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Proseč má hotový projekt na
další etapu kanalizace

Město Proseč, v návaznosti na dokončenou 5. etapu kanalizace v minulém roce, připravilo letos další navazující 6. etapu splaškové kanalizace.
Projekt řeší ulice Lipová, K Návsi a
U Šumavy. Po vybudování kanalizace
se počítá opět s položením nových asfaltových krytů komunikací v celé šíři.
Na akci plánujeme podat v lednu 2019
žádost o dotaci z dotačního programu
Ministerstva zemědělství ČR.

Město chystá v České Rybné
nové veřejné osvětlení

Město Proseč připravilo rozsáhlý
projekt rekonstrukce veřejného osvětlení a také rozhlasu v České Rybné.
Reagujeme tak na připravovanou akci
společnosti ČEZ, plánovanou na rok
2019, která počítá s kompletní přeložkou NN vedení do země. Během
této akce budou odstraněny všechny
betonové a dřevěné sloupy. Na základě
jednání s ČEZem se podařilo dohodnout společnou přílož v celé trase.
Projekt počítá se 79 novými svítidly
LED s teplotou chromatičnosti 2000K
a novou kabeláží v celkové délce
12 km. V plánu máme na akci podat
do konce října žádost o dotaci z programu EFEKT vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Od září opět do kina

Městské kino Proseč se vrací od září
zpět do Sokolovny. Díky dobrému
jednání s distributory se nám daří v
poslední době získávat některé novinkové filmy brzy po premiéře. V září
to bylo drama Jan Palach a pohádka
Hledá se princezna, v říjnu to je český
film Chata na prodej, koncert Hans
Zimmer v Praze nebo pohádka Králíček Petr. Na listopad chystáme další
zajímavé filmy - historický film Hovory s TGM, filmová pohádka Malá
čarodějnice, oceňované drama Úsměvy
smutných mužů nebo nová hudební
pohádka Když draka bolí hlava.
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Proseč uctila stromem a výstavou památku Olgy Havlové

V Den české státnosti 28. září 2018 byl
v evangelickém farním parku slavnostně
vysazen Strom Olgy Havlové. Vysazování se zúčastnili zakladatelka nadace a
předsedkyně správní rady Milena Černá,
předsedkyně dozorčí rady Magda Pištorová, ředitelka Monika Granja a člen
správní rady a držitel Ceny Olgy Havlové
z roku 2007 Jiří Herynek. Naše město
se tak připojilo k jedinečnému projektu
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který na její počest v letošním roce
vysazuje 85 stromů dobré vůle. Náš strom
s číslem 66 si nese svou zajímavou historii, jedná se totiž o roub Lukasovy zpívající lípy z Telecího. Ve staré evangelické
škole byla u této příležitosti zahájena unikátní výstava fotografií „Olga Havlová a
Výbor dobré vůle“, která byla pro občany
přístupná každou neděli až do 28. října.
Jan Macháček, starosta města Proseč

V Záboří jsou opravené chodníky a vysazeny okrasné stromy
V Proseči v ulici Na Ručičce byly v
září a říjnu opraveny chodníky, které
byly poškozeny v loňském roce při výstavbě páté etapy kanalizace. V dalším
období plánujeme s novými chodníky
pokračovat od řadovek kolem hřiště až
k prodejně COOP. Během výstavby
chodníků byly také odstraněny dosluhující javory a nahrazeny novými stromy.
Vysazeno bylo 12 vzrostlých japonských
sakur Kanzan, které by měly mít již příští
rok na jaře bohaté růžové květy.
Miloslav Hurych, místostarosta města
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Komunální a senátní volby v Proseči

procent, celostátní průměr byl letos
pouze 47,34 procent. Ve volbách do 15
členného zastupitelstva kandidovalo celkem 45 kandidátů. Nejvíce hlasů získalo
sdružení Za lepší Proseč s volebním výsledkem 55,40 procent hlasů a počtem 9
Komunální volby do Zastupitelstva zastupitelů, následováno politickou straměsta Proseč proběhly ve dnech 5. a 6. nou KDU-ČSL s 24,31 procenty hlasů
října 2018 a opět potvrdily zájem pře- a 3 zastupiteli a na třetím místě skončilo
devším mladých lidí o politiku a dění v sdružení Naše Proseč, které získalo 20,29
našem městě. Volební účast byla v Pro- procent hlasů a 3 zastupitele.
seči vysoce nadprůměrná a dosáhla 63,07
Redakce
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kandidátní listina
Naše Proseč, SNK
Naše Proseč, SNK
Naše Proseč, SNK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
Za lepší Proseč, STAN/NK
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

příjmení, jméno
Šlégr Jaroslav
Řebíčková Kristýna
Háp Tomáš
Macháček Jan, Bc.
Češková Stanislava
Hurych Miloslav
Rejent Marek MgA.
Poslušný Jan
Šenkýř Radek, Bc.
Hloušek Karel
Vostrčil Pavel, Bc.
Uhrová Martina
Soukal Josef, DiS.
Skála František
Pešková Romana Mgr.

věk
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40
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40
30
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30
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34

strana
NK
NK
NK
STAN
STAN
STAN
STAN
STAN
STAN
STAN
STAN
STAN
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

pol. přísl.
BEZPP
BEZPP
BEZPP
STAN
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP

hlasy
284
260
257
723
596
591
588
582
470
581
494
513
399
393
333

ve dnech 12. a 13. října 2018. Volební
účast do senátu v prvním kole byla u nás
v Proseči 43,79 procent a v druhém kole
pouze 11,61 procent. Do druhého kola
v rámci celého obvodu postoupili kandiVolby do Senátu Parlamentu České dáti MUDr. Pavel Havíř a Michal Kortyš.
republiky byly v našem obvodu dvouko- V druhém kole zvítězil v obvodu č. 50 a
lové. V Proseči se volilo za senátní obvod stal se senátorem, bývalý starosta města
č. 50 Svitavy, do kterého naše město pa- Litomyšl a současný náměstek hejtmana
tří. První kolo voleb se konalo společně s Pardubického kraje, Michal Kortyš.
komunálními volbami 5. a 6. října 2018,
Redakce
druhé kolo se konalo o týden později

Poděkování

Chtěla bych poděkovat za přízeň a
důvěru těm, kteří mi dali svůj hlas ve
volbách do zastupitelstva.
Musela jsem se rozhodnout, jak s
touto pro mně nečekanou situací naložit, jelikož mi zákon neumožňuje
pracovat na úřadě a zároveň být členem zastupitelstva.
Omlouvám se, ale rozhodla jsem se
postoupit svůj mandát dalšímu členu
našeho sdružení, protože si myslím,
že v práci, kterou dělám, mohu pro
spoluobčany a mé klienty udělat víc.
Děkuji vám za pochopení.
Stáňa Češková

Změna provozní doby
Pečovatelské služby Proseč
od 1. 10. 2018:

Pondělí – pátek: 6.30 – 15.00, v
případě potřeby služby: 14.00-16.00,
V případě potřeby služby sobota –
neděle: 6.30-15.00, 14.00-16.00

Působnost
Pečovatelské služby Proseč:

Město Proseč a místní části – Záboří, Podměstí, Česká Rybná, Miřetín,
Paseky, Martinice, a v obci Bor u Skutče. Nově můžeme zajišťovat naše
služby v obci Perálec a Zderaz

Přehled pohybových aktivit pro ženy
V Proseči se nabízí poměrně široké
spektrum pohybových aktivit pro ženy
všech věkových kategorií. Pro vaši informovanost uvádíme přehled všech dostupných cvičení doplněný o místo a čas
konání. Volných míst je dostatek, proto
neváhejte a přijďte mezi nás.
Za TJ Sokol Petra Soukalová
a Eva Rejentová

Pondělí / tai-chi
hala 2. stupně ZŠ od 18 do 19.30 hod
Úterý / aerobic
tělocvična ZŠ od 18.15 do 19.15 hod
Úterý / cvičení vlastní váhou těla
orlovna od 18.30 do 19.30 hod
Středa / rehabilitační cvičení
tělocvična ZŠ od 18.30 do 19.30 hod
Středa / léčebný tanec

Poděkování

Děkujeme za projevy účasti k úmrtí
naší maminky paní Anny Peškové

učebna ZUŠ od 18.30 do 19.30 hod
Čtvrtek / kondiční procházka a běh
orlovna od 18.00 do 19.00 hod
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Manžel Josef a dcera Romana s rodinou
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Návštěva příbuzných Lawrence Saywella z Austrálie

Dne 2. 10. 2018 přijela ohlášená návštěva z Austrálie. Manželé Ian a Carolyn Bourneovi z Bolwarra jsou příbuzní
Lawrence Saywella, který byl zastřelen
gestapem v Miřetíně. Doprovod jim dělala tlumočnice z Prahy.
Manželům Bourneovým jsme předali
kopie zápisů z prosečské, miřetínské a
zderazské kroniky, kde je velice pečlivě
popsána situace, kdy došlo k zastřelení
Lawrence. Obdrželi i článek, který vyšel
ve zpravodaji a byl přeložen do angličtiny.
Po krátké besedě na úřadě, kde je pozdravil i starosta města pan Macháček, jsem je
doprovodila na hřbitov do Miřetína, kde
nalepili na jeho pomník vlastní cedulku,
kterou si přivezli z domova (i s lepidlem).
Vyfotili si jak nový hrob, tak i původní,
který tam byl osazen po válce.

Bourneovi netušili, že Lawrence Saywell byl po válce exhumován a uložen do
hrobu na Olšanech. Plánek Olšanského
hřbitova máme a místo, kde leží Lawrence Saywell, je označeno, máme také
fotografii jeho hrobu, i toto jsme jim také
předali.
Dále se Bourneovi poklonili u pomníku
nad Miřetínem, kde byl Lawrence Saywell zavražděn.
Cestou zpět do Proseče jsme se ještě
zastavili ve Zderazi u paní Vladislavy
Koutné, která si Lawrence z té doby – rok
1944-1945 - pamatuje, a předpokládám,
že je to poslední žijící pamětník této události. Povyprávěla Bourneovým střípky
vzpomínek na něho a na jeho kamarády.
Byli velice mile překvapení, s jakou pie-

tou na Lawrence Saywella vzpomínáme a
kolik se nám podařilo zachovat informací
z té doby.
Vzhledem k tomu, že část informací a
fotografií (včetně miřetínské školy, novohradského mlýna, kde byli partyzáni
schovaní, a fotografii 4 partyzánů – Australana Lawrence Saywella, Novozélanďana a 2 ruské vojáky), máme z australského vojenského archivu ve velice
špatném provedení, Brouneovi slíbili, že
se pokusí tyto materiály pro naši historii
získat v dobré kvalitě.
Jejich krátká návštěva byla velice příjemná a potěšila nás i manžele Brouneovi,
kteří si pro svoji rodinu v Austrálii odvezli spoustu informací a fotografií.
Stanislava Češková

BOROVÁ OPEN 2018 - tenisový turnaj čtyřher

V sobotu 1. 9. 2018 se uskutečnil další
ročník losovaného tenisového turnaje
čtyřher o nejlepší dvojici města Proseče a
okolí. Za deštivého počasí se na kurtech
v Borové sešlo 18 různých VIP osobností
našeho veřejného života.
Účastníci hráli systémem každý s každým na jeden vítězný set. Letošním vítězem se stala dvojice Adolf Zelenka a Gábin Hromádka, druzí byli Vít Romportl
a Zbyněk Prášek a třetí Roman Češka a
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Jarda Vobejda.
Všichni účastnící se rádi tohoto turnaje
pravidelně účastní a již se těší na další
ročník.
Závěrem organizátoři děkují všem
účastníkům za účast a předvedené sportovní výkony, všem sponzorům za poskytnuté ceny a městu Proseč za podporu
sportu.
Ing. Roman Češka a Adolf Zelenka
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Vítání občánků

V sobotu 15. 9. 2018 byli přivítány do
našeho města noví občánci Proseče za rok
2018. Celkem bylo pozváno 13 dětí a jejich rodičů, aby se této naší malé slavnosti
zúčastnili.
V Proseči žijí ale i rodiny, které zde
nejsou trvale přihlášeny a jejich děti jsou
tedy vedeny na adrese maminky. Proto o
nich naše evidence nic neví. Pokud budete mít zájem o přivítání vašich dětí do
našeho města, stačí se přihlásit na matrice
na našem úřadu a při dalším vítání budou
vaše děti také přivítány.
Stanislava Češková, matrikářka
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Uvítaná miminka:

Miroslav Bujdák
Amálie Smejkalová
Dominik Skála
Viktorie Chalupníková
Tereza Hudcová
Martin Skála
Martin Nešetřil
Ella Staňková
Radek Vtípil
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Divadlo v Proseči:
Strach má velké oči

V neděli 14. října se v Sokolovně
odehrálo představení Spolku divadelních ochotníků Heyduk z Předhradí.
Byla to pohádka „Strach má velké oči“.
Herci hráli s chutí a podařilo se jim
převážně dětské publikum zabavit i rozesmát. Líbila se také důvtipně koncipovaná scéna s kulisami, které si herci
během představení dokázali několikrát
přestavět. Můžeme tedy konstatovat,
že nedělní divadelní odpoledne bylo
vydařené a představení se opravdu líbilo všem malým i velkým návštěvníkům.
Za kulturní komisi Marek Rejent
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Den řemesel 2018

V neděli 23. září opět po roce ožilo na
posvícení náměstí v Proseči díky tradiční
akci Den řemesel. Již po jedenácté se prostor kolem Muzea dýmek zaplnil stánky
prodejců a řemeslníků, z nichž někteří
prezentovali nejen své zboží, ale také na
místě předváděli jeho výrobu. Přestože
počasí opět nebylo výstavní a zamračená
obloha hrozila každou chvíli dešťovými
přeháňkami, Den řemesel se vydařil a návštěvníků dorazilo dost.
Na venkovním podiu probíhal jako obvykle celodenní program zahájený taneční
skupinou MitriX. Letos děvčata nastoupila ve třech vlnách, seřazena pěkně od
nejmenších po nejstarší. Všechna vystoupení měla úspěch u obecenstva a také
u moderátorky Gábiny Kludské, která
tancovala s nimi. Poděkování hned poté
směřovalo k vedoucím taneční skupiny
Michaele Vostrčilové a Nikole Markové,
které s děvčaty pracují. Odpolednímu
programu dominovaly hlinecké folklórní
soubory Vysočan a Vysočánek, kterým
velmi zdatně konkurovali prosečští hasiči.
Po vystoupení Vysočánku, což je plno
krojovaných dětí zpívajících a tančících
s doprovodem živé hudby si návštěvníci
nemohli ani vydechnout a už začínala
ukázka zásahu hasičů v dobových krojích a s koňmi taženou stříkačkou. I přes
velkou snahu celé jednotky Proseč opět
po 150 letech lehla popelem (naštěstí
jen v podobě papundeklového modelu).
Po vydařené ukázce pokračoval program
na podiu vystoupením souboru Vysočan.
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Tanečnice a tanečníci se na podiu zdrželi
téměř hodinu a odměnou jim byl velký
potlesk od početného publika.
Závěr letošního ročníku Dne řemesel
patřil opět Sboru dobrovolných hasičů
Proseč. Dlouho očekávaným okamžikem
byl slavnostní příjezd nového hasičského
vozu a jeho předání prosečským hasičům.
Historickému okamžiku, jakým je pořízení nové hasičské techniky po mnoha
desetiletích, byli přítomni zástupci vedení
města i dodavatelské firmy a samozřejmě
celá hasičská veřejnost od nejmladších až
po ty dříve narozené. Při této příležitosti
byla možnost si tohle nové moderní auto
prohlédnout. Takže snad ani nevadilo, že
pomalu začíná pršet.
K pestrosti akce přispěli již tradičně
prosečtí skauti se svojí kavárnou a výbornými domácími moučníky a předvedli se
opět modeláři se svými fantastickými trucky.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k
hladkému průběhu této akce: už zmíněné
moderátorce Gábině Kludské, zvukaři
Michalu Hápovi, Prosečským službám
za přípravu a technickou podporu, chlapcům v oranžových vestách - Radkovi B.,
Milanovi, Honzovi a Radkovi J. a p. Pavlovi Čermákovi za elektrifikaci.
Den řemesel proběhl za podpory města
Proseč, kulturní komise města Proseč a
Pardubického kraje.
Za kulturní komisi Marek Rejent
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A zase je tu podzim…

V sobotu 13. října jsme se opět sešli v
Rychtářových sadech na naší “nejmladší”
hnízdovské akci - Podzimní hrátkobraní.
Počasí nám letos opravdu přálo a celé odpoledne tak bylo prozářené příjemným
podzimním sluníčkem. Trochu silnější
vítr nám jen připomínal, že na podzim se
také dají pouštět draci…
Tak jak jsou od nás již naši pravidelní
návštěvníci zvyklí, byly připraveny aktivity pro děti i dospělé - podzimní dílničky, chůze na chůdách a letos poprvé a
hned s obrovským úspěchem - “Moštárna
u Rejmanů”. Vyrábět si chutný a čerství
moštík na ručním lisu děti překvapivě
velmi bavilo...
Opět nám návštěvníci donesli spoustu
krásných a výborných podzimních dobrot. Ochutnali jsme od klasických jablečných koláčů, přes dýňovou a cuketovou
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bábovku, celerovou pomazánku, až po
řepový koláč a makový závin z bramborového těsta. Ani letos nechyběly zdravé
varianty pečení jako muffinky z ovesných
vloček či můj soukromý vítěz - obrácený
jablečný koláč bez mouky a cukru. Dýňová polévka se zázvorem a pomerančem
zahřála nejen na duši a dýňový džus se letos opět povedl.
Děkujeme Městu Proseč, že naší akci
opět finančně podpořilo, všem kteří se
podíleli na přípravě akce za jejich věnovaný čas a úsilí a samozřejmě všem návštěvníkům za donesené dobroty a za to,
že s námi přišli vytvořit příjemnou podzimní atmosféru.
Těšíme se na shledanou na dalších plánovaných akcích!
Za klub Hnízdo Proseč
Eva Daňková
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Stavíme školu v Africe

Letošní Den řemesel je za námi a za informací naleznete na www.skolavafrice.
skauty mohu napsat, že se povedl. Horní cz.
část náměstí opět uzavřel náš velký stan,
Rád bych za celé Skautské středisko
který se po celý den plnil vůní čerstvé Toulovec Proseč poděkoval všem, kteří se
kávy.
na nás přišli podívat, kteří nás podpořili a
Šálky chutné kávy ale nebyly to jediné, především těm, kteří přispěli. Díky Vám
co jste u nás mohli okusit. Ochutnat jste se nám podařilo v Proseči vybrat krásných
mohli například
dorty, které
029,-ruka,
Kč. může
DĚKUJEME!
Thomasvynikající
Mann: „Zklamání
je jako 12
zmrzlá
se vyléčit, (pokračování v prvním až třetím díle tajenky)“
ovšem zbyly jen na toho, kdo přišel doA vy, kteří jste ještě neměli tu možnost
poledne, v poledne již byly zkrátka skoro nás podpořit a přispět, neztrácejte naději.
všechny pryč. Ovšem i tak jste si mohli Celoročně můžete přispívat buď zasláním
pochutnat na palačince s domácí marme- DMS ve tvaru: DMS AFRIKA 30 nebo
ládou.
DMS AFRIKA 60 nebo DMS AFRIKA
Vším, co jste si u nás koupili, jste při- 90 na číslo 87777. (Cena jedné DMS činí
spěli na sbírku Postavme školu v Africe, 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč a na konto projektu
kterou pořádá Člověk v tísni společně se Postavme školu v Africe bude připsáno
skauty napříč celou republikou a snaží se 29 Kč, 59 Kč, 89 Kč.) Dále můžete přidát etiopským dětem možnost vzdělání a spět převodem na účet 222444555/0300.
dostat se tak ze začarovaného kruhu bídy
Ještě jednou Vám děkujeme a těšíme se
a chudoby. Od roku 2004 jsme vybudo- zase příště.
vali v Etiopii 20 škol pro tisíce dětí. Díky
Za skautské středisko Toulovec Proseč
letošní sbírce se začíná stavět další. Nově
Ondra Chadima
Člověk v Tísni staví školu také v Zambii
a snaží se o rozvoj školství v Angole. Více

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé Marie a René Čáslavských
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Zábořští hasiči na výletě

Každoroční tradicí našeho sboru je
uspořádání výletu za krásami a zajímavostmi naší vlasti.Nejinak tomu bylo i
letos kdy jsme v měsíci září vyrazili na
dvoudenní výlet do okolí Jindřichova
Hradce.
První zastávka spojená s prohlídkou
provaznického muzea byla ve městě
Deštná. Provaznické řemeslo patří k jednomu z nejstarších. První cech byl založen již v roce 1446.
Do tajů této práce nás velice poutavě
zasvětil místní průvodce a mnozí z nás
byli překvapeni, kolik druhů provazů se
vyrábělo a jakou plnily pro svého majitele
funkci. Především mužská část našeho
zájezdu si se zvědavostí prohlédla expozici leteckého muzea, které v tomto městě
vzniklo s velkým přispěním válečných
veteránů pilotů z druhé světové války.
Další naše cesta vedla na romantický zámek Červená Lhota. Díky jeho zvláštní
architektuře a poloze vysuté daleko do
rybníka byl často využíván filmaři. I zde
byly patrné stopy letošního sucha, neboť
hladina rybníka byla hluboko pod normálem. Zážitek, na který se všichni účastníci
zájezdu těšili, byla jízda úzkokolejnou
železniční tratí z Jindřichova Hradce do
Nové Bystřice. Trať byla zbudována v
letech 1896-1897 a od té doby je stále v
provozu. Pomalá jízda ve starém vagoně
bez oken a se dřevěnými lavicemi na-

bízela krásné výhledy na okolní krajinu.
Tak náš vláček po jeden a půl hodinové
cestě urazil 33 km a dojel do Nové Bystřice. V tomto městě, nedaleko od nádraží,
se nachází muzeum veteránů. Tady jsme
si prohlédli kolem stovky autoveteránů
převážně americké výroby. Sám majitel
nám pak vyprávěl příběhy některých vozidel. Bylo zajímavé se dozvědět kde ten
který vůz byl sehnán a zakoupen i to kdo
byl jeho majitelem a k jakému účelu byl
používán.
Po noclehu v obci Janov u Starého
Hobzí jsme odjeli navštívit město Slavonice, které leží v blízkosti hranic s Rakouskem. Zdejší náměstí patří k nejhezčím svého druhu v Česku.
Další zastávka byla spojena s prohlídkou 600 exponátů samorostů, které má
ve své sbírce bývalý lesník. Jak nám řekl,
jeho samorosty se dostaly do různých
zemí a slouží i jako rekvizity pro filmaře.
Následoval přejezd na zříceninu hradu
Landštejn, který byl vystavěn ve třináctém století. Při jeho prohlídce jsme se
přesvědčili o jeho mohutnosti. Kdo vystoupal na vyhlídky z jeho věží byl odměněn pěknými výhledy do jeho okolí. Poslední naší zastávkou se stala Rozhledna
u Jakuba. Leží v samotném srdci České
Kanady ve výšce 680 m.n.m. Svojí konstrukcí šestibokého hranolu připomíná
svým tvarem tužku a vysoká je 41 metrů.

Počasí nám přálo a tak rozhled do kraje
byl krásný. Kdo chtěl tak si ještě v okolí
rozhledny mohl prohlédnout zajímavé
kamenné útvary.
Při zpáteční cestě pomalu docházelo na
zhodnocení celého výletu a ohlasy byly
opět pozitivní. Znovu jsme poznali nový
koutek naší vlasti. Závěrem je třeba poděkovat bratrovi Josefu Slámovi, který tyto
naše cesty s téměř ročním předstihem
plánuje a zajišťuje vše potřebné.
Přejeme si a věříme, že pro náš hasičský
sbor bude pěkné a atraktivní zájezdy připravovat i v budoucnu.
Za SDH Záboří
kronikář Petr Zanina

Kulturní akce v listopadu
středa 7. 11. 17 hod.
KINO: A plastic ocean
MSC Sokolovna, vstup volný

pátek 9. 11. 17 hod.
KINO: Hovory s TGM
historický, drama, MSC Sokolovna
vstupné 100 Kč
neděle 11. 11. 17 hod.
KINO: Malá čarodějnice
pohádka, MSC Sokolovna,
vstupné 50 Kč
pátek 16. 11. 19 hod.
KINO: Úsměvy smutných mužů
tragikomedie Dana Svátka podle autobiografické knihy Josefa Formánka, MSC
Sokolovna, vstupné 80 Kč
neděle 25. 11. 17 hod.
KINO: Když draka bolí hlava
pohádka, MSC Sokolovna,
vstupné 80 Kč
pondělí 26. 11. 18 hod.
Hudební večer
Daniel Jun (klavír) a Petr Mašlaň (violoncello) – pořádá Kulturní komise města
ProsečMSC Sokolovna,
vstupné dobrovolné
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
Velké zahradní vysazování … ve čtvrtek 20. září se na naší školní zahradě děly
divy. Prázdné záhony, ze kterých byly o
prázdninách odstraněny staré a přerostlé
keře, se jako mávnutím proutku proměnily v útulnou zahrádku. Svého využití se
dočkala i kvalitní zemina z kompostéru,
která obohatila záhonky živinami. Bylinková zahrádka se zaplnila všemožnými
druhy polévkových i čajových rostlinek a
pod okny se vztyčily první proutky malin, ostružin a rybízu. Na zobání borůvek
a jahod se těšíme asi nejvíce. Část záhonku nyní odpočívá, na jaře poslouží pro
sezónní pěstování zeleniny. Děkujeme
všem rodičům, kteří věnovali svůj odpolední čas a přispěli tak k efektivnímu využití našich zahradních prostorů.
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Den u nás v MŠ … nahlédněte prostřednictvím fotografií, jak u nás probíhá
den – jak pracujeme v centrech aktivit.

Výprava za houbami … letos je to s
houbami „na draka“. I přesto jsme se do
lesa vypravili a pár jsme jich, přeci jenom,
našli. Ale protože jich bylo jen tak pro radost, příště jsme šli raději na toho draka:).
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„Kolaboranti za Protektorátu
1939 – 1945 * Vysokomýtsko
a Choceňsko“

Nová kniha Josefa Němečka „Kolaboranti za Protektorátu 1939 –
1945 * Vysokomýtsko a Choceňsko“
připomíná historii kolaborantských a
fašistických organizací v tomto městě,
které bylo pro Prosečsko od druhé
poloviny 19. století do roku 1949
městem okresním. Z archivních materiálů Státního oblastního archivu v
Zámrsku před námi defilují největší
kolaboranti z Vysokého Mýta a okolí.
Stačí jmenovat dva kolaboranty,
kteří skončili na popravišti - vysokomýtský lakýrník Jan Přibyl a kapelník z Tisové Jan Soukup. Z nedaleké Luže stojí za pozornost historie
Němce Huberta Hundta (zakládajícího člena strany NSDAP ve V.M.),
kterému pro SD a Gestapo Pardubice „špiclovalo“ v samotné Luži a
okolí nejméně 13 „udavačů“, z nichž
někteří jsou v knize uvedeni.
Z našich Pasek překvapí čtenáře
osud legionáře a válečného invalidy
Františka Pražana z čp. 26, který byl
nakonec zproštěn obžaloby z udavačství, připisovanému místnímu vedoucímu Vlajky Františku Křemenákovi,
hlásícímu se také k Arijské pracovní
frontě.
Kniha je v prodeji Drogerie pana
Mundila na prosečském náměstí.
Josef Němeček

Za MŠ Monika Klofátová
Žáci ZŠ využili krásného svatováclavského počasí a ve čtvrtek 27. 9. podnikli výlet do okolní podzimní přírody.
V Kutříně na ně čekalo příjemné občerstvení, které připravily hodné maminky.
Moc jim za to děkujeme. Děti se také
seznámili s místním zvířectvem a poté se
vraceli přes luka a lesy zpět do školy. Jak
je ta země česká krásná!!!

Marie Dvořáková

Prosečský zpravodaj 10/2018
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ZÁŘÍ 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
JIČÍN

-li do Jičína v době konání festivalu, určitě Vám nehrozí, že se zde budete nudit.
Město ožije řadou pohádkových bytostí,
probíhá tu jarmark, otevřou se řemeslné
dílny i tvůrčí dílničky pro děti, kde si
všechny činnosti můžete sami vyzkoušet
a ještě si odnést domů zdařilý výrobek.
Za to více než čtvrtstoletí se festival samozřejmě proměnil – v době prvního ročníku neexistoval internet ani mobily, ale
28. ročník festivalu Jičín – město po- vztah dětí k pohádkám zůstává stejný i v
hádky na téma Pohádkové čarobejlí z Kr- této uspěchané době.
konoš a Podkrkonoší. Tento již tradiční
I my se rádi této události účastníme. V
festival vždy prozáří Jičín barvami, pohádkovými motivy, ale jako správný festival pro celou rodinu (děti především, samozřejmě) přináší zpravidla v 2. zářiovém
týdnu zábavu mnoha druhů. Na venkovních pódiích se střídají dětská vystoupení
s koncerty populárních kapel, v doprovodné zóně najdete stacionáře s chráněnými dílnami, kavárnu Potmě, autorská
čtení ve farní zahradě, hry, ohňostroje,
výstavy, hudbu všeho druhu. Přijedete-

GO PROGRAM

Ve dnech 5. -7. září se 6. třída zúčastnila GO programu. Přinášíme Vám jejich
zážitky: Cestu na Goučko jsme zahájili
jízdou v autobusu. Ta se nám úplně nevydařila, protože jsme všichni hrozně křičeli
a z toho pak byli naštvaní i jiní lidé. Nejlepší z jízdy autobusem bylo to, že mně,
Nelče a Míle dal Patrik lízátka. Autobus
dojel do Předhradí a odtamtud jsme šli
pěšky. Ale ještě předtím jsme se mu-
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seli samozřejmě stavit v obchodě. Skoro
všichni si koupili nanuka, protože bylo
velké horko. Slízali jsme si nanuky a vyšli
jsme směrem do Barrandova.
Cestou jsme hráli hry, například kolíčkovanou nebo slepého hada. Dorazili
jsme do Barrandova, hodně utahaní a
znavení. Všichni dostali chatku, jedině
naše čtveřice ne. My dívky jsme musely
jít za panem správcem, aby nám chatku
odemkl. Po obědě jsme se tam nastěhovaly. Měly jsme chatku číslo 13, bylo v
ní oproti venku krásně chladno. Myslím
si, že to byla nejlepší chatka, kterou jsme
mohly dostat. Poté byl polední klid. No,
u nás v chatce úplně tak klid nebyl, protože k nám pořád lezli kluci a ťukali na
dveře. Po poledním klidu jsme hráli hru
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pátek 14. září se členové Červánku společně se staršími zpěváčky Prosečánku
vypravili do Jičína předvést svůj koncertní
program - a to hned dvakrát - na Valdštejnově náměstí a Na Rynečku. Moc nás
potěšilo, kolik se na náš program přišlo
podívat diváků a určitě i proto se nám
naše vystoupení moc povedla. Podpořilo
nás i pěkné počasí, přestože v Proseči
celý den pršelo, na nás zde odpoledne vykouklo i sluníčko. Prostě celý den se nám
vydařil „pohádkově“, tak jak by to na pohádkovém festivalu mělo být.

Adéla Stodolová, Andrea Tulachová

pašeráci. Ta nás hodně bavila a nejlepší
na ní bylo, že naše skupina vyhrála. Po
hře jsme měli volno a pak, jelikož naše
třída zlobila, jsme neměli noční hru a šli
jsme spát. Ráno, když jsme se v chatce
probudily, asi pět sekund potom vrazil do
dveří Pepa Skalický a zakřičel: „Vstávat!“
A my jsme se hned začaly převlékat. Pak
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přišla ještě paní učitelka, aby se ujistila, že
jsme vstaly. Hned potom byla snídaně.
Přes den jsme společně s ostatními hráli
další hry.
Dopoledne přišla paní psycholožka s
paní učitelkou Mrkosovou a s nimi jsme
také hráli hry. Po svačině jsme šli do lanového parku. Odpoledne jsme hráli fotbal a ten mě bavil nejvíc. Další den jsme
uklidili a sbalili si a šli jsme zpět do Proseče. Goučko mě moc bavilo.
Zuzana Roušarová
NOČNÍ HRA
Druhý večer jsme šli do klubovny a
čekali jsme, až bude větší tma, abychom
mohli hrát noční hru. Každý tým si měl
vymyslet jméno a vyrobit čelenky z krepáku. Paní učitelka mezitím rozmísťovala stanoviště na hru. Když přišla paní
učitelka, začala si postupně brát týmy na

start. Týmy se jmenovaly: Sekáči, Buchty,
Best tým, Cikáni, Podlaha a Yellow Ninja.
Každý tým startoval po 3 minutách. My
jsme startovaly páté. Bylo 8 úkolů. První
úkol byl lehký, měly jsme si dát 3 věci naruby. Ty ostatní úkoly si už nepamatuji.

EXKURZE DO PRAHY

do botanické zahrady Fata Morgana.
Podle mého to tu bylo exkluzivní. Tropický skleník Fata Morgana se nachází
mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady, na prosluněném jižním
svahu trojské stráně. Moderní stavba s
neobvyklým tesovitým půdorysem je za-

Dne 20. září se šestá třída, doplněná
o několik žáků ze sedmé a osmé třídy
zúčastnila exkurze do Zoologické a Botanické zahrady v Praze. Exkurze začínala ráno v šest hodin srazem u školy a
pak následovala tříhodinová cesta autobusem. V deset hodin jsme už vcházeli

Když jsme doběhly do cíle, skoro všichni
už tam byli, jen Buchty tam ještě nebyly.
Potom až Buchty doběhly, jsme všichni
společně šli do chatek spát.
Tereza Zvolánková

puštěna do skalnatého terénu. Přirozeně
členitého povrchu skály, která tvoří zadní
stěnu skleníku, je zde důmyslně využito
k terasovité výsadbě rostlin. Vzniká tak
pozoruhodná expoziční plocha o rozloze
cca 1750 metrů čtverečních, která svým
originálním řešením činí z Faty Morgany
evropský unikát. Byli jsme tu asi hodinu.
Pak jsme přešli do zoologické zahrady.
Tam se mi také moc líbilo. Historie Zoo
Praha sahá až do roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka
k zřízení zoologické zahrady v Praze, a to
u příležitosti sňatku prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky. Všichni jsme si
to tu moc užili. Celý výlet se mi moc líbil.
Kryštof Klíma

BĚH LESNÍ KRAJINOU

V pátek 7. 9. 2018 se konal pro děti
prvního stupně tradiční Závod lesní krajinou. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných po kratší trase plnili prvňáci
a druháci různé úkoly (poznávání rostlin,
střelba,…). Starší děti si na delší trase vyzkoušely svůj postřeh, rychlost a orientaci
v terénu. Po celé dopoledne nás provázelo
slunečné počasí a dobrá nálada.

PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ

V úterý 25. září jsme jeli my žáci z 8. A,
8. B a část ze 7. třídy do České Skalice a
Ratibořic, abychom se zde dozvěděli něco
nového o naší významné spisovatelce.
Nejdřív jsme zašli do muzea, kde nám
pan průvodce pověděl o životě Boženy
Němcové. V muzeu jsme kromě knih a
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fotek spisovatelky mohli vidět i její šaty
apod. Součástí muzea je i expozice výroby
textilu, kterou jsme si také prohlédli. Potom jsme zašli do školy, kde se malá Barunka vzdělávala. Po této prohlídce jsme
měli téměř hodinový rozchod, který jsme
využili k občerstvení a prohlídce městečka.
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Poté jsme se vydali pěšky do Ratibořic,
kde jsme navštívili zámek. Zde kdysi bydlela kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská, tedy „paní kněžna“ z Babičky. Prošli
jsme si pokoje i sály, které byly naaranžovány podle tehdejší doby. Po prohlídce
jsme pokračovali zahradou kolem jezírka
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a došli jsme pěšky do Rudrova mlýna.
Tady nás pan průvodce seznámil s veškerým zařízením mlýna, s výrobou mouky
i s postavou pana mlynáře. Dále jsme šli
na Staré bělidlo, které bylo zrekonstruováno podle knihy „Babička“. Cestou jsme
viděli sousoší babičky s čtyřmi vnoučaty a
dvěma psy. Byli jsme i u splavu, kde sedávala Viktorka. Zpáteční cestou k autobusu jsme se zastavili v bufetu, občerstvili
jsme se a pak jsme nastoupili a jeli domů.
Celý výlet byl velmi zajímavý a poučný.
Nina Sodomková

HROŠIÁDA

Ve středu 26. září se družstva mladších i starších žáků zúčastnila tradičních
atletických závodů - Hrošiády. Ani mrazivé ráno nám nemohlo zkazit odhodlání
podat co nejlepší výkony. Mladší družstvo bylo odměněno sice neoblíbenou,
ale přeci jenom medailí - bramborovou.
Starší družstvo dosáhlo na stupně vítězů
a obsadilo 3. místo. Všem velké díky za
krásný den.
Mgr. Romana Pešková

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz
PROJEKT 100 LET – SV. VÁCLAV, MNICHOV
Konec září je spojen se dvěma smutnými událostmi našich národních dějin.
První se týká zavraždění knížete Václava v roce 935, který se stal později patronem české země a našeho národa.
Druhá událost se odehrála před 80 lety,
kdy jsme jako obyvatelé svobodného, demokratického a svrchovaného státu byli
zrazeni svými tehdejšími spojenci. Byli
jsme přinuceni přijmout tzv. Mnichovskou dohodu, což v podstatě znamenalo

konec Československa.
V rámci našeho školního projektu „100
let samostatnosti 1918 – 2018“ se první
události věnovaly nižší třídy 2. stupně a
druhou událost si připomenuli žáci 8. a
9. ročníku prostřednictvím filmového dokumentu „Mnichov 1938“, po němž následovala improvizovaná diskuse. Těmto
tématům se žáci věnovali v hodinách výchovy k občanství a dějepisu.
Mgr. Zdeněk Pecina

5. TŘÍDA – PREZENTACE O 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

Projekt „100 let samostatnosti
1918 – 2018“
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Po zajímavém referátu o 1. světové
válce, který se uskutečnil v loňském školním roce, nám letos vyučování opět zpestřil žák 5. třídy Jaroslav Šlégr. Velmi poutavě přednesl referát o 2. světové válce,
kterým obohatil výuku nejen žákům 5.
třídy, ale postupně navštívil další třídy na
I. i II. stupni naší školy.
Povídání doplnil spoustou dobových
fotografií, a dokonce připravil i kvízy. Za
výborně připravenou prezentaci spolužáci
Járu odměnili velkým potleskem.
Mgr. Veronika Roušarová
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V rámci projektu „100 let samostatnosti 1918 – 2018“ a v souvislosti s učivem VO navštívili žáci 6. třídy dne 4. 10.
2018 prosečské muzeum a muzeum dýmek. Měli tak možnost seznámit se s životem svých předků na Prosečsku, s jejich
prací a jejími výsledky.
Mgr. Zdeněk Pecina

Ve čtvrtek 4. října deváťáci společně s
prvňáčky sázeli cibulky květin.

V rámci poznávání přírody se děti z
mateřské školy ve čtvrtek 13. 9. vypravily
k rybníku. A nebyly tam samy. Potkaly
tam žabičky, rybky a raka. Mnohé se o
nich dozvěděly, na některé si sáhly, některé i nakrmily. Na své si přišly i kozy,
které tomu přihlížely. Děkujeme vodníkovi, že nás pozval k sobě na návštěvu.

V úterý 2. října nás navštívila se svým
divadlem paní Vlčková. Pohádka byla o
tygříkovi Péťovi, jak se potýkal se svým
strachem. Napínavý příběh i s písničkami
se líbil dětem i dospělým.
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NÁVŠTĚVA MUZEA

SÁZENÍ CIBULEK

U RYBNÍKA

PŘEDSTAVENÍ TYGŘÍK PÉŤA
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„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY

Holčička povídá panu učiteli: „Podej
mi to dřevíčko“. „Podám, ale jak se to
říká?“
Holčička odvětí: „Honem!“ Chlapeček
napovídá: „Ne, dělej se říká!“
Za MŠ Mgr. Hana Vobejdová

Sloupek naší kronikářky:

28. říjen 1918 v Proseči

O tom, jak naši občané oslavovali konec 1. světové války a vznik samostatného státu, podrobně a barvitě popsal kronikář Josef Vobejda.
V době, kdy jásala matička Praha nad samostatností českého národu, byl v našem
městečku klid, neboť jsme ani zdaleka netušili, že se konečně přiblížil tak slavný a
významný den v našich dějinách. U nás,
jako všude jinde, byl lid již tak unaven a
roztrpčen dlouhou válkou, že nebylo ani
chuti do hovoru, úsměv zmizel z tváří,
každý konal práci jako stroj, bez chuti,
neboť útrapy válečné příliš doléhaly na
každého. I na mládeži jindy veselé, bylo
vidět následky podvýživy a nedostatku,
ani hry ji netěšily. Utrpení bylo znáti
všude, obzvláště tam, kde v rodině padl
na bojišti živitel, bratr, syn …..
28. říjen se chýlil ke konci, náměstí
i ulice zůstaly neosvětleny, neboť byl
nedostatek petroleje, málokde se svítilo v domech a domcích. Lid se ubíral
na lůžka hned po večeři nebo také bez
ní. Neusínali, nemohli, neboť vzpomínky na drahé ve válce jim nedaly
spát. Večerní život na náměstí i v ulicích vymizel, všude bylo pusto a prázdno.
Blížila se večerní 9. hodina. Na poštovním úřadě seděl poštmistr Karel Vaněk.

Sedával tam denně do 9. hodiny, jak
bylo nařízeno kvůli telegrafním depeším.
Scházelo jen několik minut do 9. hodiny,
když se ozval telegrafní stroj. Poštmistr
nechtěl ani uvěřit, co telegram obsahoval.
Teprve když to četl podruhé, porozuměl.
Československý národ se dnes prohlásil
samostatným! Jaká to radostná zpráva!
To znamená, že je konec války! Radostně
vybíhá z kanceláře a volá na ženu, která
byla v bytě v 1. poschodí a oznamuje jí
čerstvou zprávu. Radost obou byla nevýslovná, neboť měli na frontě 2 syny. Pak
otevřel dveře do náměstí a zpozoroval dva
muže a vyslal je šířit radostnou zprávu
dál. Oba – jeden starší muž, druhý asi 17
letý mladík se rozběhli po náměstí, jeden
nahoru, druhý dolů, začali bušiti na rámy
oken a křičeli „je mír“. Lidé si nejdříve
mysleli, že hoří a vybíhali ven. V několika minutách byla vyburcována polovina
náměstí a po čtvrthodině bylo na náměstí
živo. Slovo „mír“ jakoby každého elektrizovalo, každý byl pln radosti a ptal se po
dalších zprávách. Za chvíli byly na náměstí davy lidí a pěla se hymna „Kde domov můj“, na to „Hej Slované“. Davy se
seřadily a za stálého zpěvu táhly na konec
Podměstí, pak táhl průvod zpět až na konec Záboře. Té noci nebylo na spaní ani
pomyšlení, všude se mluvilo o konci války

a čekalo se na nové zprávy. Zábořský starosta měl znamenitý nápad. Poslal ještě
téže noci pořádníka s bubnem do osad
Martěnice a Paseky, aby vyhlásil tuto radostnou zvěst. V Martěnicích se postavil
na kopeček a bubnoval tak dlouho, až se
sešlo hodně lidí. Pak jim oznámil, co se
stalo a v Proseči, že už se slaví. Podobně
tak učinil na Pasekách. Mnozí lidé se
ještě v noci odebrali slavit do Proseče.
Nastal den a náměstí bylo zase plné lidí.
Každý byl svátečně ustrojen, na domech
byly již prapory, zase se seřadil průvod a
zpěvy začaly znovu. O této důležité zprávě
se dozvěděli lidé z blízkých vsí – České
Rybné, Perálce, Boru , Zderaze, Budislavi
a všecko to spěchalo do Proseče. Každý
byl dychtiv na bližší zprávy. V tu dobu
bylo špatné poštovní spojení se Skutčí a
Vysokým Mýtem, pošta přijížděla až v
poledne. Proto někteří odjeli na kolech
do Skutče, kde měli noviny již brzy ráno,
ale byla o ně dračka. Kolem 9. hodiny
kdosi přivezl jeden exemplář. Na židli
uprostřed náměstí předčítal místní holič
Vobejda jadrným hlasem všechny ty události, které se v Praze 28. října odehrály.
Oslavili jsme tedy den naší svobody důstojně.
Miluše Rejentová

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie pro dospělé
Miloš Bondy – Co odvál dým aneb jak
jsem přežil holokaust, Anna Bolavá Ke dnu, Pavel Brycz – Největší muž na
světě, Sam Thomas – Zločin v Yorku,
Služebná a vrah, Lovec čarodějnic, Peter May – Hadohlavec, Robert Ludlum
– Ostermanův víkend, Matlockovo pověření, Steve Berry – Kolumbova záhada, Wolf Serno – Loutkář, Loutkářova hra, Luca Veste – Dopisy mrtvých,
Paul Cleave – Jezerní hřbitov, Linda
Castillo – Modlitba za mlčení, Střípky
ticha, Alan Hall – Josef Fritzl: Netvor
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z Amstettenu, Ivana Zelinová – Stopa iron Pim – Velká kniha dinosaurů, Divraždící bestie, Ivan Černý – U Bartáků etmar Mertens – Hadi
vraždilo dítě, Italské manželství skončilo
smrtí
Knihy pro děti:
Anna Novotná – Banán, Vlasta Hurtíková – Kocourek Matýsek, Vlasta
Baránková – Kouzelná cesta domů,
Štěpán Zavřel – Zachráněný dědeček,
Daniela Fischerová – Bylum Nebylum, Klára Smolíková – Spolkla mě
knihovna, Pavel Šrut – Velká kniha českých pohádek, Vít Haškovec a Ondřej
Müller – Malované dějiny Evropy, Ke-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

BURZA
KNIH
2018

Máte doma knihy, které ji neètete nebo nechcete?
Vyuijte monosti prodat je na burze knih poøádané
Mìstskou knihovnou Proseè!

Knihovna pøijímá knihy do prodeje
od 1. 11. do 16. 11. 2018
ź
ź
ź
ź

Majitel knih pøedá souèasnì s knihami jejich seznam a ceny
Majitel knih si mùe urèit cenu, za jakou chce knihu prodat
Manipulaèní poplatek pro knihovnu je 3,- Kè / 1 kniha
Burza je urèena i pro neregistrované návtìvníky knihovny

Prodej knih bude v knihovnì probíhat
od 20. 11. do 30. 11. 2018
Od 4. 12. do 19. 12. 2018 následnì probìhne vrácení
neprodaných knih a vyplacení trby za prodané knihy
Blií informace rádi podáme osobnì v mìstské knihovnì
nebo na tel. 469 321 047, èi e-mailem knihovna@prosec.cz

Swingový koncert s Felixem Slováčkem

Letošní vánoční koncert ve Skutči proběhne v úterý 18.
prosince 2018 od 19 hodin a spojí dvě velká jména swingového žánru. PIRATE SWING Band a Jiří Ševčík si jako
hosta přizvali Felixe Slováčka, aby skutečskému publiku
zpříjemnili adventní čas.
Vstupenky v ceně 350 Kč můžete zakoupit na vstupenky.
skutec.cz, na odboru kultura a školství Městského úřadu
Skuteč a v Turistickém informačním centru Skuteč.
PIRATE SWING Band je kapelový projekt Jiřího Ševčíka, zahrnující 17 respektovaných sólistů mnoha žánrů (od
rockerů po filharmoniky). Repertoár tělesa tvoří nejen klasický swing, ale především vlastní původní, svěží a vtipné
swingové verze hitů jiných hudebních žánrů (Michael
Jackson, Madonna, Police, Queen, Bon Jovi, Coldplay,
Beatles, Rolling Stones, George Michael, atd.). Krátce po
svém založení se stal českou jedničkou a pravidelně úzce
spolupracuje se špičkami naší pop music včetně Karla
Gotta, Jiřího Suchého, Leony Machálkové, Josefa Laufera,
Tonyi Graves, Matěje Rupperta nebo jako v případě skutečského koncertu také Felixem Slováčkem.
Felix Slováček byl členem mnoha orchestrů. Pravidelně
se objevoval také v programech stálice českého popu Karla
Gotta. Jako interpret vážné hudby vystupoval Felix Slováček s mnohými známými hudebními tělesy v Čechách i v
zahraničí. Ve Skutči ho přivítáme po 2 letech, kdy vystoupil se svým synem a Komorní filharmonií Pardubice na vyprodaném koncertě v rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.

Prosečský zpravodaj 10/2018
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Prosečský Ergotep v Senátu Parlamentu ČR

Na 70 pozvaných hostů dorazilo na seDále se svou keynote speech vystoupil
minář o Integračním sociálním podnikání hlavní manažer projektu Ergoprogress a
- zaměstnávání osob se zdravotním postiže- výkonný ředitel Národního výboru Mením. Na tuto akci pozval zúčastněné hosty zinárodní obchodní komory v ČR Mgr.
předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Karel Machotka. Zaměřil se hlavně na
Štěch a předseda správní rady Ergotep prezentaci sociální inovace Ergoprogress
CSR Institutu, o. p. s. Bc. Petr Herynek.
REALISE THE CHANGE, která efektivně řeší přechod zaměstnavatelů OZP
na integrační sociální podniky: „Inovace
není nic, pokud se nešíří. Myšlenky šíří lidé, a
právě díky jejich aktivitě a sdílení se dávají
do pohybu a mohou něco změnit.“

„Jak mohou nové sociální inovace pomoci
v zaměstnávání OZP?“ Otázka, kterou
hned v úvodu položil hostům PhDr. Vladimír Špidla, ředitel Masarykovi demokratické akademie a odborný garant projektu
Ergoprogress.
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Předseda družstva invalidů Ergotep Bc.
Petr Herynek okomentoval aktuální legislativní dění, postavení a situaci integračních sociálních podniků ve společnosti.
Následovaly panelové prezentace partnerů projektu Ergoprogress. ABC servisu
Pardubice, s. r. o., Dřevovýroby Otradov, s.
r. o., Pro – Charity, s. r. o., Sdružení Neratov, z. s., Symetrie, s. r. o. a Zenové za-
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hrady, s. r. o., kterou moderovali delegáti
jednotlivých podniků.

V řízené diskusi se společně debatovalo o
vlastních zkušenostech se zaměstnáváním
a integrací OZP zaměstnanců s reprezentanty ministerstva práce a sociálních věcí,
stakeholdery, představiteli veřejné správy a
ostatních subjektů.

Celou akci uzavřel PhDr. Vladimír Špidla, slovy Napoleona Bonaparta: „Je potřeba udělat první krok, a pak se uvidí.“
Mgr. Herynková Pavlína
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od 10 do 16:30 hodin
Vánoèní jarmark • Pasecký strom pøání
od 13 do 16:30 hodin
Zvíøecí koutek pro dìti • Opékání èertíkù
Lampièky pro dìti • Prodej nového proseèského betlému
14 hodin Taneèní skupina MitriX
15 hodin Náhodné seskupení NAŽIVO
16 hodin Rozsvícení Vánoèní pasecké hvìzdy - živì z Pasek
16:15 hodin Rozsvícení Vánoèního stromu v Proseèi
Adventní obèerstvení zajištìno

Všichni jste srdeènì zváni!
Vstup zdarma

Prosečský zpravodaj 10/2018
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Musica Bohemica a Jaroslav Krček v kostele sv. Jakuba v Nových Hradech.

V novohradském kostele sv. Jakuba
jsme před dvěma lety zahájili úspěšné
pořádání koncertů významných hudebních těles.
Další koncert, který jsme pro Vás
připravili, se uskuteční v předvánočním
čase. Není snad povolanějšího hudebního uskupení, které dokáže vykouzlit
náladu adventu a vánoc než Musica Bohemica pod vedením mimořádné osobnosti mistra Jaroslav Krčka.
Musica Bohemica Praha je komorní

soubor, který má v současné době osm
hudebníků a dva zpěváky. Uměleckým
vedoucím je Jaroslav Krček, který od
založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor
napsána, interpretuje Musica Bohemica
také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby
anonymní a lidové. Soubor natočil a
vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu
k několika filmům a divadelním hrám,
spolupracuje s českým rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po
celé Evropě ale i v zámoří.
Dovolte nám tedy, abychom vás tímto
pozvali na tento koncert, který se uskuteční 1. prosince 2018 od 17 hodin v
kostele sv. Jakuba v Nových Hradech u
Skutče.
Musica Bohemica si připravila pro
tuto příležitost program složený z ně-

kolika adventních písní a především se
bude věnovat již písním a koledám vánočním. Jistě nám mnohý z Vás může
potvrdit, že setkání s tímto souborem a
zaposlouchání se do kouzelných vánočních písní může být tím nejkrásnějším
zážitkem v nadcházejícím předvánočním
čase.
Vstupné 200,-Kč k sezení, 150,-Kč k
stání.
Předprodej vstupenek bude probíhat
od 1.11.2018 na Obecním úřadě Nové
Hrady-tel. 469 325 104 , Městský úřad
Proseč-tel.468 005 030, Informační centrum Litomyšl-tel. 461 612 161 a Informační centrum Luže-tel.469 671 223.
Další informace jsou uveřejněny na
www.farnispolecenstvi.cz
Farnost Nové Hrady

Firma VINCENCI Skuteč otevřela novou STK pro
nákladní a osobní vozidla, traktory.
Najdete nás v ulici V.Nováka 621, Skuteč - směr Hlinsko.
Možnost občerstvení v místním bistru.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Firma MAVI s.r.o.

přijme švadlenu/šičku formou DPP či brigádně. Práce je vhodná z domu.
Pro více informací volejte na tel. 739271555 nebo na
mail info@byluci.cz.
Prosečský zpravodaj 10/2018
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Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na
Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na

SVATOMARTINSKÉ HODY

KANČÍ HODY

ve dnech 9.11. – 11.11. 2018

ve dnech 16.11. - -18.11. 2018

Svatomartinské menu:
husí paštika
husí kaldoun
svatomartinská husa
svatomartinské víno

kančí svíčková
kančí guláš
kanec se šípkovou omáčkou
kančí medajlonky a další kančí speciality

Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149.

Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149.

Prosečský zpravodaj 10/2018
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RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče
tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384
renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

NABÍZÍ
Hotel Renospond přijme do svého kolektivu

číšníka / seRvíRku
Nástup možný od 15. 10. 2018
I. na hlavní pracovní poměr (možnost i zkráceného úvazku)
výuční list v oboru ani praxi nevyžadujeme
II. na dohodu o provedení práce
Pracovní doba krátký + dlouhý týden nebo dle domluvy.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu, finanční jistotu a možnost ubytování.
Podrobné informace Vám rádi podáme
na tel.: 777 848 384, 469 321 282
nebo na e-mailu: renospond@renospond.cz

REKLAMNÍ PROSTOR
PRO PROPAGACI VAŠÍ
FIRMY NA PLÁTNE
PROSECSKÉHO KINA
ˇ
ˇ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA
V PRÍPADE

kino@prosec.cz
nebo

776 708 029

Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.
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