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Proseč uctila na popravišti 
památku obětí heydrichiády

V úterý 9. ledna jsme na bývalém 
popravišti pardubického Zámečku 
uctili památku téměř 200 popravených 
občanů v období heydrichiády a také 
statečných výsadkářů operace Silver A. 
Za město položil květinový věnec sta-
rosta města Jan Macháček.

Lubomír Brabec v Proseči
S jubilejním 15. ročníkem se pro-

gram festivalu Tomáškova a Nová-
kova hudební Skuteč rozšiřuje i do 
nedaleké Proseče. Díky zájmu vedení 
města a vstřícnosti sboru Českobra-
trské církve evangelické vás můžeme 
pozvat v pátek 4. května do evangelic-
kého kostela v Proseči, kde nám od 18 
hodin své instrumentální mistrovství 
představí kytarový virtuos Lubomír 
Brabec. V provedení majitele zlaté a 
platinové desky Multisonic a držitele 
státního vyznamenání Za zásluhy o 
stát v oblasti umění uslyší návštěvníci 
program složený z nejúspěšnějších ky-
tarových skladeb L. S. Weisse, F. Sora, 
H. Villa-Lobose, F. Tárregy a dalších. 
Stejně jako své jubileum slaví festival, 
také pro mistra jde o jubilejní turné. V 
letošním roce, konkrétně 21. května, 
oslaví své 65. narozeniny.

Vstupenky na koncert v Pro-
seči i na ostatní festivalové kon-
certy a představení si můžete zajis-
tit on line prostřednictvím stránek: 
http://vstupenky.skutec.cz nebo 
osobně v předprodeji v Turistickém 
informačním centru při Městském 
muzeu Skuteč, popř. na odboru kul-
tura a školství MěÚ Skuteč.

Nové turistické materiály města
Turistická sezóna se teprve blíží, ale 

nové turistické materiály, které vznikaly 
v zimním období, jsou připravené pro tu-
risty a návštěvníky našeho města už nyní. 
Materiály vám představí historii i sou-
časnou podobu města Proseč a zajímavá 
místa v jeho okolí, nebo vás pomohou 
provést sluneční soustavou po nově zre-
konstruované Planetární stezce. K dis-
pozici jsou pro zájemce v Turistickém 
informačním centru Maštale a také na 
Městském úřadě v Proseči.

Ondřej Klofát

Proseč pořídí nové hasičské auto
Město Proseč uspělo s žádostí o dotaci 

na pořízení nového požárního vozidla z 
Integrovaného regionálního operačního 
programu, tedy prostředků Evropské 
unie a získalo na nové auto dotaci ve 
výší téměř 4,1 mil. Kč. Akceptaci dotace 
potvrdilo na svém jednání již zastupitel-
stvo města. V rámci dotačního programu 
IROP se rozdělovalo cca 1,5 mld. Kč, 
předložené žádosti o podporu byly ve výši 
téměř 4,2 mld. Kč, uspěla tedy pouze asi 
třetina žadatelů. Nové vozidlo v ceně cca 
6 mil. Kč by mělo nahradit dosluhující 
CAS32 T815 6x6. V současné době již 
byly zahájeny práce na přípravě výběro-
vého řízení, aby nové vozidlo mohlo být 
předáno jednotce ještě v letošním roce.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Prezidentem České republiky byl podruhé zvolen Miloš Zeman
V druhé přímé volbě hlavy státu byl 

znovu zvolen prezidentem České repub-
liky současný prezident Miloš Zeman 
s celorepublikovým počtem 51,36 % 
hlasů. V druhém kole se utkal s Jiřím 
Drahošem, který získal 48,63 % hlasů.
Výsledky Proseč - 1. kolo:
1. Ing. Miloš Zeman - 37,70 %
2. prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš, dr. h. c. - 33,78 %
3. Mgr. Pavel Fischer - 13,44 %
4. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. - 6,29 %
5. Mgr. Michal Horáček, Ph.D. - 5,36 %
6. Ing. Mirek Topolánek - 1,36 %
7. RNDr. Jiří Hynek - 1,27 %
8. Mgr. Petr Hannig - 0,76 %
9. Ing. Vratislav Kulhánek, dr. h. c. - 0,00 %

Volební účast: 68,18 %
Výsledky Proseč - 2. kolo:
1. Ing. Miloš Zeman - 52,04 %
2. prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš, dr. h. c. - 47,96 %

Volební účast: 72,94 %

Výsledky Zderaz - 2. kolo:
1. prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš, dr. h. c. - 51,83 %
2. Ing. Miloš Zeman - 48,17 %

Volební účast: 83,41 %
Výsledky Perálec - 2. kolo:
1. Ing. Miloš Zeman - 70,51 %
2. prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš, dr. h. c. - 29,49 %

Volební účast: 76,59 %
Výsledky Bor u Skutče - 2. kolo:
1. prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš, dr. h. c. - 53,85 %
2. Ing. Miloš Zeman - 46,15 %

Volební účast: 66,10 %
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Poděkování prosečským skautům za pomoc
V sobotu 23. prosince 2017 uspořádali 

prosečští skauti při Vítání Betlémského 
světla sbírku pro zakoupení invalidního 
vozíku pro klienty Pečovatelské služby 
v Proseči. Invalidní vozík bude sloužit 
v případě potřeby také pro zapůjčení do 
domácností.

Skauti vybrali celkem 4 525,- Kč a 
cena vozíku je 4 999,- Kč. V současné 
době je již objednaný a měl by být dodán 
na pečovatelský dům během několika 
dnů.

Chtěla jsem poděkovat za jejich po-
moc, kterou jsme velice ocenili již v loň-

ském roce, kdy byla sbírka určena pro 
chodítko se sedátkem, které je stále vy-
užíváno. Jsme velice rádi, že díky jejich 
pomoci můžeme zlepšovat péči o naše 
klienty a nabídnout jim i pomůcky, které 
jim usnadní život nebo zjednoduší jejich 
zdravotní problémy.

Děkuji jménem klientů Pečovatelské 
služby v Proseči.

Stáňa Češková, 
vedoucí Pečovatelské služby Proseč

Město Proseč - Místní poplatky v roce 2018
Poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání komunálních odpadů
Povinnost platit poplatek má:

• fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt,

• fyzická osoba, které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky povolen trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů,

• fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba

Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností 
zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:
- 600 Kč poplatníci s trvalým pobytem 

nebo rekreační objekt
- 500 Kč poplatníci do 18 let
- 500 Kč poplatníci ve věku 70 a více let
- osvobozeny od poplatku osoby do 3 

let věku, osoby min. 6 měsíců v zahraničí, 
nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě 
nemocných nebo dětském domově

Splatnost: do 31. března 2018
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800 
VS pro čísla popisná: 1340XY 
VS pro čísla evidenční: 1340X0Y
X = kód obce (Proseč 1, Podměstí 2, Záboří 3, 
Paseky 4, Martinice 5, Česká Rybná 6, Mi-
řetín 7)
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor variabilního symbolu:

- poplatek za komunální odpad - čp. 421 
Proseč  = 13401421

- poplatek za komunální odpad - ev.č. 17 
Miřetín = 13407017

Prosíme občany, aby si známky na rok 
2018 nalepili na víko popelnice a z dů-
vodu lepší přehlednosti odstranili ná-
lepky z předchozích let, děkujeme za 
pochopení.

Poplatek za psa
Povinnost platit poplatek má: 

• držitel s trvalým pobytem nebo sídlem 
na území města Proseč je povinen zaplatit 
tento poplatek za psa staršího 3 měsíců.
Sazba poplatku:
Proseč, Záboří, Podměstí   - 100,- Kč  
Česká Rybná, Miřetín        -   50,- Kč  

Paseky, Martinice             -   50,- Kč
Poplatek za každého dalšího psa jednoho 
majitele 200,-Kč v domech s  1 – 2 byty 
a v bytových domech 400,- Kč v Proseči, 
Záboří a v Podměstí . V ostatních míst-
ních částech 100,- Kč v domech s 1-2 
byty a v bytových domech 200,- Kč.     

Osvobozeni jsou osoby osamoceně ži-
jící starší 65 let na 1 psa.
Splatnost: do 31. března 2018
Bezhotovostní platba:      
Číslo účtu: 1141642319/0800
VS pro číslo popisné : 1341XY

Bližší informace o místních poplatcích a 
údaje pro bezhotovostní platby naleznete 
na webu města: www.mestoprosec.cz

Pokladna 
Městského úřadu Proseč:

Pondělí:  8.00 - 11.00
    12.30 - 17.00
Úterý:   8.00 - 11.00
Středa:   8.00 - 11.00
    12.30 - 16.00
Pátek:   8.00 - 10.00 
 
Kontakt:  Vlasta Zárubová
                 pokladna@prosec.cz
    tel.: 468 005 024
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Pasecký ples upírů
V sobotu 20. ledna 2018 jsme se sešli 

v Sokolovně na tradičním, letos už šest-
náctém, paseckém plese, který se hemžil 
temnými bytostmi, upíry. K tanci nám 
zahrála kapela KODEX. Atmosféra byla 
úžasná, děkujeme všem, kdo jste se nebáli 
a přišli si s upíry zařádit, byli jste skvělí. 
Velké poděkování si zaslouží také pořa-
datelé, kteří se starají o veškeré přípravy 
a celý průběh plesu, ale především velice 

děkujeme všem sponzorům, jejichž záslu-
hou byla „tombola“ opět bohatá. Věříme, 
že se ples líbil a všichni se zase sejdeme 
příští rok v sobotu 19. ledna 2019 v So-
kolovně s jednou velkou změnou, kte-
rou bude kapela Vepřo Knedlo Zelo. 
Všechny fotky si můžete prohlédnout ve 
fotogalerii na stránkách města Proseč: 
http://mestoprosec.rajce.idnes.cz/

P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s



 Prosečský zpravodaj 1/2018  str. 4 www.prosec.cz

Rok 2017 na Pasekách skončil rekordem

První akcí v roce 2017 byl tradiční Pa-
secký ples, který se hemžil indiány a kov-
boji.  Po roční pauze jsme se v sobotu  
21. ledna 2017 sešli v krásné, nové Soko-
lovně, která vydržela svoji první zkoušku, 
téměř 300 lidí. 

Na jaře jsme se všichni sešli v parku Gen. 
Svatoně a kpt. Sošky na každoroční úklid. 

Změny a úpravy zákonů nám bohužel 
neumožňovali pořádání akcí bez právní 
subjektivity, pouze pod hlavičkou osad-
ního výboru, proto jsme se rozhodli 
založit spolek a tím také rozšířit svoje 
aktivity. Od začátku dubna začal tedy 
oficiálně fungovat nový spolek s názvem  
P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. a sídlem na Pase-
kách. Základním účelem a hlavní činností 
spolku je především uchování tradic a his-
torie bývalé obce Paseky a podpora a rozvoj 
kulturní činnosti v Proseči.

Jedním z dlouhodobých plánů spolku 
(OV Paseky) bylo vytvoření pomníku pa-
seckým obětem válek. Začátkem října jsme 
se pustili do práce a 28. října byl v parku 
Gen. Svatoně a kpt. Sošky slavnostně od-
halen pomník obětem válek na Pasekách 
na kterém se finančně podílel spolek a 
město Proseč.

Závěr roku byl letos na Pasekách tro-
chu netradiční. Na poslední chvíli jsme 
se rozhodli zpříjemnit si nejkrásnější ob-
dobí v roce, blížící se Vánoce, tím, že 
vytvoříme vánoční hvězdu. Na neděli  
3. prosince jsme pozvali komisaře z pel-
hřimovské agentury Dobrý den, abychom 
se pokusili o další zápis do České knihy 
rekordů. Komisař David Rafaj, vystou-
pal do nejvyššího patra rozhledny, kde 
hvězdu přeměřil a zapsal ji jako největší v 
České republice s rozměrem 5,02 m, za-
věšenou ve výšce 27 m. Úspěch Pasecké 
vánoční hvězdy navázal na náš předchozí 
zapsaný český rekord, kterým se stala  

19. března 2016 Pasecká kraslice. Veliko-
noční vajíčko upletené z vrbového proutí 
mělo obvod 6,58 m a jeho výška dosáhla 
3,09 m.

Prosinec je také každoročně plný příprav 
paseckého plesu z jehož výtěžku spolek 
financuje veškeré své celoroční činnosti. 
Touto cestou bych také ráda poděkovala 
panu Dianovi z Pasek za finanční přispění 
na činnost spolku.

Na konci roku 2017 jsme podali Zastu-
pitelstvu města Proseč návrh na zrušení 
Osadního výboru Paseky. Zastupitelstvo 
město náš návrh schválilo a Osadní výbor 
Paseky byl k 31. lednu 2018 zrušen. Veš-
keré činnosti osadního výboru přebírá spo-
lek P.A.S.E.K.Y - 2017.

V roce 2018 máme naplánovaných něko-
lik akcí a doufáme, že se alespoň na někte-
rých zase společně setkáme, ale o tom zase 
až příště.

Všechny fotografie si můžete prohléd-
nout ve fotogalerii města Proseč nebo na: 
http://paseky2017zs.rajce.idnes.cz/ a naši 
činnost můžete sledovat na facebookovém 
profilu spolku  P.A.S.E.K.Y - 2017.

Za P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. 
Veronika Macháčková
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Z činnosti OV a SDH Miřetín
Osadní výbor v Miřetíně v loňském 

roce neplánoval žádné velke finančně 
náročné akce. Po dohodě s představiteli 
města Proseče šlo spíše o to, aby se ně-
které započaté aktivity dokončily a aby 
v obci fungovaly základní služby.  A tak 
i v minulém roce byly dvakrát do roka v 
obci umístěny kontejnery na velkoobje-
mový odpad. Kontejner na bioodpad byl 
k dispozici prakticky celý rok. Občasné 
výpadky obecního osvětlení, pokud byly 
městu nahlášeny, byly vcelku rychle od-
straněny. V letním období v obci pra-
covali dva brigádníci, kteří se starali ze-
jména o údržbu zelených ploch, ale i o 
čistotu chodníků a také odstraňovali pře-
rostlé keře, které mnohdy bránily výjezdu 
vozidel či výhledu na komunikace. Ke 
zlepšení této situace přispělo i umístění 
druhého zrcadla proti výjezdu z hráze 
horního rybníka na silnici, kde ve výhledu 
brání z pravé strany silně zarostlý sou-
kromý pozemek.

Mimo tyto sice provozní, ale velice dů-
ležité aktivity, se uskutečnily dvě finančně 
náročnější akce.

První z nich byla realizace záměru ob-
novit místní zvoničku. Obecní zvonička 
zde stála od roku 1891, během první a 
druhé světové války bohužel vždy přišla o 
svůj zvon a díky tomu v roce 1942 zcela 
zanikla. Nyní po 75 letech se díky inicia-
tivě místních občanů, kteří také finančně 
na zvoničku přispěli, se podařilo na stej-
ném místě postavit zcela novou zvoničku 
podle autorského návrhu MgA. Marka 
Rejenta. Finančně na její zbudování při-
spěl též SDH Miřetín a samozřejmě 
město Proseč. Slavnostní odhalení zvo-
ničky se uskutečnilo 16.9. 2017 za pří-
tomnosti mnoha hostů a místních občanů.

Druhou akcí byla renovace křížku z 
roku 1892 u cesty směrem ke Stružin-
ským. I tato oprava byla financována z 
prostředků města Proseče, ale  zejména z 
příslušné dotace.

V letošním roce neprobíhaly žádné 
práce na dokončení opravy zdi místního 
hřbitova ani marnice, protože se čekalo, 
zda dopadne přislíbená dotace. Nakonec 
vše dobře dopadlo, dotace je přidělena, a 
tak bychom se v letošním roce měli do-
čkat dokončení všech potřebných oprav 
na obvodové zdi hřbitova a také márnice 
by měla dostat novou střechu. Doufejme 
tedy, že se vše podaří v letošním roce do-
končit a tento prostor bude definitivně 
upraven.

Některé akce v Miřetíně neprobíhají 
pod hlavičkou osadního výboru, ale or-
ganizují je místní hasiči, a protože jsme 
malá obec, tak to jsou převážně zase stejní 
lidé, kteří tyto aktivity připravují. Tra-
diční je například každoroční hasičský 
ples, který se bude letos konat v sobotu 
3. 2. 2018 od 20,00 hod. v místním sále. 
K douhodobým tradicím patří nohejba-
lový turnaj trojic neregistrovaných hráčů 

„O pohár SDH Miřetín“, který se již 
15 let koná na místním hřišti vždy v po-
lovině srpna. Letos se poprvé v Miřetíně 
uskutečnilo zdobení a rozsvěcení vánoč-
ního stromku, které  mělo zejména u dětí 
velký úspěch.

Závěrem bych chtěl všem aktivním 
spoluobčanům poděkovat za práci v naší 
malé obci, ale také městu Proseč, které 
nám mnohé akce pomáhá zajišťovat a fi-
nančně je podporuje.

Mgr. Zdeněk Pecina,
předseda Osadního výboru Miřetín
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Zpráva o činnosti SDH Proseč za rok 2017
Další rok činnosti SDH je za námi a 

opět byl nabitý činnostmi, soutěžemi i 
zábavou. Zásahová jednotka v roce 2017 
vyjížděla k 25 zásahům, z toho k osmi po-
žárům, ke čtyřem dopravním nehodám a 
třináctkrát k technické pomoci. 

Na začátku roku se členové výjezdové 
jednotky zúčastnili pravidelného školení 
obsluhy motorové řetězové pily a lékař-

ských prohlídek. V průběhu roku se če-
lenové zúčastnili také školení velitelů, 
strojníků a preventistů. Během jara pro-
bíhala příprava techniky na STK, členové 
se jako každoročně zúčastnili besedy pro 
děti z MŠ Proseč.

V květnu jsme se zúčastnili okrskové 
soutěže v Záboří, kde jsme obsadili velmi 
slušné 4. místo. Do Záboří jsme také při-
jali pozvání na oslavy 140. výročí založení 
sboru. V červnu jsme předvedli dětem ze 
ZŠ Proseč naši hasičskou techniku a práci 
s ní. Přes léto jsme jako každoročně navá-
želi vodu do bazénů a táborů, pro město 
jsme také zajišťovali mytí komunikací a 
proplach kanalizace. V září jsme se opět 
zúčastnili již tradičního dětského dne pro 
tatínky na Pasíčkách a také naše družstvo 
vybojovalo 5. místo v netradičním požár-
ním útoku v České Rybné. 

Ve své kulturní činnosti SDH v únoru 
uspořádalo tradiční hasičský ples a dětský 
karneval. V červnu jsme jako každoročně 
pomáhali při pořádání závodů Merida 
Cyklo Maštale. Za svou dobrovolnickou 
činnost jsme se v březnu odměnili návště-
vou představení „Hoří, má panenko!“ v 
Pardubickém divadle.

V průběhu loňského roku nezaháleli ani 
vedoucí našich mladých hasičů a jejich 
svěřenci. Poctivě se připravovali, což již 
na první soutěži ve Skutči neslo své ovoce. 
Děti se zde umístily na 9. a 17. místě. Na 
okresním kole v Chrudimi a Načešicích 
bylo naše dětské družstvo hodně vidět, 
když po prvním dnu “přenocovalo” na 
krásném 3. místě a celkově pak skončilo 
na místě 4. Na soutěži v Krouně pak děti 
vybojovaly 5. místo a na podzim ve Zde-
razi se mladí hasiči umístili na 11. místě. 
Tradiční podzimní branný závod v Bo-
janově pak v kategoriích starších přinesl 
25. místo a v kategorii mladších 12. a 20. 
místo. Mladí hasiči se kromě závodů a 
tréninků scházeli také v hasičské zbroj-
nici při různých aktivitách, v létě opékali 
buřty nebo také společně navštívili pla-
vecký bazén. Činnost mládeže Sbor pod-
pořil renovací mašiny PS 12, zakoupením 
nových hadic pro jednotlivce, triček pro 
děti i vedoucí a výrobou nových soutěž-
ních překážek.

Velmi si vážíme každoroční finanční 
podpory našich sponzorů: Města Proseč, 
firem Bohemia Steelmont, s. r. o. a PP-

-Group.cz, s. r. o., kterým patří náš velký 
dík.

Rádi bychom vás pozvali na tradiční 
hasičský ples a dětský karneval, který se 
koná 24. 2. 2018. Děkujeme za vaši pří-
zeň a přejeme vám hodně úspěchů, zdraví 
a štěstí do roku 2018.

SDH Proseč

Členské obce Svazku obcí AZASS Polička - Bor - Perálec a Zderaz, níže zveřejňují realizované projekty 
financované z evropského fondu IROP

Nové vozy pro pečovatelskou 
službu 

Svazek obcí AZASS realizuje projekt 
"Obnova vozového parku pečovatelské 
služby", jehož výsledkem je pořízení 2 no-
vých osobních vozů Škoda Fabia Combi a 
Dacia Duster pro pečovatelskou službu, 
kterou Svazek obcí AZASS zajišťuje ve 
svých členských obcích. Projekt umožní 
lepší dostupnost a zkvalitnění poskyto-
vané sociální služby potřebným občanům 

- klientům služby.
Projekt „Obnova vozového parku pe-

čovatelské služby" je spolufinancován Ev-
ropskou unií prostřednictvím Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a státním 
rozpočtem. 

Rekonstrukce objektu „G“ v 
areálu AZASS

V současné době probíhá kompletní 
rekonstrukce jednoho z objektů v areálu 
AZASS (nemocnice) v Poličce – bývalé 
vrátnice (objekt „G“). V objektu vznik-
nou po jeho rekonstrukci tři tzv. „pečo-

vatelské“ byty a provozní zázemí pro za-
městnance pečovatelské služby. 

Investorem stavby je Svazek obcí 
AZASS. Projekt „Pečovatelské byty Po-
lička“ je spolufinancován z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR – pro-
gramu „Podpora bydlení“, projekt „Pro-
vozní zázemí pečovatelské služby Polička“ 
je spolufinancován Evropskou unií pro-
střednictvím Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj a státním rozpočtem. 

Za členské obce Milada Drahošová, 
starostka obce Perálec
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SDH a Osadní výbor Česká Rybná informuje o své činnosti v roce 2017
Rok 2017 začal pořízením 15 kusů no-

vých pracovních stejnokrojů, zakoupe-
ných z vlastních prostředků. Stejnokroje 
budou především využívány při účastech 
na hasičských soutěžích. 

Dětský karneval a již 7. pyžamový ples 
v řadě, který se konal 1. dubna jsme za 
finančního přispění města Proseč prožili 
ve skvělé náladě. K tanci a poslechu hrála 
skupina F.R.E.D.Y. a nechyběla ani bo-
hatá tombola.

Na konci dubna se jako již tradičně po-
řádalo pálení čarodějnic na místním hřišti 
za hojné účasti jak nejmenších, tak i do-
spělých. 

Následující týden byla za velké účasti 
našeho sboru uspořádaná brigáda na ka-
mení s místním spolkem myslivců.

Dále následovala okrsková soutěž v 
Záboří konaná 20. května, kde se náš 
mužský tým umístil na 3. místě.  Pokra-
čováním byla 5. června hasičská soutěž v 
Líšnici. Z 15 zúčastněných družstev se 
náš tým umístil na 6. místě.  Účastí 8. 
července na oslavě založení sboru dobro-
volných hasičů v Záboří pořádané ke 140 
letům, jsme mohli vidět krásnou   histo-
rickou parní stříkačku z obce Svojanov 
přímo v akci.  Zároveň se 8. července část 
sboru zúčastnila slavnostních oslav za-
ložení sboru dobrovolných hasičů v Líš-

nici – pořádané k 130. výročí. 12. srpna 
jsme se zúčastnili noční hasičské soutěže 
v Otradově, kde jsme skončili na 5. místě. 

Jako tradičně jsme poslední víkend 

v srpnu konalo „loučení s prázdninami“ 
na hřišti, kde bylo pro děti připraveno 
spousta her a sladkých odměn. Večer 
pokračoval zábavou pro dospělé s živou 
hudbou, hrála kapela KODEX.

23. září jsme uspořádali požární soutěž 
v netradičním požárním útoku v Kabla-
ních. Soutěže se zúčastnilo 12. družstev, 
což už je na naše poměry celkem vysoké 
číslo. Z uvedeného počtu byli 2. soutěžní 
družstva ženská. 

28. září jsme vyrazili v brzkých ranních 
hodinách na jednodenní zájezd do Pol-
ska. Jako první bod programu nás čekal 
nechvalně proslulý koncentrační tábor v 
Osvětimi, největší nacistický vyhlazovací 
tábor. Po několika hodinové prohlídce 
jsme přejeli do města Krakow. Zde jsme 
si prohlédli Wawel - nízké návrší na 
němž stojí královský hrad, Rynek Glo-
wny, Sukiennice, Mariánský kostel a jiné 
památky. 

Za celý rok jsme neměli ani jeden ha-
sičský výjezd k požáru a přáli bychom si, 
aby to tak zůstalo i pro tento rok.

Velké díky patří všem, kteří se aktivně 
podílejí na přípravě a pořádání všech sou-
těží a kulturních akcí.

SDH a Osadní výbor Česká Rybná

DIPRO, výrobní družstvo inva-
lidů Proseč

Přijme zaměstnance na tuto pra-
covní pozici:

FINANČNÍ ÚČETNÍ

 Místo výkonu práce Proseč. 
 Pracovní náplň:
 - samostatné vedení účetnictví v jed-
notce střední velikosti
 - obsluha saldokont
 - příprava a zpracování účetních zá-
věrek
 - zpracování výkazů
 - zpracovávání inventur, reporting
 - kontakt s auditorem, finančním 
úřadem a ostatními orgány státní 
správy
Požadujeme:

- SŠ/VŠ vzdělání ekonomického 
směru 

- znalost a aplikaci účetní a daňové 
legislativy

- uživatelskou znalost práce na PC a 
obsluhu účetního sw 

- důslednost, časová flexibilita, komu-
nikativnost

- organizační schopnosti, pečlivost, 
samostatnost, spolehlivost, aktivita
Nabízíme: 

- práci v zavedené a stabilní společ-
nosti

- hlavní pracovní poměr
- nástup možný IHNED
 
Bližší informace budou podány na 
adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů
tel. č. 469 321 191, fax č. 469 321 
168 
Borská 149, 539 44 Proseč   
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan, p. 
Tmejová Jana
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Výroční zpráva NAŠE MARTINICE z. s. za rok 2017
23. dubna proběhla druhá brigáda na 

vodní nádrži, které se zúčastnila většina 
členů našeho spolku spolu s řadou ostat-
ních brigádníků – nejen chatařů a chalu-
pářů, ale i dalších občanů města Proseč. 
Nebyli to pouze dospělí, ale také jejich 
děti a vnuci. Společně dočistili okolí ná-
drže a provedli potřebné terénní úpravy 
včetně osetí volných ploch. Pekáče bu-
chet, které připravily jejich maminky a 
babičky zmizely jak pára nad hrncem.

30. dubna se v areálu restaurace U Ma-
rešů sešla početná skupina dětí se svými 
rodiči na akci Pálení čarodějnic. Členové 
a příznivci našeho spolku připravili pro 
70 účastníků této akce zajímavý program 
u ohně. I za nepříznivého počasí byla 
báječná atmosféra a děti si tuto akci s ra-
dostí užily.

květen byl měsíc úpravy prostoru po-
mníku – osázení květinami, sekání trávy, 
revitalizace náletových křovin a dalších 
zahradnických prací.

10. června se uskutečnila veliká akce 
v indiánském stylu pro děti – Poklad na 
Stříbrném jezeře, kterou opět připravili 
členové a příznivci našeho spolku. Zají-
mavého programu, při kterém účastníci 
na jednotlivých stanovištích plnili zadá-
vané úkoly, za které obdrželi sladkou od-
měnu a drobné ceny. Celkem se této akce 
zúčastnilo cca 60 dětí nejen z Proseče. Po 
absolvování indiánské stezky děti čekalo 

na koupališti překvapení – jízda na voru 
pro poklad. Celá akce byla ukončena v 
restauraci U Marešů, kde si děti opekly 
na ohni špekáčky a společně si zatančily 
u totemu.

červenec a srpen: prázdniny – péče 
o koupaliště, vyvážení odpadků, sekání 
trávy u pomníku. 

15. září se uskutečnila schůze spolku, 
při které byla projednána změna stanov a 
přijetí nových členů. K tomuto dni máme 
již celkem 36 členů spolku Naše Marti-
nice z. s.

28. října se u památníku padlých mar-
tinických rodáků uskutečnil pietní akt při 
příležitosti 99. výročí vzniku samostat-
ného Československa. Této akce se zú-
častnila nejen řada martinických rodáků, 
ale i dalších občanů města Proseč a okol-
ních obcí. Město zastupoval starosta Jan 
Macháček.

18. listopadu se v restauraci U Marešů 
uskutečnily 2 turnaje ve stolním tenise při 
celkové účasti 36 závodníků. V prvním 
turnaji zvítězil Tomáš Mareš, ve druhém 
Jiří Jiruše. 

3. prosince členové spolku uspořádali 
pro sebe a své přátele country večer v re-
stauraci U Marešů, na kterém hrála a zpí-
vala kapela JEN TAK.

10. – 20. prosince provedl Miroslav 
Mareš s dalšími členy spolku částečnou 
opravu lesní cesty z Martinic na hlavní 
silnici ke Svaté Kateřině. Náklady na tuto 
akci byly financovány z rozpočtu města 
Proseč.

V rámci novoročních předsevzetí se 
členové spolku zavázali, že budou v roce 
2018 pokračovat ve své činnosti a to ne-
jen v oblasti kulturní a sportovní – akce 
pro děti i dospělé, ale také při údržbě a 
opravách místních komunikací, prostoru 
památníku padlých, koupaliště a dalších, 
např. Kalajovy studánky.

Spolek Naše Martinice z. s. vyslovuje 
poděkování starostovi Bc. Janu Macháč-
kovi, radě a zastupitelům města Proseč 
za významnou podporu činnosti spolku a 
těší se na další spolupráci.

Miroslav Mareš, předseda spolku
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Kulturní a sportovní akce

9. 2. Evangelický bál – hraje BIG 
BAND Chrudim a MEMORY 
BAND - vstupné 100,- Kč – po-
řádá Evangelická církev v Proseči 

– Městské společenské centrum So-
kolovna od 19.30 hod
10. 2. Masopustní průvod – pořá-
dají SDH Záboří a ženy ze Záboří 

– Rychtářovy sady od 10 hod
24. 2. Dětský karneval – soutěž 
masek - moderátor a DJ Míra Kap-
lan – vstupné dobrovolné – pořádá 
SDH Proseč - Městské společenské 
centrum Sokolovna od 13 hod
24. 2. Hasičský ples – hraje QUA-
TTRO - vstupné 70,- Kč, místen-
ka 80,- Kč - pořádá SDH Proseč 

– Městské společenské centrum So-
kolovna od 20 hod
27.3. Beseda s fotbalovou legendou 
československé kopané Antonínem 
Panenkou, vzdělávací centrum 
Ergoeduka 17 hod

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé
Jiří Hájíček – Selský baroko, František 
Niedl – Platnéř, Miroslav Žamboch – 
Koniáš: Na ostřích čepelí, Josef Lada – 
Šprýmované komiksy: obrázkové seriály 
z let 1922-1946, Táňa Keleová-Vasil-
ková – Okénko do snů, Katarína Gille-
rová – Zvláštní příběh, Blanka Brenne-
rová – Falešná hra, Renáta Fučíková 

– Shakespeare, Jan Váňa – Horizont 
očekávání, Jo Nesbo – Žízeň, George 
R. R. Martin – Hra o trůny, Sandra 
Brown – Skryté zlo, Pavučina hedvábí, 
James Patterson – Neznámý soupeř, 
C.W. Gortner – Vatikánská princezna, 
Frieda Birkner-Mahler – Melodie 
srdce, Miroslav Mayer – Hodina po 
znásilnění, Josef Kratochvíl – Pomsta 
zhrzené milenky, Dům mrtvých duší, 
Bohumil Lipert – Podivný trojúhelník, 
Věnceslava Dezortová – Smrt na pivu
Naučná literatura:
Ondřej Müller – Dobrodružný svět 
Zdeňka Buriana, Martin Gregora – 
Kuchařka pro rodiče malých dětí, Anne-
gret Weikert – Výchova dítěte, Jakub 
Hladký – Zlata Adamovská

Knihy pro děti:
Jakub Fafílek – Delfín Vuii, Lucie Lo-
mová – Anča a Pepík, Petra Gherbetz 

– Šikulové podruhé, Ivana Pecháčková 
– O potopě světa, Jonáš a velryba, Desa-
tero přikázání, Stvoření světa, David a 
Goliáš, Přechod Rudým mořem, Fran-
tišek Kalenda – Pes, kocour a sirotek, 
Eduard Bass – Koráb pohádek

Poděkování
Městská knihovna děkuje firmě 

DIPRO za její sponzorský dar, který 
knihovna použila k zaplacení před-
platného periodik pro rok 2018 (Naše 
krásná zahrada, Naše krásná zahrada 
speciál, Náš útulný byt).

Knihovna také děkuje všem čtená-
řům, kteří darovali do městské knihovny 
knihy a časopisy.

Informace z městské knihovny
Knihovna zve všechny čtenáře k ná-

vštěvě knihovny. Registrační poplatek 
na rok 2018 je 80,- Kč pro dospělé čte-

náře a studenty, 60,- Kč pro důchodce a 
30,- Kč pro děti do 15 let.

Výpůjční doba knih jsou dva měsíce. 
Pokud není na knihu rezervace jiným 
čtenářem, výpůjční dobu lze 2x prodlou-
žit, a to přímo osobně v knihovně nebo 
na adrese knihovna@prosec.cz nebo na 
tel.: 469 321 047.

  
Otevírací doba:

Úterý   8.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.30 - 16.00 hod.
Pátek  8.30 - 15.00 hod.
(polední pauza 11.30 - 12.00 hod.)

Eva Rejentová

Vánoce v knihovně
V předvánočním čase proběhla v 

knihovně tradiční vánoční výstava dět-
ských prací. Vánoční dekorace vytvořily 
děti, které navštěvují školní družinu při 
ZŠ a MŠ Proseč společně s vychovatel-
kami a asistentkami. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří pomohli s přípravou 
vánoční výstavy.

Eva Rejentová
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Tříkrálová sbírka 2018
První lednový víkend vyrazili do ulic 

Proseče a okolních obcí tříkráloví koled-
níci. Vybaveni zapečetěnou pokladničkou 
přinesli radost a požehnání do tisícovek 
domácností a přitom vybírali příspěvky 
na pomoc nemocným a potřebným. 
Spolu s cukříky a kalendáři rozdávali i 
tříkrálovský leták s informacemi o využití 
loňské sbírky a se záměry pro využití té 
letošní. Počasí jim letos přálo, dokonce se 
na obloze ukázalo i sluníčko, což oproti 
loňským až dvaceti stupňovým mrazům 
byla opravdu příjemná změna.  

Část výtěžku z Tříkrálové sbírky 2018 
bude použit na rekonstrukci domu v 
Hlinsku, který je majetkem Oblastní 
charity Nové Hrady u Skutče. Zámě-
rem rekonstrukce, která je již v běhu, je 
vybudování nových vyhovujících prostor 
pro ambulantní a terénní služby, které v 
Hlinsku naše organizace poskytuje – so-
ciálně terapeutické dílny, charitní pečova-
telská služba, osobní asistence a sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Část sbírky bude využita na přístavbu 
domu sv. Josefa v Chotovicích, který je 
majetkem Oblastní charity Nové Hrady 
u Skutče. V objektu vzniknou nové pro-
story pro zázemí ambulantních a te-
rénních služeb  - kanceláře pro vedoucí 
služeb, sociální pracovníky, prostory pro 
pracovníky a uživatele sociálně terapeu-
tických dílen a denního stacionáře a zá-

zemí pro pracovníky pečovatelské služby 
a osobní asistence.

Každoročně je část sbírky použita také 
jako dar na realizaci humanitárních pro-
jektů v zahraničí – Projekty v Indii: kvali-
fikační kurzy pro nevyučenou a nezaměst-
nanou mládež a dětské večerní vzdělávání 
v oblasti Bangalore – Karntaka, výstavba 
domků pro chudé v oblasti Belgaum, pro-
jekty misie v Hondurasu. Dále je sbírka 
využívána na krytí nákladů vzniklých při 
odstraňování následků povodní, požárů 
apod.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří 
se do sbírky zapojili, děkujeme všem ma-
lým i velkým koledníkům, kteří sbírce vě-
novali svůj čas. Děkujeme všem štědrým 
dárcům za dary finanční i za drobné slad-
kosti pro naše malé koledníky.

Věříme, že i příští rok otevřete nejen 
dveře vašich příbytků, ale i svá srdce pro 
dobrou věc. 

Fotografie pořídila Eva Skalníková
Ludmila Dostálová, Oblastní charita 

Nové Hrady u Skutče

Celková částka vybraná v oblasti Hlin-
sko, Skuteč, Chotovice činí 931.589,-.
Proseč, Česká Rybná a Miřetín: 66 945,-
Zderaz: 8 280,-
Perálec: 9 407,-
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Katolický kostel v Proseči
První písemná zmínka o Proseči v lis-

tině arcibiskupa Arnošta z Pardubic z 3. 
prosince 1349 uvádí Proseč jako farnost, 
tj. obec s kostelem a farou. Není přesně 
známo, kdy byl kostel (spíše kaple) posta-
ven, ale předpokládá se, že po první čtvr-
tině 14. století. Kaple byla postavena z lá-
maného kamene žuly, vzhledem k malým 
rozměrům je jednolodní, má klenbový 
závěr o šesti žebrech. Nejprve byla patrně 
samostatnou stavbou, ale ve 14. nebo 15. 
století byla přistavěna loď, pro níž kaple 
se stala presbyteriem. Naše oblast patřila 
tehdy nejprve benediktinskému klášteru 
v Litomyšli a později podlažickému kláš-
teru. Příslušníci benediktinského řádu pe-
čovali o duchovní život svých poddaných 
a aby kostel vyhovoval rostoucímu počtu 
obyvatelstva, byl rozšířen přístavbou k 
západu. Byl zasvěcen sv. Mikuláši, pat-
ronu obchodníků. Po zániku podlažic-
kého kláštera za husitských válek roku 
1421, byly pány Proseče husitské vrch-
nosti, v době pobělohorské za nedostatku 
katolických kněží patřila Proseč pod du-
chovní správu v Luži, od roku 1638 pod 
Nové Hrady. Kostel prosečský byl filiální 
a patřila k němu Proseč, Záboří, Pod-
městí, Bor a Zderaz. Roku 1721 ještě za 
Trauthsonů byl kostel rozšířen další pří-
stavbou k západu a přístavbou sakristie 
vedle kaple. Nová vrchnost Anna Barbora 
hraběnka Harbuval Chamaré usilovala o 
ustavení samostatného faráře v Proseči. 
Stalo se tak 30. 5. 1754, kdy byla vysta-
vena zřizovací listina prosečské fary a kos-
tel byl prohlášen za farní. Prvním farářem 
byl Josef Schaufler. K farnosti v době 
jeho příchodu patřilo 700 duší. Po něm 
nastoupil děkan Antonín Raym, kněz bu-
ditel (1774 -1835). Za jeho působení byla 
postavena nová škola (1804) a roku 1812 
zvonice, oddělená od kostela. Za děkana 
Františka Martínka (1897 -1916) byly 
zakoupeny nové varhany, v roce 1906 zří-
zen nový hřbitov a r. 1912 uskutečněna 
novostavba kostela.  Původně byl hřbitov 
kolem kostela, poslední pohřeb se tam 
konal 26.10.1906. Pohřbena byla Blažena 
Loukotová z Pasek čp. 32. Nový hřbitov 
byl založen vedle silnice k Pasekám, první 
pohřeb byl 30. 11. 1906 a pohřbena byla 
Anna Nekvindová z Proseče čp. 81. Kos-
tel byl postupem času tak zchátralý, že 
hrozilo jeho zřícení. Konalo se několik 
komisí, které uznaly, že je nutné kos-
tel alespoň důkladně opravit. Patron a 
majitel Novohradského velkostatku V. 
Becking však neměl peníze ani na rekon-
strukci. Farář František Martínek rozhodl 
provést novostavbu a získat pro ni pro-
středky sbírkami a dary. Výstavba nového 

kostela se stala „věcí celé katolické církve“. 
Sběratelskou činnost vzali na sebe 2 měš-
ťané – Jan Feltl, cukrář a Theodor Vobe-
jda, obchodník. Za těchto okolností došlo 
ke stavbě nového kostela. Nejprve byly 
vykopány ostatky pohřbených na starém 
hřbitově a přeneseny na nový hřbitov 
nebo do společného hrobu. Starý kostel 
byl zbořen 6. a 7. května 1912. Vypraco-

váním plánu byl pověřen architekt Bóža 
Dvořák z Pardubic. Také jeho zásluhou 
byla zachována gotická část kostela jako 
poboční kaple sv. Václava a do novo-
stavby byla začleněna zvonice, dostavěná 
do výšky 21m, nad níž byla postavena věž 
v novogotickém slohu. Celkový ráz stavby 
se přizpůsobil zachované kapli.  Praco-
vat „na lásku“ přicházelo mnoho lidí a 
stavba rychle rostla. Jejím provedením 
byl pověřen prosečský zednický mistr Jan 
Dočkal, hlavním zedníkem byl Jan Bureš, 
práce na střeše provedl tesař Josef Koš-
ňar z Budislavi, usazený v Proseči. Ten 
9.10.1912 upevnil na věž kříž s hromo-
svodem a pozlacenou kouli. 12. prosince 

1912 se z nové věže poprvé rozhlaholily 
zvony sv. Mikuláš z r. 1610, Poledník z 
r.1513, a umíráček z r. 1862.  Sanktus-
ník byl zavěšen v jižním portálu kostela. 
Na jaře r.  1913 byl bývalý hřbitov kolem 
kostela proměněn v park a obehnán plo-
tem. Stavba stála 65000 K. První mše v 
nově postaveném kostele byla sloužena 
22.června 1913 (po 13,5 měsíci od zahá-
jení stavby). Nový chrám sv. Mikuláše byl 
posvěcen 6. července 1913 Královéhra-
deckým biskupem Josefem Doubravou a 
kanovníkem dr. Františkem Reylem.

Z prosečské kroniky připravila 
Miluše Rejentová 

Omluva - ve Zpravodaji 12/2017 v 
článku o Evangelickém kostele v Proseči 
byly chybně uvedeny 2 letopočty. Správně 
jsou: Stavba kostela (současného) byla 
zahájena v roce 1834, kostel byl vysvěcen  
8. července 1838. 

Foto: archiv města Proseč, 
 Marek Odvárka
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PROSINEC 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
VÁNOČNÍ KONCERT 

Tradičně se každý rok scházíme na vá-
nočním koncertě našich pěveckých sborů. 
Nejinak tomu bylo i letos - v pátek 15. 
prosince se prosečská Sokolovna roze-
zněla našimi písněmi a koledami. Dopo-
ledne se uskutečnil koncert pro žáky školy, 
kde si zpěváčci mohli vše vyzkoušet ,,na-
nečisto“. V podvečer se Sokolovna zcela 
zaplnila rodiči, prarodiči, kamarády a 
dalšími příznivci sborového zpěvu. Pásma 

všech pěveckých sborů - Žluťásků, Prose-
čánku i Červánku se moc líbila a sklidila 
zasloužený potlesk. Také technika bez-
vadně fungovala, takže vše bylo kvalitně 
nazvučeno. Pódium bylo krásně nazdo-
bené, byla radost na něm vystupovat. Vše 
se tedy podařilo a koncert přispěl k vy-
tvoření té správné předvánoční atmosféry. 
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na 
této akci podíleli, patří velké poděkování. Za pěvecké sbory Tereza Kopecká 

VÝLET KE HVĚZDÁM 
Dne 6. prosince 2017 se polovina 8. 

třídy, několik dětí ze 7. třídy a celá 6. třída 
zúčastnily zájezdu do Planetária v Hradci 
Králové a Muzea Dr. Emila Holuba v 
Holicích. Na cestu jsme se vydali asi v 
8:20. Kolem 10:00 hodiny jsme dojeli 
do Hradce Králové. Chvíli jsme si postáli 
venku a čekali, než přijde paní učitelka 
Pešková, která nám ohlásila, že můžeme 
jít dovnitř. Dali jsme si věci do šatny a asi 
10 minut jsme měli čas, tak jsme si pro-
šli dolní část planetária. Po 10 minutách 
jsme následovali jinou školu, která tam 
byla s námi. Vešli jsme do sálu, kde nad 
námi byl obrovský strop. Sedli jsme si 
na sedačky a čekali jsme, než přijde pan 
průvodce z planetária. Asi hodinu a čtvrt 

jsme strávili v planetáriu. Promítali nám 
tu, jak to vlastně ve vesmíru chodí. Poté 
jsme vyšli ven  a čekali, než nás pán pustí 
do hvězdárny. Poté jsme vyšli nahoru a 
postavili jsme se do velkého kruhu kolem 
obrovského dalekohledu. Před odchodem 
z hvězdárny jsme si mohli v suterénu 
něco koupit. Rozloučili jsme se s plane-
táriem a jeli do Muzea Dr. Emila Holuba. 
Tam jsme se nejdříve podívali na cca 10 
minutový film o Dr. Emilu Holubovi. 
Poté jsme si vše sami prošli. Mohli jsme 
si zde vyzkoušet i různé testy. Poté jsme 
se vydali na zpáteční cestu. Výlet pro nás 
byl pěkný, zábavný a poučný. 

Tereza Netková

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
 V minulém týdnu naše cesty vedly do 

Litomyšle, a to hned dvakrát. Nejdříve se 
tam vypravily dívky ze 6. třídy na výstavu 
v zahradnické škole, poté deváťáci na ex-
kurzi do SZTŠ. Dne 14. 12. 2017 jsme s 
děvčaty ze 6. třídy jely do Litomyšle na 
vánoční výstavu. Vzaly jsme s sebou také 
pana učitele Jana Stodolu. Protože se vý-
stava otevírá až o víkendu, viděly jsme jen 
přípravy, které výstavě předcházely. Ale 
přesto to bylo moc pěkné a zajímavé. V 
zahradnické škole se nás ujal žák školy, 

který nás všude provedl a přípravy oko-
mentoval. Nejvíc se nám líbila místnost, 
která byla vyzdobena ve stylu ledového 
království. Prošly jsme si školu a venku 
jsme si prohlédly malý zvěřinec, který 
slouží žákům ke studiu. Bohužel jsme 
nemohly plně zhlédnout vnitřní zařízení 
(jen přes okno jsme viděly opičky a akvá-
ria). Venku jsme se ale pobavily s malými 
kozami a prasátky. Po prohlídce výstavy 
jsme se šly podívat do města a spokojeně 
se vrátily z výletu domů. Sabina Křiklavová
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PŘEDVÁNOČNÍ BESEDY

V posledním předvánočním týdnu mí-
váme v naší škole besedu s panem fará-
řem. Do osmé třídy přišel katolický pan 
farář Vladimír Novák, devítku navštívil 

evangelický pan farář Lukáš Klíma. A 
jak se beseda líbila, nám napsala Adéla 
Jetmarová: Ve středu 13. prosince za 
námi přišel pan farář a strávil s námi 
jednu vyučovací hodinu povídáním o Vá-
nocích. Přečetli jsme si dvě verze o tom, 
jak se Marii zjevil archanděl Gabriel 
a pověděl jí, že do ní Bůh vloží Božího 
syna, kterému mají dát jméno Ježíš. Po-
tom nám o tom pan farář pustil ukázku z 
filmu. Dále jsme si pověděli o adventním 
čase a o Vánocích. Dozvěděla jsem se, že 
se o adventu křesťané vnitřně připravují 
na Vánoce a také pan farář říkal, že  nikde 

nemají tak hezké Vánoce jako u nás. Na-
konec jsme si pustili koledu. Tato beseda 
se mi líbila a moc mě bavila.

Adéla Jetmarová

DRUHÉ MÍSTO V OKRESE V ČEPS CUPU 
 Tým žáků z naší školy ve složení Josef 

Halda, Radek Pešek, Karel Břeň, Jiří Fri-
drich, Milan Šebesta, Valerie Svobodová 
a Adam Janalík se již tradičně zúčastnil 
okresního kola florbalového turnaje pro 
1. – 5. třídu. 

Tento turnaj je pořádaný pod záštitou 
České florbalové unie a zúčastnilo se ho 
celkem 12 škol z celého okresu. Náš tým 
hned v prvním zápase nastoupil proti 
celku ZŠ Smetanova Skuteč, který v loň-
ském roce postoupil až do republikového 
kola. Utkání probíhalo opatrně a v roze-
hrávacím duchu, byla patrná velká ob-

měna soupeřova kádru. Po vyrovnaném 
zápase se nakonec radovali borci z Pro-
seče vítězstvím 3:2. V dalším utkání jsme 
narazili na soupeře z Horního Bradla. V 
tomto duelu jsme vítězství kontrolovali 
již od začátku, soupeře si drželi na roz-
dílu dvou branek a zaslouženě vyhráli 5:3. 
Následoval duel proti nováčkovi tohoto 
turnaje z Holetína, kde byly patrné zís-
kané zkušenosti našeho kádru, které byly 
i v tomto zápase zúročeny a odměněny 
naším vítězstvím 4:0. Další zápas byl pro 
nás klíčový z důvodu boje o postup do 
semifinále s družstvem Prosetína. Od za-
čátku jsme diktovali tempo hry a jedno-
značné vítězství 6:1 nás posunulo do se-
mifinále. Posledním zápasem ve skupině 
bylo klání proti celku ze Slatiňan. Tento 
soupeř přijel velice silný a doposud také 
neprohrál žádný zápas, rozhodovalo se 
o obsazení první příčky ve skupině. Bo-
hužel jsme v tomto utkání utrpěli první 
nepříjemnou porážku, a to hned 1:7. V 
semifinálovém klání jsme se setkali s 

prvním týmem skupiny A, což byli hráči 
z Hlinska, kteří neprohráli jediný zápas. 
Do tohoto utkání jsme vlétli jako uragán 
a od počátku si tvrdě šli za cílem postupu 
do finále. Soupeřovi jsme téměř nic nepo-
volili a jasně vyhráli 5:2. Z druhého semi-
finále postoupili naši kamarádi ze Skutče, 
kteří na nájezdy porazili Slatiňany. Finá-
lový souboj jsme rozehráli výborně a již 
na začátku jsme vedli 3:0. Soupeř se, na 
neštěstí pro nás, nevzdal a rychle vyrovnal. 
Následovalo přetahování o konečný vý-
sledek, kdy 30 vteřin před koncem utkání 
náš tým vedl o jednu branku. Závěr zá-
pasu se nám bohužel nepovedl a soupeř 
dorovnal na 5:5. Následovaly samostatné 
nájezdy, kdy vyhrál šťastnější tým ze Sku-
tče. Mrzí nás, že se nám nepodařilo tento 
zápas dotáhnout do vítězného konce a 
postoupit do krajského kola. Nicméně i 2. 
místo v chrudimském okrese je výborný 
výsledek a velké poděkování patří všem 
reprezentantům naší školy. 

Trenér Ondřej Laška

ZIMNÍ PĚTIBOJ OVOV 

Od loňského roku mohou atleti využít 
přípravný závod na letní soutěž OVOV. 
V letošním roce se zúčastnilo i naše druž-

stvo. V tělocvičně gymnasia v Hlinsku se 
sešlo 12 osmičlenných družstev, která se 
utkala v pěti disciplínách – skoky přes 
švihadlo po dobu 2 minut, lehy-sedy po 
dobu 2 minut, trojskok, hod medicin-
balem a driblink mezi kužely po dobu 2 
minut. 

Naše družstvo bylo složeno ze závod-
níků zkušených, ale také z úplných no-
váčků v této soutěži. Družstvo se hned 
od počátku zařadilo mezi kandidáty na 
medaili. V posledních dvou disciplínách 
si nezkušenost vybrala svoji daň a výsled-
kem bylo konečné 3. místo. Výsledek nad 
očekávání. Naši borci se neztratili ani v 
jednotlivých věkových kategoriích. Radek 
Pešek, Veronika Janková a Andrej Češka 
své kategorie vyhráli, Filip Romportl byl 

druhý a Kristýna Mrvišová skončila na 
3. místě. Andrej Češka vytvořil nejlepší 
výkony soutěže ve skoku přes švihadlo, v 
lehusedu a v driblinku. Celkový výsledek 

– SUPER – je příslibem pro jarní boje v 
této soutěži. 

Mgr. Jan Stodola
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PARDUBICKÉ STŘÍPKY PODRUHÉ 
O naší účasti v soutěži Pardubické 

střípky jsme Vás již informovali, také 
oceněnou práci Terezy Volfové jste si 
mohli v minulém čísle přečíst. Postupně 
vám budeme přinášet i další slohové 
práce, které jsme do soutěže zaslali. Te-
rezce ještě jednou gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci školy a přejeme jí, ať 
jí to i nadále ,,píše“. 

Redakce 

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

JAK SE RODÍ RODINA
Ve 3. třídě proběhl 9. ledna dvouhodi-

nový preventivní program Škola osobního 
života. Lektorka Centra pro rodinu a so-
ciální péči Ostrava prezentovala dětem 
lekci s názvem Jak se rodí rodina. Lekce 
je postavena na hraném příběhu s animo-

vanými pasážemi s miminkem a lékařem, 
kteří v diskusi vysvětlí vznik a vývoj dítěte, 
zasazený do života mladé dvojice. Paní 
lektorka velmi citlivou a dětem srozumi-
telnou formou film doplňovala, vtahovala 
je do diskuse, využívala jejich znalostí 

a zkušeností. Program měl u dětí velký 
úspěch, téma i jeho zpracování je zaujalo 
a paní lektorku „propouštěly“ jen velice 
neochotně.

Mgr. Věra Stoklasová

ČTVRTÉ A PÁTÉ ČTENÍ PRVŇÁKŮM

 Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhlo v 1. 
třídě poslední loňské předčítání pohádek 
žáky 9. třídy. Tentokrát za nejmenšími 

dětmi přišla Lucie Lacmanová, která jim 
přečetla pohádku Příběhy ze stoakrového 
lesa se známou postavičkou medvídka Pú.

Ve středu 10. ledna pokračoval projekt 
„Dnes čtu dětem já“. Bylo to již po páté a 
tentokrát si „prvňáčci“ vyslechli pohádku 
z knihy Pohádkový slabikář s názvem Vlk 
a sedm kůzlátek. Známou pohádku děti 
slyšely v podání Marcely Košnarové z 9. 
třídy.

Poté si o postavičkách a ději společně 
povídaly a nakreslily i pěkné obrázky jako 

ilustraci k celému příběhu.

Mgr. Zdeněk Pecina

VZPOMÍNKA NA VÁNOCE
 Poslední dny loňského roku si děti 

užily po svém. Radovaly se z dárečků, po-
těšily své rodiče při besídkách, stačily se 
pozdravit s paní Rejentovou a Řebíčko-
vou v knihovně. 

A hlavně, hlavně nechaly všechno na 
Ježíškovi a nemusely do přeplněných ob-
chodů, měly čas na pohádky a na svět her. 
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TŘI KRÁLOVÉ
Všichni školkoví králové se vydali 5. 12. 

do kostela sv. Mikuláše, aby si s panem 
farářem zavzpomínali na končící vánoční 
období, zazpívali si koledy a vzájemně si 
popřáli vše dobré v novém roce.

„PECKY Z NAŠÍ ŠKOLKY“
Chlapeček vzpomínal na Vánoce: „Náš 

tatínek dostal od Ježíška mazání na hlavu. 
Když ho potom s dědou vypili, tak mu ale 
moc nepomohlo!“

Libor Michálek
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100 let samostatnosti (1918 – 2018)
Celoroční školní projekt žáků, dětí a učitelů ZŠ Proseč ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Letošní rok probíhá ve znamení 100. 
výročí vzniku samostatné Československé 
republiky.

Společně s žáky si chceme od ledna až 
do prosince toto významné jubileum naší 
státnosti připomínat nejrůznějšími aktivi-
tami.

Například již v lednu se žáci 9. ročníku 
zúčastní hned dvou besed. Jedna bude 
věnována památce obětem holokaustu a 
druhá žákům přiblíží vznik českosloven-

ských legií a jejich význam pro utváření 
našeho státu. V průběhu roku zhlédnou 
žáci hrané i dokumentární filmy a také 
archivní filmové materiály vztahující se k 
tomuto období, seznámí se také s dobo-
vou, uměleckou i dokumentární literatu-
rou.

Další aktivitou našich žáků bude snaha 
objevit v domácích archivech jakékoliv 
fotografie, texty, zápisy či dopisy, pří-
padně plakáty apod. z tohoto pohnutého 

období naší vlasti. Zde bych chtěl ve-
lice poprosit rodiče a zejména prarodiče, 
abyste byli svým potomkům nápomocni. 
Chtěli bychom získané materiály s Va-
ším souhlasem ofotit a vytvořit z nich ve 
škole velkou nástěnku. Zároveň prosím i 
ostatní veřejnost, například aktivní členy 
klubu seniorů či kohokoli ostatního, po-
kud byste cokoliv z uvedeného měli k 
dispozici, abyste nám materiály zapůjčili 
k ofocení.

V průběhu roku se za-
pojíme i do akce Stromy 
svobody viz www.stro-
mysvobody.cz, kdy bu-
dou naši žáci objevovat či 
znovuobjevovat v místech 
svých bydlišť stromy, které 
byly vysazeny nejen v roce 
1918, ale též například v 
roce 1945 či 1968. Budou 
dokumentovat jejich osud 
a poté budou stromy ofi-
ciálně nahlášeny do tzv. 
mapy stromů. Jedna taková 
již v této mapě je. Je to lípa 
a byla vysazena na Marti-
nicích na památku 50. vý-
ročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Je označena 
tabulkou. Dne 28.10 2016 
byl vedle lípy odhalen po-
mník obětem 1. světové 
války.  

A takový strom také 
hodláme s žáky v týdnu od 
20. 10. do 28. 10. 2018 v 
Proseči vysadit a zapojit 
se tak do celorepublikové 
akce Stromy svobody.

Také hledání pomníků a 
pamětních desek obětem 1. 
světové války bude patřit k 
dalším činnostem našich 
žáků. To je jen malý výčet 
toho, čím si chceme spolu 
s našimi žáky letošní vý-
znamné výročí připomínat.  

Opravdu velice rádi uví-
táme, když si rodiče, pra-
rodiče i ostatní veřejnost 
bude tyto události připo-
mínat s námi a budete na-
šim aktivitám všestranně 
nápomocni či se do nich 
přímo zapojíte.

Mgr. Zdeněk Pecina 
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Václav Vobejda (20. 5. 1926 – 16. 11. 2011) 
Učitel, sbormistr, hudebník, kapelník, osvětový pracovník, režisér ochotnického divadla, fotbalový rozhodčí, lidový hudební skladatel, 
kronikář, hasič, sokol…

Vystudoval v letech 1942 – 1946 Učitel-
ský ústav v Praze, pedagogické vzdělání si 
rozšířil v letech 1964 – 1967 na pedago-
gickém institutu v Pardubicích. Základy 
sbormistrovské práce získal u Prof. Truh-
elky v Praze. Učitelskou praxi vykonával od 
roku 1951 na jednotřídkách v Kněžičkách a 
Václavicích v okrese Liberec. 1954 – 1958 
učil na jednotřídní Národní škole v Květné. 
Jezdil do Damníkova na osmiletku, kde za-
ložil pěvecký sbor, tehdy nejúspěšnější na 
okrese Lanškroun. Přestěhoval se do Pro-
seče v roce 1958, kde působil až do svého 
odchodu do důchodu. V prosečské škole 
založil dětský pěvecký sbor „Červánek“, 
který je činný dosud. Mimo profesní ka-
riéru se věnoval svým největším koníčkům 
a to hudbě a ochotnickému divadlu, které 
založil při Osvětové besedě v Proseči. Spo-
lečně s Prof. V. Dvořákem, iniciovali vznik 
festivalu „Proseč Terezy Novákové“ který 
je pravidelně pořádán i v současnosti. Byl 

předsedou Osvětové besedy v Proseči a za 
jeho působení se odehrálo od roku 1963 do 
roku 1985 dvacet tři představení v různých 
tematických žánrech. 

Za 25 let existence prošlo souborem více 
než 70 lidí. To, že prosečský soubor nepo-
znal nikdy diváckou krizi, dokládá napří-
klad, že Jiráskovu Lucernu, ve třech před-
staveních vidělo 1200 diváků z Prosečska. 
Pod režijním vedením V. Vobejdy byl sou-
bor i několikrát ohodnocen na přehlídkách 
ochotnických souborů. Z oceněných lze 
uvést představení Jiráskova Otce, Gogolovu 
Ženitbu, Gorkého Měšťáky, Stroupežnic-
kého Václava Hrobčického z Hrobčic ale i 
Paní Marijánka matka pluku, kterou zhléd-
nul režisér divadla z Mladé Boleslavi a který 
se při jedné scéně rozplakal a to po skončení 
představení komentoval slovy: „Jděte ně-
kam s těmi vobejďáckými citovkami!“

Pamětníci si jistě vzpomenou na řadu es-
trád. V roce 1970 v televizním cyklu Naše 

městečko, pod názvem Bavíme se sami a 
další.

Jako muzikant byl kapelníkem několika 
tanečních orchestrů. Agra – Nové Hrady, 
Eta – klub Proseč, D-klub Dolní Újezd, 
byl i bubeníkem dechového orchestru Dol-
novanka. Kronikářem prosečských hasičů, 
pracoval na Okresním fotbalovém svazu 
jako instruktor rozhodčích…

Pro život jednoho člověka je toho hodně. 
A ještě něco málo. Měl rád lidi a svoje 
žáky, kterým dával, jak říkal jenom kousek 
něčeho do jejich života, protože život člo-
věka v nekonečném vesmíru je také jenom 
takový kousek.

Epilog: Ne pro slávu, ale pro lidi a potom 
pro svoje vlastní potěšení. Ochotničení velmi 
stmeluje lidi. Věřím, že kdyby všude byly ta-
kové mezilidské vztahy jako mezi námi ochot-
níky v Proseči, bylo by nesmírně dobře na světě.                                                                                                     

Svatopluk V. Vobejda

Německý filozof Friderich Nietzsch - Je hezké spolu mlčet, krásnější je (viz tajenka)
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Policie ČR informuje občany města Proseč a okolních obcí

Policisté Pardubického kraje by rádi 
občanům v kraji připomněli důležité pre-
ventivní rady a zásady, kterými je dobré 
se řídit, aby se nestali obětmi různých 
podvodníků nebo zlodějů. Preventivní 
rady budou vydávat formou tematických 
článků, které budou zasílat na vaše obce. 
Témata budou jistě zajímavá. Například 
podvody páchané na seniorech (tzv. vý-
hodné nabídky zboží či služeb, legendy 
podvodného vylákání peněz, obtěžu-
jící telefony), senioři v silniční dopravě 
(chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdra-
votní prohlídky), senioři – osobní bez-
pečnost, domácí násilí, majetková krimi-
nalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, 
skoky do neznámé vody, děti – bezpečná 
cesta do školy, kyberkriminalita a po-
dobně. Budeme se snažit, aby naše články 
byly zajímavé a tak občas přidáme i pár 
střípků z policejních svodek, abyste věděli, 
co se ve vašem okolí děje. 

Dnes bychom rádi v tomto úvodním 
článku připomněli čísla tísňových linek 
a postup při podávání trestního ozná-
mení. Začneme druhým zmiňovaným 
tématem a to podáváním „trestního“ 
oznámení. Oznámení na Policii České 
republiky může podat kdokoliv (nikoli 
pouze poškozený), oznámení lze podat 
písemně nebo ústně a samotné oznámení 
lze podat na kterékoliv oddělení policie 
nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše 
oznámení nemá charakter neodkladného 
tísňového hovoru na linku 158, můžete 
se obrátit na policisty z nejbližšího ob-

vodního oddělení policie. V naléhavých 
případech můžete samozřejmě volat linku 
158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou 
připraveni okamžitě pomoci. Pro urych-
lení komunikace a následné pomoci je 
dobré vědět základní údaje k oznamované 
události, což jsou minimálně tyto infor-
mace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nej-

bližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda 

potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na 

obvodní oddělení by si měl každý ozna-
movatel (pokud je to možné a tyto infor-
mace má) připravit odpovědi na základní 
otázky typu CO se stalo, KDO se pro-
tiprávního jednání dopustil, KDY k jed-
nání došlo, KDE k události došlo, JAK 
ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní 
jednání spácháno či způsobeno, PROČ 
se podle oznamovatele čin stal a jaký je 
NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. 
újma na zdraví nebo škoda na majetku.

Čísla tísňových linek zná téměř každý, 
nicméně pokud se něco stane a člověk je 
ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rych-
losti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše 
jsme zmínili číslo tísňové linky policie a 
to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc 
hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická zá-
chranná služba má linku tísňového volání 

155. Rovněž je možné si přivolat pomoc 
voláním na jednotné číslo evropského vo-
lání 112. Nicméně doporučujeme, pokud 
potřebujete jen jednu složku z integrova-
ného záchranného systému (dále jen IZS), 
volejte přímo na tísňovou linku potřebné 
složky. Číslo 112 se využívá především v 
případech, že potřebujete na místo dvě 
a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdra-
votnické záchranné služby Pardubického 
kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení 
podporuje a doporučuje: „Při zdravotních 
komplikacích, kdy akutně potřebujete 
pomoc záchranné služby, volejte přímo 
linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší 
časové prodlevy při spojování hovorů z 
linky 112 na naše vyškolené operátory 
na lince 155“. Existuje i linka tísňového 
volání policie pro neslyšící, kde operační 
důstojník komunikuje s osobou, která po-
třebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato 
linka má číslo 603 111 158. A úplným 
závěrem můžeme uvést malou zajímavost 

- dětem jako mnemotechnickou pomůcku 
zapamatování tísňových linek uvádíme 
pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo 
z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička 
evokuje pouta používaná policisty, u linky 
155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé 
bříško a u čísla 150 – nula představuje 
rybník plný vody, kterou hasiči hasí po-
žáry. Přejeme krásné zimní dny!   

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

                                                    

                                     Policie České republiky 

                                           Územní odbor Chrudim 
     

      

        Hledáme muže a ženy, kteří by chtěli pomáhat  

a chránit ostatní. 

Jednorázový náborový příspěvek 75.000,- Kč. 

 
     Přidejte se k nám:  volejte 974 572 311 p. Hlušičková 
                                e-mail: cr.uzemniodbor@pcr.cz         

V návaznosti na ukončení spolupráce 
s městem Skuteč ke konci roku 2017 
v oblasti působnosti Městské policie 
Skuteč na území města Proseč pro-
běhlo již několik jednání se zástupci 
státní policie. Bylo dohodnuto zlep-
šení informovanosti našich občanů po-
mocí pravidelných článků, které budou 
zveřejňovány v Prosečském zpravodaji 
a zároveň byla dohodnuta smluvní 
forma spolupráce nad dohledem a 
správou kamerového systému města 
včetně dálkového přístupu. Kamerový 
systém plánuje město Proseč dále zdo-
konalovat a rozšiřovat.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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DIPRO, výrobní družstvo inva-
lidů Proseč

Přijme zaměstnance na tuto pra-
covní pozici:

OBSLUHA VRÁTNICE
- toto pracovní místo je vhodné  pro 
občany se zdravotním postižením
- práce na zkrácený úvazek:
ranní směna 5.30 – 11.30 hod
odpolední směna 11.30 – 17.30 hod

- požadujeme spolehlivost, komuni-
kativnost, časovou flexibilitu
- nástup možný IHNED

Bližší informace budou podány na 
adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů
tel. č. 469 321 191, 
fax č. 469 321 168 
Borská 149, 539 44 Proseč   
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan, p. 
Tmejová Jana

Trpíte duševní nemocí a rádi byste pomáhali stejně handicapovaným lidem?

Máte náhled na svoje onemocnění a chcete inspirovat nemocné na cestě k zotavení? Hledáme právě Vás na pozici

PEER KONZULTANT
v Domově na hradě Rychmburk

Co od Vás očekáváme?
- Vlastní zkušenost s duševním onemoc-
něním (zkušenost s hospitalizací výho-
dou)
- Stabilizovaný zdravotní stav
- Schopnost a ochota mluvit o své ne-
moci, a naslouchat druhým
- Samostatnost, týmová spolupráce, ak-
tivní přístup
- Spolehlivost, bezúhonnost
- SŠ vzdělání
- Předchozí pracovní zkušenost (práce s 
lidmi výhodou)
- Uživatelská znalost práce na PC, řidič-
ský průkaz výhodou

Co budete dělat?
- Napomáhat k úzdravě klientů vlastním 
příběhem zotavení
- Spolupodílet se na organizaci a vedení 
denních a volnočasových programů pro 
klienty
- Spolupodílet se na vzdělávání klientů o 
jejich onemocnění
- Nabízet klientům podporu při sestavo-
vání krizového plánu
- Přinášet do týmu svůj pohled na po-
třeby klientů
- Účastnit se porad týmu, intervizí, su-
pervizí
Nabízíme:

- Práci v profesionálním kolektivu

- Vzdělávání a podporu
- Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok
- Zkrácený pracovní úvazek (20 hod. 
týdně), se mzdou ve výši 8 500 Kč
- předpokládaný nástup: 1. 3. 2018, či 
dle dohody
Místo výkonu práce: Domov na hradě 

Rychmburk, Předhradí.
Strukturované životopisy a motivační 

dopisy zasílejte do 15. 2. 2018 na adresu
Domov na hradě Rychmburk, 

539 74 Předhradí nebo e-mailem:  
reditel@rychmburk.cz
Informace Mgr. Jakub Vávra, tel.:  

602 505 167

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY                                                                    
Výhody  finanční:

- 13, 14  plat ve výši  podle  dosaže-
ných výsledků  hospodaření a podílu 
jednotlivých pracovníků na nich (2017 

- 100%)
- pravidelný meziroční nárůst mezd   
- zajištěný bezplatný pitný režim na 
pracovišti
- zaměstnanci nad 50 let + 1 týden do-
volené
- možnost  příspěvku na obědy 55 %
- možnost bezúročné půjčky do 50 tis. 
Kč
- možnost  příspěvku na sňatek a naro-
zené dítě

- možnost  příspěvku na dovolenou až 
do 20 tis Kč /1 rok
-  možnost   příspěvku na rehabilitaci 
-    tolerovaná ranní svačina  ¼  h
Ostatní výhody :

- po  1 roku smlouva na dobu neurčitou
- vstřícnost v možnosti úpravy pracovní 
doby a pracovního  volna  
- vysoká úroveň  pracovního prostředí  
a to vzhledem k charakteru výroby s 
důrazem  na maximální komfort  a čis-
totu  jak na pracovišti tak  i v ostatních 
prostorách.
- evidence pracovní doby bez záznamo-
vého zařízení
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Firma Odehnal a syn nabízí dřevěný odpad (roztápku)  

1 m3 za 90 Kč
Doprava po Proseči zdarma

 Informace na tel. 603 751 846

tel.: 603 751 846

POZVÁNKA NA ANTONÍNA PANENKU
Družstvo Ergotep přivítá v úterý 27. března 2018 v 

17:00 hodin fotbalovou legendu československé kopané 
záložníka Antonína Panenku. Přátelské posezení a vyprá-
vění nejen o fotbale se odehraje v prostorách vzdělávacího 
centra Ergoeduka.

Zveme širokou veřejnost na strůjce nezapomenutelného 
vršovického dloubáku, který rozhodl o historickém zlatu 
pro Československo. Říká o sobě, že tu penaltu vymyslel, 
ale patent na ni nemá. Přesto se díky ní stal slavným. Ob-
letěla svět, v televizi ji pouštěli do omrzení, nazvali ji Pa-
nenkovou pentlí anebo vršovickým dloubákem, penaltou 
nabitou inteligencí, padajícím listem, básnickou ódou na 
penaltu… Prostě jak se komu ráčí a jak je mu libo.

Jedno ale mají všechna synonyma společné – ta drzá 
penalta, kterou poslal Seppu Maierovi přímo doprostřed 
brány, zatímco se německý gólman válel u tyče a marně 
zvedal ruce na znamení protestu, bude navždy spojována 
s Antonínem Panenkou a vítězným rozstřelem o zlato ve 
finále evropského šampionátu 1976 v Bělehradu. 

Jan Pospíchal, Mgr. Pavlína Herynková 

Restaurace U Toulovce přijme nového člena do svého týmu – pomocníka do kuchyně. 

Zájemce nás může kontaktovat na tel. + 420 721 233 149, kontaktní osobou je David 
Lampárek.  

Těšíme se na spolupráci.  

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ/BRIGÁDY

Restaurace U Toulovce přijme do svého 
týmu nové zaměstnance na pozici:

- pomocný kuchař/kuchařka,

- kuchař/kuchařka na HPP

Požadujeme spolehlivost a pozitivní přístup. Praxe výhodou, ale 
není podmínkou, vše potřebné Vás naučíme.

Nabízíme zázemí rodinného podniku a možnost individuálního 
plánování směn.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. 739 723 232.
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a.s. hledá nové kolegy na pozice:
strojník kolových nakladačů (UNC) a strojník pásových rypadel – 5t.

řidič nákladního vozidla pro stavby inženýrských sítí

V případě Vašeho zájmu volejte pana Romana Jonáše tel. 602 265 007 
nebo pište na e-mail: mtz@kubik.cz

Sídlo společnosti je v Litomyšli. Nástup možný v březnu 2018 nebo dle dohody.
Bližší informace o společnosti Kubík a.s. naleznete na: www.kubik.cz

Požadujeme:
• Strojnický průkaz (obnovení nebo rozšíření po dohodě 

zajistíme) 
• Řidičský průkaz sk. C
• Praxi 1 rok 
• Zdravotní způsobilost 
• Práci v turnusových cyklech

Požadujeme:
• Řidičský průkaz sk. C a profesní průkaz
• Praxi
• Zdravotní způsobilost
• Práci v turnusových cyklech

Nabízíme:
• Možnost slušného výdělku a odměny podle výsledků 

práce cca 35 000 Kč + prémie 
• Firemní benefity
• Možnost zvýšení kvalifikace
• Zázemí stabilní rodinné firmy

Nabízíme:
• Možnost slušného výdělku a odměny podle výsledků 

práce cca 35 000 Kč + prémie
• Firemní benefity
• Možnost zvýšení kvalifikace
• Zázemí stabilní rodinné firmy

Výhodou je zkušenost s obsluhou čelního kolového nakladače (UNC) nebo hydraulické ruky.


