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V Proseči vystoupí v květnu 
2019 hudebník Jiří Stivín

Spolupráce mezi městy Proseč a 
Skuteč na kulturních akcích pokračuje. 
Po velmi úspěšném letošním vystou-
pení kytarového virtuóze Lubomíra 
Brabce v evangelickém kostele v Pro-
seči připravují města další vystoupení. 
V květnu 2019 k nám do Proseče za-
vítá v rámci 16. ročníku festivalu To-
máškova a Novákova hudební Skuteč 
známý jazzman, flétnista a skladatel 
Jiří Stivín, jeho vystoupení se usku-
teční opět v evangelickém kostele. 

Město získalo dotaci na nový 
Spolkový dům

Město Proseč získalo dotaci ve výši 
1,9 mil. Kč na přestavbu, téměř 20 let, 
chátrající nemovitosti (Kara II) v cen-
tru města na spolkový dům. V novém 
objektu vzniknou potřebné prostory 
pro děti, mládež a seniory. S novými 
prostory už nyní mohou počítat Skaut-
ské středisko Proseč, Klub seniorů 
Proseč, ale i další spolky. Kromě vyda-
ného stavebního povolení máme tímto 
zajištěné financování a nic už nebrání 
samotné realizaci, která by měla pro-
běhnout nejpozději do září 2019.

Na Dni řemesel převzali hasiči nové hasičské auto
Tříleté snažení vedení města o získání 

nového hasičského auta bylo završeno 
v neděli 23. září, kdy bylo na závěr akce 
Den řemesel slavnostně předáno Sboru 
dobrovolných hasičů Proseč do užívání 
nové hasičské vozidlo T815-7 6x6.1 
CAS-30. Vozidlo nahradí v jednotce ha-
sičů města JPO III již dosloužilé vozidlo 
T815. Nové hasičské auto, jehož pořizo-
vací cena je 7,7 mil. Kč, bylo pořízeno z 
prostředků EU z Integrovaného regionál-
ního operačního programu, prostředků 
města, ale také díky finančnímu daru 
místní firmy Bohemia Steelmont.

Vozidlo bylo symbolicky předáno k 150. 
výročí od velkého požáru, který v Proseči 
vypukl 19. září 1868. Tehdy shořelo 54 

stavení, včetně radnice s věží na náměstí, 
a 16 stodol. Proseči trvalo dalších 20 let, 
než se opět postavila na nohy. Věřím, že 
nová technika a hasiči města, na které 
jsem jako starosta hrdý, pomohou dobře 
ochraňovat majetek a životy našich ob-
čanů, aby se podobné tragédie již nikdy 
neopakovaly. 

Jan Macháček, starosta města Proseč

Výtah na městském úřadě je dokončen
Téměř tři měsíce probíhající stavební 

práce jsou u konce. Od října budou moci 
občané, senioři a maminky s dětmi vy-
užívat nový bezbariérový vstup a výtah. 
Z druhé strany úřadu je nově připraveno 
vyhrazené parkovací místo pro osoby se 
zdravotním postižením. Přístup na par-
koviště je z ulice Budislavská. Bezbari-
érový přístup byl realizován s dotací 50 
procent z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Celkové náklady byly 1,9 mil. Kč, s pří-
pravou podkladů nám významně pomohl 
Ergotep CSR Institut a Jan Pospíchal.

Miloslav Hurych, místostarosta města
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Obec Perálec: Starostování na malé obci
V naší obci jsem neuvolněnou starost-

kou od roku 1992, kdy se od naší obce 
oddělila obec Zderaz. Za tu dobu se 
hodně změnilo, a asi také už hodně pa-
matuji.

Děti už mě neznají jménem, ale jen 
jako „paní starostku“.    

Nebudu zde popisovat, jak to bylo dřív 
a jak je to dnes, mohla bych např. popsat 
hlavně velký nárust zákonů, nařízení, ad-
ministrativy atd.  

Nebudu popisovat ani akce, které se 
nám podařilo či nepodařilo v uplynulém 
volebním období realizovat. To posoudí 
sami spoluobčané. Když řeknete ta a 
ta stavba - akce se nám podařila stejně 
žádný nevidí to úsilí (nebo noční můru), 
které na uskutečnění  bylo vynaloženo, 
ale proto  jsme byli zvoleni starosty, aby-
chom se starali, jak nejlépe umíme. Prav-
dou je, že je třeba pro obec obětovat svůj 
volný čas, upřednostnit zájmy obce nad 
své osobní a mít dobré rodinné zázemí.

Na malých vesnicích se nevedou poli-
tické boje o starostování, nestavíme levi-
cově ani pravicově, ale proto, že to občané 
potřebují, aby se nám v našich malých 
vesničkách pokud možno dobře žilo.

O naší obci říkám, že jsme správná 
obec, že máme v obci školu, školku, kos-

tel a hospodu. Kdysi, se na vesnici bojo-
valo o zrno, nyní se bojuje o zachování 
škol v obcích o což se  snažíme již několik 
let.  Od roku 2006 byl zřízen pátý ročník 
I. stupně základní školy a od r. 2007 ro-
diče prvňáčků dostávají od obce finanční 
dar ve výši 5 000,- Kč a při nástupu dítěte 
do mateřské školy 1 000,- Kč.

Díky společnému úsilí, zaměstatnanců 
školy i vedení obce, se daří školu udržet 
a rozvíjet. Ve škole i školce máme velmi 
dobrý kolektiv kvalitních pedagogů, který 
je zárukou velmi dobré přípravy žáků na 
II. stupeň ZŠ do Proseče.   

V každém volebním období se podaří 
něco v obci zlepšit, někdy více, někdy 
méně, ale i obec musí hospodařit tak jako 
doma, jen na co máme a co dokážeme 
splatit.   

S blížícím se koncem volebního období 
bych chtěla velmi poděkovat všem za spo-
lupráci, popřát pevné zdraví  a zastupi-
telům, kteří už v nadcházejících volbách 
nekandidují,  za odvedenou práci, co pro 
svou obec udělali.

Těm, kteří se ucházejí o post zastupi-
tele obce, ať je jim vůle voličů nakloněna 
a mohou pokračovat v prospěšné a odpo-
vědné práci  pro obec  i  nadále.

Milada Drahošová, starostka obce Perálec

Město kompletně opravilo hřbitov v Miřetíně
Město Proseč s pomocí finančních 

prostředků města a získané dotace z 
Ministerstva zemědělství opravilo hřbi-
tov v Miřetíně. Opravena byla hřbitovní 
zeď, vstupní brána, schody, ale také már-
nice. Jedná se o jediný hřbitov v majetku 
města. Hřbitov jsme získali bezúplatným 
převodem od Farního sboru Českob-
ratrské církve evangelické v Krouně v 
roce 2016. Zbývající hřbitovy na našem 
území jsou stále v majetku místních 
farností a město zajišťuje pouze jejich 
správu a základní údržbu, pokud se s far-
nostmi smluvně nedohodne jinak.

Miloslav Hurych, místostarosta města po realizaci

před realizací

po realizaci

před realizací před realizací

V Záboří svítí chytré osvětlení
V Záboří bylo letos osazeno 41 no-

vých LED svítidel značky Philips série 
DigiStreet, které se již používají v řadě 
evropských měst. Vzhledem k velmi 
přísné normě ČSN EN 13201, pro 
osvětlení pozemních komunikací, mu-
sela být svítidla vybrána a rozmístěna 
na základě přesných výpočtů, které 
provedl Ing. Jiří Polanský, Ph.D. a 
výpočty znovu potvrdil výrobce Phi-
lips, divize Lighting. Použitý nový typ 
svítidel má hned několik výhod oproti 
klasickým sodíkovým výbojkám, pře-
devším mají dlouhou životnost a zá-
ruku 10 let, dále osvětlují pouze komu-
nikaci a vytvářejí minimální světelný 
smog, ale hlavně jsou velmi úsporná, 
v plném režimu mají svítidla příkon 
22W, v úsporném dokonce pouze 
11W. Nová svítidla jsou naprogramo-
vána, aby si sama regulovala svítivost 
a tak v noci mohou běžet až na 50 
procent svého výkonu, čímž šetří ži-
votní prostředí a městu peníze. Jen pro 
srovnání 41 nově osazených svítidel v 
plném výkonu má odběr 902W, což 
nejsou ani 4 původní 250W sodíková 
svítidla. Barevná teplota osvětlení byla 
zvolena teplá bílá 3000K, teplejší barva 
LED se bohužel nevyrábí.

 Jan Macháček, starosta města
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Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská - II. etapa
Jak jsme občany informovali v Proseč-

ském zpravodaji č. 6/2018, tak od čer-
vence probíhají práce na rekonstrukci 
komunikace II/359, které provádí Par-
dubický kraj. Na základě jednání s vybra-
ným zhotovitelem, kterým se stala firma 
SWIETELSKY stavební, přinášíme 
aktuální informace o průběhu uzavírek a 
termínech realizace v rámci II. etapy.

V rámci I. etapy byly odebrány všechny 
vrchní vrstvy komunikace v celé délce 
téměř 1000 m, provedena sanace naru-
šených podkladních vrstev a provedena 
demolice původního mostu u benzí-
nové pumpy. V průběhu realizace byly 
odebrány také poškozené silniční ob-
ruby, součástí projektu je založení no-
vých obrub a především doplnění obrub 
chybějících v celém intravilánu města. 
V průběhu realizace byly opravena neplá-
novaně dešťová kanalizace u BPK a pro-
vedena již plánovaně výměna všech po-
klopů na splaškové kanalizaci v majetku 
města. Vodárenská společnost Chrudim 
provedla také výspravu své vodovodní sítě 
a vyměnila poškozené vodovodní arma-
tury. Město navíc provedlo již přípravu 
na realizaci připravované akce Kanalizace 
Proseč - VI. etapa, aby nemuselo vstu-

povat do nové komunikace. Zakončení I. 
etapy je položení nových vrchních vrstev 
komunikace.

Druhá etapa bude zahájena 1. 10. a 
potrvá oficiálně až do 20. 12. 2018. V 
rámci II. etapy bude provedena úprava 
křižovatky na Zderaz a Bor u Skutče a 
provedeno narovnání komunikace na 
náměstí, aby se vyrovnalo současné vy-
chýlení napojení na křižovatku uprostřed 
náměstí. Na základě nové modelace bu-
dou založeny nové žulové obruby a prove-
deno nahrazení asfaltu za žulovou dlažbu 
v rámci celého řešeného úseku. Součástí 
II. etapy je dokončení mostu, průjezdný 
bude 20. 10. 2018, ovšem pouze pro po-
třeby místních občanů. Oficiálně bude 
prezentována plná uzavírka až do pro-
since, protože bude stále uzavřena křižo-
vatka na náměstí. Místní občané si cestu 
po místních komunikacích jistě snadno 
najdou, přes ulici Za Potokem nebo přes 
ulici Průmyslovou.

Objízdná trasa pro autobusy bude ve-
dena kolem Jednoty COOP a fotbalo-
vého hřiště, bohužel jiné možnosti nejsou. 
Z tohoto důvodu bude nejen parkování, 
ale i zastavení v této trase zcela zakázáno. 
Návštěvníky Jednoty COOP prosíme o 

obezřetnost a spolupráci. Pokud jedete 
nakupovat autem, doporučujeme zapar-
kovat na vhodnějším místě na náměstí a 
do COOPu si dojít pěšky.

Občany, kteří zde bydlí, prosíme o tr-
pělivost, toleranci a také, aby si svá vozi-
dla parkovali na náhradních místech až 
do konce uzavírky.

Oficiální objízdné trasy budou III/357 
Proseč - II/357 Borová - I/34 Borová 

- I/34 Krouna - II/354 Krouna - II/354 
křiž. S II/358 u Předhradí - II/358 Pe-
rálec - II/358 Zderaz. Na příjezdových 
komunikacích bude oficiálně značeno, že 
Proseč je zcela nepůjezdná, aby se přede-
šlo případným dopravním komplikacím a 
většina dopravy se odkláněla včas.

V průběhu měsíce října budou městem 
zahájeny také opravy poškozených chod-
níků, s dokončením počítáme dle počasí, 
nejpozději však na jaře 2019. V příštím 
roce budou rovněž zahájeny práce na do-
plnění nových chodníků.

Omlouváme se rovněž jménem Pardu-
bického kraje a města Proseč za všechny 
se stavbou související komplikace, ale bez 
nich není možné opravu provést.

Jan Macháček, starosta města Proseč  
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Komunální volby do Zastupitelstva města Proseč a Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Komunální volby do Zastupitelstva 
města Proseč 2018 se uskuteční souběžně 
s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky v pátek dne 5. 10. 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Případné druhé kolo voleb do 1/3 
Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční v pátek 12. 10. 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. 10. 
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan ČR, který nej-
později 6. října 2018 dovrší 18 let a má 
v obci trvalý pobyt. Voličem je také ob-
čan členského státu Evropské unie, který 
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu nebo má re-
gistrovaný přechodný pobyt a požádal o 
zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky je voličem pouze státní 
občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let. Ve druhém kole do Senátu může volit 
i občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 
18 let.

Pro volby do Senátu je možné zažádat 
na obecním úřadě v obci, v místě svého 
trvalého bydliště o vydání voličského prů-
kazu. Na voličské průkazy je však možné 
volit pouze na území příslušného senát-
ního volebního obvodu dle trvalého po-
bytu voliče. Státní občan ČR s bydlištěm 
v zahraničí, je-li vybaven voličským prů-
kazem vydaným zastupitelským úřadem, 
může volit v jakémkoliv senátním obvodu 
na území ČR, kde jsou volby do Senátu 
letos vyhlášeny.

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České re-
publiky. Cizinec prokáže svou totožnost 
průkazem o povolení k trvalému pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu 
na území. Neprokáže-li volič svou totož-
nost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství členského 
státu Evropské unie, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Pro volby do zastupitelstva obce obdrží 

volič od okrskové volební komise úřední 
obálku barvy šedé, popřípadě hlaso-
vací lístek. Poté v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacího lístku si tento upraví 
a vloží do (šedé) úřední obálky. Následně 
před okrskovou volební komisí úřední 
obálku vhodí do volební schránky. V pří-
padě voleb do Senátu obdrží volič úřední 
obálku barvy žluté. V prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. Volič, 
který nemůže sám upravit hlasovací lís-
tek pro tělesnou vadu nebo proto, že ne-
může číst a psát, si může vzít s sebou do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacího 
lístku jiného voliče, aby za něj hlasovací 
lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Volič může požádat ze zdravotních 
důvodů obecní úřad a v den voleb okrs-
kovou volební komisi o možnost hlaso-
vat mimo volební místnost, a to pouze v 
územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla volební komise zřízena. Zájem 
o hlasování do přenosné volební schránky 
je možné nahlásit na městském úřadě 
osobně nebo telefonicky – 468 005 030, 
468 005 021. 

Usnesením č. 4/2018 Zastupitelstva 
města Proseč byl stanoven počet členů 
Zastupitelstva města Proseč pro volební 
období 2018 – 2022 na 15 členů.
Hlasovat lze jedním z následujících 
způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v zá-

hlaví sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je dán 
hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
členů zastupitelstva obce má být voleno.

• Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého volič hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany. Nejvýše lze označit tolik kandi-
dátů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno.

• Kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále v 
rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty z libovolných ostatních stran. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební 
stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K označení 
kandidátů u této volební strany se v tako-

vém případě nepřihlíží.
Hlas je neplatný jestliže:

• Volič neoznačil na hlasovacím lístku 
ani volební stranu, ani žádného kandidáta.

• Volič označil na hlasovacím lístku 
křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 
volební strany více než jednu volební 
stranu.

• Volič označil v hlasovacím lístku kříž-
kem v rámečku před jménem kandidáta 
více kandidátů, než kolik členů zastupi-
telstva má být voleno, a to bez ohledu na 
to zda v počtu označených je odvolaný 
kandidát.

Město Proseč je rozděleno 
podle stálého seznamu voličů a 
místa trvalého pobytu do čtyř 
volebních okrsků: 

 Okrsek č. 1 Proseč – Dům s pe-
čovatelskou službou, Školní čp. 344 
(pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Proseč, Podměstí), 8 členů okrskové 
volební komise, zapisovatelka Karolína 
Víchová

Okrsek č. 2 Záboří - Zábořská čp. 
33 (pro voliče, kteří trvale žijí v části 
obce Záboří, Paseky, Martinice), 7 
členů okrskové volební komise, zapiso-
vatelka Hana Kusá

Okrsek č. 3 Česká Rybná - Česká 
Rybná čp. 96 (pro voliče, kteří trvale 
žijí v části obce Česká Rybná), 6 členů 
okrskové volební komise, zapisova-
telka Kateřina Zelenková

Okrsek č. 4 Miřetín - Miřetín čp. 
65 (pro voliče, kteří trvale žijí v části 
obce Miřetín), 6 členů okrskové vo-
lební komise, zapisovatelka Ilona Vo-
bejdová

Platné kandidátní listiny pro volby 
do Zastupitelstva města Proseč:
č. 1 - NAŠE PROSEČ (15 kand.)
č. 2 - ZA LEPŠÍ PROSEČ (15 kand.)
č. 3 - KDU-ČSL (15 kand.)
do senátu - okrsek Svitavy č. 50:
č. 1 - Jaroslav Novák
č. 2 - Ing. Bohuslav Fliedr
č. 3 - Jiří Krátký
č. 4 - MUDr. Pavel Havíř
č. 5 - Mgr. Andrle Sylor Richard
č. 6 - MVDr. Miroslav Šafář
č. 7 - Michal Kortyš
č. 8 - Milan Mňuk
č. 9 - Ing. Josef Krpálek
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Návštěva skautů v Domě s chráněnými byty v Proseči
Ve středu 29. srpna 2018 jsme strávili 

příjemné odpoledne ve venkovním pro-
storu domu s chráněnými byty ve společ-
nosti skautů z celé republiky.

Skauti oslovili ved. PS s úmyslem za-
hrát, zazpívat a zároveň si i popovídat s 
našimi klienty. Aby nás nebylo málo, 
pozvánku jsme poslali i do klubu seni-
orů. Počasí nám přálo, město Proseč nám 
umožnilo nakoupit občerstvení a naši 
klienti se těšili. Skauti přijeli z tábora z 
Budislavi na kolech se svými hudebnímu 
nástroji – kytara, ukulele, … a dobrou 
náladou, kterou ostatní účastníky našeho 

setkání nakazili.
A přestože začátek byl trochu rozpačitý, 

naši klienti se postupně zapojovali do 
zpěvu i hovoru a nakonec s nimi strávili 
v družné besedě příjemné dvě hodiny zá-
bavy.

Chtěli bychom jim touto cestou podě-
kovat, a protože máme i z jejich strany 
milý ohlas na toto odpoledne, máme do-
mluveno i další setkání příští rok.

Naši klienti byli velice spokojení a těší 
se na další setkání.

Stáňa Češková,  
vedoucí pečovatelskké služby
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PROSEČ
město, které žije

besedy - přednášky - setkání

2011 - 2018

Za posledních 8 let navštívilo Proseč a 
setkalo se s občany na různých besedách a 
přednáškách více něž 40 známých osob-
ností, lidí s bohatým životním příběhem 
a profesními úspěchy. Za pomoc s orga-
nizovaním těchto společenských akcí pa-

tří velké díky některým zaměstnancům 
města, všem členům Kulturní komise 
města, Farnímu sboru Českobratrské 
církve evangelické v Proseči a také firmě 
Ergotep a vzdělávacímu středisku Ergo-
eduka. V plánu máme poračovat, v roce 

2019 bude u nás v Proseči koncertovat Jiří 
Stivín a sehrají u nás v Sokolovně diva-
delní představení známí herci - Ivo Šmol-
das, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer 
a Miluše Bittnerová.

Jan Macháček, starosta města
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie:
Vlastimil Vondruška – Msta písecké 
panny, Tajemství abatyše z Assisi, Jan 
Vavřík – Kolotoč strachu, Věra Řeháč-
ková – Dítě nevymodlíš, lásku nevynutíš, 
Jiří Hanibal – Kat lidumil, Václav Er-
ben – Pastvina zmizelých, Hana Pink-
nerová – Dneska jsem to stihla, Ro-
bert Bryndza – Temné hlubiny, Diana 
Gabaldon – Mořeplavec, Peter May 

– Čtvrtá oběť, Sál smrti, Jeffery Dea-
ver – Prázdné křeslo, James Patterson 

– Jen pro zvané, Nora Roberts – Stále 
v tvém stínu, Jussi Adler-Olsen – Sel-
fies, Steve Berry – Kolumbova záhada, 
Harlan Coben – Nikomu ani slovo, 
Anthony Ryan – Píseň krve, Robert 

Ludlum – Jansonův rozsudek, Janso-
nův rozkaz, Altmanův zákon, Lazarova 
vendeta, Kathryn Taylor – Panství Da-
ringham Hall: Dědictví, Rozhodnutí, 
Návrat, Mende Nazer – Byla jsem otro-
kyní, Lisa Stromme – Dívka s jahodami, 
Jennifer L. Armentrout – Neohlížej 
se, Petr James, Gay a Laney Salisbur, 
James Twining, Kristin Hannah - Nej-
lepší světové čtení, Roman Cílek – Úder 
ve slepé uličce, Antonín Jirotka – Osud, 
Marné čekání
Naučná literatura:
Miroslav Náplava – Plavby „sebevrahů“
Knihy pro děti:
Markéta Pilátová – Papírový Pepíno, 

Kate Davies – Zapomenuté jehňátko, 
Angela Dorsey – Stříbrný sen, Šance na 
vítězství, Anne Bachner – Poník tropí 
hlouposti, Andrea Wandel – Julie v ne-
snázích, Marianne Mjelva – Můj život 
s Penny, Kate McMullan – Drakobi-
jecká akademie: Prvně do školy, Pomsta 
Dámy Dračice, Marta Urbanová – Vy-
soký kámen na Pepereku

Informace AZASS Polička - Areál zdravotních a sociálních služeb 

Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní Lhota 
V současné době probíhá rekonstrukce 

objektu bývalé školy v obci Svojanov, 
místní části Dolní Lhota. V přízemí ob-
jektu vznikne provozní zázemí pro za-
městnance a činnost pečovatelské služby v 
obci Svojanov a okolních obcích.

Investorem stavby je Svazek obcí 

AZASS. Projekt „Provozní zázemí pe-
čovatelské služby Dolní Lhota“ je spolu-
financován Evropskou unií prostřednic-
tvím Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státním rozpočtem.  

Za Svazek obcí AZASS Polička
Milada Drahošová, starostka obce Perálec

Konference „Služby pro 
seniory v 21. století 

v Pardubickém kraji“

Stáří je období života, které je darem, 
ale zároveň nám časem může přinést 
nejrůznější omezení, a my se musíme 
obrátit pro pomoc. Když nemůže z 
jakéhokoli důvodu pomoci rodina, je 
zde pestrá nabídka sociálních služeb. 
Sociální služby pro seniory dávno ne-
jsou jen domovy důchodců nebo roz-
vážka oběda.  Moderní služby pro 21. 
století nabízí širokou paletu podpory a 
péče o seniory, ať v jejich domácnosti, 
denních zařízeních, či pobytových 
službách. O tom, co sociální služby 
umí, co nabízí, co od nich lze očeká-
vat, bude hovořit řada odborníků na 
čtyřech konferencích pro širokou ve-
řejnost, které pod názvem „Služby pro 
seniory v 21. století v Pardubickém 
kraji“ pořádá Pardubický kraj. 

Dne 30. 10. 2018 se koná konfe-
rence v Hlinsku, na níž vás srdečně zve 
člen Rady Pardubického kraje Ing. Pa-
vel Šotola. Účastníci se mohou těšit na 
čtyři zajímavé přednášky a následnou 
komentovanou prohlídku místního 
zařízení sociálních služeb s ukázkami 
technik péče.

Projekt je spolufinancován ze stát-
ního rozpočtu České republiky.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje

Jménem KONTAKT Ústí nad Orlicí o. 
p. s., která zřizuje krajskou Linku důvěry 
Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat 
městu Proseč za finanční podporu, kterou 
nám v roce 2018 poskytlo. Této každo-
roční podpory si velmi vážíme. 

Bez podpory měst a obcí a Pardubic-
kého kraje bychom nemohli poskytovat 
služby v neomezeném provozu, jako je 
poskytujeme doposud, již 22 let. 

Dále bychom chtěli informovat, že 
jsme vytvořili nový a moderní vzhled pro 
internetové stránky které jsou dostupné 
na adrese www.linkaduveryuo.cz. Na 

uvedených stránkách informujeme nejen 
o nabízených službách, ale také o dalších 
aktuálních informacích o provozu či ak-
cích, kterých jsme se účastnili. Doménu 
těchto stránek nám financuje od roku 
2007 firma Media Factory Czech Repub-
lic a. s. 

Zájemci o využití naší služby nás mů-
žou kontaktovat neomezeně na pevné 
lince 465 52 42 52, ale také prostřed-
nictvím Skype linky, kde nás mohou 
kontaktovat každý den od 9:00 – 21:00 
a naleznou nás pod uživatelským jmé-
nem linka.duvery.uo. Další varian-
tou je kontakt písemný, a to na e-mail 
napis@linkaduveryuo.cz. Víc informací 
na výše uvedených internetových strán-
kách.

Přejeme vedení města a občanům pří-
jemné prožití nadcházejících podzimních 
dnů.

Bc. Lucie Prudilová
Vedoucí Linky důvěry
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Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé Marie a René Čáslavských 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

S novým školním rokem přicházejí opět 
novinky z naší perálecké školy a školky.

Dne 3. září jsme ve škole uvítali 8 prv-
ňáčků a dalších 15 žáků z třetího, čtvr-
tého a pátého ročníku. Máme z nic vel-
kou radost a těšíme se na práci s nimi.

Vzpomenuli jsme také na pana řídí-
cího učitele Josefa Drahoše, který byl za 
2. světové války odveden přímo z vyučo-
vání a uvězněn v koncentračním táboru. K 
pomníku obětí druhé světové války děti 
položily kytičku.

Všem dětem přejeme radost z nového 
poznání.

Marie Dvořáková

Co je nového v mateřské škole? Ma-
teřská škola se od letošního září chlubí 
novým nábytkem v šatně dětí. Děkujeme 
Obecnímu úřadu v Perálci za poskytnutí 
finanční částky, který pokryl náklady na 
materiál, a dále děkujeme panu Jiřímu 
Hledíkovi ze Zderaze, který nábytek pro 
mateřskou školu zdarma vyrobil. 

Další novinkou, kterou my osobně jako 
změnu nevnímáme, ale přesto bychom na 
ni rádi upozornili, je oficiální registrace 
Mateřské školy v Perálci v síti škol pra-
cujících podle programu Začít spolu. V 
naší mateřské škole podle programu Začít 
spolu pracujeme již několik let. V srpnu 
se obě učitelky účastnily letní školy Začít 
spolu a jsou již plně kompetentní k tomu, 
aby v plné míře nabízely uplatňování 
principů programu Začít spolu. Pokud se 
o programu Začít spolu chcete dozvědět 
více, můžete navštívit www.zacitspolu.eu 

Jak jsme si užili první zářijové dny? 
Jako vloni, tak i letos v plně obsazené 
třídě. Přivítali jsme několik nových dětí a 
mezi našimi, již zkušenými předškoláčky, 

se batolí i ty dvouleté. Všichni zvládají 
první odloučení statečně, což fotografie 
rozhodně dokládají. Pokud Vás od nás 
zajímá více, nahlédněte do naší fotogale-
rie na www.skolaperalec.cz

Monika Klofátová
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Pasečáci na výletě!
Celá parta pasečáků vyrazila v sobotu 

25. 8. 2018 opět do oblíbených Krko-
noš. Naším cílem byla Stezka korunami 
stromů a „lehčí“ turistika. Všichni jsme 
společně zdolali vrchol Černé hory, která 
s výškou 1299 m nepatří sice mezi nej-
vyšší krkonošské vrcholy, ale s promi-
nencí 215 metrů jde o třetí nejprominent-
nější horu Krkonoš a dominantu rozlehlé 
Černohorské rozsochy (prominence ur-
čuje relativní výšku hory, počítá se jako 
převýšení mezi vrcholem a nejvyšším sed-
lem s nějakou vyšší horou). Chvíli jsme si 
tam museli počkat, abychom přes mlhu 
vůbec zahlédli TV vysílač, který se na vr-
cholu hory nachází. 

Po sestupu z Černé hory jsme si vyra-
zili projít Černohorská rašeliniště, která 
jsou největším rašeliništěm lesního typu 
v Krkonoších. Bohužel jsme si stezku ne-
mohli projít celou, protože je právě v re-
konstrukci. Dalším z našich plánovaných 

cílů byla rozhledna Panorama, počasí ale 
nevyšlo zcela podle našich představ, tak 
jsme o všechny krásné výhledy a pano-
ramata přišli. To nám ale vůbec nevadilo, 
všichni už se těšili na sjezd z Černé hory 
na koloběžkách, protože to by nebyl pa-
secký výlet bez trošky adrenalinu. A že 
to byl opravdu frčák, převýšení naší trasy 
bylo téměř 700 m. 

Na závěr jsme si prošli Stezku koru-
nami stromů a vyšli na její 45 m vysokou 
věž.

 Celý výlet jsme zakončili dobrou večeří 
v Restauraci U Toulovce. 

Trasa výletu: Jánské Lázně - Černo-
horský express - vrchol Černé Hory - Čer-
nohorská rašeliniště - koloběžky z Černé 
Hory do Jánských Lázní - Stezka koru-
nami stromů Krkonoše.

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

Poděkování
Děkujeme tímto panu Ladislavu 

Liškovi za milý dárek, který si velice 
rádi vystavíme. 

Spolek P.A.S.E.K.Y (Osadní výbor 
Paseky)
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Celosvětový úklidový den - Ukliďme Paseky a Pasecký les
Další akce je za námi, dne 15. 9. 2018 

spolek P.A.S.E.K.Y ve spolupráci s Měs-
tem Proseč uspořádal 2. ročník úklidové 
akce UKLIĎME PASEKY A PA-
SECKÝ LES. Jedna z mnoha úklidových 
akcí v rámci Celosvětového úklidového 
dne, kdy milióny lidí ve 150 zemích čistili 
a uklízeli silnice, parky, pláže, lesy, řeky 
atd.

Dobrovolníci, kterých se sešlo přes 20, 
uklidili Paseky až k Proseči, část ulice Na 
Ručičce, ulici Na Ohradě a celý Pasecký 
les podél silnice až ke Svaté Kateřině. 
Smutné na celé akci bylo pouze to, že 
všechna tato místa jsme procházeli a uklí-
zeli v dubnu letošního roku a bylo stejně 
sesbíráno téměř stejné množství odpadu 
jako na jaře. I malé děti, které poctivě 
sbíraly vše co našly, se pozastavovaly nad 
myšlením a rozumem člověka, který je 
schopný do lesa jen tak vyhodit pneuma-

tiky, železná kamna, plastové trubky nebo 
polovinu svého šatníku včetně lůžkovin a 
spoustu dalších věcí. Vysvětlete jim pak 
proč to ti lidé dělají, když si to nedoká-
žete rozumně vysvětlit ani vy! V dnešní 
době, kdy jsou popelnice a kontejnery 
na každém rohu a každý občan a majitel 
chaty musí platit poplatky za odvoz od-
padů, případně kdy mohou vše bezplatně 
odvézt do sběrného dvora!!!

Veliké poděkování patří všem pomoc-
níkům, kteří byli ráno s úsměvem při-
praveni pustit se do práce. Všichni jste 
byli úžasní! Podařilo se na téměř 4 kilo-
metrech sesbírat neuvěřitelných 220 kg 
odpadu! Teď máme hezký pocit, že jsme 
udělali něco pro naši krásnou přírodu a 
doufáme, že to takto uklizené vydrží zase 
alespoň chvilku.

Za spolek P.A.S.E.K.Y  
Veronika Macháčková
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Zářijový speciál pro Prosečský zpravodaj

ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU – 1. STUPEŇ 
V pátek 7. 9. 2018 se konal pro děti 

prvního stupně tradiční Závod lesní kra-
jinou. Na jednotlivých stanovištích roz-
místěných po kratší trase plnili prvňáci 
a druháci různé úkoly (poznávání rostlin, 
střelba,…). Starší děti si na delší trase vy-
zkoušely svůj postřeh, rychlost a orientaci 
v terénu.

Po celé dopoledne nás provázelo slu-
nečné počasí a dobrá nálada.

GO PROGRAM
 V prvním týdnu školního vyučování 

proběhl již tradiční GO program pro 
žáky 6. třídy. Akce, která je zaměřená 
na stmelení kolektivu a začlenění nových 
žáků přicházejících z okolních malotříd-
ních škol se konala v táboře Barrandov u 
České Rybné.
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Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz

DĚTI SE UČILY PROGRAMOVAT VLASTNÍ POČÍTAČOVÉ HRY
 Zájmový kroužek Základy programo-

vání probíhal ve školním roce 2017/2018 
jednu vyučovací hodinu týdně (v pátek po 
vyučování). V prvním pololetí jej navště-
vovalo 15 dětí, v druhém pololetí 12 dětí 
ze 4. a 5. třídy.

 Náplní kroužku bylo programování v 
jazyce Scratch.

Žáci postupně vytvářeli vlastní jedno-
duché hry: Kočka a myš, Násobilka, Blu-
diště.

Při tvorbě první hry Kočka a myš se 
žáci zorientovali v programovacím pro-
středí Scratch. Učili se používat základní 
příkazy a bloky příkazů. Z pohledu uživa-
tele jde o hru na postřeh.

 Jako druhou vytvořili žáci hru na 
procvičování malé násobilky. Rozho-
dující je správnost i rychlost odpovědí 
na náhodně zadávané příklady. Tuto hru 
mohou děti využít jak k procvičování do 
školy, tak v hodinách matematiky. Vytvo-
řit program k této hře již bylo obtížnější. 
Kromě předchozích znalostí bylo potřeba 
pochopit princip práce s proměnnými a 
operátory, s náhodným číslem, se zprávou 
a reakcí na ni. 

Potěšilo mě, že hra Násobilka 
opravdu nakonec své využití při procvi-
čování matematiky našla. 

Jako třetí jsme tvořili hru s názvem 
Bludiště. Žáci dostali za úkol vytvořit 
bludiště, v něm pak naprogramovat po-
hyb postavy tak, aby chodila cestičkami 
podle stisku kláves (nahoru, dolů, doleva, 
doprava). Postava nesmí procházet zdí – 
pokud se dotkne zdi, tak se buď vrátí o 
krok zpět, nebo na začátek hry. Po zvlád-
nutí pohybu postavy jsme ztížili obtížnost. 
Někteří žáci žáci navíc přidali podle své 
fantazie další objekty, které má postava 
cestou sbírat. Pokud je sebere, přičítají se 
body. Vkládali do hry také různé nástrahy 

– všelijaké příšerky, kterých se postava ne-
smí dotknout, jinak se body odčítají. 

Žáci programovali každý svým tem-
pem, každý mohl postupovat jinak. 
Procvičili si použití podmínek, cyklů, 
proměnných, operátorů. Věnovali se 
zjednodušení zápisu programu např. po-
mocí proměnných. Přemýšleli o různých 
variantách, vytvářeli další úrovně hry (le-

vely), vymýšleli, jak to udělat, aby se ně-
které postavy a předměty ukázaly jen v 
určitých úrovních hry apod.

Bylo úžasné sledovat, jak žáci se zá-
jmem vymýšlejí, co dalšího by postava 
mohla dělat, zapojují svoji fantazii, pře-
mýšlejí, jak naprogramovat postavu tak, 
aby je „poslouchala“. Když postava nedě-
lala přesně to, co oni sami chtěli, tak uva-
žovali, čím to je, co musí naprogramovat 
jinak – a o tom programování je. Pokud 
některá část programu nefunguje tak, 
jak má, znovu přemýšlet, proč, upravit, 
znovu program odladit...

 Programování není jednoduché, vy-
žaduje kromě přemýšlení také trpělivost, 
vytrvalost, nevzdávat se při zdánlivém 
neúspěchu. O to větší je pak radost z 
úspěchu, z funkčního programu, ze hry.

Žáci měli i při poslední schůzce stále 
plno nápadů, jak dále hry vylepšovat. Ně-
kteří již nestihli do konce školního roku 
své nápady realizovat.

Více o programování v prostředí 
Scratch a ukázky her, které děti na 
kroužku vytvořily, najdete na našem 
školním webu v nabídce Žáci / Základy 
programování, kde si také hry můžete 
sami zahrát.

Děti, přeji vám další chuť do progra-
mování. Z vaší činnosti na kroužku 
mám velikou radost.

Mgr. Marie Šebková, vedoucí kroužku
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MŠ PROSEČ
 Nový školní rok se naplno rozběhl i v 

MŠ. V Motýlkové třídě proběhla velká 
rekonstrukce podlahy, oprava stěn a ná-
sledná malba. Ostatní třídy byly dovyba-
veny novým nábytkem, k interaktivním 
tabulím byly zakoupeny nové počítače, 
školkovou zahradu obohatily některé 
herní prvky. Děkujeme městu za vynalo-
ženou finanční podporu a realizaci pláno-
vaných oprav.

Berušky a Motýlky i letos doplňuje sa-
mostatná třída předškolních dětí – Mra-
venečků.

Všem dětem přejeme radost z pobytu 
v naší školce, hodně nových kamarádů a 
nevšedních zážitků.

Většinu našich aktivit najdete na www.
msprosec.cz.

Za MŠ Libor Michálek
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019, TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM
 Chtěl bych touto cestou před všemi 

čtenáři Prosečského zpravodaje a tedy i 
občany města Proseče pochválit rodiče 
žáků naší školy za jejich zodpovědný pří-
stup ke vzdělávání jejich dětí.

Třídní schůzky, které jsme v minulosti 
organizovali až začátkem října, jsme letos 
uspořádali již začátkem září. Zúčastnilo 
se jich více než 90% zákonných zá-

stupců.
Každý rodič obdržel pozvánku s obsa-

hem třídní schůzky, kde bylo navíc zdů-
razněno, co nového a důležitého čeká 
jejich dítě v právě zahájeném vyšším 
ročníku ZŠ. Všech schůzek se zúčastnili 
kromě třídních učitelů i další vyučující 
v daných třídách a vedení školy. Mohli 
jsme tak rodičům sdělit vše důležité pro 

vzdělávání jejich dětí, případně odpově-
dět na jejich dotazy. Proto děkuji také 
všem vyučujícím, kteří takto museli na-
vštívit několik třídních schůzek.

Přeji všem žákům, rodičům a učitelům 
úspěšný školní rok 2018/2019.

Mgr. Josef Roušar, ředitel školy 

ZŠ a MŠ Proseč

HUDEBNÍ POŘAD JIŘÍ BÍLÝ
 Muzikant Jiří Bílý opět po roce roze-

zpíval naši školku. Průřez jeho dosavadní 
tvorby s názvem „Cestujeme“ zavedl děti 
do pohádek, ke zvířátkům, do dalekého 
světa a všude tam, kde vládne dobro a ra-
dost. Děkujeme a přejeme Jiřímu Bílému 
hlavně hodně zdraví. (Ať ho baví letem 
světem zase zpívat malým dětem!).

Za MŠ Libor Michálek
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Zabezpečení chat a chalup před zimou
Máme zde konec září a s ním přichází 

i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. 
Proto bychom se v dnešním článku rádi 
zaměřili na rady, jak ochránit své rekre-
ační objekty před zimou. Máme na mysli 
především objekty, které nejsou vhodné 
pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že 
pachatelé krádeží si vybírají chaty a cha-
lupy, které leží na odlehlejších místech a 
je k nim možné zajet autem. Není to však 
pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tu-
díž ani vykradená chalupa uprostřed osady 
není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště 
policejní kynologové se svými čtyřnohými 
miláčky, provádějí pravidelné kontroly 
chatových oblastí, není v silách policie, 
aby uhlídala všechny objekty. Starost o za-
bezpečení těchto objektů musejí mít pře-
devším jejich majitelé.
A co vám radíme?

- zabezpečte si rekreační objekty pře-
devším certifikovanými zábrannými pro-
středky – zámky, bezpečnostní dveře, 
mříže, uzamykatelné okenice
- poraďte se o zabezpečení s odborníky
- věnujte pozornost zejména stavebním 

otvorům  - vstupní dveře, okna, verandy
- pokud je to ve vašich možnostech, vy-

užijte elektronickou ochranu, kdy celý 
systém následně můžete „svést“ do svého 

mobilního telefonu nebo připojit na pulty 
centralizované ochrany soukromých bez-
pečnostních služeb
- nechlubte se nikomu s tím, co na chatě 

nebo chalupě máte
- pro případ krádeže doporučujeme poří-

dit si fotografie cenných věcí 
- zaznamenejte si výrobní čísla elektro-

nických přístrojů
- cenné věci pokud je to možné odvážejte 

přes zimu domů, nenechávejte se v opuš-
těných objektech
- chaty a chalupy nepravidelně mimo se-

zónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, 
kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu

- sjednejte si odpovídající pojištění (krá-
dež, vandalismus, požár…)
- při pobytu na chatě a chalupě si vší-

mejte pohybu neznámých osob a vozidel, 
případně si zaznamenejte značky aut; dnes 
vykradou souseda, zítra můžou vás a toto 
jsou cenné informace pro policii a její další 
šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte 
podezření nebo i jistotu, že vaše chata či 
chalupa byla vykradena, nevstupujte do-
vnitř a vyčkejte na příjezd policie.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Sloupek naší kronikářky: 
Pekelná vrata

Když byla v roce 1785 budována 
cesta přes Bor a Proseč z Nových 
Hradů na císařskou silnici do Borové, 
museli se na ní samozřejmě podílet 
svou prací poddaní Novohradského 
panství. Neboť – i když toleranční 
patent z roku 1781 dával poddaným 
osobní svobodu – pokud zůstávali 
na usedlostech, byli povinni i nadále 
ještě platy a robotou pro vrchnost.                                                         
Stavba se blížila z Boru k Proseči, 
až se jí do cesty postavila pískov-
cová skála na samém okraji bor-
ských lesů, kterou bylo nutno pro-
kopat. Robotníci hledali všelijaké 
vytáčky, aby se té „pekelné“ práci 
vyhnuli, ale nic platno, vrchnost 
byla vrchnost, poslouchat se muselo.                                                             
A tak Boráci i Prosečáci se skřípě-
ném zubů jezdili na robotu k pískov-
covému kopci. Jejich nejzbožnějším 
přáním bylo, aby čert vzal milostivou 
vrchnost i ta pískovcová vrata. Však 
také na otázku „Kde máte muže, 
sousedko?“ odpovídaly hospodyně 

„No dyť víte, u těch pekelných vrat!“ 
Milostivou vrchnost čert tehdy ne-
vzal a robotníci prokopali alespoň 
soutěsku ve skále, širokou jen na 
tu nutnou cestu pro jeden povoz.                                                                                                                        
Pekelná vrata padla o 127 let poz-
ději za oběť těžbě písku při staveb-
ním ruchu v Proseči, kdy se bu-
doval nový prosečský kostel a také 
téměř všechny dřevěné chalupy „Na 
domkách“ se přestavovaly na zděné.                                                                                                                                           
  Z původního pískovcového masivu, 
který tolik potrápil borské a pro-
sečské robotníky, zůstaly jen nízké 
skalky okolo silnice a také název 

„Pekelná vrata“. Název to vskutku 
oprávněný, neboť když zimní vich-
řice žene přívaly sněhu od Proseče, 

„žení se tam všichni čerti“.
Tuto pověst a celou řadu dalších, 

najdete v knížce Prosečské lístky, 2. 
rozšířené vydání. Pověsti, pohádky 
a příběhy z Prosečska sepsaly členky 
Klubu seniorů a knížku vydalo 
Město Proseč. Prosečské lístky jsou k 
dostání na Městském úřadu, v Měst-
ské knihovně, v Muzeu dýmek a v 
Klubu seniorů v Proseči. Cena no-
vého, rozšířeného vydání je 120,- Kč. 

Miluše Rejentová,
kronikářka města Proseč

Kulturní a společenské akce v říjnu 2018
pátek 5. 10. 19 hod. 

KONCERT: Spirituál Kvintet 
pořádá ČCE Proseč 

evangelický kostel, vstupné 300 Kč

neděle 7., 14., 21., 28. 10. (10-16h) 
VÝSTAVA: Olga Havlová 

a Výbor dobré vůle 
pořádá město Proseč a ČCE Proseč 

evangelická škola, vstupné dobrovolné

neděle 7. 10. 14 hod. 
Drakiáda 

pořádá ŘKF Proseč a Skauti Proseč 
Jonášův kopec 

pátek 12. 10. 19 hod. 
KINO: Chata na prodej 

MSC Sokolovna, vstupné 70 Kč 

sobota 13. 10. 14 hod. 
Podzimní hrátkobraní 

pořádá Klub Hnízdo Proseč 
Městský park Rychtářovy sady

neděle 14. 10. 16 hod. 
DIVADLO: Strach má velké oči 
pořádá město Proseč a kulturní komise 
MSC Sokolovna, vstupné dobrovolné

úterý 23. 10. 19 hod. 
KINO: Hans Zimmer v Praze 

MSC Sokolovna, vstupné dobrovolné

čtvrtek 25. 10. 14 hod. 
Vysazování Lípy svobody 

areál ZŠ u 1. stupně

čtvrtek 25. 9. 17 hod 
PŘEDNÁŠKA: Nový Zéland  
pořádá ERGOTEP CSR Institut 

Ergoeduka, vstupné 50 Kč

pátek 26. 10. 18 hod. 
Průvod světlušek 

pořádá Klub Hnízdo Proseč

pátek 12. 10. 17 hod. 
KINO: Králíček Petr 

MSC Sokolovna, vstupné 40 Kč 
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V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let.

Olga Havlová a Výbor dobré vůle
ve staré evangelické škole

o nedělích 7., 14., 21. a 28. října
vždy od 10 do 16 hodin

Zváni jsou všichni lidé dobré vůle.

Město Proseč, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
a Českobratrská církev evangelická v Proseči

srdečně zvou na

unikátní výstavu fotograí

SPIRITUÁL

LEGENDÁRNÍ

FOLKOVÁ

SKUPINA

KVINTET

Proseč - evangelický kostel
v 19 hodin, vstupné 300 Kč, výtěžek určen na střechu kostela

Předprodej vstupenek v lékárně Proseč

5. 10. 2018
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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

Přijmu zdravotní sestru do soukromé ordinace 
v Proseči.Odvoz a dovoz do práce zajištěn. 

Podrobné info na tel.čísle 736 647 679 

MUDr.Mrkvička Tomáš 

AUTOŠKOLA V PROSEČI

 Autoškola ABC Hlinsko ve spolupráci s Městem Proseč 
vyhlašuje

   ZAHÁJENÍ KURZU
        V PROSEČI

pro tyto druhy řidičských oprávnění:
A - motocykl

B - osobní automobil
T - traktor

C - nákl.automobil
D - autobus 

E - přívěsy nad 750 kg

Zahájení se koná ve čtvrtek 4. října 2018 v 15,30 hod v 
zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

Kontakt: p.Šlemr 606 279 141
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