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Značení veřejného osvětlení 
Město Proseč postupně buduje no-

vou infrastrukturu veřejného osvětlení. 
Snažíme se překládat vrchní vedení 
do země a nahrazovat stará svítidla 
za nová. V souvislosti se změnami je 
nutné nová světla lépe evidovat, značit  
a spravovat.

Proto vznikl komplexní pasport 
veřejného osvětlení, každé svítidlo 
bude nově označeno písmenem a čís-
lem. Tento způsob označování nám 
pomůže lépe naleznout nefunkční 
osvětlení a poslat na konkrétní místo 
servisní firmu. V dubnu bude na stožá-
rech umístěno nové označení. Prosíme 
tímto občany, aby nám v případě po-
ruchy hlásili osobně, telefonicky nebo 
přes internet vždy první písmeno a za 
ním uvedené číslo. Děkujeme za po-
moc, významně tím urychlíte opravy. 

Miloslav Hurych, místostarosta

Kontejnery na bioodpad
Prosíme občany, aby do kontejnerů 

na bioodpad, které budou umístěny v 
dubnu na všechna běžná místa, uklá-
dali pouze trávu, listí a větve v délce 
max. 1 metr a o průměru max. 5 cm. 
Usnadníte nám tím následnou mani-
pulaci a likvidaci bioodpadu, děkujeme 
za pochopení a pomoc. 

P001
město

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

V případě poruchy nahlaste závadu 
s uvedením identi�kačního čísla na: 

469 321 137
nebo 

www.mestoprosec.cz

R001
město

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

V případě poruchy nahlaste závadu 
s uvedením identi�kačního čísla na: 

469 321 137
nebo 

www.mestoprosec.cz

K001
město

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

V případě poruchy nahlaste závadu 
s uvedením identi�kačního čísla na: 

469 321 137
nebo 

www.mestoprosec.cz

Z001
město

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

V případě poruchy nahlaste závadu 
s uvedením identi�kačního čísla na: 

469 321 137
nebo 

www.mestoprosec.cz

V Proseči vznikla limitovaná výroční edice dýmek 
Prosečská firma BPK připravila na 

konci minulého roku, u příležitosti 175. 
výročí výroby dýmek v Proseči, limitova-
nou edici dýmek. Výroba u nás započala v 
roce 1842. Firma BPK zahájila další ka-
pitolu firmy také novým logem, které je 
raženo již na nové dýmky.

Limitovaná edice dýmek je význačná 
především svým provedením, balením a 
počtem. Existuje pouze 175 číslovaných 
kusů, velké množství čísel je již prodáno 
mezi sběratele dýmek v ČR i v zahraničí 
a zbývá jen několik málo volných kusů. Je 
to první výroční edice dýmek, která se zde 
vyprodukovala. Dýmka s číslem „1“ patří 
Janu Kadlecovi, člověku, který dokázal, i 
přes všechny problémy, udržet výrobu 
dýmek v Proseči dodnes. Dýmka s číslem 

„63“ patří městu a bude k vidění v Muzeu 
dýmek, které nese číslo popisné 63.

Pro speciální příležitost byl vybrán ob-
líbený „český buldoček“. Speciální dýmka 
si vyžádala také speciální výrobní postup. 
Dřevo bylo důkladně a dlouhodobě vy-
bíráno, povrch dýmky je ručně natírán a 
finální povrchová úprava je dotažena vos-
kováním za použití karnaubského vosku. 
Výjimečnost dodává dýmce také dárková 
krabička s ručně šitým látkovým pytlíkem 
ve dvou barevných dokončeních.

Zájemci o poslední kusy limitované 
edice mohou kontaktovat jednatele firmy 
BPK Jiřího Dittricha na tel. 777 329 689.

Firma BPK zkouší oslovovat nové, ale 
i stávající zákazníky, chce se prezentovat 
tradicí, kvalitou, ale také inovací. Jistě se 
brzy dočkáme dalších zajímavých kousků, 
přejeme jí jen úspěch.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč připravuje zpřístupnění archivu města občanům
Město Proseč posledních 7 let sbírá 

cenné fotografie a archiválie z bohaté 
historie našeho města. Zavázali jsme se 
také občanům provést jejich kompletní 
digitalizaci pro budoucí generace a po-
třeby města, např. při vydávání publikací. 
V současné době probíhá digitalizace 
tisíců fotografií a dokumentů. V archi-
vech je uložena například korespondence 
města s Thomasem Mannem nebo Te-
rézou Novákovou. Digitalizovány jsou 

také městská privilegia panovníků Karla 
VI. nebo Marie Terezie. Ve spolupráci se 
Státním okresním archivem v Chrudimi 
jsme získali všechny kroniky města, škol 
a spolků všech místních částí. Po dokon-
čení digitalizace chceme většinu materi-
álů zpřístupnit občanům, ať již k oprášení 
vzpomínek, pro badatelské účely, nebo 
hledání předků a zpracování rodokmenů.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Privilegium Karla IV. z roku 1719 Hrádek na Pánském kopci z roku 1936
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Proseč fandila paralympionikům
Dne 9. března byly slavnostně zahájeny 

XII. zimní paralympijské hry v Pchjongč-
changu. Je velká škoda, že česká média se 
paralympiádě příliš nevěnovala, přestože 
si tito sportovci pozornost rozhodně za-
slouží. 

Vlajkonošem české výpravy byl sledge 
hokejista Miroslav Hrbek, účastník třetí 
paralympiády. Handicapovaní sportovci 
si na zimních hrách během devíti dnů 
rozdělili 80 sad medailí v alpském a kla-
sickém lyžování, biatlonu, snowboar-
dingu, sledge hokeji pro sportovce s po-
škozením dolních končetin a curlingu pro 
vozíčkáře. Českou výpravu tvořila pat-
náctka sledge hokejistů a šestice lyžařů. Z 
minulé paralympiády v Soči se Češi vrátili 
bez medaile, ve Vancouveru 2010 získala 
bronz sjezdařka Anna Pešková.

Mezi 15 hráči národního sledge hoke-
jového týmu byl také náš Pavel Doležal, 
který parádním gólem v zápase proti Švé-
dům 1minutu a 35 sekund před koncem 
vyrovnal na 3:3 a vzkřísil tak naději na ví-
tězství a postup do zápasu o konečné páté 
místo na turnaji. Přestože se českému 
týmu podařilo Švédy porazit na nájezdy, 
v souboji o páté místo proti Norům to 
bohužel nedopadlo a oslabený český tým 
stíhací jízdu do zdárného konce nedovedl. 
Nikdy se ale nevzdal a bojoval až do po-
slední minuty.

Šesté místo, takový je konečný výsle-
dek českých sledge hokejistů na paralym-
pijských hrách v Pchjongčchangu. Šestá 
příčka na největší sportovní akci handi-
capovaných sportovců je z mnoha důvodů 
skvělý úspěch. Podmínky pro tento sport 
na národní úrovni nejsou v České repub-
lice totiž vůbec dobré, všichni hráči mají 
svá zaměstnání, a tento sport dělají jen ve 
volném čase. Další velkou zkouškou síly 
a bojovnosti našeho týmu byl program 
her, protože žádný jiný tým na turnaji 
tak vyčerpávající program neměl. Během 

čtyř dnů odehráli čtyři zápasy. Mezi tím 
prvním proti Japonsku a předposledním 
se Švédskem měli Češi na regeneraci, od-
počinek a spánek jen 18 hodin.

Češi se medailových oslav nedočkali 
ani mezi lyžaři. Nejlepší umístění na pa-
ralympiádě získal zrakově handicapovaný 
Patrik Hetmer, který hned v prvním zá-
vodě ve sjezdu skončil šestý a dařilo se 
mu i v dalších disciplínách, kde společně 
s trasérem Miroslavem Máčalou obsadil 
dvakrát osmou příčku. Ve stejné kategorii 

se podařilo v  Super-G zabodovat i teprve 
dvaadvacetiletému Tadeáši Křížovi, který 
dojel s 12. nejrychlejším časem.

Všichni tito sportovci si zaslouží nejen 
velké poděkování, ale hlavně obdiv a re-
spekt. Dokázali se postavit problémům, 
nemocem a hendikepům, které jim život 
přichystal, a svůj boj nevzdávají. Jejich 
bojovnost, chuť a úcta k životu se tak od-
ráží i v jejich sportovních utkáních, kde je 
neúspěch neodradí. Jsou to srdcaři a my 
na ně buďme hrdí. 

Děkujeme!
Veronika Macháčková
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Ukliďme Paseky a Pasecký les
Spolek P.A.S.E.K.Y – 2017 letos pořádá 1. ročník 

úklidové akce UKLIĎME PASEKY A PASECKÝ 
LES, která proběhne v sobotu 7. dubna 2018 jako jedna 
z mnoha úklidových akcí pod hlavičkou Ukliďme svět, 
ukliďme Česko do kterých se zapojují lidé ze všech koutů 
České republiky. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dob-
rovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé 
České republiky a jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a nepořádek. Srdcem akce jsou dobrovolní 
organizátoři místních úklidů. Jedním z organizátorů je i 
náš spolek, který ale není v okolí Proseče jediný, pořáda-
jící tuto akci. Pokud máte chuť a čas udělat něco pro naši 
krásnou přírodu a okolí můžete se také zapojit do akce 

„Ukliďme Zderaz a okolí“, kterou pořádá SDH Zderaz 
nebo „Ukliďme Kutřín“. 

Začátek všech těchto akcí je 7. dubna 2018 v 9 hodin. 
Na Pasekách se sejdeme u chýše, pod rozhlednou Terezka. 
Rozdělíme se do skupin, kterým budou přiděleny úklidové 
pomůcky a pytle. Budeme rádi za každého pomocníka, ne-
zapomeňte si vzít pracovní rukavice a dobrou náladu. Po 
ukončení akce si všichni společně opečeme buřty v chýši.

Všechny informace naleznete na www.uklidmecesko.cz, 
kde se můžete k vybrané akci také přihlásit.

Za spolek P.A.S.E.K.Y - 2017 
Veronika Macháčková 

Nové turistické vizitky
Město Proseč se ve spolupráci se Sdru-

žením obcí Toulovcovy Maštale připra-
vuje na novou turistickou sezonu. Při-
praveny jsou nové turistické materiály, 
vizitky, razítka a turistické deníky. Nové 
materiály návštěvníkům představí his-
torii i současnou podobu města Proseč a 
provedou je sluneční soustavou po zre-
konstruované Planetární stezce. Těšit se 
mohou také sběratelé turistických vizitek 
na nové rozšířené verze vizitek Proseče a 
Muzea dýmek a zcela nová bude vizitka 
Planetární stezky. V nabídce bude limi-
tovaná edice turistického deníku s moti-
vem Toulovcových Maštalí. Všechny tyto 
materiály budou k získání a zakoupení v 
informačním centru v Proseči.

Ondřej Klofát
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První rok Městského kina Proseč
28. září 1927 proběhlo v prosečské 

sokolovně první veřejné promítání. 12. 
března 2017, tedy po necelých 90 letech, 
se program kina do zrekonstruované so-
kolovny vrátil. V letních měsících se na-
víc podařilo úspěšně obnovit program 
letního kina, které se nově přesunulo z 
areálu základní školy do příjemného pro-
středí Městského parku Rychtářovy sady. 
Nová digitální technologie, kterou kino 
disponuje, umožňuje promítat všechny 
nové filmy nedlouho po české premiéře. 
Od některých distribucí se dokonce daří 
získat některé filmové novinky již v ter-
mínu republikové premiéry.

V průběhu dvanácti měsíců jsme pro-
mítli 43 filmů nejrůznějších žánrů. Vidět 
jste mohli jak hollywoodské novinky, tak 
i více než desítku českých filmů a velmi 
výrazně byly v programu zastoupeny i 
animované filmy pro děti. Právě tato pro-
mítání patřila spolu s českými filmovými 
novinkami mezi nejnavštěvovanější, kdy 
počet diváků mnohokrát překonal stovku 
diváků, dvěma filmům se podařilo pře-
konat tuto hranici dokonce dvojnásobně. 
Lze tak s celkovým počtem návštěvníků 
blížícím se čtyřem tisícům považovat 
první rok městského kina Proseč za beze-
sporu úspěšný. 

Pro rok nadcházející je kromě spousty 
dalších filmových zážitků připraveno 
několik novinek. Pro návštěvníky, kteří 
do kina chodí pravidelně kino nabídne 

možnost zvýhodněné permanentní vstu-
penky v podobě karty „Do kina bez pe-
něz“. Permanentku ve variantách 3+1 za 
150 Kč nebo 5+2 za 250 Kč bude možné 
využít na všechny projekce Městského 
kina Proseč i Letního kina Proseč, bude 
plně přenosná a platná i pro více diváků 
současně. Zakoupit ji bude možné přímo 
u pokladny kina před každým promí-
táním nebo na sekretariátu městského 
úřadu. Program prosečského kina také 
představí tzv. Kino naslepo, kdy diváci 
nebudou dopředu vědět, jaký film bu-
deme daný večer promítat. Zvědavému a 
odvážnému divákovi tak nabídne, kromě 
překvapení, také šanci vidět film bez žán-
rových očekávání nebo předsudků a užít 
si film, který by za normálních okolností 
nechal bez povšimnutí. V rámci tohoto 
konceptu půjde většinou o snímky mimo 
mainstreamovou filmovou produkci, 

filmy mimořádně umělecky zpracované 
nebo filmy, které nelze ve většině běž-
ných kin a multikin vidět. Další neobvyk-
lou věcí spojenou s Kinem naslepo bude 
vstupné, které nebude vybíráno před pro-
jekcí, ale každý divák může při odchodu 
zaplatit tolik, nakolik se mu promítaný 
film líbil. 

V průběhu letních prázdnin se díky vel-
kému zájmu z loňského roku opět vrátí 
Letní kino Proseč, v rámci kterého se 
několik filmů přesune pod širé nebe do 
Městského parku Rychtářovy sady. 

Velmi nás těší, že se prosečské kino ne-
jen podařilo obnovit, ale že si také našlo 
množství stálých návštěvníků, a to nejen 
místních, ale i těch z okolních měst a obcí. 
Věříme, že i nadále bude jeho program lá-
kat stávající i nové filmové fanoušky. 

Ondřej Klofát

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 

Město Proseč
hledá brigádníky na údržbu 

zeleně a veřejného  
prostranství

Termín květen - září
Nabízíme 90,- Kč/hod

Kontakt: hurych@prosec.cz, 
tel. 608 145 170 
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Březen ve znamení zrakové prevence
Ergotep CSR Institut o. p. s. opět za-

jistil dětem bezplatné vyšetření zraku. 
Včasným záchytem zrakových vad se 
nejlépe předchází nejen nevratnému po-
škození zraku, ale i negativnímu dopadu 
zrakového handicapu na vývoj osobnosti 
dítěte a tím i na jeho budoucí život.

6. března letošního roku nenápadný 
přístroj Plusoptix prohlédl a zhodnotil 
oči 64 dětem v mateřské a základní škole 
Proseč a Perálec. Vyšetření přístrojem 

Plusoptix je bezkontaktní, podobné fo-
tografování a bez speciální přípravy se 
rychle získává informace o stavu zraku 
dítěte. Je-li dítě přístrojem zachyceno, 
nutně to neznamená zrakovou vadu, ale 
je to upozornění pro rodiče, aby dítěti 
zrak nechali dovyšetřit u dětského očního 
lékaře, který rozhodne o dalším postupu v 
péči o zrak dítěte.                                                                        

PhDr. Dagmar Fidlerová, ředitelka 
obecně prospěšné společnosti PROZRAK

Sloupek naší kronikářky: K čemu došlo v Proseči po únoru 1948
V letošním roce si připomínáme 70. vý-

ročí  tzv. „Vítězného února“, kdy se ko-
munisté v čele s Klementem Gottwaldem 
uchopili  moci ve státě. Komunistická 
strana se stala jedinou rozhodující silou, 
prosazující své představy o politice a hos-
podářství, o kultuře a ideologii. Hned od 
počátku uskutečňovala zásadu zrušení 
soukromého vlastnictví výrobních pro-
středků. Nejprve došlo ke znárodnění 
větších průmyslových podniků, později 
bylo znárodnění rozšířeno na malé pod-
niky, nakonec i na živnosti a řemeslné 
dílny, takže soukromý výrobní sektor 
úplně vymizel. Dělo se to i násilným ná-
tlakem, odsuzováním do vězení za vykon-
struované přečiny.

V Proseči byly již v roce 1948 zná-
rodněny podniky Ubl a Wanke (dříve 
Kopperl) a B.H.Kadlec, tím způsobem, 
že byly začleněny do národního podniku 

Zadrev se sídlem v Olomouci, jako sa-
mostatné závody Zadrev I v Záboří, dříve 
Kopperl, s vedoucím Vilémem Pelcem, a 
Zadrev II v Proseči, kde byl nejprve ve-
doucím bývalý majitel Ladislav Jan Ka-
dlec. V roce 1950 byla znárodněna firma 
Jarský a synové a firma Jaroslav Voltr a 
spojeny s ostatními do národního pod-
niku Zadrev. V témže roce byly zlikvi-
dovány všechny živnostenské dýmkařské 

závody a jejich zaměstnanci přešli do 
národního podniku Zadrev. Tento pod-
nik byl dnem 1. ledna 1953 jako celek 
likvidován a dýmkařská výroba byla pře-
sunuta do národního podniku Lira (lišty, 
rámy) v Třebechovicích pod Orebem. 
Vedoucím závodu v Proseči byl tehdy 
Emil Tuťálek. Také závod Glosův byl 
znárodněn a začleněn do národního pod-
niku Modena, Kutná Hora, závod Skuteč, 
provozovna Proseč. V roce 1950 skon-
čila také výroba cihel v zábořské cihelně, 
kterou provozoval podnikatel Křesťan.                                                           
V důsledku únorového převratu nastala 
i změna v obecní správě. Po Františku 
Braunsteinovi převzal předsednictví  
MNV Kamil Fritz, přednosta proseč-
ské pošty. Do prosečské obecní politiky 
se zapojil za 1. republiky jako člen so-
ciální demokracie a po jejím spojení s 
komunistickou stranou, se stal členem 
této strany. Zasloužil se o úpravu pro-
sečského náměstí na začátku 50. let. 
Předsedou MNV byl do roku 1957.                                                                                                                
K 1. únoru 1949 bylo zavedeno krajské 
zřízení, přičemž byly kraje rozděleny na 
okresy. Proseč byla přidělena do okresu 
poličského v kraji pardubickém, což tr-
valo do roku 1960. Rozhodnutím Okres-
ního národního výboru v Poličce ze dne 
29. 12. 1949 byly obce Proseč, Podměstí 
a Záboří spojeny v obec jednu s tím, že 
dosavadní číslování domů zůstává v Pod-
městí jako Proseč I, v Záboří jako Proseč 
II.

Pro prosečský zpravodaj připravila
Miluše Rejentová            
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ÚNOR 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY PARDUBICE

Okresního kola 15. 2. 2018 se z naší 
školy zúčastnila děvčata se dvěma pro-
jekty. Projekt s názvem „I v jedné kapce 
se najde velká síla“ prezentovala Marcela 
Košnarová a Tereza Volfová. 

Projekt s názvem „Závislost dnešní 
doby“ Ivety Peškové a Terezy Vavřínové 
zaujal porotu a postoupil do krajského 
kola. 

Všem děvčatům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. 

Mgr. Václav Mikulecký 

NA HORÁCH
I v letošním roce se naši žáci účastnili ly-

žařského výcviku. Své zážitky nám popsala 
Tereza Netková. 

V týdnu od 4. února jsem se opět zú-
častnila lyžařského zájezdu do Branné v 
Jeseníku. V neděli jsme se sešli u školy. 
Okolo 14.00 hodiny jsme zamávali svým 

drahým rodičům a vyjeli... Dojeli jsme do 
Branné. Nejdřív jsme jeli na sjezdovku 
dát si lyže do lyžárny a pak se ubytovali 
na hotelu Kolštejn. Navečeřeli jsme se a 
šli jsme do klubovny, kde jsme hráli různé 
hry. I další dny byly zajímavé. Každé ráno 
nás budil někdo jiný z učitelů. Měli jsme 
náročný, ale bezvadný sportovní program. 
Ve středu jsme šli na bowling. V pátek 
jsme měli zábavu, která se protáhla do 
00.00 hodin.

V sobotu jsme v 9.00 hodin zamávali 
paní kuchařce a číšnici Andrejce a jeli 
jsme zpět domů do Proseče.

Tento lyžák se mi moc líbil nejen proto, 
že to byl můj poslední vzhledem k tomu, 
že už jsem v osmičce a deváťáci už nejezdí, 
ale hlavně proto, že tam byla bezva zá-
bava a legrace a byli jsme prima parta. 

Tereza Netková
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OKRESNÍ KOLA VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
V lednu a únoru se konala v Domě dětí 

v Chrudimi okresní kola vědomostních 
soutěží. Některých z nich se zúčastnili 
také naši žáci. 24. ledna se do Chrudimi 
vydala Zuzka Roušarová. Čekalo na ni 
počítání, protože jela na matematickou 
olympiádu. 

Dalším obvyklým předmětem je český 
jazyk. Na olympiádě v tomto jazyce byla 
29. ledna Nela Doležalová. A zkusila si to 
za dva týdny, 14. 2., také v angličtině. 

Nebyla z naší školy jediná. Jeli také 

kluci, Jirka Janecký a Šimon Lustyk. 
Druhý jmenovaný vyhrál svoji kategorii 
7. tříd. Tato kategorie nemá, bohužel, 
krajské kolo. Jirka byl v kategorii osmých 
tříd 4., čímž se stal druhým náhradníkem 
našeho okresu pro krajské kolo ve své ka-
tegorii. 

 Zástupci šestých a sedmých tříd se 20. 
února vypravili na zeměpisnou olympi-
ádu. Byli to sedmáci Filip Skalník a Te-
reza Černecká, šesťačky Tereza Macháč-
ková a Veronika Drahošová. 

Všem děkujeme za reprezentaci školy, 
našim úspěšným angličtinářům blahopře-
jeme k úspěchu.

Blanka  Stodolová 

ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI
 Ve středu 21. února se uskutečnilo 

školní kolo v recitaci básní a textů. Je po-
těšitelné, že se přednesu zúčastnilo neče-
kané množství žákyň a žáků. Z prvního 
stupně se představilo 18 a z 2. stupně 13 
vystupujících, tedy celkem jedenatřicet 
recitátorů.
Zde jsou výsledky:
Kategorie I. 2. - 3. třída
1. Simona Matějková, 2. tř.
2. Natálie Džbánková, 2. tř., Jiří Fridrich, 
3. tř.
3. Aneta Skalníková, 2. tř.

Kategorie II. 4. - 5. třída
1. místo neuděleno
2. Václav Prášek, 4. tř.
3. Štěpán Hromádka, 4. tř.
Kategorie III. 6. - 7. třída
1. Nina Sodomková, 7. A, postup do 
okresního kola
2. Natálie Fridrichová, 6. tř., Adéla Sto-
dolová, 7. A
3. Eliška Lehká, 7. B, Michaela Hledí-
ková, 6. tř.
Kategorie III. 8. - 9. třída
1. Tereza Kopecká, 9. tř.

2. Adéla Jetmarová, 8. tř.
3. Kristýna Mrvišová, 8. tř.

Všem zúčastněným děkujeme za vystou-
pení, úspěšným recitátorům blahopře-
jeme a Nině Sodomkové přejeme, aby se 
jí dařilo co nejlépe i v okresním kole.

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ 

V pátek 23. 2. 2018 proběhl v naší tě-
locvičně turnaj tříd v přehazované – jed-
nodušší obdoby volejbalu. Ke klání se 
dostavilo 5 družstev – vždy po jednom 
družstvu z každého ročníku a kombi-
nované družstvo učitelů, žáků a přátel 
školy. Boje o body byly od počátku velmi 

tvrdé. Ve skupině starších a zkušeněj-
ších se vzájemně utkali žáci 8., 9. třídy a 
kombinované družstvo. V systému hry ka-
ždý s každým se často stane, že všechna 
družstva jednou prohrají a jednou vyhrají. 
Tak se stalo i v našem turnaji a muselo 
se počítat skóre. Zvítězilo kombinované 
družstvo (Tereza Vášková, Iva Šafrán-
ková, Romana Pešková, Mirek Dvořák, 
Petr Košňar, Jan Stodola) před družstvem 
žáků 9. třídy (Eliška Nekvindová, Lucie 
Lacmanová, Natálie Rychová,  Pavel Sou-
kal, Tobiáš Svoboda, Jakub Hledík). Na 
třetím místě se umístilo družstvo žáků 8. 
třídy (Šárka Hurychová, Alice Bukáčková, 
Kristýna Mrvišová, Andrej Češka, Václav 

Beránek, Jiří Janecký). Mezi mladšími se 
střetla družstva 7. třídy (Liliana Poslušná, 
Veronika Janková, Andrea Tulachová, Fi-
lip Romportl, David Sodomka, Josef Kva-
pil) s družstvem žáků 6. třídy (Veronika 
Drahošová, Alena Zavadilová, Natálie 
Jelínková, Antonín Odehnal, Marek Sou-
kal, Michal Čech). Družstva spolu sehrála 
dva zápasy, které oba vyhráli sedmáci. V 
přípravném zápase pak ještě 8. třída pora-
zila družstvo žáků 7. třídy. Sportovní od-
poledne se vydařilo, všichni byli unaveni 
a vlastně zvítězili všichni, kteří si přišli 
zasportovat.

Mgr. Jan Stodola
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Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz

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

DIVADÉLKO PRO ŠKOLY

Do Pardubic pojedeme až koncem 
měsíce, ale zhlédnout prima představení 
jsme měli možnost už ve čtvrtek 1. března.

Do prosečské Sokolovny za námi přijeli 

herci Tomáš Klement a Alexandr  An-
drejs z hradeckého Divadélka pro školy, 
aby nám přiblížili tvorbu Karla Čapka.

Žáci 1. stupně a MŠ se tak mohli ra-
dovat z Devatera pohádek, pro starší žáky 
2. stupně měli herci připraven průřez spi-
sovatelovou tvorbou. Viděli jsme ukázky 
z povídek, ze hry Loupežník, Bílá nemoc, 
Adam stvořitel. O co méně bylo herců do 
počtu, o to více nám vynahradili na hu-
moru a zábavě.

Obě představení se nám moc líbila a 
budeme se těšit, až za námi zase zástupci 
tohoto divadla přijedou.

ŠESTÉ ČTENÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ
Ve středu 7. 2. 2018 probíhalo v 1. třídě 

již 6. pokračování čtení dětem v rámci 
našeho školního projektu „Dnes čtu dě-
tem já“. Tentokrát předčítala a o pohádce 

„Princeznička na hrášku“ si s prvňáčky po-
vídala Tereza Vavřínová z 9. třídy. 

Mgr. Zdeněk Pecina

CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO RODIČE
 Dne 27. 2. se konala další přednáška 

s inkluzivní tematikou. Tentokrát nás 
navštívila PhDr. Ludmila Filipová, psy-
choložka z PPP v Pardubicích s tématem 

„Vliv poruch učení a pozornosti na dítě a 
rodinu“. 

Další setkání s paní doktorkou je plá-
nováno na 10. 4. Na besedu „Jde to žít 

bez stresu?“ jsou srdečně zváni všichni, 
které tato problematika zajímá.

Mgr. Alena Zvárová

ČTVRTÁ TŘÍDA A ZIMA

ČTVRTÁ TŘÍDA A VÁHY
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KARNEVAL V MŠ
 Masopustní veselici si děti vyzkoušely 

i v MŠ. Karneval plný zábavy, her a ne-
všedních zážitků proběhl ve všech třídách 
2. 3.

EKOLOGIE LETEM SVĚTEM
Ve čtvrtek 8. 3. 2018 proběhl na  

2. stupni naší školy projektový den Eko-
logie „letem světem“, tentokrát na téma 
Ekosystémy světa.

Jednotlivé třídy si vybíraly z nabídky, 
nakonec byla v jednotlivých třídách před-
stavena tato témata:

1) Tropické oblasti (fauna, flóra, pro-
středí…)

2) Moře a oceány
3) Tundry a polární oblasti
4) Chráněná území a národní parky 

světa
5) Živá planeta (hory, velehory, sopky, 

zemětřesení….)
V žádném z uvedených ekosystémů 

nechyběly soutěže, doplňovačky ani na-
příklad prezentace a různé knihy nebo 
časopisy.

Prezentující žáci se vesměs velice dobře 
vypořádali s představováním svých témat. 
V každé třídě však rozhodně zaujala vý-
zdoba, pomůcky a občas i kostýmy. Děti 
si opět vyzkoušely, jaké to je, když jsou v 
roli učitele a mají ostatní žáky zaujmout. 
Podle reakcí ostatních žáků se jim to pře-
vážně dařilo.

Všichni se již nyní těší na příští rok, kdy 
budou vypsána opět nová témata.
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OLYMPIÁDA V MŠ
Atmosféru olympijských her si děti 

vyzkoušely přímo ve školce. Nejenže usi-
lovně fandily našim sportovcům, ale ně-
které disciplíny si i vyzkoušely. Nejvíce 
atraktivní byl pro malé olympioniky ho-
kej, biatlon a curling. Do sportovního zá-
polení se v průběhu dne zapojili i někteří 
z rodičů.
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„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Holčička sleduje olympiádu a hlásí: 

„Náš tatínek mluví sprostě jen v zimě, 
když jede Gabča a Verča biatlon a ani 
jedna se netrefí!“

Za MŠ Libor Michálek

T. G. MASARYK
Ve dnech 6. 3. a 7. 3. probíhalo v 6. a 

7. ročníku naší školy pokračování celo-
školního projektu „100 let samostatnosti 
1918 – 2018“.

Žáci si v těchto dnech připomenuli v 
rámci hodin výchovy k občanství vý-
ročí narození T. G. Masaryka a následně 
zhlédli dokumentární film z cyklu „10 
největších Čechů“ o jeho životě a významu 
pro vznik a existenci samostatného Čes-
koslovenska.

Mgr. Zdeněk Pecina, učitel VO

100 LET SAMOSTATNOSTI
Žáci 4. třídy využili ke školnímu pro-

jektu „100 let samostatnosti 1918 – 2018“ 
ZOH 2018.

Při hodině čtení se seznámili se symbo-
lem OH – olympijskou vlajkou. Zjistili, 
že ji v roce 1914 navrhl a představil olym-
pijskému výboru baron Pierre de Couber-
tin. První využití na olympijských hrách 
v roce 1916 však zhatila první světová 
válka. V hodině výtvarné výchovy ztvár-
nili olympijskou vlajku kresbou.  Mgr. Lenka Kvapilová
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ZŠ a MŠ Proseč

Den sv. Jiří
Vážení rodiče, milé děti, přijďte s námi 

již tradičně oslavit svátek patrona skautů 
sv. Jiří. 

Svátek sv. Jiří, který slavíme 24. dubna 
je jeden ze dvou velkých skautských 
svátků. Tím druhým je 22. únor, na který 
připadají narozeniny manželů Baden-Po-
wellových (Robert Baden-Powell- zakla-
datel světového skautingu a jeho man-
želka).

Legenda o sv. Jiří praví, jak se u pra-
mene zásobujícího město Kyrény v Libyi 
usadil drak, který přicházel k městským 
hradbám a svým jedovatým dechem 
ohrožoval obyvatele města. Obyvatelé 
mu proto k jezeru nosili denně ovce, aby 
uspokojili jeho hlad a drak svou blízkostí 
nezamořoval město. Jak ovce docházely, 
tak byla drakovi denně předkládána jen 
jedna ovce – a jeden člověk určený lo-
sem. Až los padl na jedinou královu dceru, 
který marně žádal o její milost. Když byla 
vedena k jezeru, jel Jiří kolem a pokusil 
se princeznu zachránit. Nasedl na koně 
a draka napadl. Ranou kopí jej vážně 
zranil a srazil k zemi. Zkroceného draka 
přivedli do města a král nabídl Jiřímu 
nesmírnou spoustu peněz, ten je však ne-

chal rozdat chudým. Jiří slíbil králi a všem 
obyvatelům, že když se dají pokřtít, draka 
definitivně zabije. Údajně na dvacet tisíc 

lidí se zřeklo pohanství a bylo pokřtěno.
Sv. Jiří – drakobijec – je symbolem sta-

tečnosti a zmužilosti, je patronem skautů 
na celém světě, národním světcem celé 
Anglie. Sv. Jiří byl považován za vzor 
pravého bojovníka za víru a křesťanskou 
ctnost. Zobrazuje se jako rytíř v plné 
zbroji na bujném oři, jak protíná kopím 
draka, který se pod ním svíjí.  Drak sym-
bolizuje obecně zlého ducha, nepřítele, 
pohanství.  

24. dubna byl Jiří odsouzen na smrt, 
protože odmítl vzdát se své víry. Na po-
pravišti roku 303 se modlil za obrácení 
pohanů, ale zemřel pod katovým mečem.

„Skautská myšlenka je moderní rytířství, 
které nám přikazuje pomáhat bližnímu, ko-
nat denně dobré skutky, považovat všechny 
lidi za své přátele a skauty za své bratry.“

Přijďte 21. dubna ve 13.30 do Rych-
tářových sadů oslavit společně s námi 
svátek sv. Jiří, zasoutěžit si, zahrát si hry, 
zdolat lanové překážky a spoustu dal-
šího. Občerstvení na místě zajištěno.

Těšíme se na Vás.
Za skautské středisko Toulovec Proseč 

Vanda Šlechtová
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FK Proseč informuje

Na fotbalové jaro je FK Proseč připraven
Těžko říci, zdali přetrvávající zimní počasí umožní zahájit 

podle plánu jarní část fotbalové sezony, přesto se fotbalisté při-
pravují na jarní boje již od ledna. Nedílnou součástí přípravy je 
také zajištění financování klubu. Vždyť náklady na jeho činnost 
překračují 300 tisíc korun ročně! Jsou to především výdaje za do-
pravu, rozhodčí, údržbu, vybavení a také poplatky legislativní za 
účast v soutěžích. Ty značně překračují příspěvky od celostát-
ních fotbalových orgánů. Díky hlavnímu partnerovi, kterým je 
město Proseč, ale i díky dalším sponzorům a partnerům je pro-
sečský klub zabezpečen. V budoucnosti se přesto asi nevyhneme 
zvyšování členských příspěvků. 

Klub se soustředí především na práci s mládeží. Vývoj ve věko-
vých kategoriích se musí důmyslně sledovat vzhledem k nasazo-
vání mužstev do soutěží. V současné době máme přípravku, žáky 
a dorost. Přičemž starší žáci se zapojují nejdříve v dorostu. 

 Fotbalový výbor hodnotil celkový stav klubu – především však 
vývoj v mládežnických mužstvech. Je radostné, že stále držíme 
příliv nejmenších adeptů do přípravek. Smutnější je potom ná-
sledný odliv kluků do jiných sportů či k jiným „zálibám“. Přesto 
přípravkám věnuje klub velkou pozornost. Pod vedením trenérů 
Břetislava Fridricha, Karla Břeně a Kamila Sodomky se připra-
vují chlapci od předškolního věku. Žáky trénuje nadále Jaroslav 
Zástěra se synem, dorostu se věnují aktivní fotbalisté Petr Ma-
cháček a Jiří Marek. A-mužstvo nadále povede v pozici trenéra 
Vladimír Pala. Na střídačce mu pomáhají vedoucí mužstva Mi-
lan Novák a masér Jaroslav Syvochop. Kádr hráčů se zatím ne-
mění. Stále marodí Michal Vopařil, protože poranění kolena se 
ukázalo jako závažnější. Naproti tomu se po operaci kolene plně 
zapojuje Petr Macháček. Očekáváme také návrat Víti Mence ze 
zahraničního studijního pobytu. Pozice A-mužstva v tabulce v 
polovině sezony je v krajské konkurenci více než lichotivá.

I pro letošní rok chystá klub uspořádání společenských akcí. 
V létě to budou turnaje v malé kopané pro děti a velký pro do-
spělé. Pro zlepšení finanční situace pak plánuje klub uspořádat 
dvě diskotéky. Děkuje za přízeň všem fanoušků – ale především 
patří poděkování Městu Proseč a všem sponzorům za podporu 
činnosti klubu.

Za FK Proseč Jiří Herynek

Richard Raba slaví jubileum
Vedení FK Proseč a města Proseč bla-

hopřeje Richardu Rabovi k význam-
nému životnímu jubileu a zároveň mu 
děkuje za jeho obětavou  mnohaletou  práci,  
kterou vykonal pro prosečský fotbal.
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Policie ČR informuje občany města Proseč a okolních obcí
Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě

Další z našich preventivních článků bu-
deme věnovat oblasti silničního provozu, 
chodcům, cyklistům, řidičům a především 
seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodo-
vost má z dlouhodobého hlediska klesající 
tendenci, co se týká jak počtu, tak tragic-
kých následků nehod, jistě je na místě si 
připomenout několik základních pravidel. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně 
obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout věci, 
které by vás mohly zajímat. Řekneme si, 
kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a 
jak je to s domnělou absolutní předností na 
přechodu pro chodce. Zopakujeme si, kdo 
a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si 
řekneme, zda je v pořádku, když občas vi-
díme většinou cyklistky – ženy, jak vezou na 
jízdním kole nákup, jednou rukou řídí a v 
druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo 
jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou 
pod vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si 
připomeneme, jak je to se zdravotními pro-
hlídkami u řidičů starších 65 let a s jízdou 
na vozítkách segway.

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon 
hovoří tak, že chodec je i osoba, která tlačí 
nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro 
invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce 
nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, 
kolečkových bruslích nebo obdobném spor-
tovním vybavení anebo pomocí ručního 
nebo motorového vozíku pro invalidy, vede 
jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců 
do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je 
účastníkem silničního provozu a má určité 
povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost 
použít chodník nebo stezku pro chodce (ta 
bývá označená dopravní značkou). Tam, 
kde chodník není, chodí se po levé krajnici 
nebo co nejblíže levému okraji vozovky a to 
v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. 
Ač zákon ukládá chodcům, aby byli ozna-
čeni reflexními prvky za snížené viditelnosti 
pouze mimo obec, policie obecně doporu-
čuje být za snížené viditelnosti označen re-
flexními prvky všem chodcům a cyklistům. 
Pokud se pohybujete pomocí hole, určitě 
jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to 
platí i pro případ, kdy za snížené viditel-
nosti venčíte psa, kde doporučujeme označit 
obojek i vodítko. Na používání reflexních 
prvků policie zaměřuje i řadu dopravně 
bezpečnostních akcí, kde různé prvky s re-
troreflexních materiálů rozdává. Jinou vol-
bou může být i označení se neoslňujícím 
světlem například z jízdního kola. Toto 
světlo bychom doporučili připevnit třeba 
na paži, která je blíže do vozovky. Co se 
týká přecházení vozovky, policisté se občas 
setkávají s mylným výkladem zákona v tom 
smyslu, že chodec má absolutní předost, 
což opravdu tak není. Doporučujeme dbát 
především na své zdraví, při přecházení vo-

zovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet 
na to, že je lepší někam přijít o chvíli poz-
ději, než nedojít už nikdy. Tam kde je pře-
chod pro chodce, je chodec povinen jej užít. 
Pokud na komunikaci přechod není, má 
chodec povinnost přecházet vozovku kolmo 
k její ose. Každý by měl mít na paměti, že 
chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími 
účastníky silničního provozu a tak k sobě 
a ostatním účastníkům přistupovat.

Cyklista – Cyklista je řidič nemotoro-
vého vozidla, tzn. také účastník silničního 
provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně 
jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a 
pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyk-
listovi policisté naměřili do 1 promile al-
koholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 
do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu 
v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a 
stejně tak, když se cyklista odmítne dechové 
zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při pra-
vém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní 
pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je 
povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 
18 let je povinen mít na hlavě za jízdy řádně 
připevněnou ochrannou přilbu. Policisté 
však doporučují, aby přilbu nosili všichni 
cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let 
smí jet na silnici jen pod dohledem osoby 
starší 15 let. K osvětlení cyklisty zákon říká, 
že cyklista je povinen za snížené viditelnosti 
mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu 
se světlem červené barvy nebo přerušova-
ným světlem červené barvy. Je-li vozovka 
dostatečně a souvisle osvětlena, může cyk-
lista použít náhradou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným světlem. K výše 
uvedenému příkladu převážení nákupních 
tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se 
vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o 
tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, 
držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé 
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře 
a vozit předměty, které by znesnadňovaly 
řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné 
účastníky provozu na pozemních komuni-
kacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách 
těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím 
chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě 
udělat nějaký manévr často převezme řízení 
kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, 
ale i ostatní účastníky silničního provozu. 
Proto doporučujeme si opatřit na jízdní 
kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste po-
třebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je to 
možné, avšak zákon vám povoluje připojit 
přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm, 
který bude mít vzadu dvě červené odrazky 
netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cy-
klista přejet vozovku na druhou stranu a 
použije k tomu přechod pro chodce, musí 
kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyk-

listy, musí se přesvědčit, zda může vozovku 
bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo 
ostatní účastníky silničního provozu. Stejně 
jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce 
zranitelných účastníků silničního provozu a 
proto je na místě opatrnost a ohleduplnost. 

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom 
zde mohli psát sáhodlouhé povídání, nic-
méně co je pro řidiče – seniory nad 65 let 
důležité při řízení vozidla je mít u sebe po-
tvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské 
prohlídce je řidič povinen se podrobit nej-
dříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let 
a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. 
Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič 
je povinen mít při řízení toto potvrzení u 
sebe a na výzvu policisty mu jej předložit. 
Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu 
pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus 
zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas 
se jako policisté setkáváme s tím, že starší 
lidé jsou od určitého věku méně pozorní, 
zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak 
podobně a je pro ně těžší se přizpůsobit 
současné extrémně rychlé dopravě. A právě 
pro seniory od 65 let v současné době pro-
bíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje 
Asociace center pro zdokonalovací výcvik 
řidičů AČR. Jedná se o zhruba půldenní 
zdokonalovací školení pro seniory, kde se 
dozvědí novinky z legislativy, bezpečnosti 
silničního provozu a zdravovědy s praktic-
kým ověřením řidičských návyků s vlastním 
vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat 
na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v 
Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018 
nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 
a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhle-
dem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit 
na webových stránkách www.jedusdobou.cz 
Policie vřele tento kurz doporučuje!

V úvodu jsem ještě slíbila informaci k 
ježdění na vozítkách segway. Na ten zákon 
pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří 
tak, že na a osobním přepravníku se samo-
vyvažovacím zařízením nebo obdobném 
technickém zařízení se lze na chodníku, 
stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyk-
listy nebo na odděleném pruhu pro chodce 
na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pě-
ších a obytných zónách pohybovat nejvýše 
rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. 
Obce mohou nařízením vymezit na svém 
území místa, kde je provozování těchto pře-
pravníků zakázáno a tato místa je povinna 
označit dopravní značkou. 

Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji 
vám i sobě co nejméně studených sychra-
vých dnů a co nejvíce dnů krásných a pro-
sluněných!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Výrok TGM: Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé (viz první až třetí díl tajenky)

NÁPOVĚDA:
CHEMICKÁ

ZKRATKA
RUSKÉ DRUH ZNAČKA RUSKÉ VELKÁ

POJMENOV.

TVOJE
CHEMICKÁ TŘETÍ

ANI,  DOS,  DLASK, OSLOVENÍ ZNAKU
ZNAČKA DROBNÉ ROZHLAS. PRO PÍSMENO SIBIŘSKÁ ZNAČKA DÍL

KOPĚJKA, LOMÍTKO, SVOBODNÉ PRO OSOBA
KYSLÍKU PLATIDLO VLN POLOMĚR V ŘEKA JODU TAJENKY

POCIT, DÍVKY DĚLENÍ

POJMENOV.
JMÉNO SKL.

ŽAL
OKRASNÝ

NEDBALA JEHLIČŇAN
METEOROL.

NÁKLON
VJEM UKAZOVACÍ

STAVU
EMOCE ZÁJMENO

DODATEK
POVRCH. RUSKY R

OBUV
MĚKKÁ

DŮL ZKRATKA SAMOHLÁS.
V DOPISE

DISK.OPER. PRO
META

POČ. VRCH.

SYSTÉM METR KRYCHLE

ZKRATKA RUSKÉ POLITICKÁ CHEM. ZN. SPZ 

OSTRAVSKO PÍSMENO R SÍLA MOLYBDEN. OLOMOUCE

KARVINSKÉ ŘÍMSKÁ PŘEDPONA OZNAČENÍ JEDNA ZE

DOLY PĚTKA PRO 1000 TRANZIST. SAMOHLÁS.

PRVNÍ 
DRUHÝ DÍL ORG. SPOJ.

TAJENKY NÁRODŮ
DÍL

CHEM. ZN. CHEM. ZN.
TAJENKY

DUSÍKU TELURU

ZKRATKA BÝVALÁ CH. AFRICKÝ INIC. TOM. NA MOJI 

AUTOMOBIL. ZNAČ. JODU VELETOK TOPFERA OSOBU

ORIENTAČNÍ CHEM. ZNAČ INIC. PRÁV. LIDOVĚ VŠE ZKR. RUDÉ

DOLY HLINÍKU SOKOLA V POŘÁDKU ARMÁDY

CHEM. ZN.

VÝTVARNÉ ZKRATKA SLOVENSKY OZNAČENÍ

DÍLO PRO TUNU OKR PRO JIH

CÍNU ZNAČ. PRO ZKRATKA ZNAČKA PŘEDP. SI

PRŮMĚR PRO KILO KYSLÍKU PRO NANO

DLOUHÁ
ZPĚVNÝ ČIDLO

ZANIKLÉ

ARMÉNSKÉ
MĚKKÁ

PTÁK ZRAKU STAROVĚKÉ
SAMOHLÁS.

MĚSTO

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských Řešení tajenky: ČLOVĚK CÍTÍ SILNĚJI 

Rosické trhy rozšířené o bleší trhy a burzy pokračují i letos
Již od svého zahájení v roce 2002 se 

trhy staly základem využití areálu bývalé 
rosické cihelny. Po dobu své existence vi-
ditelně přispěly k známosti Rosic a staly 
se oblíbenými mezi návštěvníky nejen 
v okolních obcích, ale i v celém regionu, 
což dokazuje dosavadní účast 709 212 ná-
vštěvníků a 41 859 prodejců.

Letošní rok, jak se ukazuje, bude pro 
konání a další rozvoj trhů rozhodující, 
neboť podmínky prodeje se od roku 2002 
diametrálně změnily a my se musíme no-
vým podmínkám přizpůsobit, abychom 
dosáhli srovnatelných výsledků s minu-
lými roky. Tyto změny se týkají přede-
vším politických a hospodářských aspektů 
(vláda v demisi a zavádění EET), které 
nejsou do dnešních dní definitivně do-
řešeny a prokazatelně budou mít přímý 
dopad již na konání trhů v tomto roce a 
to nejen v Rosicích, ale i v celém regionu. 
Přesvědčil nás o tom závěr minulého roku, 
který z důvodu nevyjasněnosti měl značný 
vliv na pokles účasti prodejců a tím i ná-
vštěvníků, přestože v předcházejících le-
tech toto období bylo průběhem a účastí 
na trzích jedno z těch nejlepších.

Na základě připomínek mnohých ná-
vštěvníků a posouzení dopadu uvedených 
skutečností bylo rozhodnuto v letošním 
roce rozšířit nabídku trhu o burzu a pro-
dej starších věcí – bleší trhy. Oprávně-
nost rozšíření současných trhů je z toho 
důvodu, že zdejší trhy začínají být pro 
mnohé občany nezajímavé a očekávají je-
jich oživení. Pro občany se nyní naskýtá 

možnost se aktivně zapojit do trhů a to 
nejen jako návštěvníci, ale i jako prodejci. 
Pro mnohé zůstává otázkou co se starými 
věcmi, které již nepotřebují – buď je vyho-
dit, nebo se je pokusit prodat. Oblíbeným 
místem pro jejich prodej nebo výměnu se 
staly „bleší trhy“, které jsou nejen v Če-
chách, ale i cizině bohatě navštěvovány, 
jak jsme se návštěvou např. Svitav a Le-
tovic osobně přesvědčili. Proto stojí za to 
bedlivě uvážit, co Vám na půdě, ve sklepě 
nebo venku překáží a mohli byste to na-
bídnout na trzích. Výhodou bude, že tyto 
věci můžete výhodně zpeněžit a ne pouze 
bezplatně vyhodit do kontejnerů nebo 
sběrných dvorů. Důležité pro případné 
zájemce je to, že k prodeji není třeba živ-
nostenský list, neboť prodej osobních věcí 
ze zákona nepodléhá dani.

Najdete-li v sobě trochu odvahy a 
rozhodnete-li se prodej na trzích zkusit, 
přijďte přímo na trhy nebo se obraťte na 
pracovníky vedení trhů na číslech mo-
bilů 739 563 063 nebo 604 559 358, kde 
obdržíte podrobné informace, týkající se 
možnosti účasti na trzích. Tyto trhy se 
konají každou sobotu od 7.00 do 12.00 
hodin počínaje 10. března v areálu rosic-
kých trhů.

Závěrem lze říci pouze to, že se na Vás 
těšíme a doufáme, že této příležitosti, 
která se Vám nabízí na trzích, plně ke 
svému prospěchu využijete.

Ing. Karel Matoušek
vedení Rosických trhů

Český pohár mládeže 
v nohejbale

V neděli 25. 3. 2018 se ve Ždáru nad 
Sázavou uskutečnil druhý letošní tur-
naj Českého poháru mladších žáků v 
nohejbalu dvojic. Turnaje se zúčastnilo 
22 týmů z celé České republiky. Pro-
seč reprezentovala dvojice ve složení 
Fanda Odehnal a Štěpán Hromádka. 
Dále Petr Herynek, který hrál smíše-
nou dvojici s hráčem Holic.

Prosečský tým na úvod prohrál 0:2 
s favoritem z Čakovic, ale následně 
porazil 2:1 tým Dynama Českých Bu-
dějovic A a následně i  2:0 tým Žďáru 
nad Sázavou. Tyto vítězství Proseč-
ským zajistili postup mezi 8 nejlepších 
týmů turnaje, kde těsně podlehli dvo-
jici z Českého Brodu a obsadili celkově 
5 až 8 místo.

Výkon chlapců a předvedená hra je 
příslibem pro další nohejbalové akce v 
tomto roce.

Petr Herynek
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Kulturní a sportovní akce

7. 4. Ukliďme Paseky a Pasecký les 
-  pořádá P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. 
- sraz u chýše pod rozhlednou v 9 
hod
13. 4. Prosečský dýchánek - Vero-
nika Bromová - Stará evangelická 
škola v 18 hod
13. 4. Kino - Do větru – vstupné 
70,- Kč - Městské společenské cent-
rum Sokolovna v Proseči od 20 hod
15. 4. Kino - Cesta za králem 
trollů – vstupné 40,- Kč - Městské 
společenské centrum Sokolovna v 
Proseči od 17 hod
21. 4. Den sv. Jiří – ve stylu Prv-
ní republiky – zábavné odpoled-
ne pro děti i dospělé – občerstvení 
zajištěno – pořádá skautské stře-
disko Toulovec Proseč – Městský 
park Rychtářovy sady v Proseči od 
13.30 hod
27. 4. Kino - Jumanji: Vítejte v 
džungli – vstupné 70,- Kč - Měst-
ské společenské centrum Sokolovna 
v Proseči od 20 hod
29. 4. Kino - Maxinožka– vstup-
né 40,- Kč - Městské společenské 
centrum Sokolovna v Proseči od 17 
hod
4. 5. Recitál Lubomíra Brabce - 
Festival Tomáškova a Novákova 
hudební Skuteč  - vstupné 200,- 
Kč  – Evangelický kostel v Proseči 
v 18 hod

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé
Alena Mornštajnová – Hana, Táňa 
Kubátová – Záruční list na život, Jan 
Vavřík – Návrat z pekla, Jodi Picoult 
– Čas odejít, Shari Lapena – Manželé 
odvedle, B. A. Paris – Za zavřenými 
dveřmi, Charlotte Link – Podvedená, 
Kate Morton – Ztracený slib, Shari 
Lapena – Někdo cizí v domě, Luca 
Crippa, Maurizio Onnis – Fotograf z 
Osvětimi, Karin Slaughter – Genesis, 
Tilly Bagshawe – Po setmění, Allen 
Eskens – Pohřbený život, Lone Theils 

– Dívky z trajektu, Raymond Khoury – 
Ďáblův elixír, Nicholas Sparks – Útěk 
do samoty, Nora Roberts – Temné 
noci, Barbara Erskine – Žila jsem již 
před staletími, Monika Wurm – Pá-
kistánská princezna, Bronwyn Parry 

– Stíny horkého léta, Antonín Jirotka – 
Rodinné tajemství

Naučná literatura:
Tomáš Šebek – Africká zima, Horst 
Fischer–Uhlig – Půdní vestavby
Knihy pro děti:
Klára Smolíková – Vynálezce Alva, 
Jiří Žáček – Sedmero pohádek na dob-
rou noc, Jan Drda – České pohádky, 
Eckhart Tolle – Miltonovo tajemství, 
Jozef Hravan – Z pohádky do pohádky, 
Sabine Giebken – Fellow - přátelství 
na zkoušku

PROSEČSKÉ DÝCHÁNKY: OHLÉDNUTÍ ZA ÚNOROVÝM A POZVÁNÍ NA TEN DUBNOVÝ
Únorový dýchánek přinesl setkání s 

manželi Pavlišovými z Těchonína, kteří 
putovali Sibiří k Jezeru Bajkal. Vydali se 
po stopách českých legionářů a jejich ces-
topisné vyprávění bylo doplněno četbou z 
autentického válečného deníku.

Dubnový dýchánek se bude konat v 
pátek 13. dubna od 18 hodin a hostem 
bude Veronika Bromová, fotografka a 
vizuální umělkyně, jejíž práce je vysoce 
ceněna českém i evropském kulturním 
kontextu. Veronika Bromová žije v sou-
časné době ve Stříteži u Poličky.

Marek Rejent
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Kompletní nabídku zahradní techniky najdete na www.ceskazahrada.cz
Zavlažovací systémy, zahradní hadice GARDENA najdete na www.zijemezahradou.cz

Kamenná prodejna: Osík u Litomyšle
Tel.: 603 579 047 v pracovní dny 9.00 – 16.00 hod.

                            

                            

ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.

P R O D E J N A  Z A H R A D N Í  T E C H N I K Y  Z A  I N T E R N E T O V É  C E N Y
Českázahrada.cz

Regionální centrum kvalitní zahradní techniky AL-KO.
                            

                                                        e-shop: www.ceskazahrada.czProdejna: Osík u Litomyšle

HIT ROKU 2018
RAKOUSKÝ TRAKTOR SOLO BY AL-KO V PLNÉ VÝBAVĚ

ZÁRUKA 5 LET!

BENZINOVÉ SEKAČKY VYROBENÉ V RAKOUSKU SE ZÁRUKOU 6 LET.

CENY JIŽ OD 4 990 Kč.
Hydrostatická převodovka, značkový motor, sečení vzad, záběr 
95 cm, zvuková signalizace plného koše, robustní provedení. Základní model sekačky 

s pojezdem, záběr 46 cm.
Komfortní plně vybavený model 
s variabilní rychlostí pojezdu, záběr 51 cm.

Traktor máme vystavený na prodejně, dovezeme k Vám až na
zahradu ZDARMA.

cena

49 990
Kč

super cena

5 990
Kč

cena

14 990
Kč

Kosmetické služby a pedikúra 
 Nově otevřené studio - Proseč čp. 381

kosmetické ošetření dle typu pleti, mikromasáž očního 
okolí, barvení řas a obočí, úprava obočí, depilace voskem, 

pedikúra, peeling či masáž nohou, lakování a další
Přijďte si zarelaxovat a odpočinout …

Více info na tel. 603 252 505                                                                     
Žaneta Chaloupková

DAP  - Proseč, spol. s r.o.

nabízí volné pracovní místo na pozici: 

pracovník pily Proseč
pracovní místo na trvalý pracovní poměr, možné  

i pro tělesně postižené, nástup možný ihned
Info na telefonu 602 412 811
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-PNEUSERVIS

-PŘEDSEZÓNNÍ SERVIS KLIMATIZACÍ
- opravy podvozku vozidel

- diagnostika, opravy a seřízení motoru

- autoklempířské a autokarosářské opravy 

- seřízení geometrie náprav

- opravy brzdových systémů

- příprava vozů na STK

- výměny autoskel

- certifikovaná montáž tažných zařízení

- opravy startérů a alternátorů

- prodej autodílů a autodoplňků

- veškeré mechanické opravy 

více na : tel.: 607 934 690, 721 040 792, 604 537 842


