
  Prosečský zpravodaj 8/2008  str. � www.prosec.cz

zpravodaj obcí Prosečska   číslo 8                    srpem 2008

Den řemesel v Proseči
V Proseči je už druhou sezónu otevřeno 

nově upravené Muzeum dýmek, které se 
zejména v letošní sezóně setkalo s nema-
lým zájmem návštěvníků. Mnozí z nich 
byli inspirováni známým pořadem České 
televize Toulavá kamera, natočeným 
právě v prostorách prosečské expozice 
dýmek. Jako vyvrcholení úspěšné sezóny 
pořádá obec  „Den řemesel v Proseči“. 
Akce proběhne v neděli 28. 9. 2008 od 
10 do 16 hodin v prostorách prosečského 
muze jako den otevřených dveří. Bude 
zde možno nejen shlédnout ukázky práce 
řemeslníků z Proseče a okolí, ale i některé 
jejich produkty zakoupit. 

Všichni jsou srdečně vítáni.

Prázdniny se nám pomalu chýlí ke 
konci a my jsme si řekli, že by stálo za 
to se s nimi nějakým způsobem rozlou-
čit a potěšit naše nejmenší, ale i školáky, 
které brzy čeká návrat do školních lavic. 
Uspořádali jsme proto v sobotu 23. srpna 
na prosečském náměstí odpoledne plné 
her, zábavy a dobré nálady, k níž přispěly 
velkou měrou děti, které šly s nadšením 
a vervou do všech soutěží, které jsme jim 
připravili. 

Jedna z nejúspěšnějších soutěží, stříkání 
do terčů pomocí „džberovek“, zapojila do 
soutěžního klání i rodiče, které chválíme 
za příkladný smysl pro humor a ochotu 
soutěžit se svými ratolestmi. Děti během 
soutěží získávaly „hasičské korunky“, 
které si následně vyměňovaly za připra-
vené odměny. Řekli jsme si, že děti jsou 
naše největší radost, tak proč je nepotě-
šit. Objednali jsme jim proto nafukovací 

Hasičské loučení s prázdninami

dokončení na str.  3

hrad a skákací trampolínu, aby svou ener-
gii mohli vybít i zde. Odpoledne zpestřili 
i naši mladí hasiči a hasičky, kteří nám 
předvedli královskou disciplínu požár-
ního sportu – útok na vodu. A bylo se na 
co dívat, čerpadlo PS 12 je čerstvě zreno-
vované a vylepšené, útok byl proto velmi 
rychlý. Děkujeme tímto firmám Ergotep, 
družstvo invalidů a Granita, s. r. o. za 
jejich sponzorské dary na tuto renovaci.

Zvoní telefon...
Je pěkné letní ráno posledních dnů 

měsíce června. Zvoní telefon. Manžel 
telefon zvedá a dlouho poslouchá. Sám 
mluví jen málo, ale s úsměvem a v pohodě. 
Na druhém konci telefonu se ohlásila 
sekretářka pí. primářky z Rehabilitačního 
ústavu v Kladrubech na téma:  „Jak je u 
vás ve zdravotnictví postaráno o obyvatele 
na prosečsku.“ Náš názor. V této chvíli mě 
manžel telefon předal. Ať si prý povídám 
já, že budu otázky lépe odpovídat. Hlas z 
telefonu byl příjemný, který mě ovlivnil v 
dalším rozhovoru. Paní mě oznámila, že 
nás počítač vybral a že nás navštíví pra-
covník z uvedeného ústavu, který se s 
námi bude bavit, vyprávět o zdraví lidí, 
o lékařské péči a o věcech, o kterých se 
nemluví jen tak nahlas. Bránila jsem se, 
že nejsme právě nejmladší, ať požádají 
mladší generaci. Právě proto, že jste starší, 
jste byli vybráni.

Můj zájem upadal. Nevěděla jsem, co se 
bude dále činit. Rozhovor se nedal násilně 
ukončit. Bylo mě řečeno, že se během pár 
dnů dostaví jejich zástupce, kolem jede-
nácté hodiny. 

pokračování na str. 2

Když je z odpadu  surovina…
Pardubický kraj patří v České republice 

k regionům s rostoucím podílem tříděného 
odpadu. Produkce odpadu neustále stoupá 
a jeho likvidace je obtížná. Skládkování 
zatěžuje příští generace a spalování odpadu 
se i přes pokročilé a bezpečné technologie 
nesetkává s pochopením veřejnosti. Třídění 
odpadu je tak nejjednodušším řešením, jak 
na rostoucí spotřebu a s ní související ros-
toucí množství odpadu reagovat.

Recyklace papíru, kovů a skla snižuje tlak 
na primární zdroje. Zpracování recyklátu 
vyžaduje méně energie a produkuje pod-
statně méně emisí. Až o polovinu snižuje 
emisní zátěž ovzduší například zpraco-
vání recyklátu papírnou oproti zpracování 
primární dřevní hmoty. Tříděním tak z 
odpadu vzniká surovina.

Při třídění odpadu platí jednoduché 
pravidlo: modrá barva kontejneru ozna-
čuje papír, žlutá plasty, zelená sklo. Když 
si nejme jistí, můžeme použít následující 
přehled:

PLASTY: sáčky, fólie, polystyrén, plas-
tové nádoby a lahve, PET lahve, kelímky, 
krabičky a výrobky z plastů (NE silně zne-
čištěné, mastné, od chemických látek).

PAPÍR: krabice, lepenka, karton, kance-
lářský papír, sešity, noviny, časopisy (NE 
mokré, mastné, silně znečištěné, voskované, 
NE obvazy a dámské hygienické potřeby).

SKLO: lahve od nápojů, skleněné 
nádoby, tabulové sklo (ne láhve od chemi-
kálií, drátěné sklo, autosklo, keramika, por-
celán, zrcadla).

Více na www.ekontejnery.cz. Třídění 
odpadů podporuje Pardubický kraj a společ-
nost EKO-KOM, a.s.
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Matrika
Nejprve bych se chtěla omluvit paní 

Šenkýřové z Mířetína, která v červenci 
oslavila 70 narozeniny a nebyla jako 
jubilant ve Zpravodaji jmenovaná.
Omlouvám se  S.Češková

srpen
jubilanti
91 let Marie Benešová, Miřetín
85 let Milada Staňková, Záboří
80 let   Jana Minxová, Proseč 

zemřelí
Jaroslav Mareš, Záboří
Bohumil Kvapil, Záboří
Vodičková Marie, Proseč

narození
Josefína Boumová, Proseč

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

   

������
Vás srdečně zve na

����	��������������
V sobotu 6. září 2008 v sokolovně v Proseči
Začátek ve 20 hodin                                  Vstupné: 70 Kč

K tanci a poslechu hraje:  MIX
Zajištěno občerstvení a tombola

Vstup ve společenském oblečení                 Rezervace místenek na tel: 605 500 560

�������������

Po skončení telefonu mé nadšení 
upadlo. Začala jsem mít obavy, jestli nejde 
o nějaký podraz. Každý den jsme čekali 
na jedenáctou hodinu. Jedenáctá odbila, 
ale nikdo nepřicházel. Moje obava rostla. 
Zavolala jsem na Obecní úřad, zda o 
tom průzkumu vědí. Nevěděli!!! Když se 
má něco konat, vždy se návštěva ohlásí 
a představí na OÚ. „Nic nevíme...“  říká 
místostarosta František Skála. S doporu-
čením. abych nikoho nepřijímala jsme se 
rozešli. Obavy však narůstaly. Ještě jsem 
zavolala na zdravotní středisko MUDr. 
Bačkovskému, jestli očekává návštěvu, zda 
o tom něco ví. Také nevěděl! Řekl: „takové 
a podobné návštěvy se předem ohlašují...“. 
Dodával mě odvahu tím, kdyby to snad 
byli nějací výlupci, abych hned volala 
158!!!

     Příští den ohlášený pán přijel právě 
před polednem. Zastavil před domem. 
Vystupuje a hned přichází ke dveřím s 
omluvou, že se zdržel. Představil se. Sdě-
lil, že provádí pro pí. primářku průzkum 
zdraví obyvatel. Sympatický pán. Hodně 
věděl, hodně znal. Hodně se vyptával. Ve 
třech jsme si už docela pěkně popovídali. 
Spadl ze mě strach – přišlo uvolnění a 
pousmání, spíše křeč nad strachem před-
chozích dní. Všechno jsem mu vyprá-
věla, co jsem prožívala. Divil se, že nebyla 
obec ani zdravotní středisko informovány 

Výzkumným ústavem o plánovaném prů-
zkumu. A kdo to tedy byl? Byl to terapeut 
Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. 
Proč to všechno píši? Je to jako detek-
tivka. Tento příchod neznámého pána do 
domu dopadl dobře a přátelsky.

     Prosím a upozorňuji spoluobčany 
na podobně představující se pracov-
níky. Takových telefonátů a rozhovorů 
se koná každý den spousta. Vždy to 
však tak dobře končit nemusí. Ověřujte 
si takové a podobné telefonáty. Tento 
pán byl opravdu pracovník pí. primářky 
z výzkumu zdraví v Kladrubech. Jinak 
každá taková a podobná návštěva má být 
hlášena na OÚ v obci. V našem případě se 
tak nestalo.

Přeji krásný zbytek podzimních dnů.
Každý není hoden otevření dveří Vašich 

domovů.
                   Marie Soukalová, Podměstí

Zvoní telefon...
dokončení ze str. �

Kino Proseč
září
7.9.  17/1915   VENKOVSKÝ UČITEL
ČR/2008/�26 min/drama/od �5 let
14.9. 19hod DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
USA/2008/��0 min/komedie/od �2 let
21.9.  18hod  VALL-I
USA/2008/�03 min/animovaný/dabbing/příst.
28.9.  19hod  PAŘÍŽ
Fr./2008/�30 min/rom. komedie/od �2 let

www.prosec.cz/kino
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Pro letošní rok se nad námi dokonce 
slitovalo i počasí a přes očekávané dešťové 
přeháňky na nás po celé odpoledne z 
mráčků vykukovalo sluníčko. Myslím, že 
se celá akce vydařila, děti se dobře poba-
vily a užily si poslední víkend před přípra-
vami do školy.

Přejeme tímto dětem úspěšný vstup do 
nového školního roku a těšíme se na další 
příležitost, kdy se spolu opět tak skvěle 
pobavíme!

pokračování ze str. �

3Mb internet
od 421 Kč měsíčně

Nové nižší ceny fotogra�í

Kalkulátory Canon

• od 99 Kč
• od základní po vysokou školu
• dvouřádkový displej
• všechny matematické funkce

více na www.idatanet.eu

Notebook
pouze za

8 499 Kč
vč. DPH

Platí do vyprodání zásob.

www.idatanet.eu
i eu

• 15.4“ WXGA
• Celeron M550
• 1GB RAM
• 80GB HDD
• čtečka karet
• FireWire
• DVD±RW
• WiFi

• čtečka karet
• FireWire
• DVD±RW

Hasičské loučení s prázdninami Na závěr mi dovolte několik podě-
kování. V první řadě děkuji všem čle-
nům SDH, kteří se podíleli na přípravě 
a průběhu této akce. Především pak těm 
tahounům z řad „starších a pokročilých“ 
(doufám, že mi tento výraz prominou), 
kteří pravidelně přikládají ruku k dílu a 
mnohdy zahanbují i některé méně „časem 
opotřebované členy“. Největší dík však 
patří manželům Sudkovým. Zorganizovat 
tuto i podobné akce (jako je třeba tradiční 
hasičský ples) obnáší spoustu starostí 
a zařizování, které většinou padnou na 
hlavu jednoho člověka. V případě SDH 
Proseč padají tyto starosti na hlavu Aleny 
a Karla Sudkových, kteří přípravám věnují 
velkou část svého volného času a to i pře-
sto, že se jim mnohdy místo poděkování 
dostane neoprávněné kritiky. Skládám jim 
tímto tu nejhlubší poklonu a dík za jejich 
ochotu a výdrž!

    
  Za SDH Proseč Ing. Eva Doležalová

V květnu jsme u nás v Proseči zahájily 
pod vedením zkušené tanečnice a lek-
torky Adrieny Morávkové kurz orien-
tálního tance.  A nelitovaly jsme. S naší 
lektorkou jsme strávily velmi pěkné chvíle 
a kdo vícekrát okusil, nechce si žádnou 
lekci nechat uniknout. 

Tanec nám vrací kondici, zpevňuje 
tělo a dává velkou radost. Na Středním 
východě se břišní tanec učí odmalička 
jako ozdravný pohyb vycházející z krouži-
vých pohybů těla. Střídá svalové napětí s 
uvolněním, vibrace s plynulým pohybem. 
Břišní tanec nepřetěžuje jednotlivé svalové 
skupiny ani klouby, zvyšuje cirkulaci krve, 
zbavuje tělo toxinů a zrychluje metabo-
lismus. To mimo jiné vede i ke zdravému 
snižování tělesné hmotnosti. Břišní tanec 
snižuje riziko srdečních chorob a úroveň 
cholesterolu v krvi. Zvyšuje tělesnou zdat-
nost, pohyblivost a uvolnění. Člověk se 
při něm odreaguje od všedních starostí a 
má možnost při poslechu okouzlující ryt-
mické i romantické hudby vnímat a ovlá-
dat své tělo. Díky milé a vždy vyrovnané 
paní Adrieně se také potěší naše srdíčko 
a povzbuzení od profesionální tanečnice 
nám dodá odvahu vytrvat a přenést se i 
přes obtížnější prvky tance.

Již teď se těšíme na pokračování v září, 
termíny a bližší informace uveřejním na 
plakátu na nástěnce v budově Obecního 
úřadu. Zvu tímto jménem nás všech dívky 
a ženy, hranice věku a hmotnosti jsou 
neomezené. Přijďte, zkuste a uvidíte, že 
mnohé z vás právě tuto pohybovou akti-
vitu hledají. 

Bez příjemného prostředí by to nebylo 
ono, proto chci  poděkovat paní ředitelce 
ZŠ Mgr.J.Broulíkové za to, že nám umož-
ňuje při hodinách tance pobyt v budově 
ZŠ. 

Nebojte se zkusit něco netradičního 
jako je  břišní tanec! Těšíme se na Vaši 
návštěvu i na nové tanečnice.

Můžete se i předem poradit či přihlá-
sit na tel.:731 512 387 nebo napsat na           
e-mail: mijatanec@email.cz  

                               Jarmila Michálková 

Břišní tance v Proseči
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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

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

   VZORKOVÁ  PRODEJNA   
ZDRAVOTNÍ  OBUVI  SANTÉ

-  velký výběr zdravotní obuvi dětské,dámské,pánské 
-  letní, PODZIMNÍ  I  ZIMNÍ  OBUVI
− bezkonkurenční ceny

najdete nás v Proseči u Skutče 93 -směr Borová
tel: 776/852466, 777/908270  

Prodejní doba: 
Po:        9.00 - 11.00      zavřeno
Út: 9.00 - 11.00    13.00 -16.00
St: 9.00 - 11.00    13.00 -16.00
Čt: 9.00 - 11.00    13.00 -16.00
Pá: 9.00 - 11.00    13.00 -16.00
So: 9.00 - 11.00
možná telefonická domluva i v jiný čas
 
www.sante-zdravotni-obuv.cz
jana.drahos@seznam.cz


