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Mobilní aplikace pro cestující
Pardubický a Královéhradecký kraj 

mají pro cestující využívající veřejnou 
dopravou novou mobilní aplikaci IDS 
IREDO pro chytré mobilní telefony se 
systémem Android. Aplikace umož-
ňuje zjistit přesnou pozici autobusů 
i jejich případné zpoždění. Vybrané 
spoje si můžete uložit jako oblíbené a 
při denním dojíždění rychle a jedno-
duše zkontrolovat jejich stav. Pokud 
vám spoj ujede, můžete snadno vyhle-
dat další odjezdy z vybrané zastávky. 
Aplikace má intuitivní ovládání a 
umožňuje vyhledávání v jízdních řá-
dech nebo bude upozorňovat na nena-
dálé situace pomocí notifikací. Dokáže 
také uživatele pomocí GPS lokalizovat 
a u zvolené zastávky zobrazit všechny 
nejbližší odjezdy. U vybraného spoje 
zobrazí jízdní řád s odlišením již pro-
jetých zastávek a případným zpoždě-
ním. Aplikace je zdarma ke stažení na 
Google Play. Pardubický kraj slibuje, 
že bude vývoj aplikace dále pokračovat.

Předvánoční boj o strom
Předvánoční čas byl v Proseči ve 

znamení soutěže o nejhezčí vánoční 
strom. Soutěž organizoval Chrudim-
ský deník, celkem se zúčastnilo 22 obcí 
a měst chrudimského okresu. Souboj 
postupně gradoval, a nakonec vyvrcho-
lil v náročné finále mezi městy Proseč 
a Heřmanův Městec. Občané a příz-
nivci našeho města prokázali zdravý 
patriotismus, odvahu a odhodlání po-
měřit své síly s větším městem, a na-
konec se podařilo s 8790 hlasy z celko-
vých 21858 hlasů zvítězit. Heřmanův 
Městec skončil druhý s počtem 7721 
hlasů. K hlasování jistě přispěla i nová 
vánoční výzdoba prosečského stromu.

Prosečský strom 2018

Do Proseče přijede divadlo Josefa Dvořáka
Divadelní představení Když se zhasne, 

které uvedeme 3. dubna 2019 v Městském 
společenském centru Sokolovna je téměř 
vyprodané. Zájem občanů nás motivo-
val k tomu, abychom připravili na pod-
zim další představení. Již nyní můžeme 
prozradit, že se nám podařilo do Pro-
seče pozvat Divadelní společnost Josefa 
Dvořáka s inscenací S Pydlou v zádech, 
v hlavních rolích s Josefem Dvořákem a 
Markétou Hrubešovou. Postavička pro-
stého lidového chytráka, který se zaplétá 
v šachové partii mocných, poskytuje vy-
nikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel. Hra 
měla svou premiéru v Divadle Semafor 
4. června 1981 a dočkala se téměř 500 
repríz. Divadlo uvedeme 16. září 2019 

a předprodej vstupenek bude zahájen od 
4. dubna 2019 opět v městské knihovně.

Jan Macháček, starosta města 

Proseč má připravenou novou vizi města až do roku 2026
Město Proseč připravilo aktualizaci 

Programu rozvoje města Proseč na ob-
dobí 2019 až 2026. Součástí strategic-
kého dokumentu je 180 nových projektů, 
mezi nimi je například přírodní koupací 
biotop, výstavba sportovní haly, revita-
lizace centra města, zasíťování nových 
lokalit pro výstavbu RD, opravy komu-
nikací, výstavby nových chodníků, nové 

městské rybníky nebo soubor řešení pro 
chytré a úsporné město. Pokud zastupi-
telé na svém dalším jednání rozhodnou 
o schválení tohoto 95 stránkového doku-
mentu otevírá se prostor na přípravu no-
vých projektů s přesahem do dalšího vo-
lebního období i dalšího programového 
období EU.

Jan Macháček, starosta města

Vizualizace připravovaných projektů na rok 2019

Nová fasáda a vstup do restaurace Nový park u Sokolovny

Úprava chodeb městského úřadu Úprava plochy u prodejny v Záboří
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Město Proseč - Místní poplatky v roce 2019
Poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
komunálních odpadů
Povinnost platit poplatek má:

• fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt,

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

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

Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností 

zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:
- 600 Kč poplatníci s trvalým pobytem 

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

let věku, osoby min. 6 měsíců v zahraničí, 
nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě 
nemocných nebo dětském domově
Splatnost: do 31. března 2019
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800
VS pro čísla popisná: 1340XY
VS pro čísla evidenční: 1340X0Y
X = kód obce (Proseč 1, Podměstí 2, Záboří 3,
Paseky 4, Martinice 5, Česká Rybná 6, Mi-
řetín 7)

0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor variabilního symbolu:

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

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

Prosíme občany, aby si známky na rok 
2019 nalepili na víko popelnice a z dů-
vodu lepší přehlednosti odstranili ná-
lepky z předchozích let, děkujeme za 
pochopení.

Poplatek za psa
Povinnost platit poplatek má:

• držitel s trvalým pobytem nebo sídlem 
na území města Proseč je povinen zaplatit 
tento poplatek za psa staršího 3 měsíců.
Sazba poplatku:
Proseč, Záboří, Podměstí       - 100,- Kč
Česká Rybná, Miřetín         - 50,- Kč
Paseky, Martinice                     - 50,- Kč
Poplatek za každého dalšího psa jednoho 
majitele 200,-Kč v domech s 1 – 2 byty 
a v bytových domech 400,- Kč v Proseči, 
Záboří a v Podměstí . V ostatních míst-
ních částech 100,- Kč v domech s 1-2 
byty a v bytových domech 200,- Kč.

Osvobozeni jsou osoby osamoceně ži-
jící starší 65 let na 1 psa.
Splatnost: do 31. března 2019
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800
VS pro číslo popisné : 1341XY

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

Pokladna 
Městského úřadu Proseč:

Pondělí:  8.00 - 11.00
    12.30 - 17.00
Úterý:   8.00 - 11.00
Středa:   8.00 - 11.00
    12.30 - 16.00
Pátek:   8.00 - 10.00 

Kontakt: Vlasta Zárubová
   pokladna@prosec.cz
   tel.: 468 005 024
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Osobnosti české turistiky oslavily 130 let KČT v Senátu Parlamentu ČR 
Zdar Srdečný získal nejvyšší vyznamenání

Když KČT (Klub českých turistů) oce-
nil Zdara Srdečného nejvyšším klubovým 
oceněním, medailí architekta Vratislava 
Pasovského, dostalo se tak uznání člověku, 
který turistiku celoživotně propagoval, a 
to hned několika způsoby a na několika 
úrovních. Zdar Srdečný působil jako učitel 
tělesné výchovy dlouhých 50 let, v letech 
1945 – 1995, a ke sportu a turistice při-
vedl stovky mladých lidí. Roku 1956 stál u 
zrodu odboru turistiky TJ Lanškroun, kte-
rému později předsedal, a společně s dalšími 
lanškrounskými turisty zakládal pochod 
Lanškrounská kopa, který se v roce 2018 
uskutečnil již po padesáte. Opomenout by-
chom rozhodně neměli ani jeho rozsáhlou 
publikační činnost. Po ukončení aktivní 
turistiky se dále několik let věnoval třídění 
a shromáždění dokumentů o turistice, a tak 
vytvořil i základ pro archiv KČT.

Zdar Srdečný byl jako mládežník čle-
nem Sokola a k jeho činnosti patřil také 
pobyt v přírodě. V pozdější době rád po-
znával různá místa v Československu i v 
cizině a o těchto výletech si zaznamenával 
poznatky, tak se z cestování stal jeho ko-
níček. 

V 50. letech založil turistický odbor 
TJ Lanškroun a v roce 1969 jeden z nej-
známějších akcí lanškrounského odboru 
KČT dálkový pochod „Lanškrounská 
kopa„ na 50 km na trase Lanškroun – Su-
chý vrch a zpět. Prvního ročníku se pro 
nepřízeň počasí zúčastnilo pouze pět nad-
šenců, zakladatelů - Zdar Srdečný, Vác-
lav Záruba, Karel Šilar, Jindřich Vágner 
a Jan Toninger. Při hodnocení pochodu 
bylo konstatováno, že na jaře je pochodů 
hodně a v našich klimatických podmín-
kách není stabilní počasí; lepší je září, a 
tak vedení turistiky rozhodlo, že příští 

pochody se budou konat vždy druhou so-
botu v září. O 10 let později už jich bylo 
3139 a jubilejního 50. ročníku, který se 
konal v roce 2018 se zúčastnilo 8692 tu-
ristů.

Turistiku nepropagoval jen jejím provo-
zováním, stal se také spoluautorem něko-
lika turistických průvodců a encyklopedií, 
přispíval svými články do časopisů. Žil 
v podhůří Orlických hor, proto mu byla 
tato oblast nejbližší, a tak se v průvod-
cích a jako spoluautor encyklopedie Malá 
encyklopedie turistiky věnoval právě této 
oblasti. Jeho články poskytovaly praktické 
rady pro turisty, základní poučení o turi-
stických značených cestách, o mapách a 
průvodcích. Vycházel ze svých zkušeností 
a znalostí cest.

Působení Zdara Srdečného se ale ne-
omezovalo pouze na prostor tehdejšího 
Československa. Při mezinárodních sjez-

dech zastupoval československou turis-
tiku v Bulharsku a tehdejším Sovětském 
svazu. V rámci činnosti CK Sportturist 
vedl i řadu zájezdů po celé Evropě. I na 
těchto cestách získával zkušenosti, které 
pak mohl uplatnit v turistické činnosti u 
nás.

 Oslavy 130 let od založení Klubu 
českých turistů (KČT) vyvrcholily dne 
9. června 2018. Slavností večer se uskuteč-
nil v Senátu Parlamentu České republiky, 
kde se stovka osobností českého turistic-
kého, politického i veřejného života sešla 
v reprezentativních prostorách Valdštejn-
ského paláce, aby důstojně oslavila toto 
výročí a vyjádřila uznání všem, kdo se na 
rozvoji české turistiky podíleli. Nechybělo 
vyznamenání výrazných osobností KČT. 
Nejvyšší vyznamenání, medaili architekta 
Vratislava Pasovského převzal také Zdar 
Srdečný.

K ocenění blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a sil do dalších 
let.

Spolek P.A.S.E.K.Y, u příležitosti pře-
dání nejvyššího ocenění za turistiku panu 
Zdaru Srdečnému, v letošním roce při-
pravuje veřejný zájezd na pochod „Lanš-
krounská kopa“, který se uskuteční 13. - 
14. září 2019, zúčastnit se s námi můžete 
i vy.

Z časopisu Turista připravila 
Veronika Macháčková

Odpočinek pod Lysou horou
Foto: archiv Zdara Srdečného

Lanškrounská kopa, zahájení 10. ročníku
Foto: archiv Zdara Srdečného

Na Bukové hoře v roce 1975
Foto: archiv Zdara Srdečného

Lanškrounská kopa 2015, v roce 90. naroze-
nin Zdara Srdečného
Foto: archiv KČT, odbor Lanškroun

Slavnostní večer ve Valdštejnském paláci
Foto: kancelář Senátu Parlamentu ČR
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Klub Hnízdo Proseč pomáhá
Na prosincové akci pod názvem 

„Hvězdný advent v Proseči“ jsme 
zrealizovaly projekt „Lampičky pro 
Zdendu“. Projekt věnovaný chlapci, 
který trpí SMA tj. progresívním neu-
romuskulárním onemocněním proje-
vující se postupným ubýváním svalstva.

Lampiček bylo vyrobeno přes 250 ks 
a skoro všechny udělaly někomu radost. 
Cena lucerny pro Zdendu, díky Vaší 
neskutečné štědrosti vzrostla na ne-
uvěřitelných 20.243,-Kč a za to Vám 
všem, kteří jste tento projekt podpořili, 
patří velké díky. A protože jste nám 
pomohli vypít všechen punč, rozhodly 
jsme se tuto částku zaokrouhlit z vý-
těžku ze stánku na 25.000,-Kč. Lucer-
nička s penězi byla předána před Vá-
noci rodičům malého Zdendy. Velké 
díky Vám všem. 

Klub Hnízdo Proseč

Hvězdný advent v Proseči
Krásná akce, která byla pořádaná ve 

spolupráci spolku P.A.S.E.K.Y, Klubu 
Hnízdo Proseč a města Proseč v sobotu  
1. 12. 2018 na prosečském náměstí. Té-
měř po celý den jste společně s námi 
mohli načerpat jedinečnou atmosféru ad-
ventu, nakoupit si tradiční vánoční zboží 
a užít si doprovodný kulturní program. 
Prosečská taneční dětská skupina MitriX 
si pro tuto akci připravila speciální vá-
noční vystoupení. Pásmo vánočních písní 
a koled nám zazpívalo také Náhodné 
seskupení Naživo pod vedením Kristýny 
Řebíčkové, které v loňském roce oslavilo 
20 let své činnosti. V prodeji byl ručně 
malovaný prosečský betlém, jehož autor-
kou je paní Jana Moštková, která pochází 
z Proseče a toto je její druhý betlém na-
šeho města. První vytvořila spolu s panem 
farářem Josefem Čechalem v roce 1996. 
Na programu bylo také online rozsvícení 
pasecké hvězdy z prosečského náměstí a 
na samotný závěr nechybělo rozsvícení 
krásně ozdobeného vánočního stromu.

Tradice veřejných vánočních stromů
První veřejný stromek v republice, tak-

zvaný Vánoční strom republiky, byl posta-
ven v roce 1924 v Brně na popud novináře 
a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Váže se 
k němu dojemný příběh, kdy se spisovatel 
společně se svými přáteli vydal v roce 1919 
právě na Štědrý den na procházku do lesa. 
Cestou prý zaslechli zvuk připomínající sté-

nání umírající srny. Když přišli blíž, zděsili 
se. Ve sněhu leželo malé odložené děvčátko. 
Zachránili ho a pojmenovali Liduška. Na-
šla se i jeho matka Marie. Ta otěhotněla 
s ruským zajatcem z první světové války, 
kterého přidělili na polní práce do statku v 
blízkosti Brna. Zůstala sama a jako svo-
bodná matka neměla šanci nikde získat 
službu. Bída ji tedy nakonec dohnala k tomu, 
že děvčátko odložila v lese. Za to ji soud od-
soudil k pěti letům těžkého žaláře. Lidušku 
si nakonec osvojila rodina vrchního číšníka 
z Brna, která se o ni vzorně starala. Velmi 
citlivý Těsnohlídek ale nedokázal na případ 
odloženého děťátka přestat myslet. Přišel na 
myšlenku vybudovat pro ně dětský domov, 
na který potřeboval získat peníze. Inspirací 
mu byla návštěva Kodaně, kde ho zaujalo, 
že tam pod vzrostlým, ozdobeným stromem 
pořádají sbírku na chudé děti. Rozhodl se 
tento zvyk přenést do Československa. První 
strom republiky, jak ho spisovatel nazval byl 
slavnostně rozsvícen 13. prosince 1924 na 
brněnském náměstí. Tradice veřejných vá-
nočních stromů se ve většině měst stále dodr-
žuje a jinak tomu není ani v Proseči.

Ani u nás v Proseči nechyběly pod vá-
nočním stromem „dobročinné“ akce a 
byly hned dvě: „Lampičky pro Zdendu“ 
pořádaná Klubem Hnízdo Proseč a akce 

„Pasecký strom přání“ pořádaná spolkem 
P.A.S.E.K.Y. - 2017

Za pořadatele Veronika Macháčková
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Pasecký projekt "Strom přání" 
Pasecký strom přání nabídl přáníčka, 

jejichž splněním jsme společně udělali 
vybraným lidem radost. Dárky byly 
rozdány pod vánoční stromečky také v 
pečovatelských domech. 

Moc děkujeme vám všem, kteří jste 
se s námi do této krásné akce zapo-
jili a dárečky přinesli. Ty, které nám 
doručeny nebyly nakoupil spolek 
P.A.S.E.K.Y z vlastních peněz. Díky 
vám se nám podařilo udělat radost cel-
kem 66 lidem. 

Děkujeme také Stanislavě Češkové 
za velikánskou pomoc s přípravami. 
Veliké poděkování patří také Magda-
leně Vašíkové a Kateřině Šplíchalové 
za velikou tašku sladkostí, která byla 
odeslána do dětského domova v Dolní 
Čermné, kde jsou umístěné tři proseč-
ské děti, které byly také zapojeny do 
tohoto projektu. Díky, díky, díky!!!

Spolek P.A.S.E.K.Y

Poděkování
Děkuji spolku P.A.S.E.K.Y za 

krásné přání a dárek z vánočního Pa-
seckého stromu přání. Udělalo mi 
velkou radost, že si spoluobčané vzpo-
mněli a potěšili mě o Vánocích. 

Ještě jednou velké díky!
 Josef Kopecký, V Plůtku
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Rok 2018 na Pasekách

Začátek roku 2018 byl ještě ve zna-
mení nadšení a radosti z nově získaného 
rekordu, kterým byla Vánoční pasecká 
hvězda. Hvězda o rozměrech 5x5 me-
trů zavěšená ve výšce 27 m se stala no-
vým českým rekordem, největší vánoční 
hvězdou v Česku. Její oficiální zapsání a 
zároveň rozsvícení proběhlo v první ad-
ventní neděli 3. 12. 2017 a na rozhledně 
Terezka nám svítila a dělala radost do po-
loviny ledna 2018. 

První akcí roku 2018 byl tradiční pa-
secký ples. V sobotu 20. ledna 2018 jsme 
se sešli v krásné prosečské Sokolovně na 
plese, který se hemžil temnými bytostmi, 
upíry. 

Spolek P.A.S.E.K.Y ve spolupráci s 
městem Proseč uspořádal dne 7. dubna 
2018 1. ročník úklidové akce UKLIĎME 
PASEKY A PASECKÝ LES. Jedna z 
mnoha úklidových akcí pod hlavičkou 
Ukliďme svět, ukliďme Česko, do kterých 
se zapojili lidé ze všech koutů České re-
publiky. Dobrovolníci, kterých se sešlo 
přes 40, uklidili Paseky a Pasecký les. V 
rámci této akce jsme stihli uklidit i park 
Gen. Svatoně a kpt. Sošky. Bylo sesbí-
ráno neuvěřitelných 350 kg odpadu!

Na první srpnovou sobotu jsme při-
pravili promítání pohádky Zdeňka 
Trošky Čertoviny pod rozhlednou Te-
rezka na Pasekách. Účast byla naprosto 
nad všechna očekávání. Při příchodu 
všechny návštěvníky přivítaly pasecké 
čertice, které měly pro nejmenší diváky 
napečené čertovské perníčky a poctivě 
počítaly všechny duše, které na pohádku 
přišly. Bylo jich téměř neuvěřitelných 
400!! Louka pod rozhlednou byla diváky 
krásně zaplněná. Vstupné, které bylo na 

tuto akci dobrovolné, se rozhodlo město 
Proseč a spolek P.A.S.E.K.Y věnovat na 
dobročinné účely.

Každoroční tradicí je také pasecký výlet. 
Dne 25. 8. jsme se vydali do oblíbených 
Krkonoš. Naším cílem byla Stezka koru-
nami stromů a "lehčí" turistika. Společně 
jsme zdolali vrchol Černé Hory 1299 m, 
prošli jsme Černohorská rašeliniště a sjeli 
z Černé Hory na koloběžkách, protože to 
by nebyl pasecký výlet bez trošky adrena-
linu. Na závěr jsme si prošli Stezku koru-
nami stromů a vyšli na její 45 m vysokou 
věž. 

Nevynechali jsme ani další úklidovou 
akci, kterou jsme dne 15. 9. 2018 uspo-
řádali opět ve spolupráci s městem Pro-
seč. 2. ročník úklidové akce UKLIĎME 
PASEKY A PASECKÝ LES byl jedním 
z mnoha úklidových akcí v rámci Celo-
světového úklidového dne, kdy milióny 
lidí ve 150 zemích čistili a uklízeli silnice, 
parky, pláže, lesy, řeky atd. Společně se 
nám podařilo uklidit část ulice Na Ru-
čičce, ulici Na Ohradě a celý Pasecký les 

podél silnice až ke Svaté Kateřině. Přes-
tože se tato akce konala na jaře, bylo na 
téměř 4 kilometrech sesbíráno neuvěři-
telných 220 kg odpadu! Po 5 měsících, 
kdy to bylo zcela uklizené, zase 220 kg 
odpadků!!!

V den velmi významného výročí, dne 
28. 10. jsme společně uctili památku  
7 padlých paseckých občanů ve válce a vy-
sadili "Lípu republiky", aby nám stále při-
pomínala naši národní hrdost, svobodu a 
demokracii. Na závěr celé akce jsme se 
společně zapojili do rekordu "Nejvíce vy-
věšených vlajek České republiky" “, který 
k výročí pořádala Agentura Dobrý den. 
K celkovému počtu 225 191 vyvěšených 
českých vlajek po celé ČR jsme na Pase-
kách přispěli počtem 80 vlajek. 

Na první adventní víkend, v sobotu  
1. 12., jsme ve spolupráci s Klubem 
Hnízdo Proseč a městem Proseč uspo-
řádali novou akci pod názvem „Hvězdný 
advent v Proseči“. Téměř po celý den jste 
společně s námi mohli načerpat jedineč-
nou atmosféru adventu, nakoupit si tra-
diční vánoční zboží a užít si doprovodný 
kulturní program, kterým bylo také on-
line rozsvícení pasecké hvězdy z proseč-
ského náměstí. Součástí této akce byl náš 
nový projekt „Pasecký strom přání“, díky 
kterému se nám s pomocí dárců podařilo 
udělat radost celkem 66 lidem.

Za P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s.
Veronika Macháčková
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Výroční zpráva spolku NAŠE MARTINICE z. s. za rok 2018
Na Velký pátek 30. března zorganizo-

val spolek Naše Martinice Dětské veli-
konoční tvoření na Martinicích.

30. dubna proběhlo zábavné čaroděj-
nické odpoledne v Martinicích pro ro-
diny s dětmi.

V prvním květnovém týdnu provedla 
firma M & M ZEMNÍ PRÁCE a čle-
nové spolku úpravu příčných odvodňo-
vacích žlabů na lesní cestě z Martinic na 
hlavní silnici II/357 ke Svaté Kateřině.

19. května jsme podnikli autobusový 
výlet k propasti Macocha a do Punkev-
ních jeskyní v Moravském krasu.

5. července uspořádal spolek cyklis-
tický výlet členů a příznivců spolku na 
Milovy.

25. srpna jsme zorganizovali cyklo-
výlet přes Toulovcovy Maštale na Ranč 
Western Doly.

1. září se konal v restauraci U Marešů v 
Martinicích dětský den s mottem „Jak se 
žilo před 100 lety“.

29. září byla v restauraci U Marešů pro 
členy a příznivce sdružení společenská 
akce Rybí hody. 

9. října byla zahájena II. etapa rekon-
strukce koupaliště, která má za cíl opra-
vit hráz, dále výměnu stavidla a celkové 
vybetonování poškozeného dna nádrže. 
Práce byly ukončeny začátkem listopadu.

28. října se uskutečnila slavnostní 

oslava 100. výročí založení Českosloven-
ské republiky. Po přednesených projevech 
byla rukou posledního žijícího starosty 
samostatné obce Martinice Liboslava Kr-
čila, starosty města Proseč Jana Macháčka     
a předsedy našeho spolku Miroslava Ma-
reše zasazena u pomníku martinických 
rodáků, padlých v I. světové válce LÍPA 
REPUBLIKY, která bude spolu s LÍ-
POU SVOBODY, zasazenou před 50ti 
lety Liboslavem Krčilem a Bedřichem 
Klinským, připomínat vznik Českoslo-
venské republiky.

8. prosince jsme uspořádali další akci 
pro děti – Vánoční tvoření s Mikulášem

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

26. prosince se v restauraci U Marešů 
uskutečnil turnaj v házení šipek .

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na 
www.nasemartinice.cz

Velice děkujeme Pardubickému kraji 
a městu Proseč za finanční pomoc po-
skytnutou na realizaci uvedených akcí a 
všem členům a příznivcům spolku Naše 
Martinice za jejich elán, vynaloženou 
energii a spolupráci.

Miroslav Mareš, předseda spolku
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Aktivity v Miřetíně v roce 2018
Rok 2018 byl v Miřetíně ve znamení 

dokončení několika plánovaných nebo již 
rozpracovaných akcí. 

V jarních měsících došlo k úpravě pro-
storu podél cesty k vysílači, kde byly ná-
sledně vysazeny nové stromy – třešně, 
tedy obnovená alej. Dle projektu jsou 
stromy po obou stranách cesty. Loňský 
velice suchý rok zapříčinil zaschnutí části 
třešní, ale ty budou firmou v rámci „zá-
ruky“ nahrazeny novými. Vedle jasanu je 
umístěna přírodní lavička k příjemnému 
posezení s vyhlídkou na Orlické hory.

Počátkem března jsme se spoluobčany 
brigádnicky vystěhovali malou míst-
nost, tzv. kancelář, do sálu, protože byla 
připravena kompletní rekonstrukce této 
místnosti. Opravy se pak sice protáhly 
poněkud déle, než se plánovalo, avšak 
výsledek stojí za to. Nová dlažba, nová 
elektroinstalace, elektrický ohřívač vody, 
elektrické topení, odvětrání vlhkých zdí 
a vymalování celé místnosti. Pokud tedy 
přijdete do Miřetína na ples 2. února 
letošního roku, můžete se přesvědčit na 
vlastní oči sami.

Poněkud neplánovanou, ale nutnou a 
bezodkladnou akcí byla rekonstrukce as-
faltového povrchu obecní cesty směrem 
od horního rybníka až k domu č. 46.  As-
falt na povrchu zde začal silně praskat a 
puklina se rychle zvětšovala. Firma, která 
rekonstrukci v letních měsících prováděla, 
musela nejprve odstranit stávající povrch, 

vytvořit v celé délce železobetonovou 
desku a teprve na ni položit dostatečně 
silnou vrstvu asfaltové směsi. Původní as-
falt byl totiž položen na nezpevněné pod-
loží a ve velice slabé vrstvě. To byl také 
hlavní důvod vzniku tak velkých prasklin. 
Tato rekonstrukce vyšla na téměř 200 ti-
síc Kč.

V loňském roce se podařilo po několi-
kaletém úsilí města Proseč získat dotaci 
na dokončení rekonstrukce zdi místního 
hřbitova, ale zejména márnice, která již 
byla v havarijním stavu. Z původní stavby 
zbyly jen obvodové zdi, jinak bylo vše vy-
budováno nově, tedy vazba, krytina, pod-
bití, vchodové dveře a celá fasáda, a tak 
budova nyní vyhlíží jako novostavba. Zá-
roveň byla zrekonstruována vchodová ko-
vová brána a upraveny schody. Také bylo 
znovu upraveno okolí hřbitova. 

S předloňskou likvidací vzrostlých tújí, 
následným vybudováním chodníku ze 
zámkové dlažby a zmíněnou rekonstrukcí 
získalo toto pietní místo konečně dů-
stojný vzhled, který mu rozhodně náleží. 
I zde se náklady blížily 200 tisícům Kč.

V naší obci se během roku také usku-

tečnily některé akce pro veřejnost. V 
únoru to byl tradiční hasičský ples pořá-
daný SDH Miřetín, který se opět vyda-
řil a návštěvníci se dobře bavili. Druhou 
významnější akcí, kterou také zajišťují 
místní hasiči, je rozsvícení vánočního 
stromku vedle zvoničky. I když se tato 
akce konala teprve podruhé, měla i letos 
přes nepřízeň počasí hojnou účast, a to 
nejen místních, ale přišli a přijeli i známí 
a původní obyvatelé Miřetína se svými 
dětmi z okolních obcí. 

Děti i dospělí společně ozdobili stro-
mek, zazpívali si koledy a poté pokračoval 
program v místním sále. Zde na všechny 
přítomné čekalo drobné občerstvení, pro 
děti soutěže o sladké ceny, takže si všichni 
tyto předvánoční chvíle dobře užili. Před-
pokládáme, že se i z této akce stane pěkná 
tradice. Místní hasiči nezapomněli ani na 

„Mikulášskou nadílku“ pro místní děti do 
15 let a děti členů SDH Miřetín, kteří ale 
v obci trvale nebydlí.

Velké akce samozřejmě celé financovalo 
město Proseč, ať již ze svých prostředků, 
nebo z dotací, avšak město finančně při-
spělo i SDH Miřetín na některé z uvede-
ných akci. 

Na závěr bych chtěl poděkovat jmé-
nem dnes již zaniklého osadního výbor, 
jménem místních hasičů i jménem svým 
všem spoluobčanům, kteří se jakýmko-
liv způsobem zapojili do uvedených akcí. 
Velké poděkování patří samozřejmě ve-
dení města Proseč za vstřícnost, pocho-
pení akcí a záměrů v naší obci a zejména 
za finanční podporu a pomoc.

Starosta SDH Miřetín,
Zdeněk Pecina
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Činnost SDH a Osadního výboru Česká Rybná v roce 2018
Se začátkem nového roku je čas ohléd-

nout se, co vše nám v České Rybné při-
nesl rok 2018. Během uplynulého roku 
uspořádaly spolky SDH a Osadního vý-
boru Česká Rybná hned několik spole-
čenských akcí pro malé i velké. 

Sobota 31. 3. patřila pyžamovému 
plesu. Originální modely (možná byste 
nečekali, v čem chodí spát váš soused) a 
skupina Fredy zajistily zábavu až do ran-
ních hodin. Poslední dubnový den je tra-
dičně spojen s pálením čarodějnic. Děti si 
čekání na zapálení hranice mohly zkrátit 
připravenými čarodějnickými hrátkami, 

dospělí pak bohatým výběrem u občer-
stvovacího stánku. Poděkováním pro 
všechny, kteří aktivně pomáhají s pro-
vozem hospody, bylo srpnové posezení 

s grilovaným masem, hudbou a dobrou 
zábavou. Letošní novinkou bylo promí-
tání filmu Tátova volha, které proběhlo 
za spolupráce města Proseč 24. 8. I přes 
počáteční nepřízeň počasí se promítání 
zúčastnilo cca 140 diváků, kteří si akci 
velice pochvalovali. A v zábavě mohli po-
kračovat i následující den, kdy se konalo 
rozloučení s prázdninami a dětský den 
s živou hudbou.  Všechny výše uvedené 
akce byly více než povedené.

Ale nebyly to jen akce pořádané našimi 
spolky, kterých jsme se zúčastnili. Zá-
stupci SDH Česká Rybná se zúčastnili 
výročních valných hromad v Mířetíně, 
Hluboké i Líšnici. Společně jsme také 
protančili nejedny střevíčky na plesech 
konaných SDH Mířetín a SDH Proseč.

Nezůstali jsme pozadu ani v účasti na 
okrskové hasičské soutěži 26. 5. ve Zde-
razi, kde jsme obsadili 6. místo.

Kromě zábavy jsme i letos odvedli kus 
práce na brigádách všeho druhu- od břez-
nové brigády na dřevo a květnového sběru 
kamení ve spolupráci s místním mysli-
veckým spolkem, přes červnovou pomoc 
při úklidu po závodu Cyklo Maštale na 
prosečském náměstí, až po říjnový úklid 
obecního domku po malování.

Nakonec bychom rádi poděkovali všem 
aktivním spoluobčanům za obětavou 
práci a také Městu Proseč za finanční a 
organizační podporu. 

Všem čtenářům Prosečského zpravo-
daje přejeme krásný a úspěšný nový rok.

Za SDH a OV Česká Rybná  
Romana Pešková

INFORMACE AZASS  POLIČKA:
Níže Vás seznámíme s další  pláno-

vanou výstavbou pečovatelských domů, 
Svazkem  obcí AZASS /Areál zdravot-
ních a sociálních služeb/ Polička, ve kte-
rém jsme členskou obcí společně s obcí 
ZDERAZ a BOR.    

                              Za SO AZASS:  
Milada Drahošová,  

starostka obce Perálec

Výstavba domů s pečovatelskými 
byty 

V Borové, Pomezí a v Sádku zahájil 
Svazek obcí AZASS výstavbu domů s pe-
čovatelskými byty.

V prvním podlaží každého z objektů 
vzniknou čtyři bezbariérové bytové jed-
notky (tzv. pečovatelské byty) o velikosti 
1+kk, v druhém podlaží dva byty o veli-
kosti 2+kk a provozní zázemí pečovatel-
ské služby. 

Pečovatelské byty jsou spolufinanco-

vány z prostředků Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR – programu „Podpora bydlení“, 
dotačního titulu „Pečovatelské byty“ pro 
rok 2018. 

Projekt „Provozní zázemí pečovatelské 
služby Borová a Pomezí“ je spolufinan-
cován Evropskou unií prostřednictvím 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státním rozpočtem (IROP, výzva č. 29), 
na projekt „Provozní zázemí pečovatelské 
služby, Sádek“ je podána žádost o dotaci 
v rámci 62. výzvy IROP.
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Za zelenými stoly
Předvánoční doba byla časem nákupů, 

shonu, ale také ideální čas přimět své tělo 
ke zdravému pohybu. Jednou z takových 
možností byly vánoční turnaje amatér-
ských stolních tenistů v Proseči. 

V pořadí 5. turnaj dospělých byl letos 
připraven pouze pro místní borce a borce 
ze spádových vesnic. Po veselém rozloso-
vání začaly urputné boje nejdříve v jed-
notlivých skupinách. Nejlepší ze skupin 
pokračovali vyřazovacím způsobem až k 
vytouženému cíli, ostatní bojovali o cel-
kové umístění.

Absolutním vítězem turnaje se stal 
neúnavný obranář Jarda Zástěra, po ce-
lou dobu podporovaný svým rodinným 
realizačním týmem. Na druhém místě 
skončil vícenásobný vítěz minulých roč-
níků Gábin Hromádka, třetí byl tradičně 
dobrý a univerzální hráč Michal Novotný. 
Všichni účastníci turnaje si odnesli hod-

notné ceny, zvláštní cenu za chrabrost a 
bojovnost obdržela od Jiřího Herynka je-
diná hráčka Veronika Rejmanová. 

Turnaj pro žáky ZŠ byl rozdělen do 
dvou kategorií. Kategorii starších žáků 
ovládli bratři Rostislav a Jakub Duškové, 
třetí skončil David Sodomka. V společné 
kategorii dívek a mladších žáků zvítězila 
Lili Poslušná, druhá byla Jana Michál-
ková a třetí Tereza Tobiášová.

Dík patří všem, kdo si přišli zahrát i 
těm, kdo se přišli podívat a s kamarády se 
pobavit. Další ročník pingpongového tur-
naje se na vás již těší!

Sponzoři turnaje – Město Proseč, Santé 
Proseč, Stavitelství Háněl, Stavebniny 
Tresk, manželé Zástěrovi, Coloren Po-
lička, Dipro Proseč, Pavel Zeman, Lukáš 
Kusý – moc děkujeme! Poděkování patří i 
řediteli turnaje Ádovi Zelenkovi!

Libor Michálek
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Turnaj žáků ZŠ
Kulturní akce v únoru 

sobota 2. 2. 20 hod. 
Hasičský ples 

hraje skupina FREDY, 
pořádá SDH Miřetín,  
místní sál v Miřetíně 

neděle 3. 2. 17 hod. 
KINO: YETI: Ledové dobrodružství 

animovaný, 
MSC Sokolovna, vstupné 50 Kč  

neděle 10. 2. 17 hod. 
KINO: Ovečky a vlci: Veliká bitva 

animovaný, 
MSC Sokolovna, vstupné 50 Kč 

sobota 16. 2. 20 hod. 
Skautský ples „Hříšný tanec“ 

hraje skupina Combo 2 
pořádá skautské středisko Toulovec  
MSC Sokolovna, vstupné 100 Kč  

středa 20. 2. 18 hod. 
Prosečský dýchánek 

Norbert Schmidt, český architekt 
pořádá Kulturní komise,  
Stará evangelická škola 

vstupné dobrovolné

sobota 23. 2. 13 hod. 
Dětský karneval 

moderátor a DJ Míra Kaplan - soutěž masek,  
pořádá SDH Proseč, 

MSC Sokolovna, vstupné dobrovolné 

 
sobota 23. 2. 20 hod. 

Hasičský ples 
hraje skupina QUATRO  

pořádá SDH Proseč, 
MSC Sokolovna, vstupné 80 Kč  

pátek  1. 3. 19:30 hod. 
Taneční bál 

hraje skupina BIG BAND Chrudim, 
pořádá Evangelická církev v Proseči 

a Poličský seniorát ČCE  
MSC Sokolovna, vstupné 100 Kč

sobota 2. 3. 10 hod. 
Masopustní průvod 

pořádají SDH Záboří a Ženy ze Záboří, 
Městský park Rychtářovy sady

 
sobota 9. 3. 19 hod. 

Divadelní improvizační show 
– 10 veseloher za jediný večer  

hraje skupina Džem theatre,  
pořádá Kulturní komise, 

MSC Sokolovna, vstupné 80 Kč 
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PROSINEC 2018 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
ADVENTNÍ KALENDÁŘ JINAK

V naší třídě jsme se rozhodli vytvořit 
si adventní kalendář s různými úkoly. Ze 
začátku jsme si vymýšleli úkoly sami, ale 
pak nám začala pomáhat i paní učitelka. 
Například jsme měli mít ve dvojicích svá-
zané nohy, holky měly přijít v oblečení 
jako kluci a obráceně anebo jsme si měli 
vymyslet originální pozdrav na začátek 
hodiny. Úkoly se nám moc líbily.

Za 6. třídu Zuzka Roušarová

V 7. třídě jsme měli některé úkoly po-
dobné jako šesťáci, některé jsme měli jiné, 
např. jsme se jeden den učili jako prvňáci, 
místo zvonění jsme zpívali vánoční ko-
ledy, přinesli jsme ozdoby na stromeček, 
natáčeli jsme videa, jak holky vidí kluky 
a naopak. Také jsme společně posvačili s 
paní učitelkou. Určitě nám tyto zábavné 
úkoly pomohly ukrátit čas do Vánoc.

Natálie Jelínková, Alena Zavadilová

VÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 14. prosince se v Sokolovně 

uskutečnil vánoční koncert všech škol-
ních pěveckých sborů, dopoledne pro 
školu, navečer pro veřejnost.

Pěvecké sbory Žluťásci, Prosečánek i 
Červánek předvedly svá pásma s dopro-
vodem různých hudebních nástrojů. Za-
jímavou novinkou bylo také vystoupení 
dětí z tanečního oboru ZUŠ, které v Pro-
seči nacvičují pod vedením p. uč. Lepori-

-Paličkové.
Díky všem, kteří se jakýmkoliv způso-

bem podíleli na zajištění této akce, měli 
posluchači v zcela zaplněné Sokolovně 
mimořádný hudební i estetický zážitek.

Redakce

DIVADÉLKO PRO ŠKOLY

Ve čtvrtek 13. 12. jsme absolvovali di-
vadelní představení, aniž bychom museli 

někam jezdit. Tentokrát přijelo divadlo 
za námi - a sice herci z Divadélka pro 
školy z Hradce Králové. 

Pro děti z MŠ a pro žáky 1. stupně si 
připravili hru Poklad kapitána Baltazara, 
žáci 2. stupně si mohli rozšířit vědomosti 
o autory a díla období romantismu.

Obě představení probíhala velmi zá-
bavnou a zajímavou formou, jen jsme si 
někdy nebyli úplně jisti, jestli jsme právě 
v roli diváka nebo herce, obojí se totiž 

dost často prolínalo. Každopádně jsme se 
skvěle bavili a určitě jsme se i něco no-
vého dozvěděli. 

Redakce
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VÁNOČNÍ PROJEKT 5. TŘÍDY
 Ve středu 19. prosince si žáci 5. třídy 

připravili pro své mladší spolužáky vá-
noční projekt. Jejich cílem bylo přiblížit 
nám oslavu Vánoc v jiných zemích, nejen 
v těch tradičních, ale i tam, kde se slaví 
Vánoce jiným způsobem. Měli jsme tak 
možnost zavítat do Finska, okusit pravou 

"ruskou" zimu, se Santou si prolézt komí-
nem v Americe, zatančit si pod austral-
skými palmami, v Mexiku si zazpívat a 
vyrobit piňatu. V Japonsku jsme si zacvi-
čili tradiční rozcvičku. Každopádně jsme 
se dozvěděli mnoho nového a navíc jsme 
se bezvadně pobavili.

Všem žákům 5. třídy a paní učitelce pa-
tří naše pochvala a díky.

Redakce

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

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

Od paní lektorky jsme obdrželi tento email:
„Vážený pane řediteli,
ještě jednou Vám děkuji za pozvání Zdravé 5 do školy a za výbornou spolupráci v tomto týdnu.
Velice oceňuji Váš zájem o zprostředkování dětem, na prvním i druhém stupni, unikátního celorepub-

likového vzdělávacího programu, který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého 
stravování.

Jak je Vám již známo, vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Ahold již od roku 2004 
a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice. Jelikož jsem 
jednou z lektorek, která  prošla za řadu let již mnoho škol, musím konstatovat, že právě s tak výbornou 
atmosférou jsem se dlouho nesetkala. Nešlo přehlédnout, jaké panují pěkné vztahy nejen mezi učiteli a žáky, 
ale také mezi celým učitelským sborem.

Celá škola působí velice přátelsky a vybavenost tříd by Vám leckterá škola mohla závidět.  Myslím, že to v komplexu vypovídá o 
skvělém vedení školy a o Vaší perfektně zvládnuté manažerské funkci.

Přeji Vám, pane řediteli, aby se celé škole, kterou máte svěřenou, dařilo stejně tak dobře,  jako doposud. Bude mi opět někdy ctí, pro-
střednictvím Nadačního fondu Albert, který poskytuje škole vzdělávací program zdarma, navštívit Vaši školu a naučit děti jak si osvo-
jit zásady správného stravování, proč je důležitý vyvážený jídelníček a mnoho dalšího, co tento unikátní celorepublikový vzdělávací 
program nabízí.

S úctou a pozdravem
Ingrid Reková
lektorka Zdravé 5“

ZDRAVÁ PĚTKA
V prvním prosincovém týdnu se na 

naší škole uskutečnil již tradiční projekt 
Zdravá pětka. Proběhl napříč celou ško-
lou. Mladší žáci se seznamovali s pravi-
dly zdravého stravování, poznávali ovoce, 
hráli hry. Pro nás starší již kromě teorie 
byla připravena i praxe – příprava zdra-
vých pokrmů. Byli jsme rozděleni do 
skupin, každá skupina připravovala jiný 
pokrm. 

Jídelníček byl takovýto:
1. Thajská čočková polévka 

2. Domácí pizza
3. Pečené jablko
4. Nápoj lásky
Původně jsme trochu pochybovali, jak 

nám to vše bude chutnat, ale nakonec 
jsme byli mile překvapeni a skutečně 
jsme si pochutnali. Určitě můžeme říci 
za všechny, že nás příprava zdravých po-
krmů bavila a celý program jsme si skvěle 
užili.

Marie Jeništová, Tereza Vášková
/Recepty najdete v časopise Šotek./
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SKOK VYSOKÝ
Atletická soutěž ve skoku vysokém 

patří již mnoho let do programu našeho 
sportování. V pátek 7. 12. 2018 se sešlo 
13 chlapců a 4 dívky ke klání v této dis-
ciplíně. Závody bývají vždy velmi zají-
mavé a nechybí jim ani dramatičnost. Po 
dvouhodinovém boji, kdy se ve vedení 
neustále střídali dva až tři borci, v kate-
gorii chlapců zvítězil solidním výkonem 

150 cm Andrej Češka z 9. třídy. Druhý 
skončil Jiří Janecký a třetí Ondřej Ze-
linka, oba také z 9. třídy. Mezi děvčaty si 
první místo vybojovala Alice Bukáčková z 
9. třídy výborným výkonem 135 cm před 
Denisou Šlégrovou (9. třída) a Zuzanou 
Roušarovou z 6. třídy.

Mgr. Jan Stodola 

ZIMNÍ OVOV

Třetího ročníku této soutěže jsme se 
zúčastnili ve středu 12. 12. 2018 v Hlin-

sku. V silně oslabené sestavě (nemoci) se 
pustilo šest statečných do boje s dalšími 
11 týmy.

V pěti disciplínách – skákání přes švi-
hadlo, trojskok, lehy-sedy, hod medicin-
balem a driblink na dvě minuty – se svá-
děly urputné boje, které přinášely velmi 
hodnotné výkony, ale i trošku zklamání. 
Ani naše družstvo se nevyhnulo výkyvům 
v jednotlivých výkonech, a tak 5. místo 
družstva (věkově nejmladšího ze všech 

týmů) bylo spravedlivým umístěním. 
Mezi jednotlivci obsadila Miloslava Jan-
ková 3. místo ve své věkové kategorii, Ra-
dek Pešek a Veronika Janková své kate-
gorie vyhráli. Dalšími členy družstva byl 
Josef Jeništa, Sabina Křiklavová a Leona 
Křiklavová.

Tuto zimní soutěž bereme jako pří-
pravu na hlavní závody sezony – okresní 
a krajské finále OVOV.

Mgr. Jan Stodola

VÁNOČNÍ VÝSTAVA LITOMYŠL
V pondělí 17. 12. 2018 se 6. třída zú-

častnila vánoční výstavy v Litomyšli. Vi-
děli jsme tam různě naaranžované rost-
liny, také různá zvířata anebo jsme se tam 
mohli vyfotit s různými doplňky. Byly 
tam samozřejmě i věci k zakoupení nebo 
k vyrobení. Pokud jsme si nic vyrobit ne-
chtěli, tak jsme si mohli vyluštit vánoční 

kvíz s pohádkami.  
Odměna nás neminula, jelikož se míst-

nost jmenovala „Tři oříšky pro Popelku“, 
tak nám za vyluštěný kvíz dali vlašský 
ořech. Všechny vystavené věci byly moc 
krásné a my jsme si to moc užili. 

Zuzana Roušarová, 
Karolína Kynclová

PŘEDNÁŠKA PANÍ KRONIKÁŘKY
V úterý 18. 12. 2018 se v 5. třídě konala 

beseda s paní kronikářkou Rejentovou.

PROSINEC V DRUŽINĚ
V prosinci nás navštívil Mikuláš s čer-

tem a Ježíšek dětem naděloval.

Michaela Macháčková
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA HALE 2. STUPNĚ
Poslední den ve škole si zpříjemnili žáci 

i učitelé na 2. stupni naší školy. O velké 
přestávce se společně sešli na hale, kde si 
za hudebního doprovodu paní učitelky 
Lenky Tomáškové zazpívali u stromečku 
ty nejznámější vánoční koledy. Zazpívat 
si mohl každý, kdo projevil zájem. A zá-
jemců bylo opravdu hodně.

Mgr. Zdeněk Pecina

VZPOMÍNÁME NA VÁNOCE
Adventní období bylo ve školce ve 

znamení příprav a těšení se na Vánoce.

Příjemné bylo nejen setkání s rodiči, ale 
i se seniory, kteří zavítali do školky.

Radostné bylo i čekání na příchod Je-
žíška. 
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NÁVŠTĚVA KOSTELA
Každé dítě ze školky se v pátek 4. ledna 

stalo králem. Děti si vzaly na hlavu krá-
lovskou korunu a vydaly se jako Kašpa-
rové, Melicharové a Baltazarové do 
kostela navštívit pana faráře. Bylo to 
příjemné setkání plné povídání, zpěvu a 
vzpomínání. 

TVOŘENÍ S KOLÍČKY
 Ve školce se po návštěvě Dipra zrodil 

nápad vytvořit z kolíčků něco zajímavého. 
Zapojili jsme do toho i rodiče, a nakonec 
vznikla nádherná výstavka s 69 výrobky, 
na které bylo použito celkem 607 kolíčků

Za MŠ Edita Vanžurová, DiS.

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Holčička vzpomíná na Vánoce: „Je-

žíšek dal tatínkovi vánoční lahváče, ale 
když jsem se ráno probudila, tak už tam 
nebyly!“

Libor Michálek
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BESEDY S POLICIÍ
V prosinci nás navštívila prap. Štěpán-

ková z prevence Policie ČR. V první a 
druhé třídě se věnovali tématu vlastní 
bezpečnosti, s deváťáky probírala právní 
povědomí. 

Ostatní třídy se mohou na preventivní 
programy těšit v únoru. 

OSMÁCI V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ve středu 19. 12. 2018 se třídy 8. A a 8. 

B vypravily do městské knihovny.

ÁMOS VISION
Díky našemu zřizovateli městu Proseč 

a jeho osvícenému vedení máme v bu-
dově základní školy nově nainstalované 
dva multifunkční dotykové panely Ámos. 
Jeden na chodbě u vchodu na 1. stupeň, 
druhý na hale 2. stupně. K čemu slouží? 
Co přináší nového?

Ámos přináší především žákům, ale 
také zaměstnancům a rodičům zajímavé a 
potřebné informace prostřednictvím nej-

novějších technologií.
Panel je rozdělen do dvou částí. V 

horní části jsou během celého dne pře-
hrávány videospoty z oblasti prevence a 
vzdělávací videa.

V dolní části panelu škola zobrazuje 
svůj obsah, na kterém se mohou podílet 
jak učitelé, tak žáci. Ihned po instalaci 
začal Ámos ve škole sloužit žákům jako 
interaktivní dotyková nástěnka. 

„Co máme dnes k obědu?“ Častá otázka 
dětí o přestávce. „Pojďme se podívat, 
Ámos nám to ukáže.“ A tak jsou kolem 
Ámose často vidět skupinky žáků, pro-
tože Ámos přece dokáže zobrazit jídelní-
ček. A nejen jídelníček. Zobrazuje se zde 
také rozvrh hodin jednotlivých tříd včetně 
aktuálního suplování a plánovaných akcí, 
školní řád či další školní informace. Je 
možné zobrazit aktuality a fotografie ze 
školních akcí. 

Ámos umožňuje prohlížení webových 
stránek naší školy, na kterých jak žáci, tak 
učitelé i rodiče naleznou další důležité in-
formace týkající se výuky, družiny, jídelny, 
kroužků, prezentace školy – vše, co je na 
našich internetových stránkách, je možné 
zobrazit na Ámosovi. Ovládání dotyko-
vého panelu je velmi jednoduché, intui-
tivní a moderní. 

Funkce jako jsou jízdní řády a tipy na 
vzdělávací aktivity ocení nejenom žáci, 
učitelé a rodiče, ale i další návštěvníci, 
kteří přijdou k nám do školy.

Mgr. Marie Šebková a Mgr. Josef Roušar
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Jak jsme přivolali „Tisíc andělů“ … 
tak zní i název písně, kterou jste mohli 
zaslechnout na našem Adventním kon-
certě se stejnojmenným podtitulem. Ve 
čtvrtek 6. prosince v podvečer se totiž 
kostel sv. Jana Křtitele v Perálci zaplnil 
nejen mnoha vlastnoručně vyrobenými 
anděly z březových polínek, které si děti 
následně rozebraly a odnesly domů, ale i 
ostatními návštěvníky, toužícími naladit 
se na dobu adventní, a samozřejmě účin-
kujícími dětmi a jejich hosty. Zpěváci byli 
zpočátku trochu zaskočeni mikrofony, se 
kterými se seznámili teprve ráno na ge-
nerální zkoušce. Nicméně se svou rolí se 
vyrovnali poměrně rychle, a nakonec se 
ukázalo, že je zpívání s tímto doplňkem 
velmi baví.  V podání těch nejmenších 

zazněly písničky a básničky, které voněly 
a cinkaly Vánocemi. Dokonce nabádaly 

„Schovej se kapře“. Mladší školáci zahráli 
na flétny a společně s těmi staršími do-
provodili skladbu „Malá noční hudba“ na 
Orffovy hudební nástroje. Ti nejstarší se 
pochlubili malou hudební pohádkou O 
třech bratřích.  Během programu zaznělo 
mnoho vánočních písní a na závěr jsme 
si zazpívali několik společných. A co naši 
hosté? Na housle nás doprovázela paní 

Martina Pavlisová, na trubku si s námi 
zahrál Josef Dvořák ml., a se svými hol-
čičkami si zazpívala jejich maminka paní 
Monika Ječmínková. Doufáme, že vy, 
kteří jste tam s námi byli, jste si tu před-
vánoční atmosféru peráleckého kostela 
užili s námi. Děkujeme Vám, že jste přišli 
a přejeme Vám, i Vám ostatním, šťastný 
rok 2019. 

Jak jsme čekali na Vánoce … to si 
možná už ani nevzpomínáme. Uteklo 
nám to totiž velice rychle … no jen se po-
dívejte, co všechno jsme měli na práci: vše 
potřebné „nastudovat“ v knize „Čekání 
na Vánoce“, zapalovat svíčky na vlastno-
ručně vyrobeném adventním věnci, mlsat 
zdravé dobroty z adventního kalendáře, 
nalouskat a nasekat ořechy, nastrouhat 
citrónovou kůru, v hmoždíři nadrtit ko-
ření, připravit těsto na perníčky, vykrájet, 
upéct a ozdobit perníčky, umíchat těsto 
na vánočku, umotat a upéct vánočku, vy-
loupat mandle, navléknout ozdoby, ozdo-
bit vánoční stromeček … 

Jak u nás ve školce naděloval Ježíšek … 
vyprávějí naše fotografie. Co k tomu do-
dat? Ježíšek byl opravdu bohatý … u nás 
ve školce jsou totiž samé hodné děti. 
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… a jak jsme nadělovali my zvířátkům 
do krmelce … bude vyprávět zderazský 
krmelec … zvířátka se určitě radovala, že 
jsme jim do krmelce a do krmítka přisy-
pali samé dobroty a jablíčky ozdobili les.

Jak voněla Vánoční kavárnička … zjis-
tili rodiče s dětmi, kteří navštívili ve čtvr-
tek 20. prosince v odpoledních hodinách 
třídu mateřské školy. Trochu tvoření a 
hraní, trochu povídání a zpívání, klid, po-
hoda, a samozřejmě vůně cukroví, kávičky 
a Vánoc. To vše bylo v kavárničce k mání. 

Za MŠ Monika Klofátová

Indiánky z Perálce na florbalo-
vém turnaji

Na florbalový turnaj pořádaný ČEPS 
CUPem jsme se velmi těšili. Náš tým se 
jmenoval Indiánky z Perálce. Ráno 28. 
11. jsme se sešli na zastávce v Perálci, na-
sedli do autobusu a jeli do Skutče. Jeli s 
námi i kluci, aby nám mohli fandit. 

V šatně sportovní haly jsme se převlékly 
do hezkých dresů, které nám vyrobila 
paní učitelka Pérková. A šly hrát první 
zápas, který jsme prohrály. Potom hrál 
někdo jiný a po nich my. Opět jsme pro- hrály. Ale nám to nevadilo, protože nás 

to bavilo a kluci dobře fandili. Šly jsme 
hrát třetí zápas a zas jsme prohrály. Ale 
jen o 2 góly. Bylo to 5 : 7. Byly jsme tro-
chu smutné, ale kluci říkali, že jsme hrály 
dobře. Všechny jsme daly v turnaji aspoň 
jeden gól. Já jsem dala 2 góly. Ondra nám 
přinesl diplom. 

Když jsme se vrátili do školy, všem 
jsme o tom říkali. Turnaj mě moc bavil, i 
když jsme prohrály. 

Beáta Tmějová, 5. ročník

Přišel Mikuláš
5. 12. k nám do školy přišel Miku-

láš, anděl a tři čerti. Všichni jsme se báli. 
Když jsme slyšeli zvonky, tak jsme hned 
utíkali do 1. třídy za paní učitelkou. 

Jeden z čertů si sedl do Adélčiny lavice 
a začal jí psát do úkolníčku a ještě psal na 
tabuli, kde bylo rýsování – z kruhu udělal 
sluníčko. Pak si sedl za stůl paní učitelky 
a zvonil klíči.

Všichni jsme dostali plno dobrot. Čerti 
odešli a my byli rádi, že si nikoho nevzali 
do pekla.

Adéla Třasáková, 5. ročník
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Adventní kalendář
Na začátku prosince jsme vymýšleli 

úkoly do adventního kalendáře, které 
jsme pak během adventu plnili (např. učit 
paní učitelky, přijít do školy jako klauni, 
hodinu hrát fotbal). 5. 12. 2018 k nám 
do školy přišel Mikuláš s čerty a andělem.  
Jeden čert nám kalendář sebral a Mikuláš 
mu řekl, ať ho vrátí tam, kde ho vzal.

Pečeme vánoční cukroví
Jednou za dva týdny máme kroužek va-

ření. Chodí na něj skoro celá škola. 
5. 12. jsme pekli perníčky a vínové cuk-

roví na naši besídku. Když jsme si chtěli 
perníčky ozdobit, trošku jsme to přehnali 

s cukrem, tak to bylo strašně tuhý a vůbec 
to nešlo zdobit. A už vůbec nešlo dělat ví-
nové cukroví, protože se hodně rozpadalo.

Na besídce ale rodičům chutnalo a 
všechno se snědlo.

Už se těším, co budeme dělat příště.
Adam Štrumfa, 5. ročník

Hrátky se sněhem
Konečně nachumelilo. Všichni jsme vy-

razili si hrát se sněhem. Stavěli jsme sně-
huláky, iglú. Taky jsme se koulovali. Já a 
Jindra Pavlis jsme udělali panáčkujícího 
psa. A holky, kromě Adély Ječmínkové, 
která stavěla lišku, stavěly housenku. Petr 
Janko, Petr Edlman a Honza Dvořák sta-
věli iglú. Zbytek kluků se kouloval. 

Hrátky se sněhem byly velmi zábavné. 
Kéž by sníh vydržel co nejdéle.

Filip Moučka, 5. ročník

Vánoce ve škole
Den před školní nadílkou jsme už byli 

natěšení. Já s Domčou a Matesem jsme 
vyplňovali pracovní listy. Prvňáci a třeťáci 
vyráběli ozdoby na stromeček. Stromeček 
byl moc hezký. Byly na něm ještě světýlka 
a slaměné ozdoby.

V pátek před Vánocemi jsme šli do kos-
tela. V kostele byla zima, ale mně to neva-
dilo. Prohlédli jsme si krásně vyřezávaný 
dřevěný betlém. Pak paní učitelka ote-
vřela dveře na schodiště. Vešli jsme na-
horu a byli jsme na kúru. Za doprovodu 
varhan jsme si zazpívali koledy (např. Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kristus Pán). 
Mohli jsme si také zkusit zahrát na var-
hany. Pak jsme šli do školy. Přišli jsme do 
šatny a paní učitelka šla nahoru a říkala, 
že tam nic není. Vešli jsme do třídy a byla 
tam kupa dárků. Byl jsem nadšený

Vašík Sejkora, 4. ročník

V pátek ráno jsme si sedli do kruhu na 
koberec a rozdávali dárky kamarádům. 
Potom jsme šli do kostela zazpívat Je-
žíškovi koledy. Když jsme přišli z kostela, 
bylo pod stromečkem plno dárků. Každý 
jsme rozbalili dva dárky. Nejlepší dárky 
byly dvě krabice Domina a karetní hry 
Výzvy přírody (šelmy, kočky, dinosauři). 
S kamarádem Vašíkem jsme byli rádi a 
objímali jsme se, jakou jsme měli radost. 
Pak jsme si hráli.

Dominik Nešetřil, 4. ročník

Divadlo Z pohádky do pohádky
Ve středu 9. ledna přijel do školy di-

vadelník s pejskem. Když jsme začali 
hrát, tak jsme hráli pohádku O červené 
Karkulce a potom O šípkové Růžence a 
O Rusalce. Potom jsme měli zavřít oči 
a něco si přát, aby se nám to splnilo. A 
možná se nám to splní? Doufáme, že ano!

Matyáš Albrecht, 4. ročník
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Vánoční stromeček paní baronky
V roce 1913 koupila prosečskou polo-

vinu novohradského velkostatku baronka 
Leopoldina Nádherná, dcera továrníka 
Ringhofera, majitele smíchovské Ta-
try a začala jezdit na Posekanec na letní 
pobyty. Jednou, podnícena horováním 
svých pražských známých o romantice 
zasněžených lesů, se rozhodla na své 
zdejší lovecké chatě uspořádat oslavu vá-
nočních svátků. Aby bylo všechno na vy-
soké úrovni  odpovídající společenskému 
postavení a baronskému titulu, vydala se 
již v létě osobně vybrat vánoční stromek. 
Paní baronka ovšem chtěla stromek, jaký 
ještě nikdo jiný neměl, a tak honila ne-
bohého hajného, který ji doprovázel, od 
houštiny k houštině, od mlází k mlází a 
nic jí nebylo vhod. Až pak ho uviděla – 

souměrný, obalený jemnými světlezele-
nými jehličkami, jako nadýchaný, jen se 
třpytil v letním slunci. Ten a žádný jiný! – 
rozhodla a hajného, který se chystal něco 
namítat, vůbec nepustila ke slovu. Aby 
se stromek do zimy neztratil nebo nepo-
škodil, vlastnoručně na něj přivázala ba-
revnou šňůrku a učinila hajného osobně 
zodpovědným za jeho ochranu.

Když přišla zima a blížily se Vánoce, 
paní baronka přijela na Posekanec dohlí-
žet na všechny přípravy. Konečně došlo i 
na stromek. Zabalená v teplém kožichu, 
opět provázená hajným, se na saních vy-
dala pro tu krásu. Přijeli na místo – a paní 
baronku div neranila mrtvice. Barevná 
šňůrka vesele vlála na stromku sice krásně 
souměrném a urostlém, ale holém, bez je-

diné jehličky. Teprve teď se od hajného 
dozvěděla, co jí chtěl říci tenkrát v létě – 
že si za svůj jedinečný vánoční stromek 
vybrala modřín. Protože hajný oprávněně 
předpokládal, že panský hněv se sveze na 
jeho hlavu, měl moudře připravené ná-
hradní řešení. O kus dál ukázal rozběs-
něné paní baronce hezounkou borovičku 
vejmutovku a tak musela chtě nechtě vzít 
zavděk jí, aby nebyla ostuda. Ale protože 
šídlo v pytli neutajíš a lesy mají uši všude, 
zanedlouho se o vánočním stromku paní 
baronky povídalo se smíchem po celém 
polesí a ona také vícekrát Vánoce na Po-
sekanci nepořádala.

Z Prosečských lístků připravila:  
Miluše Rejentová

Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie:
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej 
VI. (Za časů Jiřího z Poděbrad), Petra 
Dvořáková – Dědina, Miroslav Ma-
cek – Saturnin se vrací, František Niedl 

– Návrat mistra, Táňa Keleová-Vasil-
ková – Přítelkyně, Blanka Faltová – Na 
slzy nezbyl čas, Hana Marie Körnerová 

– Hodina po půlnoci, Camilla Läckberg 
– Mořská panna, Ruta Sepetys – V še-
dých tónech, Anne Jacobs – Panský 
dům, Jojo Moyes – Zakázané ovoce, 
Patricia Harman – Porodní bábou proti 
své vůli, Diana Gabaldon – Bubny pod-
zimu, Greg Iles – Natchez v plamenech, 
Dan Simmons – Továrna křiváků
Knihy naučné:
Viola Petra Fischerová – Mengeleho 
děvče, Jiří Olič – Lada, Stanislav Lusk 

– Naše ryby

Knihy pro děti:
   Zdeněk Svěrák – Tatínku, ta se ti po-
vedla, Vlastimil Vondruška – Fiorella a 
Bratrstvo křišťálu, Jana Mališová – Nej-
větší kniha nápadů

Poděkování
Městská knihovna děkuje firmě DIPRO 
za její sponzorský dar, který knihovna 
použila k zaplacení předplatného perio-
dik pro rok 2019 (Naše krásná zahrada, 
Naše krásná zahrada speciál, Náš útulný 
byt).
Knihovna také děkuje všem čtenářům, 
kteří darovali do městské knihovny 
knihy a časopisy.

Informace z městské knihovny
Knihovna zve všechny čtenáře k ná-

vštěvě knihovny. Registrační poplatek 
na rok 2019 je 80,- Kč pro dospělé čte-
náře a studenty, 60,- Kč pro důchodce a 
30,- Kč pro děti do 15 let.
   Výpůjční doba knih jsou dva měsíce. 
Pokud není na knihu rezervace jiným 
čtenářem, výpůjční dobu lze 2x prodlou-
žit, a to přímo osobně v knihovně nebo 
na adrese knihovna@prosec.cz nebo na 
tel.: 469 321 047.

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

Eva Rejentová

Jiří Stivín v Proseči
Díky spolupráci se sborem Českobra-

trské církve evangelické i městem Proseč 
festival Tomáškova a Novákova hudební 
Skuteč rozšířil své působiště a vloni po-
prvé uvedl jeden z koncertů v evange-
lickém kostele v Proseči. Po velkém 
úspěchu, který zde zaznamenal kytarový 
virtuos Lubomír Brabec, se nyní míst-
nímu i přespolnímu publiku představí vý-
znamný český hudebník, multiinstrumen-
talista a skladatel Jiří Stivín.

Tento „hudební alchymista“ je schopen 
hrát na všechny možné i nemožné de-
chové nástroje. „Dokážu hrát na všechno, 
co má díru,“ říká tento multiinstrumen-
talista. Již léta se jeho zájem přelévá od 
vážné hudby k jazzu. „Kromě jazzu mě 
baví muzika předklasická. To je sice 

vážná hudba, ale nevyužívá symfonických 
nástrojů. Jde spíše o předklasickou renesanční 
a barokní ´komořinu´. V ní se mohlo impro-
vizovat a už dopředu se počítalo s tím, že 
ji interpret nějakým způsobem dotvoří, po-
dobně jako v jazzu,“ nachází Stivín podob-
nost mezi styly, které dělí několik staletí. 

Koncertní program s podtitulem Od-
razy a doteky vznikl jako sólový naroze-
ninový recitál k 75. narozeninám, které 
Jiří Stivín oslavil v roce 2018. Současně 
si připomněl i neuvěřitelné, padesátileté 
výročí na hudební scéně. V programu za-
zní ukázky skladeb hvězdné trojice Bach, 
Telemann, Vivaldi i skladby 20. století – 
Petr Eben Semplice, E. F. Burian Ztra-
cené serenády, J. Allain Tři kusy, CH. 
Corea Dětské písně a další. 

V evangelickém kostele v Proseči se 
na vaši návštěvu budeme těšit v úterý  
7. května 2019 od 18 hodin.  Vstupenky 
na koncert koupíte prostřednictvím 
webu vstupenky.skutec.cz. Případně je 
možné si je telefonicky rezervovat na 
odboru kultura a školství MěÚ Skuteč 
(tel.: 731 557 422, 731 557 477).

Za pořadatele festivalu Lenka Frídlová
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Rekordní počet koledníků zaplavil ulice Proseče, Rybné a Miřetína
Celkem 25 skupinek tříkrálových ko-

ledníků se v sobotu dopoledne rozeběhlo 
do prosečských ulic, aby vykoledovali 
peníze na pomoc chudým, nemocným 
a potřebným. Počasí nebylo nic moc, z 
nebe padal mokrý sníh a do toho foukal 
celkem silný vítr, ale to statečné koled-
níky neodradilo a směle se brodili nánosy 
sněhu a zvonili u Vašich domovů. 

Celé stovce malých i velkých koledníků 
upřímně děkuji za jejich nadšení pro dob-
rou věc. Děkuji rodičům, že dětem umož-
nili účastnit se sbírky, díky „holkám“, 
které pomáhali s občerstvením koledníků 
na faře, díky otci Vladimírovi za zázemí, 
díky fotografům za fotky, díky řidičům, 
kteří koledníky vozili a šetřili tak jejich 
unavené nožky, díky Vám za každý peníz 
i za úsměv, teplý čaj a dobroty pro děti.

Díky Vaší štědrosti jsme společnými 
silami vykoledovali v oblasti Hlin-
ska, Skutče, Proseče a Chotovic celkem  
960 939,-Kč. 

Výtěžky jednotlivých obcí jsou ke 
shlédnutí na www.novehrady.charita.cz

Tříkrálové perličky 
Vedoucí skupinky: „Tak děti, máme 

dokoledováno. Zavoláme si odvoz, aby-
chom nemuseli šlapat zpátky do kopce…“

Koledník: „Ale tři králové neměli auto, 
oni měli leda tak koně.“

Vedoucí: „Já ale koně nemám..“
Koleník: „Tak to budeme muset jít 

pěšky…“
V jedné skupince po pěti minutách 

chození fňukla pětiletá kolednice, že už 
jí bolí nohy. Ale hned na to uviděla větší 
kopeček sněhu, hupsla do něj a bylo po 
bolesti. To se za celou hodinu a půl kole-
dování opakovalo ještě několikrát.

Na faru se schází skupinky, které už 
mají odkoledováno, dostávají párek a 
teplý čaj. Vedoucí skupinek společně s 
koordinátorkou uzavírají sázky, kdo letos 
dorazí jako poslední. Jasný tip na vítěze, 
který si prvenství drží již několikátý rok, 
je Jarda se svojí skupinkou, kteří mají na 
starost pečovatelské domy a bytovky u 
školy a evidentně si na koledování dávají 
záležet. Ovšem letos Jardu o pomyslnou 
první příčku připravil Pepa, který se za-
půjčenou lopatou bojoval se závějemi na 
Pasekách a dorazil proto až po poledni.

Skupinka dětí, která koledovala v 
Rybné, se shodla, že nejlepší byl řízek, 
který dostali asi v polovině trasy, a který 
jim dodal energii na zbytek koledování.

„Letos jsme nedostali žádný ovoce!“ řekl 
s úlevou koledník, když si s kamarády 
rozdělovali vykoledované dobroty. 
Na co budou využity vykoledované pe-
níze?
- Rozšíření Domu sv. Josefa v Chotovi-

cích, který je majetkem Oblastní charity 
Nové Hrady u Skutče. V objektu vznik-
nou nové prostory pro zázemí ambulant-
ních a terénních služeb  - kanceláře pro 
vedoucí služeb, sociální pracovníky, pro-

story pro pracovníky a uživatele sociálně 
terapeutických dílen a denního stacionáře 
a zázemí pro pracovníky pečovatelské 
služby a osobní asistence.
- Dar na realizaci humanitárních pro-

jektů v zahraničí – Projekty v Indii: 
kvalifikační kurzy pro nevyučené a ne-
zaměstnané mladé lidi a dětské večerní 
vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora 
nemajetných školáků a vysokoškolských 
studentů v oblasti Belgaum.
- Mimořádné situace – krytí nákladů 

vzniklých při odstraňování následků po-
vodní, požárů apod.

Ludmila Dostálová
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 
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Nejsem obyčejný hodinový manžel 
Jsem JARDA 

 
Chybí vám mužská ruka v domácnosti i okolo domu? 

 Obstarám a zajistím:   
 

údržbu a opravy v domácnosti 
 

stavební, malířské a natěračské práce 
 

zednické a instalatérské práce 
 

sekání, stříhání, kácení a přeprava materiálů 
(tráva, listí, stavební materiál, dřevo) 

 
      
Osobní řidič 

Na cestu k lékaři, na úřad či větší nákup. Nejlépe po 
domluvě předem. Pro příklad cesta Proseč - Litomyšl 
- Proseč včetně hodiny čekání 400Kč.   
 

Tel: 607 820 547         Váš pomocník v nesnázích 

KURZ SEBEROZVOJE ŽENY 
V PROSEČI 

aneb 
III. ROČNÍK SOBOTNÍCH 

SEDÁNKŮ  
NEVYŘEŠENÉ PROBLÉMY NÁM 
KOMPLIKUJÍ LÁSKU, VZTAHY, 

ZDRAVÍ, HOJNOST 
Budeme pracovat ve skupině max. osmi žen  

s danými tématy a odstraňovat fyzické, 
psychické, emoční i energetické bloky  

PROGRAM 
vždy od 9 do 11.30 hod 

• ošetření královských bodů na ruce 
• dechová cvičení za zvuků manter 
• práce s konkrétním tématem, jeho uzdravení, transformace pomocí 

hluboké, řízené relaxace 
• relax s tibetskou mísou, činelkami a koshi zvonkohrou         

TÉMATA  
16. února VZTAH SAMA K SOBĚ    
16. března VZTAH K ROČŮM  

     13. dubna STRACH 
     18. května ODPUŠTĚNÍ     
     22. června SPOLEČNÁ RELAXACE V                                              

 PŘÍRODĚ      
 

 
         

Těší se na vás Kateřina Rouse, Dis. lektorka a terapeutka :-)                            
více info na www.zdravinarukou.webnode.cz (sekce sobotní sedánky)     

přihlášky do 31.1.2019  
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Pozvánka na Prosečské dýchánky
I v letošním roce chystá kulturní komise 

pro prosečskou veřejnost Prosečské dý-
chánky se zajímavými osobnostmi z růz-
ných oborů kulturního a společenského 
života. První letošní dýchánek se usku-
teční ve středu 20. února 2019 a hostem 
dýchánku bude Norbert Schmidt, český 
architekt a redaktor.

Ing. Arch. Mgr. Norbert Schmidt 
(*1975) je architekt, redaktor kulturně 
teologické revue Salve a vedoucí Centra 
teologie a umění při Katolické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
V současné době pracuje v AP atelieru 
Josefa Pleskota, kde se mimo jiné podí-
lel na projektech obnovy Studentského 
kostela Sv. Rodiny v Českých Budějovi-
cích, Kaple Parlamentu České Republiky 
či obnovy pražského dominikánského 
kláštera u Sv. Jiljí. Norbert Schmidt také 
navrhl ostatkovou schránu a úpravu místa 
posledního odpočinku P. Josefa Toufara 
v Číhošti (2015) nebo Nový kříž pro věž 
gotického chrámu sv. Jakuba v Kutné 
Hoře (2016). Napsal mimo jiné knihu 
Přímluva za současnost. Umění v sakrál-
ním prostoru (Triáda 2017), v níž pojed-
nává především o intervencích předních 
českých a zahraničních umělců v akade-
mickém kostele Nejsvětějšího Salvátora u 

Karlova mostu, které tu už deset let jako 
kurátor doprovází.

Další dýchánek se uskuteční v březnu 
a hostem bude RNDr. Zbyněk Pientka, 
CSc., vedoucí Oddělení polymerních 
membrán na Ústavu makromolekulární 
chemie Akademie věd ČR. Se Zdeňkem 
Pientkou budeme mluvit mimo jiné o vý-
zkumu v oblasti plastů a zcela nečekaných 
způsobech jejich využití. Řeč bude také o 
vlivu plastů na životní prostředí.

Kulturní komise vás srdečně zve do 
Staré evangelické školy k příjemnému 
podvečernímu besedování se zajímavými 
lidmi.

   Za kulturní komisi Eva Rejentová 

20. února od 18:30 hodin
ve staré evangelické škole
Povídání s architektem, redaktorem kulturně teologické revue Salve 
a vedoucím Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Norbertem Schmidtem
o hloubce prostoru, paměti míst a staveb, tíživém stavění či osvobozujícím 
bourání, vrstvení starých a nových cihel, zkrátka rozvíjení, či betonování 
tradice a dalších věcech, které každý zná.                     ...vstupné dobrovolné...

Nabídka zaměstnání 
MAVI s.r.o.

Firma MAVI s.r.o. přijme
zaměstnance na pozici:

Vedoucí skladu/expedice 
- plný úvazek, práce na HPP
- mzda od 18.000 - 20.000,- Kč
Náplň práce: 

- podílet se na práci pro švadleny
- vedení skladu, expedice
- částečná obsluha e-shopu
- práce s PC, ŘP skupiny B
- nástup je možný ihned
Více informací:

- telefonicky na čísle 739 271 555
- osobně na adrese Nové Hrady 55
- e-mailem na info@byluci.cz
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NÍČ  BE ÁNA LT

ź víno od Ševce
ź pivo z Poličky
ź klobásky od Zídků
ź tombola
ź tanec standardní 

i nestandardní

BLACK
&

WHITE
dress code

Taneční

škola

Pátek 1.3.2019 - 19:30
Společenské centrum Sokolovna v Proseči

Českobratrská církev evangelická v Proseči 
a poličský seniorát ČCE pořádají

Předprodej vstupenek:
Lékárna Dobromysl – Proseč

vstupné 100,- Kč

BIG BAND CHRUDIM
Memory Band

(doporučujeme)


