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zpravodaj obcí Prosečska   číslo 9                    září 2008

Nový přírůstek v parku

Zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva obce proběhne 

2. �0. 2008 v �7 hodin v zasedací míst-
nosti OÚ Proseč. Na programu bude bio-
plynová stanice, pozemky, budoucí prodej 
rodinných domků, interní audit, různé.

Možná si vzpomínáte, jak jsme na inter-
netových stránkách obce hlasovali v anketě 
o podobě sochy kohouta, která bude kráš-
lit kašnu v parku na náměstí. V pátek 19. 
9. byla vítězná varianta, za dohledu autora 
sochy pana Marka Rejenta, umístěna 
zaměstnaci Prosečských služeb do připra-
vené kašny, do které byla následně napuš-
těna voda. 

1. Volby do Zastupitelstva kraje se usku-
teční v pátek  dne  17.10. 2008  od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18.10. 
2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb 

- ve volebním okrsku č.1 je volební 
místnost  Proseč – Dům s pečovatel-
skou službou čp.344 pro voliče, kteří jsou 
trvale hlášeni v Proseči a v Podměstí 

- ve volebním okrsku č.2 je volební 
místnost  Proseč – Záboří čp. 33 pro 
voliče, kteří jsou trvale hlášeni v  Záboří, 
na Pasekách a Martinicích

- ve volebním okrsku č.3 je volební 
místnost  Česká Rybná čp. 96 pro voliče, 
kteří jsou trvale hlášeni v České Rybné František Skála, místostarosta obce

ZO schvaluje
-  finanční závazek ke spolufinancování 

a průběžnému financování projektu s 
názvem „Pro více poznání, více prostoru“ 
financovaného z FM EHP/Norska

-  vypracování projektové dokumentace 
pro územní řízení na stavbu nové tělo-
cvičny a venkovního hřiště

- rozpočtové změny č. �5/08 až 33/08 
-  vykácení lipové aleje na katolickém 

hřbitově a vysázení nové aleje
-  navýšení kupní ceny pozemků od p. 

Marie Samkové, p. Marie Samkové a 
p. Evy Sobíškové o částku �9.063,- Kč 
a úhradu znaleckého posudku ve výši 
�.666,- Kč v souvislosti s těmito pozemky

-  text dopisu Obecnímu úřadu Krouna 
týkající se větrných elektráren

-  odkup pozemku p. č. 604/2 v k. ú. 
Proseč u Skutče o výměře 57 m2 za cenu 
30,- Kč / m2 od spoluvlastníků - p. Čer-
mákové Věry a jejích dětí p. Němcové Věry 
a p. Čermáka Luboše

-  odkup spoluvlastnického podílu 
pozemku p. č. 975 v k. ú. Česká Rybná o 
výměře 309 m2 za cenu �,- Kč / m2 od 
sourozenců Eliášových

-  prodej části spoluvlastnického podílu 
pozemku p. č. 3037 v k. ú. Česká Rybná 
p. Jaroslavu Peškovi, bytem Praha - Kbely 
za cenu �0,- Kč / m2

-  prodej, případnou směnu části obec-
ních pozemků: p. č. 248/8, pozemku p. č. 
300/9 o výměře 6 m2 a části pozemku 
3��3/2 za části pozemků ve vlastnictví 
manželů Dostálových vše v k. ú. Česká 
Rybná za cenu �0,- Kč / m2. Geometrický 
plán hradí dle zaměřené výměry Obec 
Proseč a manželé Dostálovi

Usnesení ZO z 18. 9. 2008

Oznámení občanům Proseče o době a místě konání voleb v Proseči 

-  prodej části pozemků p. č. 248/8 a p. 
č. 3��3/2 v k. ú. Česká Rybná panu ing. 
Michalu Modráčkovi, bytem Česká Rybná 
3E za cenu �0,- Kč / m2 při zachování 
přístupu k potoku a části pozemku pro 
stanoviště kontejnerů. Geometrický plán 
si hradí p. ing. Modráček sám

-  žádost o povolení financovat gene-
rální opravu šatny MŠ z rezervního 
fondu MŠ v částce �9.475,24 Kč (příloha 
zápisu)

-  přesunutí neprojednaných bodů z 
programu zasedání zastupitelstva ze dne 
�8. 9. 2008 na další zasedání zastupitel-
stva dne 2. �0. 2008

ZO neschvaluje
-  návrh p. Hlouška odložit rozhodnutí 

o kácení lip na katolickém hřbitově

ZO bere na vědomí
-  prosbu JUDr. Černého o upřesnění 

informací o úvěrovém zatížení obce
-  informaci o výsledku ankety týkající 

se lip na katolickém hřbitově
-  dopis Obce Krouna a Občanského 

sdružení Františky ve věci výstavby větr-
ných elektráren

- ve volebním okrsku č.4 je volební 
místnost  Miřetín čp. 65 pro voliče, kteří 
jsou trvale hlášeni v Miřetíně
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i 
ve volební místnosti.

Všichni voliči jsou srdečně k volbám 
zváni.

celý zápis ze zasedání ZO je možno shléd-
nout na http://www.prosec.cz/radnice_
usnes.htm nebo na úřední desce OU
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Matrika
září
75 let Alena Ehrenbergerová, Č. Rybná

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   9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)
pá  9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)
ČISTÍRNA
čt   9 - 15 hod

Bioplynová stanice
Zastupitelstvo obce projednalo na svém 

zasedání 26.6. petici některých Vás občanů 
proti záměru vybudování bioplynové sta-
nice. Dle požadavku petice byli občané 
informováni na veřejné besedě, exkursí 
ve Vidlaté Seči a na webových stránkách 
obce. Myslím si, že nepodložené obavy z 
bioplynové stanice byly v průběhu veřej-
ných diskusí vyvráceny. Dále jsem byl 
zastupiteli pověřen vedením projekčního 
týmu, který měl za úkol projekt „doladit“ 
tak, aby byl pro obec co nejpřijatelnější. 
Výstup a podrobné informace z jednání 
projekčního týmu jsou uvedeny na webu.

V současné době byly práce na pro-
jektu zastaveny, protože pan Tomáš Háp 
koupil pozemky pod plánovanou stanicí 
(byly slíbeny obci) a nechce jednat o jejich 
využití pro stavbu stanice (směna, prodej, 
pronájem). 

Mimochodem bioplynka ve Vidlaté 
Seči již najela na plný výkon a v součas-
nosti má měsíční tržbu za prodej elek-
trické energie 2 mil. Kč.

Škola
Po mnoha letech snažení se podařilo 

získat dotaci na dokončení přístavby 
základní školy. Prostředky jsou z tz. Nor-
ských fondů. Je to pro nás určitě úspěch, 
protože na opatření pro vzdělávání bylo 
pro celou republiku vyčleněno pouze 80 
mil. Kč. Stavební práce budou zahájeny 
po provedení administrativních kroků v 
polovině příštího roku. 

Plánované investiční náklady jsou 24,3 
mil. Kč, dotace 743 tis. EUR.

Z celkového investičního záměru 
Rekonstrukce a dostavba Základní školy 
Proseč tedy bude zbývat pouze jedna 
velká etapa a to nová tělocvična a ven-
kovní hřiště. Proto zastupitelstvo odsou-
hlasilo přesunem prostředků v rozpočtu 
zahájení přípravných prací (projektová 
dokumentace pro územní řízení). Nová 
tělocvična by měla parametry pro míčové 
hry (basketbal, volejbal, tenis), tréninkové 
parametry pro malou kopanou, florbal. 
Venkovní hřiště bude dispozičně stejné 
jako to stávající, tj, atletický ovál s tarta-
novou dráhou, skok do dálky a sektor na 
vrhání koule. V prostředku oválu by mělo 
být oplocené víceúčelové hřiště s umě-
lou trávou a umělým osvětlením. Hřiště i 
tělocvična bude k dispozici škole, školce, 
spolkům i široké veřejnosti. Jsem rád, že 
zastupitelé můj návrh přijali, protože pře-

devším po venkovním víceúčelovém hři-
šti, které mají i podstatně menší vesnice v 
okolí, mnoho lidí volalo. Přístup nebude 
volný, ale režim bude obdobný jako ve stá-
vající tělocvičně. Na tuto akci se budeme 
ucházet o dotaci z ROP (Regionální ope-
rační program), předpokládané investiční 
náklady 30 mil. Kč, dotace 92,5%.

Váš názor k potřebnosti tohoto pro-
jektu můžete vyjádřit v internetové anketě 
webu obce.

Kanalizace
Zahájení stavby kanalizace IV. etapy se 

posunuje na začátek příštího roku. 

Lípy na katolickém hřbitově.
Zastupitelstvo obce se tímto pro-

blémem zabývalo na svém zasedání 
18.9.2008. Podkladem jim byla anketa ve 
zpravodaji a na internetu. Na internetu 
pro skácení bylo 33 hlasů, 61 pro ořezání 
podle zákona, ve zpravodaji 170 hlasů pro 
skácení, 74 pro ořezání. Celkově tedy 203 
pro skácení a 135 pro ořezání. Jednotliví 
zastupitelé odpovědně zvážili všechny 
aspekty tohoto problému (životní pro-
středí, vzhled, tradice, nebezpečí vyvrá-
cení, ekonomiku, ...) a hlasováním bylo 
rozhodnuto, že obec podnikne kroky, 
které povedou ke skácení stromů a vysá-
zení nových. 

Poznámka:
Tak, jak byla ořezána část aleje na jaře 

letošního roku, nemůže být ořezán zby-
tek. Ořez podle zákona znamená odstra-
nění suchých větví, krácení zdravých větví 
do průměru 10 cm. 

                 Ing. Martin Novák, starosta

Starosta obce Proseč informuje

Dům s chráněnými byty
 Dům s chráněnými byty v Pro-

seči má 16 bezbariérových bytů. Tyto 
byty jsou určeny pro seniory, invalidní 
důchodce a občany, kteří mají průkaz 
ZTP/P, tzn. občané, kteří vyžadují 
pomoc jiné fyzické osoby, ať již z 
důvodu zdravotního postižení, one-
mocnění nebo duševního onemocnění.

Chráněné byty jsou zařízením i pro 
občany, kteří se dostali do svízelné 
životní situace a z důvodu zdravotního, 
duševního, popř. sociálního nejsou 
schopni se o sebe postarat a pomoci si 
sami. Tito občané mají možnost a čas 
zde začít nový způsob života, který by je 
vrátil zpět k rodinám nebo do pracov-
ního procesu. Z tohoto důvodu může 
docházet k častější výměně občanů. 

Dům s chráněnými byty má svoje 
pravidla, která jsou nutná k tomu, aby 
se udržel pořádek a klid mezi občany.
Pomoc a služby v tomto domě zajišťuje 
Pečovatelská služba Proseč. Služby, 
které jsou zajišťovány Pečovatelskou 
službou jsou v tomto rozsahu : dovoz 
oběda, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti ( úklid, praní a žehlení 
prádla, nákupy, lékař a léky), pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstaravání osobních záležitostí.

Žádosti do Domu s chráněnými byty 
se podávají na Obecní úřad Proseč k 
rukám starosty nebo ved. PS p. Češ-
kové. Žádosti občanů hodnotí komise  
a  schvaluje MěÚ Chrudim, odbor soc. 
věcí.

                            S.Češková ved. PS
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Informace o změnách v lékárně a 
jejich hodnocení.

pozn. red.: Článek PharmDr. Jany Bra-
hové jsem obdržel 30. června v době, kdy  již 
bylo červnové číslo v tisku. Slíbil jsem proto 
otisknout článek ve zpravodaji dalším. Nepo-
znamenal jsem si to ovšem a na tento článek 
zapomněl za což se omlouvám. Po upozor-
nění a následné dohodě s autorem je tento 
článek konečně otištěn v podobě v jaké byl 
v červnu napsán. Hlavní téma - Regulační 
poplatky ve zdravotnictví - je stále aktuální, 
některé reakce v článku mohou však vyznít 
vzhledem k prodlevě mezi vznikem a otiště-
ním neaktuálně.  Ještě jednou se autorce paní 
PharmDr. Janě Brahové omlouvám.

                                             Jan Řebíček

Vážení spoluobčané, už uplynulo půl 
roku od zavedení změn ve zdravotnictví. 
Všech se nás dotkly a tak  k nim chci pár 
řádek napsat. Nejdříve jsem chtěla připra-
vit objasňující článek hned v lednu, ale 
pak jsem se rozhodla, že je lepší vysvět-
lovat vše ústně každému, kdo o to projeví 
zájem. Dostala jsem i letáky od Lékár-
nické komory, na kterých je vše jasně a 
srozumitelně vysvětleno. Téměř nikdo se 
ale neptal a letáky mi leží v lékárně dosud 
skoro všechny. Myslela jsem, že je všem 
všechno jasné. Poslední dobou se setká-
vám s útoky typu, jak si „ti lékárníci bez 
práce hrabou na poplatkách“. Chápu, že 
takové reakce pochází ze špatné znalosti 
situace, a tak jsem se rozhodla, že se poku-
sím vysvětlit takhle veřejně, jak poplatky 
fungují. Víceméně budu citovat leták 
od Lékárnické komory, který si v plném 
znění ještě stále můžete vyzvednout u mě 
v lékárně. 

  
Co je regulační poplatek, kdy a na 

které léky se platí?
Regulační poplatek je stanoven záko-

nem ve výši 30Kč a jeho výběr lékár-
nou je povinný. Platí se při výdeji léku s 
úhradou ze zdravotního pojištění, a to za 
položku na receptu. To znamená za každý 
druh léku, bez ohledu na počet balení. Za 
vydání receptu se dvěma položkami tak 
platíte 60 Kč. Poplatek se neplatí, pokud 
váš lék pojišťovna nehradí. U levných pří-
pravků (s úhradou do 30 Kč) je výhod-
nější lék zaplatit celý, než platit regulační 
poplatek a možná i doplatek (např. Para-
len, Anopyrin).

  
Co se stane s regulačním poplatkem, 

který zaplatím?

Regulační poplatek je ze zákona pří-
jmem lékárny. Na druhou stranu je u 
každého balení takto vydaného léku auto-
maticky snížena jeho cena. Např. při více 
baleních dražšího léku může být celková 
cena položky na receptu snížena o více 
než dvojnásobek regulačního poplatku. 
Pro pacienty to znamená nižší doplatek 
na lék, pokud není plně hrazen. Pokud je 
přípravek plně hrazen, o to méně zaplatí 
zdravotní pojišťovna. Z vybraných regu-
lačních poplatků musí ještě lékárna odvést 
státu daň ve výši 9%. Celkové příjmy 
lékárny se tedy po zavedení poplatků 
nezvýšily. 

  
Co je započitatelný doplatek?
Je to doplatek za nejlevnější dostupnou 

variantu určitého léku. Např. pokud se za 
lék doplácí 50Kč a na nejlevnější variantu 
10Kč, do limitu se započítává 10Kč. O 
výměnu dražšího přípravku za levnější 
můžete požádat přímo v lékárně.

Existují celé skupiny léků, u kterých se 
doplatky do limitu vůbec nezapočítávají. 
Jsou to zejména léky uvedené v seznamu 
léčiv k podpůrné a doplňkové léčbě a 
dále léky s nízkou úhradou zdravotní 
pojišťovny (méně než 30 %).

  Zavedením regulačních poplatků se v 
naší lékárně snížil počet vydaných receptů 
téměř o polovinu, většinou je na nich 
teď předepisováno více balení, přesto se 
pojišťovně teď fakturuje méně než dříve. 
Trochu se zvýšil příjem z volného prodeje. 
Levné léky (jako Paralen, Ibalgin) si lidé 
kupují přímo, nenechávají si je předepi-
sovat. Takže poplatky z mého hlediska 
splnily svou regulační úlohu, lidé nenav-
štěvují lékaře tak často a pojišťovny platí 
za léky méně. Takže by jim mělo zbývat 
například na dražší operace a podobně.

A ještě jednu drobnost na vysvětle-
nou, někteří lidé se pozastavují nad tím, 
že na lécích už nejsou natištěny ceny. Je 
to z toho důvodu, že cena léku, kterou 
dostáváme na dodacích listech, je jiná než 
cena léku vydávaného na recept (dojde 
ke snížení ceny podle složitého vzorce). 
Některé lékárny mají tiskárny kódů, které 
jsou napojeny na počítač a cenu přepoč-
tou. Tuto tiskárnu my nemáme, každý 
však může požádat o doklad, na kterém 
bude mít vše podrobně vytištěno.

Chystají se zase nové změny, o kterých 
vás po těchto zkušenostech budu včas 
informovat. 

                       PharmDr. Jana Brahová

Postavme školu v Africe 2008
Už se zase chystáme, tedy náš roverský 

kmen OLO JUMP fungující v Proseči, že 
spácháme další dobročinnou akci. Mnozí 
z vás již jistě tuší, oč kráčí, neboť se docela 
snažíme být při tom vidět.

17. a 18.10.2008  jde o humanitární 
sbírku na pomoc africkým dětem, při níž 
jde o to, vybrat co nejvíce peněz, z nichž 
se v Africe staví školy a kupují učební 
pomůcky, které jsou pro nás samozřej-
mostí, pro ně však vzácnost. Do této 
sbírky se zapojují každoročně skauti z 
celé České republiky a náš kmen – ten 
letos už potřetí.

Jistě si pamatujete: před dvěma roky 
vyrostlo před samoobsluhou dole na 
náměstí bílé tee-pee, kde si děti mohly 
vymalovávat obrázky, zahrát na africký 
bubínek nebo vyzkoušet lasování a dospělí 
se mohli prostřednictvím prezentace na 
počítači dozvědět, jak se s vybranými 
penězi nakládá, jak a z čeho se taková 
škola v Africe staví. 

O rok později jsme před obecním úřa-
dem vyrobili jakousi dřevěnou boudu, kde 
byly pro děti balonky a skládanky, pro 
dospělé opět informace.

Sbírka probíhá v Proseči tím způso-
bem, že po náměstí chodí skauti s kasič-
kami a oslovují lidi, které potkají, seznámí 
je s akcí, rozdávají letáčky a upozorňují, 
že více informací se mohou dozvědět ve 
zmíněném tee-pee, které bude stát i letos. 
Každým rokem, tedy snad i letos, je mož-
nost zakoupit si originální trička s potis-
kem loga sbírky, přičemž každý rok jsou 
trička trochu jiná. Takže můžete vesele 
přispívat a každý rok nosit jiné tričko.

I tentokrát se vynasnažíme vymyslet pro 
vás doprovodný zábavně – poučný pro-
gram, abychom s vaším přispěním mohli 
opět pomáhat tam, kde je to třeba.

   Luci Strašidlo
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Memoriál Františka Šplíchala
Dne 20.září uspořádali zderazští hasiči 

soutěž družstev mladších a starších žáků 
– Memoriál Františka Šplíchala. I v této 
soutěži dosáhli velmi krásného umístění. 
Mladší žáci obsadili 1.místo,družstvo 
starších žáků „A“ -1. místo,družstvo „B“ 
– 2. místo.Obě družstva byla první  v 
požárním útoku,družstvo „B“ bylo druhé.

Radost nám udělali i naši nejmenší 
„Bobani Zderaz“,kteří se soutěže 
zúčastnili.Vyrůstá nám další generace 

Za kulturní komisi OÚ Eva Roženská

V sobotu 16. srpna se u nás v Miřetíně 
konal již 6. ročník nohejbalového turnaje 
o pohár SDH Miřetín, který je pořadate-
lem  této akce.

Letošní  klání příznivců tohoto sportu 
bylo co do počasí nejhorší v celé jeho his-
torii. Již v noci začalo pršet, a kdo si tento 
den pamatuje, ví, že byl zřejmě nejstu-
denější a nejdeštivější za celé prázdniny. 
Ještě ráno nám několik týmů volalo, zda 
se turnaj koná. Protože jsme se rozhodli 
nezrušit ho, velice nás potěšilo, že všechny 
přihlášené týmy dorazily včas a s dobrou 
náladou. Vše probíhalo jako každý rok, jen 
nevlídné počasí nás trápilo celý den. Díky 
ochotě  členů SDH Česká Rybná, kteří 
nám na poslední chvíli zapůjčili velký 
stan, jsme mohli vytvořit alespoň trochu 
přijatelné zázemí sportovcům i divákům. 
Tentokrát opravdu nešlo o pořadí, ale o 
to, že jsme se opět setkali a mohli si spolu 
zahrát. Hodnotné ceny a diplomy ostatně 
obdrželi všichni zúčastnění a ti vyjadřovali 
obdiv nad tím, že se letošní ročník vůbec 
koná. Zúčastnilo se ho celkem 11 družs-
tev doslova z celé ČR. Nechyběli obhájci 
loňského vítězství od Příbrami, družstva z 
České Rybné, Pokřikova, Otradova a dal-
ších míst a samozřejmě ani místní týmy. 

Když hlavní rozhodčí za deštivého 
počasí žádal vedoucí družstev, zda nechtějí 
turnaj zkrátit, jednoznačně se vyjádřili, že 
budou hrát, jak bylo v úvodu dohodnuto. 
A tak turnaj probíhal déšť nedéšť.

Kolem 17. hodiny promoklí, ale spo-

6. ročník nohejbalového turnaje v Miřetíně
kojení soutěžící přebírali ceny a celá akce 
mohla být ukončena. 

Jsme velice rádi, že turnaj má u našich 
hostů tak dobrý zvuk, že je neodradilo ani 
takové počasí.

Chtěl bych i touto cestou poděkovat 
všem členům SDH Miřetín i nečlenům, 
kteří nám ochotně po celý den, ale i před 
a po turnaji, pomáhali vše zajistit. Záro-
veň děkuji SDH Č.Rybná za vstřícnost se 
zapůjčením stanu.

Věřme, že jsme si to škaredé počasí 
vybrali na hodně let dopředu. 

Příště prý bude určitě pěkně.

Zdeněk Pecina, starosta SDH Miřetín

hasičů,která je zárukou,že SDH Zderaz 
nebude mít v budoucnu problémy se 
členskou základnou. Věříme,že naši 
„Bobani“budou brzy stejně úspěšní jako 
jejich starší kamarádi.

Opět musíme zdůraznit,že na 
všech těchto úspěších mají největší 
zásluhu slečny Marie Zavoralová a Iva 
Drahošová,které se malým hasičům věnují 
a na soutěže je pečlivě připravují.

Skauti d tem
P ij  mezi nás! 

Také letos p ijímáme nové leny

    Zveme holky a kluky 
     ve v ku 6 až 10 let  
   na sobotní odpoledne 
4.10.08 od 14 do 17 hod
 NA NÁM STÍ V PROSE I

Po ádá: I. oddíl skautek a sv tlušek Prose
Kontakt pro více informací: Rejmanová Marie 737/564885 

POHÁDKA

UŽITE NÉ
INFORMACE
PRO RODI E

NETRADI NÍ
HRY A 

SOUT ŽE  

FOTKY A 
VIDEO Z
INNOSTI 

PARTA
KAMARÁD

POZNÁŠ JAK 
TO U NÁS 
CHODÍ A 

NAVŠTÍVÍŠ
KLUBOVNU

CO T EKÁ

Informace z obecní knihovny
Ve středu 10. září proběhla na obec-

ním úřadě již podruhé slavnost „Paso-
vání na rytíře Řádu čtenářského“. 
Dvacet žáků druhé třídy ZŠ pasoval 
osobně rytíř Toulovec. Malí čtenáři zís-
kali právo celý rok si zdarma půjčovat 
knihy a časopisy v obecní knihovně.

Zvu všechny malé i velké čtenáře, 
aby si přišli vypůjčit dobrou knihu. V 
letošním roce knihovna zakoupila 189  
knih. Z nabídky nových knih vybírám:

- čtení pro ženy a dívky: (Barbara 
Cartlandová, Zuzana Francková, Helna 
Longinová,Nora Robertsová, Věra 
Řeháčková,Jana Smetanová, Danielle 
Steelová)

- knihy pro děti: (Enid Blyto-
nová, Ivona Březinová, Jarmila 
Dědková,Viola Fischerová,František 
Hrubín,Tereza Říčanová,Karel Štor-
kán)

- detektivky, cestopisy, životopisy 
slavných a další tituly: Pozorovatelka 
(Petra Braunová,), Čekárny mého 
života (Lenka Reinerová), Bestiář 
(Barbara Nesvadbová), Digitální pev-
nost (Dan Brown), Poselství dřeva 
(Václav Šplíchal).

Eva Rejentová
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„O perníkovou popelnici 2008“
Pardubický kraj a společnost EKO-

KOM, a.s. společně vyhlásili druhý ročník 
soutěže měst a obcí Pardubického kraje 
„O perníkovou popelnici“.

Obec, která odevzdá v roce 2008 nej-
větší množství tříděného odpadu na oby-
vatele, obdrží 140 000 Kč, obec umístěná 
na druhém místě 70 000 Kč a na třetím 
40 000 Kč. Soutěžit se bude ve třech 
kategoriích: obce do 500 obyvatel, obce 
od 500 do 5 000 obyvatel a města nad 5 
000 obyvatel. Každá kategorie bude hod-
nocena samostatně, takže celkem bude 
mezi 9 oceněných obcí rozděleno 750 000 
korun.

I naše obec má šanci na dobré umís-
tění. Porovnávání množství vytříděného 
odpadu na jednoho obyvatele je spraved-
livé a nezvýhodňuje velké ani malé obce. 
Záleží jen na naší ochotě projít se s třídě-
ným odpadem o pár kroků dál, než k běž-
nému kontejneru na směsný odpad.

Více na www.ekontejnery.cz. Třídění 
odpadů podporuje Pardubický kraj a 
společnost EKO-KOM, a.s.

Průběžné pořadí obcí v PK po I. 
pololetí 2008
Proseč, Zderaz a Perálec v porovnání s 
obcemi v nejbližším okolí - Obec/pořadí 
v rámci kategorie(pořadí celkové bez 
ohledu na kategorii): 
kategorie obce do 500 obyvatel 
Budislav 19(39), Perálec 53(106), Nové 
Hrady 130(247), Zderaz 142(266), Bor u 
Skutče 198(340)
kategorie obce 500 - 5000 obyvatel 
Proseč 24(66), Dolní Újezd 47(120), 
Borová 79(188), Luže 97(236), Krouna 
173(383)

Více na www.ekontejnery.cz. Třídění 
odpadů podporuje Pardubický kraj a 
společnost EKO-KOM, a.s.

Koncert hvězd
U příležitosti blížícího se 10. výročí 

konání pěvecké soutěžní přehlídky v 
sólovém zpěvu žáků ZŠ Proseč „Pro-
sečská hvězda“  pořádá SRPDŠ při 
místní ZŠ „Koncert hvězd“.

Uskuteční se 14.11. 2008 od 18,00 
hod. v prosečské sokolovně. Jediné, 
co potřebujeme, jsou účastníci. Proto 
vyzýváme všechny absolventy ZŠ Pro-
seč, kteří již ZŠ opustili, zúčastnili 
se alespoň jednou této přehlídky (na 
umístění nezáleží) a byli by ochotni 
veřejně v této produkci vystoupit, aby 
nás kontaktovali nejpozději do 24.10. 
2008, a to na telefonu 469 321 122, 
e- mail: prosec.skola@unet.cz. – kon-
taktní osoba – Mgr. Zdeněk Pecina 
nebo osobně. Vystoupit lze samostatně, 
s doprovodem, s hudební skupinou, 
souborem a podobně. Repertoár je 
neomezený. Podle množství přihlá-
šených bychom se domluvili na délce 
vystoupení a dalších podrobnostech.

Tentokrát vás nikdo nebude hod-
notit a jedinou odměnou bude potlesk 
nadšených posluchačů.

V případě finančního zisku budou 
peníze  využity  ve prospěch pěveckých 
sborů ZŠ Proseč. 

Věříme, že si rádi zavzpomínáte na 
školní léta, nebudete mít ostych před 
diváky a že nás příjemně překvapíte 
svým vystoupením.

       Mgr. Zdeněk Pecina, ZŠ Proseč

Učebna v přírodě 
Díky úspěšné účasti v grantovém řízení 

se Základní škole v Proseči podařilo zís-
kat finanční prostředky a vybudovat kry-
tou učebnu v přírodě. Učebna v přírodě 
(od dětí ihned dostala jméno Altán) se 
stane přirozeným centrem výuky s příro-
dovědným zaměřením – přírodopis, pří-
rodověda, základy ekologie i v hodinách 
pěstitelství. Tyto předměty budou moci 

využívat učebnu k výuce, dále k prezen-
taci vlastních projektů tříd či skupin. 
Součástí učebny v přírodě bude amatér-
ská meteorologická stanice. Altán budou 
moci využívat třídy i při jiných vyučova-
cích předmětech např. při výuce cizích 
jazyků, při čtení apod., v odpoledních 
hodinách bude učebna k dispozici školní 
družině. Na vlastním projektu se podílely 
děti tím, že vytvořily prvotní návrhy na 
podobu učebny, z nich vycházely firmy, 
které stavbu realizovaly. Nyní budou žáci 
školy pomáhat při definitivních úpravách 
učebny, při osazování popínavými rostli-
nami a při následné údržbě.
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1927

říjen - prosinec 08

USA/Fr/Něm/It/Rak/VB/2007/111 min/thriller/přístupný od 15 let
Remake slavného rakouského filmu z roku 1997...
Chcete se vsadit, že v devět ráno budete mrtví? Prodloužený víkend s rodinou v luxusním venkovském sídle? 
Proč ne! Funny Games USA je průzkumem dnešní brutální společnosti a jak násilí ovlivňuje naší kulturu. 
Anna vypráví příběh své rodiny, která byla fyzicky i psychicky týraná dvěma neočekávanými návštěvníky. 
Peter a Paul se s milým úsměvem a v bílých rukavičkách objeví u dveří jejich chaty. Anna s rodinou nemá ani 
tušení, jaká hra na ně čeká! Vše začne nabírat rychlé otáčky, když se Paul vsadí, že rodina  nepřežije do rána. 

 5. 10. 18 hod

30Kč
Funny Games USA

1927

USA/2008/152 min/akční/přístupný od 12 let
Poslední film australského herce H. Ledgera...
Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto spojí s poručíkem Jimem 
Gordonem a právníkem Harvey Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město Gotham City několika 
nebezpečných zločineckých organizací. Jejich tajné spojenectví začne brzy přinášet hmatatelné výsledky. V 
ulicích města však záhy začne řádit nevypočítatelný zločinec Joker, který mezi obyvateli šíří strach a zmatek. 

 12. 10. 18 hod

35Kč
Temný rytíř

1927

USA/2008/92 min/animovaná komedie/český dabbing/přístupný 
Kterak se pandí medvídek naučil Kung Fu...
Mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po musí v akcí a vtipem nabitém 
příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače nudlových polévek se má stát 
legendárním Dračím bojovníkem.Učitel bojových umění, mistr Sifu, tak čelí největší výzvě své kariéry. Musí 
z nemotorného, líného a nenažraného pandy stvořit legendu kung fu - válečníka, který by zemi ochránil před 
pomstou démonického tygra Tai Lunga...   

 19. 10. 18 hod

25Kč
Kung Fu Panda

1927

ČR/2008/140 min/historický thriller/přístupný od 12let
Krvavá legenda o Čachtické paní podle J. Jakubiska
Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Kruté 
skutky dovedly hraběnku Erzsébet Báthory (1560 - 1614) až do Guinnessovy knihy rekordů. Kým ve 
skutečnosti byla? Pohledy historiků na životní příběh této kontroverzní šlechtičny se rozcházejí. Pojetí její 
osoby coby vraždícího monstra zpochybňují nové důkazy ukazující na hraběnku, která se díky svému 
bohatství a nezávislosti stala terčem spiknutí lidí, usilujících o její rozsáhlé majetky.

40 26. 10. 17/19 hod

35Kč
Bathory

1927

USA/2008/111 min/dobrodružná komedie/český dabbing/přístupný
Proč nechal  Dračí císař obklopit svůj hrob 10 000 terakotovými vojáky?
Na tento neobvyklý hřbitov narazí archeologická výprava, jejímž členem je i syn dobrodruha Ricka 
O´Connella Alex, který je stejně zbrklý jako jeho otec. Neopatrností spustí řetězec událostí, které oživí mumii 
Dračího císaře, která má jediný cíl - ovládnout celý svět. Zoufalý Alex se proto obrátí na jediné dvě bytosti, 
které si dokážou poradit s nemrtvými, tedy na vlastní rodiče. Všichni tři záhy zjistí, že zdejší mumie jsou z 
úplně jiné ligy, než byly ty egyptské, stejně jako nebezpečí, jimž v napínavé a divoké jízdě budou muset čelit.

 2. 11. 18 hod

35Kč
Mumie: Hrob dračího císaře

1927

USA/2008/102 min/komedie/přístupný 
Jak se točí holywoodské trháky:)
Jerry a Mike jsou kámoši už od dětství. Jerry je mechanik a žije v karavanu v blízkosti elektrárny. Mike pracuje 
ve videopůjčovně a snaží se zachránit skomírající obchod. Jednou se v  Jerryho hlavě zrodí představa, že mu 
elektrárna ničí mozek. Jeho zmagnetizovaný mozek záhy vymaže všechny kazety v Mikově videopůjčovně. 
Protože nechtějí hrstku posledních zákazníků zklamat, nenapadne je nic lepšího než smazané filmy přetočit. 
Vzniknou tak jedinečné verze filmů jako King Kong, Krotitelé duchů nebo Robocop.

 9. 11. 18 hod

30Kč
Prosíme přetočte

1927

ČR/SR/2008/102 min/válečné drama/přístupný od 15let
Příběhy československých vojáků inspirované skutečností...
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města Tobruku v severoafrické Libyi 
jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří Pospíchal. 
Jeho naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontován s nesnesitelným peklem 
africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svojí krutou 
daň, kterou umí vyměřit jen válka.

 16. 11. 17/19 hod

35Kč
Tobruk

1927
Něm./85 min/anim. komedie/přístupný 
Nádherná císařovna Sissi je unesena a císař Franz nebojácný...
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Světě tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani 
pravda. Vše je dokonalé. Všeho je dostatek – peněž na zátop, čokoládových kuliček na golf. Občas musí sice 
císařský pár vládnout a reprezentovat, ale to vše je ve světě Sissi a Franze „úžasné“. Dokud se nezačnou 
objevovat temná mračna na jinak blankytně modré obloze a císařovna Sissi je unesena. Ačkoli nemá žádnou 
stopu, kterou by sledoval, vydává se neohrožený a nebojácný Franz do horečnatého stíhání únosců.

 23. 11. 18 hod

30Kč
Sissi a Yeti

1927

Mex./Špa,/2007/105 min/horor/přístupný od 12let
Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl...
Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství, a spolu se svým manželem ho chtějí opravit a znovu 
otevřít pro nemocné a invalidní děti. Toto nové prostředí však probouzí u jejich syna zvláštní představivost... 
ale je to jen představivost? Oblíbené hry s neviditelnými kamarády začnou rodiče znepokojovat. A když při 
jedné z her syn záhadně zmizí, Laura neváhá požádat o pomoc parapsychologa. Záhadu, kterou je dům 
obklopen, musí za každou cenu odhalit.

 30. 11. 18 hod

35Kč
Sirotčinec

1927

ČR/2008/76 min/filmová báseň/od 12 let
Láska, vášeň, vina a trest, to vše se odehraje ve filmu F. A. Brabce podle básně K. H. Máchy...
Filmový Máj je příběhem Kata, který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Tento podivný vypravěč nám 
postupně odhaluje strhující příběh o milostném trojúhelníku. Mlynář Schiffner je zralým mužem, stavějícím 
na jistotách, pro něž lze obětovat syna i city. Jarmila je dívka plná smyslné touhy a vášně v mladém a krásném 
těle, jehož hříchem by bylo nehřešit, a trojúhelník doplňuje Schiffnerův syn Vilém, rebel a vůdce loupežnické 
bandy, která okrade vesničany v kostele při májové mši, vyrabuje mlýn a přepadne poštovní dostavník.

30 7. 12. 18/19  hod

35Kč
Máj

1927

USA/2008/98 min/sci-fi/přístupný od 12let
Obi-Wan Kenobi a Mistr Yoda v čele armády klonů proti temným a zlovolným silámvesmíru...
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nastolili 
řád a mír. Galaktická Republika se pod chodidly nekonečných armád bojových droidů otřásá v základech a 
silám temna podléhá jeden solární systém za druhým. Anakin Skywalker a jeho Padawan - učednice Ahsoka 
Tano se vydávají na cestu, která pro ně bude mít dalekosáhlé důsledky : jejich osudy se totiž zkříží se 
zlovolným Jabba Huttem.

 14. 12. 18 hod

35Kč
Star Wars: Klonové války

1927

ČR/2008/88 min/komedie/přístupný od 15 let
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha s Jiřím Macháčkem v hlavní roli...
Oskar by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární 
moderátor televizní předpovědi počasí. Kde je problém? Hnán neurotickým strachem, že mu život bez 
opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou postavou a úplně 
prázdnou hlavou. Je snad tohle láska? Na cestě z extrému do extrému se pak Oskar zaplétá se slavnou 
zpěvačkou Norou, nejlepších letech. Oskar je opilý svobodou a jeho život se mění v divokou jízdu...

 21. 12. 18 hod

35Kč
Nestyda

1927

ČR/60 min/pro děti
Pohádkové pásmo, které uvádí známá dvojka - Křemílek a Vochomůrka
Staré dobré pohádky u kterých vyrůstala nejedna generace dětí z dílen Krátkého Filmu.
Těší mě (Brundibáři) - Jak štěňátko chtělo malé pejsky - Jak Mikeš zachránil 
Bobeše - Mikeš na pouti - Krtek v ZOO - Dorotka a plamínek - Dorotka a papoušek 
-  Dorotka a zpěvák

 23. 12. 18 hod

25Kč
Pohádky pod sněhem

1927

USA/2008/103 min/akční komedie/přístupný od 15 let
Šílená komedie plná břitkého černého humoru...
Zásadním krokem kariéry 3 průměrných herců má být válečný velkofilm. Během natáčení se něco zadrhne - 
náklady stoupají, atmosféra houstne a herci ne a ne se vpravit do rolí vojáků v hlubinách vietnamské džungle. 
Na radu válečného poradce vtáhne zoufalý režisér své herce do skutečného pralesa, aby z nich stvořil chlapy. 
Žádný z nich netuší, jak je tahle výprava zocelí. Během cesty totiž narazí na militantní domorodou bojůvku, 
která chce proti americké invazi bojovat zuby nehty...

 28. 12. 18 hod

35Kč
Tropická bouře

Připravujeme 2009:

4. 1. Quantum of Solace 
další vysokooktanové dobrodružství 007
11. 1. Děti noci 
film plný příběhu z noční metropole 
18. 1.  Poločas rozpadu
tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodot
25. 1. Disaster Movie
nejnovější film od tvůrců Scary Movie I., II., III. a IV.

1. 2. Absurdistán
groteskně laděná "válka pohlaví" v jedné malé turecké vesničce
8. 2. Hlídač č. 47
film o lásce, vášni, smrti a trestu na motivy románu Josefa Kopty
15 . 2. Sněženky a Machři po 25 letech 
DŘEPKINC!! Cabadaj, Mácha, Kardová a spol. po letech opět na lyžích
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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


