

Zachovejte nám přízeň:)

            za kolektiv kina Jan Řebíček
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KINO PROSEČ
 

prosinec
23.12. 18hod Pohádky pod sněhem
60 min pohádek pro děti

28.12. 18hod Tropická bouře
USA/2008/103min/akční kom./od 15 let

leden 2009
4. 1.  18hod Quantum of Solace
USA/2008/107min/akční/od 12 let

11.1. 18hod Děti noci
ČR/2008/80min/drama/od 15 let

18.1. 18hod Poločas rozpadu
SR/2008/100min/černá komedie/od 15 let

25.1. 18hod Disaster Movie
USA/2008/90min/komedie/od 12 let

únor
1.2. 18hod Absurdistan
Tur./2008/88min/komedie/od 12 let

8.2. 18/20hod Hlídač č. 47
ČR/2008/108min/drama/od 15 let

15.2. 18hod Sněženky a Machři po 25 letech
ČR/2008/104min/komedie/přístupný

22.2. 18hod Madagaskar
USA/2008/90min/anim/dabing/přístupný

www.prosec.cz/kino

Na Pasíčkách již začínají vánoce!
Je sice 2.prosince, ale v areálu 

Záchranné stanice Pasíčka je již ozdoben 
krásný vánoční strom. Letos se o výzdobu 
postarala mateřská škola Proseč. Všechny 
ozdoby jsou ručně dělané a pouze z pří-
rodního materiálu, takže na Štědrý den si 
na stromku pochutná spárkatá zvěř žijící 
ve stanici.

Po celý prosinec budou jezdit na Pasíčka 
již předem nahlášené mateřské a základní 
školy z celého Pardubického kraje. Každý 
kolektiv dělá sbírku krmiva pro zvířátka, 

kterou předá v expozici pod již zmíněný 
vánoční strom. Za tuto sbírku jsme velice 
vděčni, protože obdarovaným krmivem 
jsme schopni krmit i několik dalších 
měsíců. 

Pro každý kolektiv je zde napečené 
cukroví a děti si odvezou jako poděkování 
pohlednici se zvířátky ze stanice. 

Expoziční areál Záchranné stanice se 
po ukončení vánoční akce opět uzavře 
a zprovozněn pro veřejnost bude až od 
dubna 2009 a to pouze o víkendech od 
10.00 do 16.00 hodin.

Pro mateřské, základní a speciální školy 
Ekocentrum Pasíčka připravilo nabídku 
nových programů v areálu stanice do které 
je možné se nahlásit již od ledna 2009. 
Tato nabídka platí pro všechny všední 
dny. 

Krásné předvánoční období přeje za 
pracovní tým Ekocentra a Záchranné sta-
nice Pasíčka Majka Cachová.

Češi třídí odpad jako jedni z nejlepších v Evropě OÚ Proseč informuje 
Výše poplatku za svoz komunálního 

odpadu pro rok 2009 je stanovena na 
500,- Kč na osobu.

Vánoce jsou křesťanskými svátky, které 
každoročně oslavují zrození Ježíše Naza-
rethského. Na jejich počest se konají spe-
ciální bohoslužby.

Roku 354, byly Vánoce, jakožto křesťan-
ský svátek, oficiálně uznány papežem 
Liberiusem a to k datu 25. prosince. Poně-
vadž se pravoslavná církev řídí juliánským 
kalendářem, který představuje 14ti denní 
posun od kalendáře gregoriánského, slaví 
Vánoce až 7. ledna (tzn. 25. prosince dle 
gregoriánského kalendáře).

Vánoce jsou svátkem narození Páně. 

Připomínají narození Ježíše Nazareth-
ského, dle Nového Zákona, narozeného v 
Betlémě. Bohužel přesné datum nám není 
známo. Marek a Jan jej ve svém evange-
liu neuvádějí, avšak zdůrazňují duchovní 
příbuznost s Janem Baptistou, důležitou 
osobností Nového Zákona předpovídající 
příchod Spasitele. Jeho existencí se oba 
zabývají na začátku svých evangelií.

Narození Ježíše se datuje k roku 1 n.l 
(ten označuje jeho narození, tou dobou 
rok jako časová jednotka ještě neexistoval) 
od vrcholného středověku. Poslední stu-
die však ukázaly, že Ježíš se narodil spíše 
kolem roku 4. př. n. l. Mějme ovšem na 

převzato z www.vanocevesvete.com

Nedávno zveřejněná statistika za rok 
2006 přinesla dobrou zprávu: Češi před-
běhli v třídění a recyklaci plastů dlou-
hodobě nejlepší Němce a obsadili první 
místo v Evropě. 

43% plastů totiž v Česku nekončí na 
skládce, ale zpět ve výrobě. Ještě lépe 
jsme na tom s paírem, kterého recyklu-
jeme  90%, což nás řadí na druhé místo 
v Evropě. Problematičtější je třídění a 
recyklace obalových materiálů. Se  60% 
recyklovaných obalů z papíru, skla a plastů 
jsme v Evropě pátí, za Belgií, Lucembur-
skem, Německem a Rakouskem. Páté 
místo rozhodně není žádná ostuda, tří-
dění obalů od zboží, které zakoupíme, by 
ovšem mělo být samozřejmostí.

Barevné kontejnery na tříděný odpad 
se neodvážejí na skládku. Když do nich 

Co jsou to Vánoce?? paměti, že křesťanská tradice je zde pro 
připomenutí této události, narození Spa-
sitele, nikoli pro oslavu data samotného.

Před Vatikánskou reformou, se slavil 1. 
leden jako den Ježíšova obřezání. Ježíšovy 
rodiče se řídily židovským zákonem naři-
zujícím obřezání dítěte osm dnů po nar-
ození. I dnes si pravoslavní připomínají 
tento svátek. Pro ně je dokonce důležitější 
než zrození samotné, neboť znamená 
vstup božského potomka do společenství 
mužů a tím skutečný začátek křesťanství.

odložíme věci, které do nich skutečně 
patří, vrátí se jako surovina zpět do výrob-
ního procesu. 

Na elektronické adrese www.ekontej-
nery.cz si může každý v jednoduché sou-
těži o zajímavé ceny ověřit, jak se vyzná v 
třídění odpadu, zda třídí správně.

Třiďme odpad. Má to smysl.
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s pøekvapením po 21. hodinì

V sobotu  14. ÚNORA 2009 od

20:00 HODIN, V SOKOLOVNÌ V PROSEÈI

k tanci a poslechu hraje SKUPINA  QUATRO

VSTUPNÉ : 60,- Kè

!!! MÍSTENKY V PRODEJI OD LEDNA 2009
!!!

v zeleninì u paní Zvolánkové (cena 70,- Kè)

V sobotu 14. ÚNORA 2009

13:00 HODIN

SOUTÌŽ MASEK

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pasecký osadní výbor pořádá tra-
diční ples, který se koná 17. ledna 
2009. K tanci a poslechu hraje 
skupina „KODEX“. Všichni jsou 
srdečně zváni.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Vás zve na slavnostní vernisáž výstavy

MEDVĚDÍ VÁNOCE
která se koná v neděli 

30. listopadu 2008 ve 14:00

Výstava potrvá do 31. prosince 2008

Zřizovatelem Regionálního muzea je Pardubický kraj.

VÁNOCE z PATCHWORKU
Spolek patchworku Litomyšl o. s. vás zve na výstavu 

VÁNOCE z PAT-
CHWORKU, která se bude 
konat v  prostorách Evrop-
ského školicího centra v Lito-
myšli (bývalý pivovar v areálu 
zámku Litomyšl). Otevřena 
bude denně od 1.12. 2008 
do 4.1. 2009 (otevřena i šicí 
dílna pro veřejnost) od 10 do 
17hod.
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Nabízím  doučování  MATEMATIKY  na SŠ a ZŠ. 

Mgr.J.Michálková, tel. 731 512 387, 

e-mail: jjjajka@seznam.cz .


