
  Prosečský zpravodaj 7/2008  str. � www.prosec.cz

zpravodaj obcí Prosečska   číslo 7   červenec 2008

Skupina studentů z Evropských tech-
nických univerzit zavítala o víkendu 
27.-29.6. na Litomyšlsko a Prosečsko. 
Studenti ze všech koutů v Evropy (Por-
tugalsko, Španělsko, Itálie, Německo, 
Chorvatsko, Turecko, Rumunsko, Eston-
sko, Polsko, Maďarsko) přijeli do České 
Republiky na odborný kurz „Mimic ou 
Nature - Biomaterial design“, který na 
Fakultě chemické Vysokého učení tech-
nického v Brně pořádala brněnská studen-
ská organizace BEST (Board of Europian 
Students of Technology).

Během dvoutýdenního kurzu kromě 
přednášek, exurzí a práce v chemické labo-
ratoři studenti navštívili i Prahu, seznámili 
se s českými tradicemi, kulturou, jídlem a 
pitím, prohlédli si Brno a o víkendu obje-
vili krásu české vysočiny. Toulovcovy Maš-
tale, Planetární stezku, Kláštěrní zahrady, 
náměstí a zámek v Litomyšli, to je jen 
několik málo míst, která určitě zůstanou 
na dlouhou dobu ve vzpomínkách všech. 
Všichni byli překvapeni krásou místní 
přírody, rozmanitostí českých památek i 
vstřícností a otevřeností místních obyva-
tel. Prý se do Proseče i Litomyšle znovu 
rádi vrátí... Tak uvidíme

BEST v Proseči

ZO schvaluje
- účast p. starosty v projekčním týmu ve 

věci bioplynové stanice
- z důvodu administrativního pochy-

bení zrušení v plném rozsahu usnesení z 2. 
zasedání ZO Proseč, konané dne 2. dubna 
2008 dle textu „ ZO neschvaluje žádost o 
změnu územního plánu firmy G-mont za 
účelem vybudování skládky“

- vypsání ankety v Prosečském zpravo-
daji a na internetových stránkách Proseče k 
problematice stromů na hřbitovech

- žádost Litomyšlské nemocnice o příspě-
vek na koupi sanitky ve výši �0,- Kč na 
obyvatele Obce Proseč

- závěrečný účet obce. ZO souhlasí s celo-
ročním hospodařením Obce Proseč za rok 
2007, a to bez výhrad. 

- rozpočtové změny 
- prodej částí pozemků p. č. 2638/� a p. 

č. �0 v k. ú. Záboří u Proseče manželům 
Schejbalovým, bytem Proseč, Záboří čp. �3 
za cenu 30,- Kč / m2

- navýšení ceny za odkup pozemků v k. 
ú. Česká Rybná z dědictví po Jindřichu a 
Marii Samkových ( odkup schválen na ZO 
č. 4 ze dne ��. 9. 2007 ) z 2,- Kč / m2 na 
2,�4 Kč / m2

ZO neschvaluje
- žádost pana Tomáše Zavřela, bytem 

Čáslavská 372, Chrudim a pana Milana 
Tejneckého, bytem Koželužská �64, Chru-
dim ze dne 2�. 2. 2008 o změnu územního 
plánu obce za účelem zřízení skládky TKO 

více na úřední desce OU Proseč nebo  na 
http://www.prosec.cz/radnice_usnes.htm, 

Usnesení ZO ze dne 26. 7. 2008

PŘIHLÁŠOVACÍ SMS:
IK PROSEC REGISTRUJ  na číslo 605733680
ODHLÁŠOVACÍ SMS:
IK PROSEC ODREGISTRUJ číslo 605733680

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ POMOCÍ SMS

Petr Lacman

Velký úspěch mladých zderaz-
ských hasičů

Naši mladí hasiči soutěžili dne 
11.7.2008 na mistrovství ČR v požárním 
sportu v Trutnově,  na celostátní hře Pla-
men. V celkovém pořadí obsadili velice 
pěkné 4.místo z celkového počtu patnácti 
družstev.

V požárním útoku,který je právem 
označován za královskou disciplínu 
tohoto sportu, vybojovali 1.místo.V této 
disciplíně jsou tedy mistry republiky.
Poděkování za předvedené výkony patří 
nejen samotným soutěžícím,ale přede-
vším jejich vedoucím ,Marii Zaoralové a 
Ivaně Drahošové.

Hasičský sbor ve Zderazi oslaví letos 
125.výročí  svého založení.Od našich 
mladých jsme tak dostali ten nejlepší 
dárek k tomuto výročí.

Za kulturní komisi OÚ Eva Roženská

Lípy na katolickém hřbitově

Kauza po půlročních tahanicích 
dospěla na začátek a radnice musí opět 
rozhodnout jak problém se stromy 
řešit. Při jednání zastupitelstva byla 
odsouhlasena anketa mezi Vámi oby-
vateli, která by orientačně přinesla jaký 
názor na řešení problému máte. Výsle-
dek ankety bude sloužit jako podklad 
pro další postup. Anketní lístky můžete 
dávat do schránky OÚ naproti vchodu 
na poštu. V každém zpravodaji jsou 
přiloženy dva anketní lístky. 

            Ing. Martin Novák, starosta
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Matrika
červenec
75 let   Zdeněk Klofát, Proseč 
80 let  Drahomíra Vobejdová, Proseč
          Bedřiška Pražanová, Martinice

OBECNÍ KNIHOVNA

OTEVŘENA

út 12-17 hod

čt   9-15 hod  (11.30-12.00 zavřeno)

pá   9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)

VEŘEJNÝ INTERNET 

út 12 -17 hod

čt   7-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)

pá  7-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)

ČISTÍRNA

čt   9 - 15 hod

Stejně jako v loňském školním roce, 
tak i v tom letošním pokračovala spolu-
práce žáků naší školy s žáky polské školy v 
Nowém Tomyšlu.

Pracovali jsme hned na dvou projek-
tech. Dokončovali jsme projekt Zdravý 
životní styl, jehož výsledným produktem 
je mimo jiné i česko-polská kuchařka 
zdravých receptů, která je k nahlédnutí v 
obecní knihovně.Tento projekt byl také 
vybrán mezi 24 nejlepších a prezentován 
na Celonárodní konferenci eTwinningu v 
Plzni, zde byl oceněn mezi osmi nejlep-
šími.

Zároveň pracujeme i na novém projektu 
– tentokrát vznikají nové pohádky, které 
střídavě vymýšlejí české a polské děti.

Nejzajímavější součástí spolupráce ale 
jsou samozřejmě osobní setkání.

I v letošním roce se nám podařilo usku-
tečnit vzájemný výměnný pobyt 42 dětí.
Nejdříve přijely děti z Polska k nám. 
Snažili jsme se pro ně připravit zajímavý 
program a nabídnout jim to nejzajíma-
vější v naší obci a blízkém okolí.

Navštívili jsme proto muzeum dýmek, 
zámek a muzeum cyklistiky v Nových 
Hradech,absolvovali jsme celodenní pro-
gram ve westernovém městečku v Šiklově 
Mlýně a návštěvu strašidelného hradu 
v Dolní Rožínce. Dětem se velice líbil i 
doprovodný program, kterého se účastnily 
s našimi dětmi společně – „ mini “ taneční, 
aerobik, sportovně zábavné dopoledne. 
I přes nepřízeň počasí se zde polským 
dětem velice líbilo a vůbec se jim nechtělo 
odjíždět.

Naše děti se na zájezd do Polska vydaly 

Karla Nováková, Jana Pavlovi-
čová a Lenka Tomášková   

Mezinárodní spolupráce základních škol pokračuje...
1.června. Noční cesta poměrně rychle 
uběhla a v Nowém Tomyšlu na nás čekal 
skutečně nabytý program.Nejdříve jsme si 
prohlédli muzeum proutí, kde jsme  neje-
nom vystavené exponáty viděli,ale také 
jsme si vyzkoušeli i jejich výrobu. Přestože 
se nám mezi proutí zaplétaly i prsty, tak 
zdařilý výrobek jako našemu průvodci se 
nám nikomu nepodařil.Další velmi zají-
mavá exkurze na nás čekala hned poté 
– navštívili jsme továrnu na  výrobu chi-
rurgických nástrojů CHIFO.Zde nás 
zaujaly nejen samotné výrobky / 2000 
druhů /, ale i čisté a kulturní prostředí v 
tomto objektu.

Odpoledne program pokračoval sou-
těžemi, sportem a samozřejmě opékáním 
klobásek v nedalekém vigvamu.

Druhý den jsme se vydali na celodenní 
výlet do Poznaně.Zde nás již očekávala 
sympatická paní průvodkyně, která navíc 
i mluvila česky.Naši procházku městem 
obohatila zajímavým výkladem, zařídila 
nám dokonce i projížďku městem histo-
rickou tramvají.Tento krásný den jsme 
zakončili ve sportovním areálu u poznaň-
ského jezera, kde jsme zažili spoustu leg-
race - pedagogický doprovod nevyjímaje 
- při sjíždění na pontonech.

Poslední den ještě prohlídka školy , 
města a  zápas ve fotbale, který skončil 
2:3 pro polské družstvo. Po dobrém obědě 
již nastalo loučení – o to smutnější, že 
se opět celý rok neuvidíme.Určitě si ale 
budeme psát a těšit se na další setkání. 
Jsme velice rádi, že jsme opět mohli tyto 
výměnné pobyty uskutečnit, právě ty jsou 
největším smyslem a obohacením naší 
spolupráce. Naše díky patří všem, kteří 
nám tyto akce umožnili – Pardubickému 
kraji, naší obci, rodičům, paní ředitelce , 
pedagogům a dalším pracovníkům naší 
školy,panu autodopravci M.Šplíchalovi, 
členkám pěveckého sboru Duha.

Hledám přítelkyni, střed-
ního věku, která by byla 
ochotná pomoci při úřed-
ním jednání, dopisování a 
vyřizování úředních úkonů 
za úplatu. Jsem nevidomý. 
Kontakt 606872691

Poděkování MŠ Proseč
V pátek 20.6.2008 proběhla v MŠ 

v Proseči akce pro předškoláky - noční 
spaní!!! Setkání předškoláků začalo opé-
káním vuřtů spolu s rodiči. Po té se děti 
s námi rozloučily a odešli do noční školky 
plné překvapení. Čekalo na ně vyrá-
bění bubáků,svícínků,modní pyžamová 
přehlídka,stezka odvahy a discotéka. Ráno 
se děti i paní učitelky probudily do slu-
nečné soboty. Poslední úkol na děti čekal 
v přípravě samostatné a bohaté snídaně. 
CHtěly bychom tímto moc poděkovat uči-
telkám motýlkové a muchomůrkové třídy 
za poslední velké rozloučení předškoláků 
se školkou,z kterého byly děti nadšené. Pře-
jeme Vám mnoho dalších pěkných nápadů.  

Děkujeme Lettlová a Odvárková
Nepřehlédněte
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srpen - záøí 08

ÈR/2008/102 min/komedie/pøístupný od 12let
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha v režii Jana Høebejka.
U MÌ DOBRÝ se ohlíží do devadesátých let, do doby našich prvních krùèkù na novém, neprobádaném území 
rašícího kapitalismu v Èechách. Šest pøátel, zahrádkáøù a rybáøù, se schází v malebné pøístavní hospodì U 
Buddyho na Libeòském ostrovì. Jejich poklid, který tráví u desetníèkového mariáše, skonèí ve chvíli, kdy se 
jeden z nich stane obìtí falešných hráèù z Vysoèanské tržnice. A tak jako ve starých westernech, berou i naši 
pøátelé zákon do vlastních rukou. 

 10. 8. 17/19hod

35Kè
U mì dobrý

USA/2008/122 min/dobrodružný/pøístupný
H. Ford jako neohrožený archeolog a dobrodruh...
Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nejslavnìjších postav filmové historie se vrací na støíbrné plátno. Za 
doprovodu typických fanfár Johna Williamse, v charakteristickém klobouku a s bièem coby nepostradatelnou 
zbraní. Indiana Jones. Univerzitní profesor a muž, který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil posvátné 
Sankarové kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství bude pátrat po další slavné relikvii - záhadné 
Køišálové lebce.

Indiana Jones a Království køišálové lebky

USA/2008/85 min/animovaný/dabning/pøístupný
Tvùrci Doby ledové pøicházejí se zbrusu novou pohádkou pro dìti i dospìlé...
Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem pøekvapí, když mu pod 
nos spadne smítko prachu, které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastnì hlasy, vìzí v jeho 
hlavì, a že se prostì a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil, a to smítko opravdu mluví. Je v nìm 
totiž ukryté malé mìsteèko Kdosice, ve kterém žijí malièkatí Kdovíci. . Mezi nimi i Starosta, který má nìkolik 
desítek roztomilých dcer, spokojený život a pøed sebou velkolepou oslavu stoletého výroèí svého mìsteèka. 

Horton

ÈR/2008/81 min/komedie/pøístupný 
František Soukenický trpí slabostí na ženy. Je to dìvkaø.
František je muž v produktivním vìku. Nic mu nechybí. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientù. 
Se svou manželkou Eliškou se právì nastìhoval do nového domu. Jednoho dne však šlápne vedle a spustí tím 
tìžko kontrolovatelnou lavinu událostí. Ztratí práci, žena ho vymìní za jeho bývalého pacienta a tak mu 
nezbývá než ležet v pokojíèku u maminky. Ta svého syna nekriticky adoruje, což nemùže vystát Miloš, 
Františkùv starší bratr. František zjistí, jak tìžké je pro odstaveného psychiatra nalézt nové uplatnìní. 

František je dìvkaø

USA/2008/92 min/akèní komedie/pøístupný od 12 let
Existují hrdinové … existují super hrdinové… a pak je tu Hancock (Will Smith)...
S velkými schopnostmi pøichází i velká zodpovìdnost  to vìdí všichni. Všichni až na Hancocka. Je popudlivý, 
konfliktní, sarkastický a nepochopený a jeho dobøe mínìné hrdinské skutky by mìly splnit úèel a zachránit 
nespoèet životù, ale vždycky to vypadá, že místo toho zanechává za sebou spouš. Veøejnost má toho všeho 
koneènì dost  dobøí obyvatelé Los Angeles jsou vdìèni za svého místního hrdinu, ale rádi by vìdìli, co kdy 
komu udìlali, že si tohohle chlapíka zasloužili. 

Hancock

17. 8. 19hod

24. 8. 18hod

25. 8. 18hod

26. 8. 18hod

35Kè

25Kè

30Kè

30Kè

Kaz./Nìm./Mong./Rus./2008/129 min/historický/pøístupný od 12 let
Velkolepý pøíbìh o životì a èinech nejvìtšícho chána - Èingischána...
Ovládal polovinu tehdy známého svìta. Sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let trvající okolní øíše. Podmanil si 
Èínu a jeho vojska se zastavila až v Evropì. Èingischán byl bezpochyby jedním z nejúspìšnìjších vojevùdcù a 
vládcù naší civilizace, ovšem jeho životní pøíbìh zaèal na sklonku 12. století uprostøed Mongolských stepí v 
jedné z mnoha vesnic suverénnì ovládaných rodinnými klany, které soupeøily mezi sebou. Jak je možné, že z 
takto nuzných a neuspoøádaných pomìrù se zrodil vojevùdce, stratég, vladaø a politik takového významu? 

Mongol - Èingischán27. 8. 18hod

30Kè

USA/2008/110 min/akèní komedie/pøístupný od 12 let
Jmenuji se Smart, Maxwell Smart...
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita vìtšiny zamìstnancù 
je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta, 
který už dlouho sní o tom, že se superhvìzdným Agentem 23 vytvoøí neporazitelnou dvojku. Místo toho je 
Smart pøidìlen k jedinému dalšímu agentovi, jehož identita zùstala dosud skryta : milé, avšak ponìkud 
nevyzpytatelné Agentce 99.

Dostaòte agenta Smarta

USA/2008/103 min/animovaný rodinný/èeský dabing/pøístupný 
Mùže se malý robot beznadìjnì zamilovat???
Film zaèíná v roce 2700. Poslední operaèní stroj VALL-I stále plní úkol èištìní Zemì se svým jediným 
mazlíèkem  švábem Halem, který mu dìlá spoleènost. Malý robot bydlí v maringotce plné zvláštností z 
lidského života jako je Rubikova kostka, kuchyòský šlehaè a jeho nejvìtší poklad  stará video kazeta s filmem 
Hello Dolly.s malou rostlinkou, kterou zasadí do staré boty. Jednoho dne ale blízko pøistane kosmická loï. 
Kosmická loï vyšle malou, létající robotku Eye, která zaèíná na povrchu planety nìco hledat. 

VALL - I

 14. 9. 19hod

21. 9. 18hod

35Kè

25Kè

Fr./2008/130 min/romantická komedie/pøístupný od 12 let
Pøíbìh jednoho nemocného Paøížana, který se sám sebe ptá, jestli umøe...
Jeho stav mu dává nový a odlišný pohled na všechny lidi, které dennodennì potkává. Úvahy o smrti se náhle 
setkávají s hodnotou života, života druhých a života samotného mìsta nad Seinou. Zelináøi, pekaøi, sociální 
pracovnice, taneèník, architekt, bezdomovec, vysokoškolský profesor, modelka, ilegální pøistìhovalec… Ti
všichni jsou spjati s tímto místem. Mùžete si myslet, že jejich problémy jsou bezvýznamné, ale pro nì jsou 
tìmi nejdùležitìjšími na svìtì. 

Paøíž28. 9. 19hod

30Kè

FILMOVÝ TÝDEN

ÈR/2008/126 min/drama/pøístupný od 15 let
Každý si s sebou neseme  tajemství, každý toužíme  po lidské blízkosti...
Uèitel opouští gymnázium a rodièe v hlavním mìstì a pøichází uèit na venkovskou školu, aby tak zapomnìl na 
nevydaøené milostné vztahy a našel znovu sám sebe. Postupnì získává dùvìru místních lidí. Jednou z nich je 
svérázná statkáøka Marie a Chlapec, její sedmnáctiletý syn. Marie žije po rozpadu svého manželství smíøena s 
osamìlým životem, a proto ji samotnou pøekvapí, když se zamiluje do Uèitele. Na návštìvu za Uèitelem 
pøijíždí Pøítel, který však záhy poklidné místo opouští a zanechává za sebou spáleništì rozvrácených vztahù. 

Venkovský uèitel157. 9. 17/19 hod

35Kè

1927
2007

USA/2007/90 min/akèní sportovní komedie/pøístupný od 12 let
Uspìje bývalý šampión v ping-pongu na ilegálním turnaji???
Jediným pravidlem jsou žádná pravidla! Randy Daytona, byl okouzlující a slavný ping-pongový šampión. 
Jeho kariéra skonèila, když se po vraždì otce zhroutil na olympiádì. Po èase je kontaktován FBI s žádostí, aby 
infiltroval nebezpeènou ilegální ping-pongovou organizaci. Jejím bossem je vrah jeho otce, nádhernì 
odporný a zlý Feng. Ten poøádá tajný nezákonný turnaj v ping-pongu, kde jediným pravidlem je, že žádná 
pravidla nejsou. V sázce je život a smrt, ale Randy je tentokrát pøipraven zasmeèovat... 

 28. 8. 18hod

30Kè
Skóruj!

USA/2008/109 min/akèní/pøístupný od 12
Jednou jeden mladík podìdil po otci firmu...plnou nájemných vrahù...
Wesley Gibson je mladík, jehož život se ocitnul v bludném kruhu formovaném každodenní rutinní a nudnou 
prací. Navíc mu s jeho nejlepším kamarádem utekla pøítelkynì a on nemá ani špetku odvahy k tomu, aby s tím 
nìco udìlal. Všechno zmìní jedno setkání, bìhem nìhož se dozví, že jeho otec byl hlavou tajné organizace
nájemných vrahù, která odnepamìti udržuje na svìtì køehkou rovnováhu podle pravidla "Zabij jednoho, 
zachráníš tisíce". 

Wanted

USA/2008/144 min/fantasy/èeský dabing/pøístupný 
Skøíò je pryè, Bílá èarodìjnice je mrtvá a Aslana pøes tisíc let nikdo nevidìl. 
V tomto novém filmu se sourozenci Pevensieovi  Peter, Zuzana, Edmund a Lucie  vracejí do velmi odlišné 
zemì, než jakou na konci jejich minulého dobrodružství opustili. Zemi vládne železnou rukou zlý král Miraz a 
narnijská bájná stvoøení a mluvící zvíøata se ukrývají. Sourozenci, povolaní zpìt z válkou sužované Anglie, se 
musejí pokusit o záchranu mírumilovných narnijských obyvatel a pomoci zpátky na trùn jeho náležitému 
dìdici, mladému princi Kaspianovi.

Letopisy Narnie: Princ Kaspian

29. 8. 18hod

31. 8. 18hod

30Kè

35Kè
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Finanční poradenství JINAK. Řešíte problémy kolem bydlení, 
pojištění (povinné ručení, životní pojištění, neživotní 
pojištění), investování, zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na 
daních?  Obraťte se na náš bezplatný konzultantský servis:

Marek Slezák
Komenského 101, Luže
Tel.: 777 871 385                  
marek.slezak@partners.cz
www.partners.cz, www.finmag.cz

3Mb internet
od 421 Kč měsíčně

1Mb internet
od 357 Kč měsíčně

Neomezené tarify na nové technologii

Akce platí pouze od 1.7. do 31.8.

Nová akce na srpen!
více na www.idatanet.eu

Notebook
pouze za

7 890 Kč
vč. DPH

Platí do vyprodání zásob.

15.4“ WXGA
Celeron M550
1GB RAM
80GB HDD
DVD DL
WiFi
bez OS

•
•
•
•
•
•
•

Tarify od 299 Kč měsíčně

Sběrna digitálních fotogra� í

www.idatanet.eu
www.iidatanet.eueu

3Mb internet
od 421 Kč měsíčně

80GB HDD
DVD DL

bez OS

SKUTEÈ TEL: 469 350 930

SKUTEÈ, Po-Pá 9 00-12 00, 13 30-17 00

LAST MINUTE - WWW.JOLANATOUR.CZ
STÁLE AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA VŠECH 

ÈESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁØÍ 

INVIA, ZÁJEZDY CZ, NET TRAVEL
PODROBNÉ INFORMACE A OBJEDNÁVÁNÍ ZÁJEZDÙ 

PARTNERSKÝCH INTERNETOVÝCH SPOLEÈNOSTÍ 

LETECKY Z  PARDUBIC
Nabídka všech cestovních kanceláøí s odlety z 

Pardubic - DESTINACE: KRÉTA, RHODOS, 
TURECKO,BULHARSKO, EGYPT, TUNIS A DJERBA

PORADÍME VÁM S VÝBÌREM NEJOBLÍBENÌJŠÍCH 
DESTINACÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

PORADÍME VÁM CESTOVNÍ KANCELÁØE, KTERÉ 
MAJÍ DÌTI ZCELA ZDARMA NA CELOU SEZONU

KEMPOVÉ PROGRAMY
Komplexní nabídka stanových pobytù v Chorvatsku, 

Italii, Španìlsku a Øecku

HOTELY, PENZIONY, CHATY, CHALUPY V ÈR A SR
pobyty relaxaèní, lázeòské, u termálních koupališ


