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Nové obleky pro JSDH Proseč

Město Proseč se snaží pravidelně
materiálně zajišťovat a dovybavovat
svou JPO III tvořenou členy SDH
Proseč. Jsme si vědomi skutečnosti, že
požární ochrana našeho města a jeho
okolí je postavena především na dobrovolnické činnosti a tito dobrovolní
hasiči mnohdy nasazují to nejcennější
co mají, své životy. Stejně to vnímá i
Pardubický kraj, který podpořil dotací
ve výši 54 tisíc korun pořízení 6 kusů
profesionálních zásahových obleků,
Patriot Elite s kevlarovou výztuží pro
naši jednotku. Celkové náklady na
pořízení 6 obleků jsou 100 tisíc korun,
zbývající prostředky doplácí město
Proseč ze svého rozpočtu.

Veřejné osvětlení Česká Rybná

Mnoho občanů si již všimlo, že v
České Rybné probíhají od léta zemní
práce. Realizují se zde hned 2 velké
stavební akce společně. První akcí je
přeložka elektrického vedení NN do
země, kterou hradí společnost ČEZ
a druhou akcí je realizace nového veřejného osvětlení, kterou hradí město
Proseč. Zhotovitelem obou akcí je
firma VČE-montáže, která zvítězila ve
veřejné soutěži. V rámci nového veřejného osvětlení bude položeno do země
12 km nových kabelů a postaveno 79
nových LED svítidel s teplotou chromatičnosti 2700K.
Celkové náklady projektu města jsou
3,8 mil. korun, na akci se podařilo získat dotaci ve výši 617 tisíc korun z programu EFEKT Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Projekt by měl být dokončen do června 2020.
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Nový dopravní automobil pro SDH Záboří
Město Proseč usiluje, jako zřizovatel
JPO III a JPO V na svém území, o získání finančních prostředků na pořízení
zcela nového dopravního automobilu
pro SDH Záboří (JPO V). Automobil
by měl být určen k přepravě osob a techniky. Členové sboru jsou aktivní, úspěšní
v práci s mládeží a mají velmi dobré výsledky v požárním sportu, to je hlavní
důvod, proč chce město v následujících
letech tyto aktivity podporovat.
V současné době má město přislíbenou
dotaci na nový automobil z Ministerstva
vnitra ve výši 450 tisíc korun, její přidě-

lení závisí na schválení státního rozpočtu
ČR. V případě získání dotace z MV
máme dále přislíbenou druhou dotaci ve
výši 300 tisíc korun z rozpočtu Pardubického kraje. Zbývající prostředky je připraveno doplatit město Proseč ze svého
rozpočtu. Náklady na pořízení nového
automobilu s úpravou pro SDH jsou asi
1 mil. korun.
Pokud se vše vydaří, bude to za 142 let
poprvé v historii, kdy bude mít Sbor dobrovolných hasičů Záboří svůj automobil,
a to již v příštím roce.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Město Proseč spouští participativní rozpočet

Rada města Proseč připravila a schválila
podmínky pilotního projektu „Participativní rozpočet 2020 v Proseči“.
Participativní rozpočet umožňuje, aby
se občané zapojili do rozhodování o penězích v rozpočtu a pomohli tak rozvoji
své obce. Základním principem je, že
město vymezí každý rok část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají
návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve
městě v následujícím roce vylepšit.
Rada města Proseč navrhla pro rok
2020 alokovat celkem 700 tisíc korun
z rozpočtu na projekty vybrané v rámci
participativního rozpočtu. Pro každou
místní část je vyhrazena částka 100 tisíc
korun. O způsobu využití této částky mohou rozhodnout přímo občané na základě
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předložených návrhů. Základní podmínkou je, že všechny projekty musí být realizovány ve veřejném prostoru a být využitelné širokou veřejností. Na webových
stránkách a v příštím čísle zpravodaje
bude umístěn formulář, pomocí kterého
budou občané moci podávat písemně své
návrhy. Termín pro podání návrhů bude
do 31. ledna 2020. Předkladatel by měl
být vždy připravený si svůj návrh obhájit
před Komisí rozvoje města Proseč.
Komise všechny podané návrhy posoudí z hlediska finanční náročnosti, složitosti (např. projektová dokumentace,
povolení) a především z pohledu, aby vybrané projekty prospěly a přinesly užitek
co největšímu počtu občanů.
Jan Poslušný, radní města Proseč
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Skauti slaví 30 let svobodné činnosti

V listopadu letošního roku si budeme tokrát komunistickým režimem, který se mladých lidí v této zemi?
připomínat 30 let od sametové revoluce a s v únoru 1948 převratem ujal vlády v naší
Odpověď je vcelku jednoduchá. Každá
tím souvisí velmi úzce i 30 let svobody pro zemi. Mnoho skautských oddílů přechází totalita likviduje svobodnou občanskou
skautské hnutí v naší zemi.
do ilegality, mnoho skautů si vysloužilo společnost, každá totalita potřebuje mít
Před 30 lety, přesně 2.12.1989, se usku- věznění a v několika případech i smrt za pod svojí kontrolou činnost spolků a přetečnilo v Městské knihovně v Praze spon- svoji ilegální činnost. Nastává nucená dva- devším výchovu mládeže.
tánní shromáždění skautů a byla zde také cetiletá odmlka činnosti.
Budeme si připomínat 17. listopad
následně vyhlášena obnova skautské orgaK uvolnění dochází po Pražském jaru jako Den boje za svobodu a demokracii a
nizace. Od tohoto okamžiku se začala psát 1968, kdy politická situace v naší zemi je třeba si opět připomenout, že bez svonová etapa tohoto hnutí v naší zemi.
umožňuje krátké nadechnutí všech odda- body není demokracie a bez demokracie
ných
a zapálených skautů. Toto nadech- není svobody. Tyto dvě věci jsou vzájemně
Je zajímavé se zamyslet nad tím, jakým
nutí
bylo
ovšem velmi krátké, trvalo pouze podmíněny a v zájmu nás všech je, aby byly
vývojem skauti v této zemi procházeli od
do
roku
1970.
Po srpnu 1968, okupaci naší dodržovány, upevňovány a rozvíjeny. Bez
svého vzniku v roce 1912.
země armádami Varšavské smlouvy a ná- těchto dvou hodnot není svobodné společPo roce 1918, po vzniku nové českostupu normalizačního procesu komunis- nosti a stojí za to tedy o ně usilovat. Skautslovenské republiky, prožíval skauting
tické vlády dochází k opětovné postupné li- ské hnutí se snaží svým programem přispínebývalý rozmach a těšil se přízně prvorekvidaci činnosti oddílů na dlouhých 20 let. vat k rozvoji hodnot, jako je spravedlnost,
publikové společnosti. Nemalou měrou se
K poslední obnově skautingu v naší zemi pravda, slušnost, vzájemná spolupráce a
také podílel na vzniku a rozvoji mladého
došlo
právě po listopadu 1989 a toto hnutí snad i tímto přispívá k rozvoji zdravé spostátu uprostřed Evropy. Toto období trprožívá
nyní nejdelší období svobodné čin- lečnosti.
valo v podstatě 20 let do roku 1939, kdy
nosti
od
svého vzniku.
po zabrání naší země nacistickým NěmecV Proseči si chceme připomenout 30.
kem nastávají skautským oddílům krušné
Tento výčet historických souvislostí se výročí 17. Listopadu 1989 koncertem. Vychvíle a nakonec 28.10.1940, z rozhodnutí také přesně shoduje s osudy skautského stoupí zde folková skupina EPYDEMYE,
K.H.Franka byla skautská organizace roz- střediska zde u nás v Proseči. Podrobnosti která se ve své tvorbě zabývá historickými
puštěna a zakázána. Z řad skautů se rekru- byly již dříve publikovány a tak je zde ne- tématy z naší novodobé historie, jako je
tuje mnoho protifašistických bojovníků a budeme nyní uveřejňovat, budou také uve- například atentát na Heidricha, proces s
odbojářů.
řejněny na webových stránkách střediska Miladou Horákovou, oběť studenta Jana
Palacha a další.
Po osvobození vlasti, v roce 1945, do- http: //junak-prosec.cz/
chází k opětovnému rozmachu skautingu,
Je zapotřebí se ptát proč tomu tak bylo?
Srdečně Vás tedy zveme na společnou
ale na pouhých 5 roků do roku 1950, kdy Proč všechny totalitní režimy takovým připomínku Dne boje za svobodu a demoje skautská organizace rozpuštěna, ten- způsobem likvidovaly práci pro výchovu kracii.

Sokolovna Proseč

7. 12. 2019 od 17 hod.

Pořádají Skauti Proseč ve spolupráci s Městem Proseč. Vstupné dobrovolné.

Koncert se koná ke 30. výročí 17. listopadu 1989.
1939 — 1989 — 2019
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Postavme školu v Africe

Skauti z Proseče se ve spolupráci s Člověkem v tísni i letos zapojili do sbírky
Postavme školu v Africe. Díky sbírce
Postavme školu v Africe mohou děti, především v Etiopii, chodit do školy. Nově
bude vystavěno 10 speciálně pedagogických tříd pro děti se speciálními potřebami. Projekt Člověka v tísni tak umožní
vzdělání všem dětem bez rozdílu. Speciální třídy budou moci navštěvovat jak děti
s fyzickým postižením, poruchou sluchu,

zraku, učení, tak dívky i děti z chudých
Letos se nám podařilo vybrat 15.961
rodin.
Kč. Děkujeme!
Ve skautském stanu byla otevřena kaVanda Šlechtová
várna s domácími dorty a zákusky, bylo
opravdu z čeho vybírat. Prosečští skauti
jsou známí i přípravou palačinek, které
pro hosty připravovaly skautky a světlušky
z prosečského oddílu. Zakoupením dortu,
kávy, palačinek návštěvníci automaticky
přispěli na sbírku Postavme školu v Africe.

Francie v Ergotepu

Říjen, pro mnohé znamení blížícího se
podzimu. Pro jiné však spousta nových
možností. Zajímá vás, o čem bude naše
nová reportáž?
V polovině října navštívili Ergotep,
družstvo invalidů v Proseči studenti
ERTS – Krajské školy sociální práce ve
Francii, konkrétně z města Olivet. Návštěva proběhla v rámci družby Pardubického kraje s francouzským Centre-Val
de Loire, což je jeden z 13 francouzských
metropolitních regionů. Spolupráce se
týká projektů v sociální oblasti a vzdělávání. Návštěva trvala týden. Studenti se
v rámci návštěvy Pardubického kraje podívali každý den do jednoho sociálního
podniku.
Již mnohokrát jsme zmiňovali, jak důležité je téma partnerství ve sféře byznysu, tentokrát tomu nebylo jinak. Do
Ergotepu zavítalo 10 studentů Krajské
školy sociální práce, z 3. ročníku oboru
technický vychovatel, jak tento obor ve
Francii nazývají. U nás se jedná o obor
Sociální práce. Spolu s nimi přijely také
2 tlumočnice z Francouzské aliance, která
je partnerem projektu. Každá cesta má
svůj smysl, proto ani tato návštěva nebyla
výjimkou. Již dlouhodobě spolu zástupci
Francie a Pardubického kraje spolupracují.
Jaký byl program jejich dne v Ergotepu? Dopoledního bloku se ujal Bc. Petr
Herynek, předseda družstva. Představil
integrační sociální podnikání v ČR, jeho
fungování a činnosti družstva invalidů
Ergotep. Důležitým bodem bylo předsta-
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vení projektu Ergoprogress, sociální inovace. O čem projekt pojednává, jaké podniky jsou do průběhu zapojeny a zároveň,
co je hlavním cílem. Nechyběla důležitá
terminologie, pojmy, ale také segmentace
ISP OZP a samotné role Ergoprogressu.
Závěrem dopoledního programu si návštěvníci prošli objekt Ergotepu a seznámili se s jeho činnostmi v praxi.
Odpolední program zahájila Klára
Hegerová, vedoucí střediska integrace s
tématem Komplexní integrace, ve které
byl kladen důraz na začlenění člověka na
trh práce. Jaké mohou nastat komplikace
a zároveň, jak je co nejlépe řešit. Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní
formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do společnosti.
Se svými mnohaletými zkušenostmi
navázala Petra Černá, ředitelka útvaru
personalistiky s tématem Integrační personalistika. Vám tento pojem nic neříká?
Integrační personalistika řeší začleňování
a zaměstnávání osob zdravotně postižených a jejich integraci do pracovního
prostředí. Její důležitou součástí je kromě
mnoha podpůrných mechanismů také va-
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riabilita pracovních úvazků. Jistě nikoho
nepřekvapí fakt, že neodmyslitelným
článkem je příprava k práci, vzdělávání a
podpůrné činnosti i po dobu zaměstnání
v podniku, což také v průběhu témat zaznělo. Nejlepším příkladem je však praxe,
proto byla obě témata odpoledního bloku
doplněna praktickými příklady a zkušenostmi z pracovního života Kláry Hegerové a Petry Černé.
Obě zainteresované strany si velmi
dobře uvědomují, jak důležitá je spolupráce. Díky novým kontaktům, jsou tu
nové možnosti a výměna zkušeností v
dané oblasti. Jsme velmi rádi, že vzniká
snaha vytvářet takovéto přeshraniční komunitární projekty, které dávají velký
smysl.
Začátkem jarních měsíců v roce 2020
se chystají zástupci Ergotepu, družstva
invalidů do Francie, aby zde načerpali
nové informace. Určitě budeme o jejich
cestě informovat. Velmi důležité je chytit
nový vítr do plachet, s čímž v této spolupráci samozřejmě počítáme.
Jan Forbelský
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Vlastimil Vondruška – Duch znojemských katakomb, Zuzana Nováková –
Přítel Stesk, Jan Štifter – Sběratel sněhu,
Luděk Kabát – Poslední zastávka Peklo,
Jana Klimečková – Kočárová cesta, Jitka Prokšová – Slupky minulosti, Darina Hamarová – Slzy muže, Robert
Bryndza – Smrtící tajnosti, Tami Hoag
– Ledové srdce, James Patterson – Patnáctý skandál, Citlivé místo, Mary Higgins Clark – Melodie stále zní, Mirja
Hein – Vyprahlá země, Jillian Cantor
– Ztracený dopis, Paula Daly – Co jsi to

za matku?
Naučná literatura:
František Emmert – Holocaust, Paul
Roland – Život v Třetí říši
Knihy pro děti:
Jiří Martínek – Naší republice je 100 let,
Arnošt Goldflam – Hledání ztraceného
tatínka, Daniela Krolupperová – Polštářoví podvodníci, Aneta Františka Holasová – Kde domov můj: Příběh hymny,
Zuzana Pospíšilová – Máš nadání na
hádání, Petra Braunová – Johana s hlavou v oblacích, Petr Stančík – Jezevec
Chrujda ostrouhá křen, Alena Morn-

štajnová – Strašidýlko Stráša, Michaela
Fišarová – Kája a Claudie: Hra na štěstí,
Pavel Brycz – Neboj se, vždyť máš česnek, Jeff Kinney – Deník malého poseroutky (1. – 10. díl)

Právě vychází kalendář
Toulovcovy Maštale

Kalendáře Sdružení obcí
Toulovcovy Maštale na rok
2020 jsou k dostání v prodejnách DROPA - Luboš Mundil
a Kadlec a spol. s r.o. Dále ho
můžete zakoupit v Turistickém
informačním centru, které je
otevřené ve všední dny od 7:30
do 16:00 na adrese Borská 125.
Cena kalendáře je 69 Kč.

Hvězdný advent v Proseči

Klub Hnízdo Proseč, spolek P.A.S.E.K.Y - 2017 a město
Proseč opět spojili své síly a společně pro vás připravují akci,
která byla v loňském roce velmi úspěšná. Nenechte si ujít
Hvězdný advent v Proseči v sobotu 30. listopadu 2019 od
10 do 17 hodin na prosečském náměstí Dr. Tošovského.
Můžete se těšit na prodej tradičního vánočního zboží a doprovodný kulturní program. Se svými vánočními písněmi vystoupí Náhodné seskupení Naživo a prosečský pěvecký sbor
Červánek. Speciální vánoční vystoupení pro tuto akci secvičuje také prosečská taneční dětská skupina MitriX. V prodeji
bude opět nový prosečský betlém nebo prosečské tiskoviny a
knížky.
Spolek Klub Hnízdo Proseč připomene tradiční vánoční
zvyky a obyčeje. Opět společně postavíme Prosečský betlém
a připravíme zimní stromeček s krmením pro ptáčky. Budete
si moci zakoupit lístky a zúčastnit se losování vánoční tomboly. Nebudou chybět vlastnoručně vyrobené lampičky.
Spolek P.A.S.E.K.Y - 2017 se od 14 hodin pokusí o nový
český rekord, v pořadí už třetí, který je nazván Vánoční Pasecký strom. Živě z Pasek zase rozsvítíme Vánoční hvězdu
na rozhledně (český rekord z roku 2017), která v současné
době prochází rekonstrukcí, aby nám mohla příštích několik
let v tomto krásném čase svítit nad Prosečí. Na závěr celého
adventního dne si společně rozsvítíme náš krásný živý Vánoční Prosečský strom na náměstí. Zažijte společně s námi
jedinečnou atmosféru adventu v Proseči. Těšíme se na Vás.
Pořadatelé akce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Projektový den v ZŠ a MŠ Perálec – Lesní zvířata

Ve středu 16. října 2019 proběhla
na městském úřadě již tradiční slavnost „Pasování na rytíře řádu čtenářského“. Třicet žáků druhých tříd pasoval osobně toulavý rytíř Toulovec
z Toulovcových skal. Malí čtenáři
dostali Rytířský řád čtenářský, knížku,
sladkou medaili a průkazku do městské knihovny, kde si mohou celý rok
zdarma půjčovat knihy a časopisy. Pasovaní čtenáři rytíři Toulovci slíbili, že
budou číst rádi a pravidelně, ke knížkám se budou chovat hezky a opatrně
a knížka se stane jejich kamarádem.
Eva Rejentová,
vedoucí městské knihovny

Dne 10. 10. 2019 proběhl v perálecké
škole projektový den. Děti se více seznamovaly s lesními zvířaty. Velkým překvapením pro ně byla návštěva pana Šulce
a jeho zvířecího doprovodu (výra, káně,
čápa, orla, lišky a jezevce). Poté všechny
získané poznatky zpracovávaly ve skupinách. Vznikly tak krásné plakáty a příběhy.
Za MŠ a ZŠ Perálec
Mgr. Marie Dvořáková
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Pasování na rytíře
řádu čtenářského
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Z historie ochotnického spolku v Proseči III.

Píše se rok 1961 a právě končí plesová
sezóna. Co přinese tento rok divadelním
ochotníkům? Podíváme se do divadelní
kroniky.
Hned po plesové sezóně začal soubor
opět pracovat. Tentokrát byla vybrána hra,
aby našim lidem připomněla válečná léta,
abychom nikdy nezapomněli miliónových
obětí druhé světové války. A protože květnové dny nám připomínají konec války,
byla premiéra stanovena právě na měsíc
květen 1961.
Kus byl opět dobře sehrán a spokojenost
byla oboustranná. Představení se zúčastnilo 214 spokojených diváků.
Opis plakátu:
Divadelní soubor OB Proseč
Uvede hru Y. Noe
DNES VEČER PŘIJDE PŘÍTEL
divadelní hra o třech jednáních
Výprava scéna kolektivní Režie V.
Vobejda
Hrají: F. Háp, D. Vobejdová, M. Seidl,
V. Vobejda, J. Novák, Z. Novák, J. Háněl, E. Walterová, J. Seidlová, J. Morávek, M. Křiklava, O. Matura, J. Josef, Sl.
Nováková, a další.
Ale to již čekal soubor další úkol – estráda. Dne 8. května 1961 odjel celý soubor zvláštním autobusem do Ronova, aby
asi dvacetiminutovým programem přispěl
do velkého estrádního pásma, kterého se
měly zúčastnit všechny soubory, jež účinkovaly na přehlídce divadelních souborů.
Pro nás to bylo tím obtížnější, protože
jsme měli mnoho práce s nácvikem hry
„Dnes večer přijde přítel“, a tak byla otázka,
co do této estrády zařadit. Bylo rozhodnuto vybrat osvědčené vlastní estrádní výstupy a pro tento úkol se rozhodla pětice:
Václav Vobejda, jeho bratr Alois, Josef
Novák, Drahomíra Vobejdová a Miroslav
Seidl.
(Pamětníci určitě vzpomenou, co to byly
vlastní estrádní výstupy. Nezapomenutelný
výstup po představení, pro své kolegy „Labutí jezero“ v podání J. Stodoly jako černého
labuťáka, jenž bravurním skokem v podvlékačkách přistál mezi labutě, tančící kankán v
podání D. Vobejdové, J. Hápové a E. Pohorské.) pozn. autora
Po příjezdu nás čekalo veliké překvapení.
Pořadateli nám bylo oznámeno, že kromě
divadelního souboru Slatiňany se jiné soubory nedostavily a že budeme muset program prodloužit alespoň na hodinu. Sál
místní sokolovny byl naplněn do posledního místa a každý sem přišel s úmyslem
dobře se pobavit. Týž úkol dostal i soubor
ze Slatiňan.
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„Setkání přátel“ Tak se nazývala tato es- sečské podniky.
tráda, ve které se měli lidé zasmát a samoVečer pak bylo uvedeno představení,
zřejmě navnadit na týdenní divadelní pře- které bylo přijato kladně, ale my sami
hlídku souborů chrudimského okresu.
jsme cítili, že jsme zůstali svému výkonu
Úderem osmé hodiny zazněla znělka hodně dlužni. Projevila se velká únava a
divadelního týdne a po uvítacím pro- vypětí z minulých měsíců protože příprava
jevu představitele divadelního souboru z dvou divadel a estrády nás hodně vyčerRonova se ujali programu divadelníci ze pala. Přes to výkon babičky v podání paní
Slatiňan. S rozechvěním jsme sledovali Marie Bártové byl označen jako výtečný a
pokusy jejich konferenciéra prodloužit byla odměněna cenou za nejlepší předstaprogram na stanovenou jednu hodinu. To vitelku ženské role vůbec.
se jim také skutečně podařilo. Měli úspěch
Tolik z prosečské ochotnické kroniky.
a program se líbil. Potom byla vyhlášena Příště si povíme něco o vzniku festivalu
přestávka a byla řada na nás.
„Proseč Terézy Novákové“ v roce 1961.
Měli jsme obavy, jak to všechno doSvatopluk Václav Vobejda
padne. Ale již úvodní vlastní báseň D. Vobejdové měla živý ohlas v hledišti. A pak
Koutek naší kronikářky:
již to šlo jedno jedno za druhým. ObecenKolajová studánka
stvo se bavilo výborně a tak z nás veškerá
Jdeme-li od Křížového smrku, u ktetréma opadla. Největší úspěch celého verého
byl počátek obecní cesty k Marčera dosáhl výstup V. Vobejdy „Vašíček“,
těnicím,
jdeme lesem zvaném Sušiny,
který se musel třikrát opakovat. Tento výpřejdeme Bublavý kopeček, pod nímž
stup byl také v anketě diváků vyhlášen jako
na levé straně, takřka v koleji, uvidíme
nejlepší. Aniž jsme pozorovali, prodloužil
čistou pramenitou vodu v malém pose náš celý výstup déle jak na hodinu. Nálokruhu, od níž stále odtéká pramínek
lada byla výborná a po ukončení nám kde
vody. Je to Kolajova studánka. Když
kdo blahopřál. Dostali jsme od domácích
zde v roce 1813 táhli Rusové do boje
pořadatelů krásnou kytici, kterou jsme
proti Napolenovi, zastavili se u ní, pili
rozdělili a vhodili mezi milé obecenstvo.
a velice si pochvalovali její vodu. Od
Po programu následovala přátelská veseté doby si lidé studánky více všímali
lice, a tak jsme se vraceli domů až ve 3 hod.
a
tuto událost udržovali v paměti.
ráno druhý den.
Kromě studánky je v tomto lese, který
Estráda byla sice fotografována, ale dopatří k obci Martěnice, zvláštní rozvodí,
choval se pouze jeden nepovedený snímek.
zvané „U tří studní“ nebo „U váhy vod“.
Program estrády:
V nadmořské výšce 700 m vzniklo rozvodí mezi Labem a Dunajem. Potůček,
1. Mé město – báseň Drahomíra Vobenazvaný „Hadí“, jenž se vine ke Svaté
jdová
Kateřině,
protéká obcí Borovou, Sád2. Ovoce – pantomima Václav Vobejda
kem a u Borovnice se spojuje s řekou
3. Příhoda se svíčkou – sólo výstup Alois
Svratkou, která odvádí své vody do
Vobejda
řeky Dyje, Dyje do Moravy, Morava do
4. Vašíček – V. Vobejda, M. Seidl (klavír)
Dunaje a ten do Černého moře. Druhý
potůček - „Martěnický“ teče rozhraním
5. Cesta ze Silvestra – pásmo anekdot,
dvou bývalých panství – NovohradA. Vobejda
ského a Rychmburského, dělí obce
6. „Ztratila se kočka“- parodie V. Vobejda,
Františky
od Martěnic a pod Kutřínem
J. Novák
se spojuje s Krounským potokem, ten
A za čtrnáct dní po estrádě odejel náš
dává vodu Novohradce, Novohradka
soubor znovu do Ronova, aby sehrál CaChrudimce, Chrudimka Labi a Labe
sonovu hru: „Stromy umírají ve stoje.“
Severnímu moři. Takových míst není
Do Ronova jsme jeli již ráno. To nás
mnoho a tím jsou zajímavější.
přivítala místní dechová hudba a na malé
Pozn. Ke Kolajově studánce se dostaslavnosti na náměstí se občané Ronova
nete také opačným směrem, tj. z Mara okolí seznámili s námi a zástupci patinic po lesní cestě vedoucí na silnici
tronátů nám byly předány upomínkové
Proseč – Borová. Asi po 60 m cesty lesem,
dárky. Od místní ČSČK (Československý
uvidíte na pravé straně tuto studánku.
svaz Červeného kříže) jsme dostali krásný
Je opatřena stříškou a pro lepší přístup k
dort a my jsme jim zase dali na oplátku
vodě i zábradlím. Zastavit se u ní, určitě
řezbářsky zpracovanou dřevěnou mísu.
za to stojí
Navíc jsme místnímu ochotnickému souPodle martinické kroniky připravila
boru darovali žehličku a soupravu dýmek.
Miluše Rejentová
Všechny tyto předměty nám daly naše pro-
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Milí žáci, vážení rodiče a spoluobčané,

školní rok 2019/2020 je v plném proudu. Úspěšně jsme ho zahájili především díky dobré přípravě všech učitelů školy i školky,
ale i díky všem dalším pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům.
Uvedu zde několik čísel: 17 žáčků začalo navštěvovat 1. třídu,
30 žáků se v devátém ročníku připravuje na střední školu, 15
žáků k nám přestoupilo z jiných škol a z toho 10 do 6. ročníku.
Celkově naší školu nyní navštěvuje 239 žáků, z toho 119 na 1.
stupni a 120 na 2. stupni. 26 dětí bylo nově přijato do mateřské školy, 20 dětí se připravuje v předškolní třídě na školní docházku a celkem je v mateřské škole 77 dětí.
Také řady našich zaměstnanců se mírně obměnily. Michaela
Vostrčilová odešla na mateřskou dovolenou a Libor Michálek
se rozhodl pro změnu zaměstnání. Jménem všech zaměstnanců

školy mu děkuji za práci, kterou dělal především pro naše děti
a přeji mu, aby se mu v životě nadále dařilo. Učitele v mateřské škole doplnila paní Eva Prášková a Jana Vaňousová, která v
minulém školním roce dokončila studium vyšší odborné pedagogické školy. Řady našich pedagogických asistentek rozšířily v
ZŠ paní Eliška Košňarová, Leona Kynclová, Marie Rejmanová,
Zuzana Schejbalová a v MŠ Iva Tulachová. V mateřské škole
dělá nově uklízečku paní Lucie Šibravová a v základní škole paní
Blanka Javůrková.
Děkuji kuchařkám školní jídelny, které na konci minulého
školního roku přišly s nápadem udělat žákům oběd v přírodě.
Svůj nápad dovedly do zdárného konce a přes mnohé komplikace nám tak zpestřily na začátku září naši každoroční akci „Závod lesní krajinou“.
Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč

PRVŇÁČCI

ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU

V pondělí 2. září 2019 jsme ve škole přivítali naše nové prvVe čtvrtek 5. září 2019 proběhla tradiční sportovní soutěž
ňáčky.
„Závod lesní krajinou během a na kole“.
Za krásného slunečného počasí odstartovali celkem 104 závodníci – 21 cyklistů a 83 běžci na známých tratích v lese za
„Pánovým kopcem“.
Cyklisté absolvovali asi 7 km dlouhou terénní cestu mezi Prosečí a Posekancem. V kategorii chlapců zvítězil Tomáš Král z 9.
A třídy, mezi děvčaty dojela na prvním místě Kristýna Kohoutková ze 7. třídy.
Běžci běželi na trati dlouhé asi 2 km. V jednotlivých ročnících
zvítězili v 6. ročníku David a Andrea Lacmanovi, v 7. ročníku
Kryštof Klíma a Miloslava Janková, v 8. ročníku Antonín Odehnal a Anežka Jánová a v 9. ročníku David Sodomka a Veronika
Janková.
K pěknému zážitku z celého sportovního dopoledne přispěly
i paní kuchařky naší školní jídelny, které nám servírovaly oběd
přímo v lese.
Dík patří také žákům a učitelům, kteří se podíleli na organizaci závodů jako rozhodčí přímo na trati.
Mgr. Jan Stodola
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GO PROGRAM 6. A

Ve dnech 9. – 11. 9. 2019 jsme společně prožili tři dny v
krásné přírodě uprostřed dětského tábora Barrandov v rámci seznamovacího a zážitkového pobytu Go program, který pro nás
připravila paní učitelka Romana Pešková.
V pondělí nám sice počasí nepřálo, proto jsme hráli různé hry
v tělocvičně základní školy a v 11 hodin jsme jeli autobusem
směr tábor. Po obědě již bylo krásně, tak jsme společně prožili
spoustu venkovních aktivit včetně táboráku a noční hry.
Další den jsme dopoledne strávili v lanovém parku, kde si děti
vyzkoušely hrát různé týmové hry. Odpoledne pro nás připravily
zajímavý program paní psycholožka Iva Košňarová s metodičkou prevence Hankou Mrkosovou. Měli jsme čas si zahrát fotbal, stolní tenis i lovit raky v řece. Na druhou noční hru se děti
moc těšily.
Poslední dopoledne jsme si zastříleli z luku pod dohledem
pana učitele Jana Stodoly. O jídlo a pitný režim se nám velmi
dobře postarala Blanka Stodolová. Děkujeme.
Třídní učitelka 6. A, Mgr. Veronika Roušarová

PREVENTIVNÍ ZUBNÍ PROGRAM

Na 1. stupni školy se 10. září konal preventivní zubní program.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY

aneb Znám já jeden krásný zámek

Pod tímto názvem proběhl letošní 29. ročník festivalu Jičín město pohádky. Ten zaměřil pozornost ke krajině Českého ráje
s jeho skalními městy, hrady, zámky, romantickými rozvalinami,
k nimž se vážou pověsti, pohádky i příběhy slavných osobností.
V historickém centru města se rozložilo středověké podhradí s
řemesly, a to nejen s jejich předváděním, ale i s didaktickou částí
(výkladem o životě ve středověku). Celé třídy se tak mohly zapojit a řemeslné aktivity si vyzkoušet.
I my jsme se opět velice rádi tohoto festivalu 12. září 2019
zúčastnili. Již tradičně sem jezdíme s našimi pěveckými sbory,
abychom se podíleli na kulturním programu. Členové Prosečánku i Červánku si zde mohli zazpívat na hlavním pódiu na
Valdštejnově náměstí, kde předvedli svůj koncertní program
včetně Otvírání studánek.
Moc pěkně se nám tu vystupovalo, vše bezvadně fungovalo,
pořadatelé měli pro nás vše perfektně připravené. Dle ohlasů diváků se náš program líbil, takže můžeme být spokojeni. SamoGO PROGRAM 6. B
zřejmě jsme si užili i následný rozchod-vždyť jenom těch dobrot
Ve dnech 11. až 13. září si 6. B prožila Go program v dětském kolem! Linie nelinie, vše bylo třeba ochutnat.
táboře Barrandov.
Také jsme pokoukali vystavené krámky, prostě jsme si užili
Za krásného podzimního počasí jsme si užili venkovní hry, výlet se vším všudy.
aktivity s paní psycholožkou Ivou Košňarovou a paní učitelkou
Rozhodně můžeme doporučit, pokud byste si chtěli příští rok
Hankou Mrkosovou i dvě noční hry. Někteří z žáků si stíhali zaudělat zářijový výlet, tak Jičín je to pravé.
hrát stolní tenis, fotbal, přehazovanou i houbařit či hledat raky
Celý text si můžete přečíst v časopisu Šotek.
v řece Krounce. Naše velké poděkování patří paní učitelce RoZa PS Prosečánek a Červánek Zuzka Roušarová,
maně Peškové za vedení celého programu.
Nina Sodomková
Třídní učitel Mgr. Petr Košňar
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ARCHEOLOGIE V 6. ROČNÍKU

Žáci 6. ročníku mají v rozvrhu mimo jiné i nový předmět - dějepis. V úvodních hodinách se seznamují s nejrůznějšími pojmy,
které s tímto předmětem souvisí. Mezi jeden z nich patří i archeologie.
Aby si mohli co nejvíce představit práci archeologů, sami si
ji vyzkoušeli. Ve středu 18. 9. 2019 se postupně dívky a pak
chlapci vydali na archeologické pracoviště v areálu školy. K
tomu jim dobře posloužilo velké dětské pískoviště.
Žáci předem rozděleni formou losování do šesti skupin a
vybaveni potřebnými pomůckami, zápisovými bloky, psacími
potřebami i záznamovými zařízeními (mobily), motyčkami,
štětečky… se s velkým nadšením pustili do hledání pozůstatků
minulých časů. A tak postupně nalézali různé artefakty, čistili je,
popisovali, fotili, sestavovali do původního tvaru a ukládali do
připravené krabice. Samozřejmě vše řádně zadokumentovali a
připravují tiskovou zprávu o archeologickém průzkumu v areálu
ZŠ Proseč.
Mgr. Zdeněk Pecina

při zaměřování staveb, měření parametrů vodních toků v laboratorních podmínkách. Plnění úkolů bylo bodováno, a tak žáci
9. B obsadili šesté místo a žáci 9. A obsadili velmi pěkné třetí
místo.
Na vysokomýtském náměstí si žáci také vyzkoušeli některé
zednické práce a práce instalatérů. Celá akce byla velmi úspěšná.
Mgr. Václav Mikulecký

HROŠIÁDA

V úterý 24. září se konala „Hrošiáda“ v Hrochově Týnci. Když
jsme přijeli, tak jsme se přestrojili do školních dresů. Potom
jsme se rozcvičili. Po rozcvičce byl nástup a šli jsme sportovat.
Byly tam tyto disciplíny: skok daleký do písku, hod granátem
a kriketovým míčkem, sprint na 50 či 60 metrů. Poslední se běžela štafeta.
Na krásném čtvrtém místě se umístili žáci prvního stupně.
Druhému stupni se to bohužel nepovedlo a skončili na osmém
místě.
Hrošiády se zúčastnil žáci prvního stupně Jiří Fridrich, Anna
Rejmanová, Lenka Tobiášová, Julie Poslušná, Tereza Melšová,
Daniel Košňar, Jakub Sříteský, Josef Zahradník. Ze druhého
stupně jsme byli my a deváťáci Jana Michálková, Tereza Tobiášová, Jan Fulík a Šimon Lustyk.
Leona Křiklavová, Miloslava Janková, Štěpán Hromádka a
Radek Pešek

2. B VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

SKILL 2019

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se žáci obou devátých tříd zúčastnili 9.
ročníku akce SKILL 2019, což je soutěž odborných dovedností
studentů SOŠ v oboru dřevo, kovo a stavba ve Vysokém Mýtě.
Nejdříve jsme byli přivítáni na VOŠ a SOŠ stavební Vysoké
Mýto, kde se žáci rozdělili na několik skupin a vyzkoušeli si některé odbornosti, které se na této škole vyučují. Například projektování na počítači v programu CAD, práci s GPS lokátorem
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NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA

Ve čtvrtek 26. září žáci 9. ročníku absolvovali zájezd do Národního divadla. V rámci celodenního programu jsme navštívili
Loretu, kde jsme nejen absolvovali prohlídku a vyplnili úkoly v
pracovních listech, ale také jsme si mohli poslechnout proslulé
Loretánské zvonky. Poté jsme navštívili areál Pražského hradu,
kde nás svou monumentálností zaujal především Chrám svatého Víta. Odtud jsme sešli po „Starých zámeckých schodech“.
Přešli jsme přes Karlův most, odkud jsme měli krásný výhled
na Prahu. Na Staroměstském náměstí jsme obdivovali spolu s
cizinci náš světoznámý orloj. Odtud jsme se vydali do Havelské Koruny, kde jsme si všichni pochutnali na výborném obědě.
Odtud jsme se vydali na Můstek, kde jsme dostali rozchod. Ten
jsme využili k procházce po Václavském náměstí. Sešli jsme se
v 17:30 a vydali jsme se po Národní třídě k divadlu. Zde jsme
si na vlastní oči prohlédli vše, co jsme předtím ve škole zhlédli
v prezentaci. Přestože jsme věděli, co máme čekat, divadlo nás i
tak překvapilo a obdivovali jsme jeho výzdobu i velikost. Seděli
jsme na krásných místech, ve 2. - 4. řadě, takže jsme občas byli i
nechtěně zatažení do hry.
Hra podle Williama Shakespeara nesla název SEN ČAROVNÉ NOCI. Určitě můžeme říci, že se nám výlet i divadlo
moc líbily. Druhý den si všichni žáci užili zaslouženého odpočinku a mohli tak ještě vstřebávat své dojmy.
Celý text si můžete přečíst v časopisu Šotek.
Nina Sodomková, Adéla Stodolová, Andrea Tulachová

SÁZENÍ CIBULEK

TÝDEN KNIHOVEN

Ve středu 2. října si v naší školní knihovně mohli čtenáři vyzkoušet práci s ručním lisem, tiskli obrázky a čekal je i další zajímavý program.

ČTENÍ PRVŇÁČKŮM

Ve středu 2. října se deváťáci a prvňáci společně vydali do
školního areálu zasadit cibulky narcisů. Toto společné sázení cibulek se v naší škole stalo již tradicí.
Ráno jsme šli prvňáčky přivítat a představit se jim. Potom
jsme vyrazili k připraveným záhonům. Většina prvňáčků byla
šikovnějších než my deváťáci, a tak to zvládli levou zadní.
Dále jsme se přesunuli do tělocvičny, kde na nás čekaly připravené odměny, které si žáčci ale museli vybojovat prostřednictvím her a soutěží. Hráli myší ocásky, lezli přes opičí dráhu,
přetahovali se s lanem a měli nelehký úkol - vyhrát v přetahování proti našemu největšímu silákovi - Zdeňkovi. Zvládli to
naprosto s přehledem.
Celý program jsme si užili všichni, neboť i my deváťáci si rádi
zahrajeme a zasoutěžíme. Prvňáčci se navíc radovali ze sladké
odměny a nafukovacího balónku.
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Jsme rádi, že se tato akce vydařila a těšíme se, až nám na jaře
narcisky rozkvetou.
Adéla Stodolová, Nina Sodomková

V pátek 4. října 2019 zahájili žáci 9. ročníku pravidelné letošní čtení dětem z první třídy. Předčítající si pro ně připravil
text z pohádky Pan Sova od Arnolda Lobela.
Dětem se pohádka velice líbila, a tak si po vyslechnutí příběhu
ještě chvilku povídaly a odpovídaly na otázky k této pohádce.
Mgr. Zdeněk Pecina
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LIDOVÝ TANEC PŘI HV

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Sedmáci se v rámci projektu Návrat k tradicím seznámili v
hodinách hudební výchovy s lidovými tanci a písněmi nejen z
Čech. U tance na píseň Avignon, tam je shon si užili spoustu
legrace. S chutí si také zazpívali romskou lidovou píseň Paš o
paňori.
Mgr. Lenka Tomášková

Děti ze školní družiny se hned po zahájení školního roku
pustily do přípravy podzimní výstavy. Díky individuálnímu přístupu a trpělivosti dětí vzniklo mnoho zajímavých prací a výrobků, které zdobí prostory před sborovnou 1. stupně.
Poděkování také patří p. asistentkám, které nám s realizací
výstavy pomohly.
Za ŠD J. Jeřábková a M. Macháčková, DiS.

AUTOSALON VYSOKÉ MÝTO 2019

V pátek 4. října se naši žáci vypravili do Vysokého Mýta na
autosalon, který se konal na ISŠT.

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – 9. ROČNÍK

V hodinách literatury probíráme německého spisovatele Ericha Maria Remarqua. Jeho dílo nás zaujalo, a tak jsme přivítali možnost besedy s paní knihovnicí Evou Rejentovou právě o
tomto spisovateli.
Beseda se uskutečnila ve středu 9. 10. v městské knihovně.
Paní Rejentová měla pro nás připravený výklad o spisovateli, fotografie, jeho knihy, ale také třeba jeho citáty. To, co jsme se
dozvěděli, jsme si mohli ověřit v následném testu.
Také jsme měli čas si prohlédnout i ostatní knihy a vypůjčit si
něco třeba z doporučené četby.
Beseda se nám moc líbila, paní Rejentové děkujeme a určitě
rádi přijdeme i příště.
Natálie Schejbalová, Štěpán Brůžek
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLCE

Měsíc září je pro mnohé děti měsícem adaptačním. Starší děti
i ty nově příchozí poznávají nové kamarády, nové paní učitelky
i prostředí, učí se ve školce novým pravidlům. Byl to náročný
měsíc nejen pro děti, ale užili jsme si společně spoustu legrace.
Objevovali jsme nová místa na hraní, navštívili jsme Muzeum
dýmek, byli jsme v lese na houbách. Učili jsme se nové básničky
a písničky.

str. 12

www.prosec.cz

ANDÍLCI V KOŽÍŠKU

Ve středu 4. září nás navštívili ve školce chovatelé od Ústí nad
Labem. Kromě poníků přivezli ještě králíky, holoubka i hada.
Naučili nás, jak se o poníky pečuje, jak se podojí kráva. Všechna
zvířátka jsme si mohli pohladit a s hadem okolo krku jsme se
mohli i vyfotit. Nakonec se děti svezly na kárce tažené poníkem.
Touto cestou děkujeme Magdaleně Vašíkové za zajištění, sponzorování a focení podařené akce.

VYSTOUPENÍ „CVRČKŮ“

V neděli 22. září 2019 se konala tradiční akce „Den řemesel“.
Sbor našich malých Cvrčků vystoupil na přehlídce prosečských
sborů v Proseči. Naši nejmenší vystupovali jako první, svítilo
jim sluníčko do očí, ladila se technika během vystoupení a děti
to přesto krásně zvládly.

HUDEBNÍ POŘAD S JIŘÍM BÍLÝM

Ve čtvrtek 12. září nás navštívil se svým hudebním pořadem
pan Jiří Bílý. Zazpívali jsme si při kytaře jeho písničky, zacvičily
a procestovali celý svět. Potkali jsme se s indiány, černoušky a
eskymáky a bylo nám všem hezky.

PECKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
PŘEDŠKOLÁCI NA VÝLETĚ V BORU

Včeličky vyrazily ve středu 25. září autobusem na výlet do
Boru. Zpátky do školky už to musely zvládnout samy. Počasí
nám příliš nepřálo, ale děti to neodradilo od jejich nadšení. Odměnou jim druhý den byly palačinky.
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Paní učitelka s dětmi cvičí a říká: „Teď si děti zacvičíme na
lavičce“. Žáček jí odpoví: „ Na to nejsem stavěný, tohle dělat
nebudu.“
Paní učitelka hledá o prázdninách jehlu. Jenže je v jiné třídě a
nemůže ji najít. Kluk se nabídne: „Já bych ji šel k nám do třídy
najít, ale nevím, jestli ji najdu, když tam pořád uklízíte.“
Za MŠ Mgr. Hana Vobejdová
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Veselá trojka v Proseči

V sobotu 19. října 2019 proběhlo v
prosečské Sokolovně vystoupení populární skupiny Veselá trojka Pavla
Kršky, známé z televize Šlágr. V sále
bylo téměř 200 lidí. Jsem rád, že město
mohlo touto akcí, organizovanou celou městem, udělat místním seniorům
radost. Díky velkému zájmu se pokusíme v příštím roce zase něco pro seniory připravit a někoho zajímavého k
nám do Proseče pozvat.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Divadlo Český děják

V sobotu 26. října 2019 vystoupil v
prosečském Městském společenském
centru Sokolovna Divadelní spolek
Doveda ze Sloupnice s představením
Český děják. Více než 100 přítomných
návštěvníků se během velmi povedeného představení náramně bavilo.
Autorský kabaret Český děják inspirovaný českou historií zvítězil na
národní přehlídce venkovských divadelních souborů, která se v říjnu 2018
uskutečnila ve Vysoké nad Jizerou.
Kromě několika cen (hlavní cena za
inscenaci, cena pro režiséra Gary Edwardse, celému souboru za herectví a
speciální cena Jindřichu Šmégrovi za
nejlepší seniorský výkon) si soubor vysloužil také nominaci na festival amatérského divadla Jiráskův Hronov.
Tomáš Háp, radní města Proseč
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Průvod světlušek

Dne 25. 10. 2019 v podvečerních
hodinách opět proběhla tradiční akce
pod názvem „Průvod světlušek“. Za
příjemného podzimního počasí jsme
se sešli u městského úřadu a vydali
za doprovodu SDH Proseč obvyklou
trasou. Neodradila nás ani překážka v
podobě uzavřeného mostu u prodejny
COOP v Záboří, kterou jsme obešli
přes ulice Na Rozcestí a Na Skalce.
U Prosečského rybníku na nás čekala
„strašidýlka“ zavěšená na stromě a za
jejich dozoru děti vypustily své doma
vyrobené světelné lampiony a lodičky.
Děkujeme SDH Proseč za zajištění
požárního dohledu a bezpečnosti celého průvodu a účastníkům, kteří vytvořili příjemnou atmosféru.
Klub Hnízdo Proseč
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Kulturní komise města Proseč
Vás srdečně zve na

HUDEBNÍ

VEČER

MIKAEL ERICSSON
DANIELJUN

V I O L O N C E L L O

K L A V Í R

PÁTEK

15/11/2019
Proseč

Sokolovna

18:00 hod.
NA PROGRAMU
F. Mendelssohn-Bartholdy
M. Bruch
F. Liszt
A. Pizzolla a další...

Koncert se koná
za finanční spoluúčasti města Proseč.
Vstupné dobrovolné.

Žena, co se narodila o 60 let pozdìji

ŠTĚPÁNKA SKÁLOVÁ

NÁM PØIBLÍŽÍ A POPÍŠE VŠEDNÍ DEN ÈLOVÌKA ZA PROTEKTORÁTU.
PØIVEZE SI S SEBOU KUFØÍK PLNÝ DOBOVÝCH PØEDMÌTÙ, FOTOGRAFIÍ A TISKOVIN. OBÈERSTVENÍ BUDE PØÍSNÌ PODLE PROTEKTORÁTNÍ KUCHAØKY „VAØÍME Z PØÍDÌLU“. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
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DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:

Firma Kadlec a spol. s r.o. v Proseči
zahajuje výprodej
většiny zboží se slevou.

Mistr výrobního střediska

Místo výkonu práce Proseč
Pracovní náplň:
- zajištění plynulého chodu provozu střediska
- řízení, plánování, organizace, vedení týmů zaměstnanců
- odpovědnost za dodržování termínů a kvality výroby
- spolupráce při zavádění nových produktů a procesů
- zodpovědnost za dodržování ZP, BOZP, PO
- sledování produktivity práce a dalších výrobních ukazatelů
Požadujeme:
- SŠ vzdělání v oboru dřevozpracujícím
- důslednost, časová flexibilita, komunikativnost
- organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, aktivita
Nabízíme:
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr

Sběrný dvůr a výkupna o vánočních svátcích
Recycling-kovové odpady a.s., provozovna
Borská ul. 75, Proseč, oznamuje, že Sběrný dvůr
Města Proseč a Výkupna druhotných surovin
bude v době od soboty 21. 12. 2019 do neděle
5. 1. 2020 uzavřena. Přejeme všem svým zákazníkům
i občanům města Proseč příjemné prožití
Vánočních svátků a vše nejlepší do Nového roku.
Opět se na Vás těšíme od pondělí 6. 1. 2020.

- nástup možný IHNED

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

prOdejna zahradní TechniKy za inTerneTOvé ceny

prodejna: Osík u Litomyšle

e-shop: www.ceskazahrada.cz

regiOnáLní cenTrum KvaLiTní zahradní TechniKy znaČeK:

pOSezOznní vÝprOdej na zahradní TraKTOry
nekompromisní stroje evropské výroby se značkovými dvouválcovými motory pro nejnáročnější nasazení.
D o v e z e m e a ž k Vá m n a z a h ra d u , p ře d v e d e m e a n a m í s t ě z a u č í m e o b s l u h u . A k c e p l a t í d o 1 0 0 k m o d L i t o m y š l e d o 3 0 . 0 1 . 2 0 2 0 .

solo by AL-KO T 16-95.6 HD V2

CUB CADET XT2 PR95

Vyroben v Rakousku • nejsilnější rám ve své kategorii • kvalitní hydrostatická
převodovka vyšší řady než u traktorů jiných značek • nejlepší sběr mokré trávy

Kvalitní motor Kawasaki • vyrobeno v moderní továrně v Maďarsku • roboticky
svařovaný rám • extrémní poloměr otáčení 17 cm • nejlepší průchodnost
terénem ve své katetorii

· Motor: Briggs&Stratton Intek Series 7160
· Obsah motoru: 656 ccm
· Výkon: 10,5 kW
· Počet válců: 2
· Pracovní šířka: 95 cm
· Hmotnost: 247 kg

· Motor: Kawasaki
· Obsah: 603 cm³
· Výkon: 13,2 kW
· Počet válců: 2
· Pracovní šířka 95 cm
· Hmotnost: 254 kg

74 990 Kč

79 990 Kč

67 990 Kč

náhradní
olej
a mulčování
zdarma

72 990 Kč

náhradní
olej
a mulčování
zdarma

upOzOrnĚní: tato akce je akcí na prodejně pro naše zákazníky z okolí Litomyšle, nemusí být prezentována na internetových stránkách – volejte telefon 603 579 047.
zajímá váS jinÝ Typ TraKTOru, SeKaČKy apOd.? zavOLejTe nám a mŮŽeme naBídnOuT zajímavé pOdmínKy i na daLŠí zahradní TechniKu.
Kompletní nabídku zahradní techniky najdete na www.ceskazahrada.cz
Zavlažovací systémy, zahradní hadice GARDENA najdete na www.zijemezahradou.cz

-

Kamenná prodejna: Osík u Litomyšle
Tel.: 603 579 047 v pracovní dny 9.00 – 15.00 hod.

PNEUSERVIS
SERVIS KLIMATIZACÍ
OPRAVY PODVOZKŮ VOZIDEL
DIAGNOSTIKA, OPRAVY A SEŘÍZENÍ MOTORŮ
AUTOKLEMPÍŘSKÉ A AUTOKAROSÁŘSKÉ OPRAVY
SEŘÍZENÍ GEOMETRIE NÁPRAV
OPRAVY BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ
PŘÍPRAVA VOZŮ NA STK
VÝMĚNY AUTOSKEL
CERTIFIKOVANÁ MONTÁŽ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ
OPRAVY STARTÉRŮ A ALTERNÁTORŮ
PRODEJ AUTODÍLŮ A AUTODOPLŇKŮ
VEŠKERÉ MECHANICKÉ OPRAVY

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