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Literární soutěž Mladá Proseč Terézy Novákové míří do finále

Proseč podporuje sport

Město Proseč vypsalo dotační program pro podporu sportu a tělovýchovy v Proseči na rok 2022. Město
dlouhodobě podporuje sport v Proseči,
a to především výstavbou a modernizací sportovišť, ale také finančním
příspěvkem sportovním spolkům na
činnost nebo pořádání nejrůznějších
turnajů pro veřejnost. Město rozděluje peníze na činnost dle podaných
žádostí na základě jmenných seznamů
aktivních členů, jejich věku a soutěží, které členové hrají. V případě, že
spolky dokládaly v minulých letech
přílohy, u kterých nedošlo k žádným
změnám, není nutné je letos již dokládat. Zvýhodněni budou opět spolky
a organizace s aktivní prací s dětmi a
mládeží do 23 let. Termín pro podání
žádostí je do 30. května 2022, veškeré
informace jsou uvedeny na internetových stránkách města Proseč.

Nový chodník v ulici Zábořská

Proseč postupně každý rok modernizuje z rozpočtu města chodníky, veřejné osvětlení a místní komunikace.
Letos byla dokončena rekonstrukce
chodníku v ulici Zábořská před firmou
Santé, který město získalo do svého
vlastnictví před několika lety na základě směny pozemků.
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Společný projekt města, základní školy Bohemia Steelmont, Jednota COOP,
a městské knihovny v podobě dalšího Květinové studio Ilona a Obuv SANTÉ
ročníku celostátní literární soutěže, letos Proseč. Všem za podporu děkujeme.
pojmenované Mladá Proseč Terézy NoIng. Jan Macháček, starosta města Proseč
vákové, míří do svého finále. Soutěž věnovaná české spisovatelce Teréze Novákové, která v Proseči žila a tvořila, si letos
připomíná více než 60letou historii.
Soutěž byla letos určena pouze mladým
autorům do 35 let a dále rozdělena dle
věkových kategorií na prózu a poezii. Do
soutěže se přihlásilo na 90 mladých autorů, kteří odevzdali téměř 140 prací.
Slavnostní vyhodnocení s autory a
hosty určené také pro veřejnost se uskuteční v sobotu 14. 5. 2022 od 13 hodin
v Městském společenském centru Sokolovna. Nad akcí převzal záštitu Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství.
Hlavním hostem slavnostního vyhlášení
bude česká herečka Miluše Bittnerová,
kterou znáte z televizních seriálů Ordinace v růžové zahradě, Vyprávěj, Expozitura, Ohnivé kuře nebo soutěže StarDance aneb když hvězdy tančí.
Hodnotné ceny pro vítěze věnovalo
město Proseč a partneři akce - místní
firmy PP-GROUP.cz, BPK, DIPRO,

V Proseči byla otevřena nová veterinární ordinace
Město Proseč finančně podpořilo vznik
nové veterinární ordinace přímo v Proseči.
O podpoře rozhodlo zastupitelstvo města,
které projednalo celou záležitost s paní
doktorkou nejprve na pracovním neveřejném a poté znovu na veřejném zasedání.
Uzavřená smlouva mezi městem a paní
doktorkou garantuje provoz veterinární
ordinaci v Proseči po dobu 5 let.
Nová ordinace je otevřena již od poloviny dubna a najdete ji v ulici Na Ručičce,
vedle prodejny COOP v Záboří (vedle
Rychtářových sadů).
Paní doktorka Michaela Halamková
má více než 10letou praxi a měla velký
zájem o otevření své nové ordinace právě
u nás. Ordinační hodiny má nyní 3 dny
v týdnu (pondělí, středa a čtvrtek), mimo
ordinační hodiny je k dispozici na telefonu (tel. 731 464 079) a po domluvě zajišťuje také výjezdovou službu.
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V současné době poskytuje služby jako
je očkování, antiparazitní programy, kastrace, ošetření zubů, čipování, klinické vyšetření a stanovení diagnózy, odběry krve
nebo vystavení euro pasu pro cestování se
zvířetem do zahraničí a další služby. Koupit u ní můžete také veterinární diety a
krmiva, tablety, pipety, obojky proti blechám a klíšťatům.
Věříme, že občané našeho „venkovského“ města tuto novou službu ocení.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

www.prosec.cz

Město Proseč vyhlašuje výzvu Participativní rozpočet 2022

Město Proseč prostřednictvím rozhodnutí Rady města Proseč ze dne 5. 4. 2022
usnesením č. 8/2022 schválilo nová pravidla a vyhlásilo 2. výzvu Participativního
rozpočtu města Proseč.
Na základě předchozích zkušeností
došlo k úpravě pravidel, nově mohou
být realizovány maximálně 3 vybrané záměry nebo projekty, každý v maximální
hodnotě 150.000 Kč. Předkládat záměry
mohou všichni občané s trvalým pobytem,
nebo spolky se sídlem v našem městě.
Realizace projektů již není omezena dle
místních částí a projekty tak mohou být
realizovány kdekoli, na celém území našeho města.
Termín pro podání záměrů je stanoven
od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022. Záměry

Participativní rozpočet 2020

Na konci roku 2019 rozhodla rada
města o realizaci prvního participativního
rozpočtu v historii našeho města.
Participativní rozpočet umožňuje, aby
se občané zapojili do rozhodování o penězích v rozpočtu a pomohli tak rozvoji
svého města. Základním principem je, že
město vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co
by se za tyto peníze mělo ve městě udělat
nebo vylepšit.
V rámci předložené výzvy občanům byla
tehdy navržena realizace až 7 projektů, v
každé místní části jeden, a hodnota každého projektu neměla přesáhnout částku
100.000 Kč. Termín pro podání návrhů
byl stanoven do konce ledna 2020. Do

mohou být doručeny elektronicky na
e-mail mesto@prosec.cz nebo osobně na
podatelnu Městského úřadu Proseč.
Všechny předložené záměry budou následně zhodnoceny Radou města Proseč,
a to především z hlediska finanční náročnosti a složitosti (např. projektová dokumentace, povolení, majetkoprávní řešení).
Záměry, které budou splňovat pravidla
2. výzvy budou následně zveřejněny na
webových stránkách města, kde budou
občané pomocí hlasování sami vybírat
nejlepší projekty, které následně město
zrealizuje (podzim 2022–jaro 2023).
Důležité by mělo být, aby vybrané projekty prospěly a přinesly užitek co největšímu počtu občanů.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
stanoveného termínu město obdrželo celkem 10 návrhů od občanů ze všech místních částí. Následně se předpokládalo
hodnocení záměrů a jejich osobní obhájení před komisí rozvoje města. Bohužel
na začátku března 2020 přišel Covid-19,
omezení osobních kontaktů, nové výdaje
města na Covid opatření a také daňový
propad samotného rozpočtu města.
Přes všechny složitosti a úskalí, které
nové období přineslo, vybrala a rozhodla
nakonec sama rada města v červnu 2020 o
realizaci 4 z 10 předložených návrhů:
Záboří: Doplnění 2 dětských prvků na
dětské hřiště v Záboří a provedení opravy
stávajících prvků hřiště, předkladatel
Osadní výbor Záboří

Na internetových stránkách města
www.mestoprosec.cz najdete všechny
podrobné informace a formulář pro
podání návrhu.

Podměstí: Přemístění a vytvoření nového místa na tříděný odpad se zpevněnou plochou a závětřím, předkladatel Pavel Čermák
Miřetín: Vybudování zastřešeného cyklopřístřešku se stojanem na kola, předkladatel SDH Miřetín
Martinice: Výměna a doplnění svítidel
VO v MČ Martinice za úsporná LED
svítidla, předkladatel spolek Naše Martinice
První tři záměry byly plně realizovány,
poslední záměr v místní části Martinice
byl zatím realizován pouze částečně a dokončen bude v letošním roce.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Realizované projekty v participativním rozpočtu města Proseč v roce 2020

Doplnění 2 dětských prvků na dětské
hřiště v Záboří
Předkladatel: Osadní výbor Záboří
Cena: 98.000 Kč
Lokalita: Záboří

Přemístění a vytvoření nového místa
na tříděný odpad
Předkladatel: Pavel Čermák
Cena: 70.000 Kč
Lokalita: Podměstí

Vytvoření odpočívadla pro turisty v
aleji nad Miřetínem
Předkladatel: SDH Miřetín
Cena: 57.000 Kč
Lokalita: Miřetín

V realizaci: Martinice - Výměna a doplnění svítidel VO za úsporná LED svítidla.
Nevybrané záměry k realizaci: Česká Rybná - 2x Měřič rychlosti vozidel a falešná kamera na průjezd do obce od Proseče, Česká
Rybná - Montáž elektrického zvonění na místní zvoničce, Paseky - Pořízení mobiliáře pro akce na Pasekách, Podměstí - Revitalizace parku v Podměstí, Podměstí - Měřič rychlosti vozidel.
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Lesní hrátky se zvířátky

Spolek Paseky za podpory města Proseč a Mikroregionu
Maštale připravuje pro děti stezku plnou úkolů a hádanek,
kterou bude možné navštívit kdykoliv ve dnech 14. a 15.
května 2022, důležité ale je, aby to bylo v časech od 10 do
16 hodin.
Celá trasa měří 4 km a vede po lesních a zpevněných cestách, je tedy vhodná i pro terénní kočárky. Začátek stezky
je pod rozhlednou Terezka, kde si děti u obsluhy rozhledny
vyzvednou pokyny a kartičku na kterou si budou u každého
stanoviště dávat razítko za splněný úkol či hádanku. Cíl je
opět pod rozhlednou, kde děti vyplněnou kartičku odevzdají
a vyzvednou si od nás malou odměnu, zároveň si může
každý dětský návštěvník za splnění trasy zdarma vylézt na
rozhlednu Terezku. Hodit se s sebou bude určitě tužka,
protože vyzkoušíme pozornost dětí po celé trase. Zároveň
je důležité, aby na odevzdané kartičce bylo vyplněné jméno
dítěte a kontakt na rodiče, po skončení celé akce proběhne
losování výherců 10 cen.
Protože je celá trasa bez jakékoliv obsluhy žádáme návštěvníky, aby vraceli všechny úkoly do původního stavu
a stezku nijak nepoškozovali, případně prosíme o nahlášení jakéhokoliv poškození na FB spolku Paseky nebo na
tel. 728 366 359 třeba jen SMS zprávou, děkujeme.
Úkoly na stezce jsou sice určeny pro děti, ale pokud žádné
nemáte nebo jsou už velcí tak nevadí, můžete na stezku na
Paseky vyrazit na hezkou procházku.
Doufáme, že se vám tato akce bude líbit stejně tak jako
nám její tvoření.
Za spolek Paseky Veronika Macháčková

Vzpomínka

Odešel jsi od všeho, co měl jsi rád. Dál žiješ v našich srdcích a vzpomínkách. To že čas rány hojí je jen pouhé zdání,
stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání. Čas plyne jako
řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. To
nejdražší co jsme měli rádi, to nám život vzal, avšak v našich
srdcích jsi žít nepřestal. Dne 13. dubna uplynulo 10 let, kdy
nás opustil Miroslav Feltl z České Rybné.
S láskou na milovaného syna vzpomínají rodiče a děti.
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Upozorňujeme občany na nové triky podomních prodejců

V současnosti obcházejí podobní
prodejci domácnosti s novou taktikou
- nejdříve Vás zkontaktují telefonicky
a nechají se od Vás „pozvat“, aby na ně
neplatila obecně závazná vyhláška, která
podomní prodej ve městě Proseč zakazuje.
V poslední době se množí případy,
kdy domy obcházejí pracovníci, kteří
chtějí kontrolovat faktury za elektřinu
nebo plyn a mohou i odkazovat na údaj-

nou spolupráci s městem. Z tohoto důvodu upozorňujeme občany, že město
není v kontaktu s žádnou firmou a děje
se tak vždy bez souhlasu města.
Město Proseč doporučuje se vyhnout
komunikaci s těmito podomními prodejci, nesdělovat jim osobní údaje a nic
nepředkládat a zejména nic nepodepisovat.
Vedení města Proseč

Občané nedodržují pravidla pro ukládání bioodpadu do kontejnerů
Jak jsme již upozorňovali občany mnohokrát v minulosti, žádáme je důrazně
znovu, aby dodržovali pravidla pro ukládání odpadu do kontejnerů na bioodpad.
Někteří občané totiž nepochopili smysl
těchto sběrných nádob a do kontejnerů
odkládají cihly, barvy a jiný odpad, který
tam prostě nepatří. Není výjimkou, že
tam odloží i celý strom nebo kořenový
systém o průměru jednoho metru.
Při nedodržování bude město nuceno
kontejnery odstranit.

SOKOL SI V ROCE 2022 připomíná významná výročí
➢
➢
➢
➢
➢

160 LET OD založení (1862)
140 LET OD I. SLETU (1882)
200 let od narození Jindřicha fügnera (1822)
190 let od narození miroslava tyrše (1832)
160 let od vydání tyršova tělocvičného názvosloví (1862)

Jedním z vrcholů oslav Je PROJEKT sokolgym 2022, který se koná ve čtyřech
vybraných městech. Jedním Z NICH JSOU PARDUBICE, které se STANOU VE DNECH
17. 6. 2022 až 19. 6. 2022 sokolským městem. DO PARDUBIC SE SJEDOU sokolové
Z celé republiky A také Je připraven bohatý PROGRAM pro veřeJnost.

Josef Němeček informuje
Připravuje se seriál o událostech po
listopadu 1989 nejen na Skutečsku a
Prosečsku
V současné době jsou připraveny k
vydání materiály pro první dvě brožury o začátku transformace po listopadu 1989 na Skutečsku a Prosečsku.
Jejich autor Josef Němeček zmapoval
události z tunelování SOU oděvního
ve Skutči , ve kterém ředitel učiliště JUDr. Josef Švadlenka začal svůj
plán pochybného získávání budov
a pozemků transformací družstevního majetku do vzniku soukromého
družstva Profes. Nezbytnou součástí
plánu byly účelové výpovědi čtyř učitelek k 30. 6. 1993, když mezi nimi
byla také ing. Miluše Rejentová z
Proseče.
V druhém dílu seriálu je podrobně
popsáno tunelování sportovního
areálu SK Botas Skuteč do výše 30
milionů a předražená fakturace o
297.000 Kč konsorcia BJN (Baťa,
Janda, Nešetřil) pro Město Skuteč
při výstavbě kanalizace na Žáčkově
kopci. Z dalších zajímavých materiálů, které hodlá autor publikovat v
dalších dílech, bude politická kariéra
rodáka z Perálce Josefa Krčila (od
roku 1949 až do listopadu 1989), jinak to obávaného šéfa školského
odboru ONV v Poličce a Chrudimi.
Nebude zapomenuto ani kádrové obsazení Okresní privatizační komise
Chrudim, v jejímž čele byl na dvou
židlích sedící Pavel Pavlíček – jako
její předseda a zároveň jako majitele
Aukční síně, která zprostředkovávala prodej zprivatizovaných objektů.
Ještě připomenu další chrudimskou
specialitu. Agent StB Milan Daniel
byl na začátku roku 1991 jmenován přednostou ONV Chrudim ing.
Kudrnáčem vedoucím redaktorem
týdeníku ONV Chrudimsko, aby za
několik měsíců byla redakce se 3.000
předplatiteli bezplatně převedena na
M. Daniela. Ten bez uzardění titul
za několik set tisíc korun prodal německému PNPRESS. Bohužel mi
není známo, zdali se Daniel s Kudrnáčem nějak finančně vyrovnal.
Publikace budou v prodeji do léta
2022 v prodejně DROPA Mundil.

HTTPS://SOKOL.EU/PROJEKT/SOKOLGYM
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Fotbalový turnaj „O pohár města Proseč“ v nové sportovní hale
V neděli 6. 3. 2022 proběhl dopoledne
a odpoledne v nové městské sportovní
hale fotbalový turnaj mladších a starších
přípravek „O pohár města Proseč“. Mezi
sebou se tak utkaly dětské týmy Proseče,
Krouny, Rozhovic a Kameniček. Fotbalový turnaj pořádal FK Proseč, drobné
občerstvení zajistili rodiče malých fotbalistů. Děkujeme městu Proseč za podporu

a věcné dary pro vítěze. Děkujeme všem
za skvělé zápasy a super sportovní atmosféru. Všem se v nové hale líbilo a turnaj
si užili nejen děti, ale také jejich rodiče
na tribuně. Nová hala se osvědčila a my
doufáme, že si zase brzy nějaký turnaj zahrajeme.
Petr Macháček, předseda FK Proseč

MLADŠÍ PŘIPRAVKA
STARŠÍ PŘIPRAVKA
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Vítání občánků

V sobotu 12. března 2022 byli přivítány
do našeho města noví občánci Proseče za
rok 2021 a částečně 2022. Celkem bylo
pozváno 13 dětí a jejich rodičů, aby se
této naší malé slavnosti zúčastnili.
V Proseči žijí ale i rodiny, které zde
nejsou trvale přihlášeny a jejich děti jsou
tedy vedeny na adrese maminky. Proto o
nich naše evidence nic neví. Pokud budete mít zájem o přivítání vašich dětí do
našeho města, stačí se přihlásit na matrice
na našem úřadu a při dalším vítání budou
vaše děti také přivítány.
Stanislava Češková, matrikářka
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Karel Rejman
Jiří Skála
Štěpán Stoklasa
Natálie Marešová
Alexandra Hotovčinová
Anastázie Roušarová
Josef Halamka
Vojtěch Šplíchal
Jáchym Šafránek
Filip Štusák
Josef Lampárek
František Kašpar

Prosečský zpravodaj 4/2022

str. 7

www.prosec.cz

ZŠ a MŠ Proseč

Nová sportovní hala, tři družstva po čtyřech hráčích a jeden
obrovský míč…

Řeč je o netradičním sportu- Kin-ballu, který mají možnost si o tělesné
výchově nově zahrát naši žáci. Jedná se
o fyzicky náročný, ale technicky lehce
zvládnutelný sport i pro naše nejmenší
žáčky. V pátek 8. 4. jsme měli s deváťáky možnost si kin-ball vyzkoušet
i pod vedením trenérky národního
kin-ballového týmu - Alicí Paurovou.
Chce to od nás ještě pár tréninků, ale
pak už se můžeme těšit na společný
školní turnaj :)
Grafický manuál

ŠKOLNÍ STŘÍPKY
První pomoc

Ve čtvrtek 31.3. proběhla v rámci
kroužku Koumáků přednáška o první pomoci s naší bývalou žákyní MUDr. Alžbětou Vopařilovou.
Na přednášku se připojily i některé děti
z družiny. Děti si vyzkoušely srdeční masáž na nově zakoupené figuríně a zjistily,
že srdeční masáž je velmi náročná fyzická
aktivita. Na závěr si vyzkoušely i resuscitaci ve dvojicích.
Mgr. Andrea Boháčová

Velikonoce ve 2. třídě

Každý rok před Velikonocemi zdobíme vajíčka. Letos to ale bylo jiné. Do
třídy jsme si pozvali pana Oldřicha Mášu,
který učil děti plést pomlázky.
Pro druháky je to náročná činnost. Ne
všem se práce dařila. Proto měl pan Máša
již pomlázky upletené a každé dítě si potom odneslo jednu domů. To bylo radosti.
Moc děkujeme za čas a ochotu.
Mgr. Dagmar Smělá

Exotická zvířata před tabulí

Dne 15. 3. proběhla v 7. třídách přednáška pana Tomáše Vodičky na téma
Exotická zvířata. Přednáška měla velký
úspěch a věřím, že si tak žáci upevnili své
dosavadní vědomosti, a to nejen o exotických zvířatech.
Mgr. Andrea Boháčová

Mgr. Romana Pešková
Na závěr paní lektorka program shrProgram „Zdravá pětka“ na 1.
nula
a vyhodnotila. Děti dostaly také odstupni ZŠ

V týdnu od 7. 2. – 11. 2. 2022 proběhl
na 1. stupni program Zdravá pětka.
Všechny ročníky navštívila paní lektorka na zdravou výživu a zábavnou formou s dětmi probrala zásady správného
a zdravého stravování. Děti se dozvěděly
mnoho nového, plnily různé úkoly, zasoutěžily si. Bylo vidět, že je činnosti bavily a že řadu znalostí z této oblasti mají.
A to je dobře.
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Ukliďme Česko

Beseda o Karlu Čapkovi

V pondělí 28.3.2022 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Ukliďme
Česko.
Poslední 2 vyučovací hodiny jsme vyrazili do areálu školy a do blízkého okolí a
sbírali vše, co do přírody nepatří. Každé
třídě se podařilo nasbírat několik pytlů
odpadků, které pan školník následně
svezl do sběrného dvora. Všem účastníkům děkuji za odvedenou práci. Je vidět,
že jim naše okolí není lhostejné!
Mgr. Andrea Boháčová
koordinátor EVVO

V měsíci březnu jsme také navštívili
městskou knihovnu. Paní Rejentová
připravila pro žáky 8. ročníku besedu
o Karlu Čapkovi, kterého právě probíráme.
Dozvěděli jsme se hodně zajímavých
informací, měli jsme možnost si prohlédnout knihy od tohoto autora.
Nově nabyté znalosti jsme si mohli
poté ověřit i v připraveném testu.
Beseda se nám moc líbila a rádi přijdeme zase příště.
Mgr. Jana Pavlovičová

Bruslení

V rámci tělesné výchovy vyrazily v zimních měsících všechny třídy bruslit na
skutečský zimní stadion a parádně si to
užily.

Sběr mobilů

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili
a není jim tak naše životní prostředí
Během ledna probíhal v rámci Recyklhostejné.
lohraní, do kterého je naše škola zapojena,
Mgr. Andrea Boháčová
sběr vysloužilých mobilních telefonů.
Prvním úkolem bylo vytvořit nádoby s
pravěkou tématikou, do kterých se budou
staré mobily sbírat. Žáci 9. tříd se toho
s “vervou” chopili a vytvořili pět sběrných
nádob, které jsme rozmístili ve škole, a
jedna nádoba putovala také do mateřské
školy.
Přestože nám do sběru vpadla distanční
výuka, nasbírali jsme téměř 80 mobilů!
Možná se zdá, že to je málo, ale je to
moc hezký výsledek. Recyklace mobilů je
velmi důležitá. Věděli jste, že na výrobu
jednoho mobilu, je potřeba 100 kg surovin?

Prosečský zpravodaj 4/2022
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Od září 2022 přijmeme učitele
těchto aprobací:
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Republikové kolo ČEPS- cupu

pouze bod do tabulky. Tým se ale náDne 31.3. 2022 se naše škola zúčastnila sledně nevzdal, zabojoval a vydřel úžasné
republikového finále Čeps cup (Projekt 9. republikové místo! Tímto bychom
ve florbale pro základní školy) v Praze v všem zúčastněným chtěli poděkovat a pokategorii 3.- 5. třída. Na tak velký turnaj gratulovat k senzačnímu umístění. Hráči
se jeli podívat a následně fandit i naši žáci, a fanoušci se skvěle bavili parádní sporkteří mají k florbalu blízko. Naše druž- tovní atmosférou a všichni jsme si tento
stvo do turnaje nevstoupilo nejlépe, když den moc užili.
Petr Hromádka, Zuzana Nováková
po prvních dvou zápasech připisovalo

Krajské kolo FVTP - velký úspěch našich žáků

Ve dnech 16. - 17. 3. 2022 se Pardubicích v Ideonu konalo krajské kolo Festivalu vědy a techniky v Pardubickém
kraji.
Máme obrovskou radost, že projekt Jaroslava Šlégra, Terezy Janecké a Tomáše Košnara z 8.B s názvem “Využití
metod dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku” uspěl a byl vybrán mezi několik nejlepších v kategorii Junior. Žáci se tak zúčastní týdenní studijní stáže ve
Francii.
Jejich projekt také získal zvláštní ocenění města Lanškroun, které jim předal pan Mgr. Radim Vetchý, starosta
města Lanškroun.
Jardovi, Terezce a Tomášovi moc gratulujeme, děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a věříme, že si studijní stáž
užijí.
Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy a Andrea Boháčová,
vedoucí projektu

Krajské kolo Soutěže žáků
základních uměleckých škol
v sólovém a komorním zpěvu

Žákyně druhé třídy Alice Dostálová
se ve středu 23.března účastnila krajského kola Soutěže žáků základních
uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu.
V kategorii žáků od osmi do deseti
let věku bylo sedmnáct soutěžících.
Všechny děti zpívaly skvěle, konkurence byla veliká. Porota nakonec
ocenila všechny účastníky soutěže
diplomem a rozdala několik třetích,
druhých i prvních míst. Alice získala
krásné druhé místo a pochvalu poroty
za permanentní úsměv. Gratulujeme a
přejeme více takových úspěchů!

Základní škola a mateřská škola Proseč
Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772
tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz

Zápis

dětí do MŠ Proseč
pro školní rok 2022/2023
proběhne

10. - 11. května 2022 v čase 8-13 hod.

nebo po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou (tel.: 736 465 423)
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a
vyplněnou žádost o přijetí, která je ke stažení
na webových stránkách školy. DĚKUJEME.
Součástí žádosti o přijetí je potvrzení očkování dítěte od lékaře.

Veškeré další podrobné informace o MŠ najdete na www.msprosec.cz
a případné dotazy zodpovíme na tel. 736 465 423 (vedoucí učitelka MŠ)
Mgr. Romana Pešková,
ředitelka ZŠ a MŠ Proseč
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MŠ Proseč informuje...
Olympijské hry

Únor se nesl ve znamení zimních olympijských her. Děti se hravou formou seznámily s olympijskou myšlenkou, olympijskými disciplínami, symboly, maskoty i
se zásadami fair-play. Poté, co si vyrobily
vlajky, vyslechly českou i olympijskou
hymnu a složily olympijský slib, už nic
nebránilo tomu, aby se pustily do sportovních zápolení. Vyzkoušet si tak mohly
sporty jako hokej, lyžování, krasobruslení, biatlon nebo curling. Všichni malí
sportovci závodili v plném nasazení a s
radostí. Při slavnostním zakončení našich
olympijských her nechyběly stupně vítězů
ani předávání medailí. Nezapomněli jsme
ani na fandění českým sportovcům na
právě probíhajících olympijských hrách
v Pekingu. V přímém přenosu jsme sledovali zlatou jízdu Ester Ledecké nebo
zápasy českých hokejstů.

Pečovatelský dům

Jaro už pomalu ťuká na dveře a tak jsme
se rozhodli, že uděláme jarní radost také
klientům v pečovatelském domě. Děti
pro ně vyrobily nejrůznější jarní dekorace,
namalovaly jarní obrázky nebo poslaly
vzkazy na “stromě přání”. Předali jsme
také pozvánku na jarní prozpěvování,
které proběhne koncem měsíce.

Návštěva městské sportovní haly

V rámci olympijských her a našich
sportovních klání, jsme navštívili městskou sportovní halu v Proseči a strávili
jsme tam dopoledne plné her a cvičení na
sportovním nářadí. Většina dětí byla ve
sportovní hale úplně poprvé a sportovní
náladu si užívaly.

Prosečský zpravodaj 4/2022
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Děti nás baví

Olympijské hry - sledování přímého
přenosu hokejového utkání: “Děti, jak se
říká tomu pánovi, co mluví při hokejovém
zápase?” Odpověď: “Komediant!”
Paní učitelko, to se ti povedlo, nejraději
bych ti dala pusu.
Paní učitelko, víš, že když se někdo chválí,
tak smrdí?
Holčička: “Brácha mi hodil do postele živého krokodýla!” Chlapeček: “A sežral tě?”
Druhý chlapec: “Tak snad vidíš, že je tady,
ne?!”

Návštěva knihovny

V březnu postupně všechny naše třídy
navštívily městskou knihovnu v Proseči.
V rámci našeho ročního projektu „Rok
stromů“ jsme se tentokrát zaměřili na
břízu. Nejdříve „pohádková babička“ přečetla dětem příběh o zakopaném pokladu,
který se ukrýval právě pod břízou a poté si
děti mohly prohlížet spoustu dalších knih.

Karneval

Hola hej, ve školce byl masek rej! V
pátek 11. března proběhl ve školce karneval, na který se děti velmi těšily. K vidění
byly nejrůznější masky: princezny, víly,
čarodějnice, indiáni, kovbojové, strašidla,
policisté, hasiči, unicorni, přišel i krokodýl nebo pavouk a mnoho dalších masek.
Pod dohledem zkušených klaunů si děti
užily tance, soutěže i nezbytnou promenádu masek.

Jarní zpívání v pečovatelském
domě

Naše spolupráce s pečovatelským domem pokračovala jarním koncertem a
malí zpěváčci se moc těšili, že si konečně
po dlouhé době zazpívají před publikem.
Děti předvedly pásmo plné jarních písniček. K pobavení přidaly také ptačí tanec.
Diváci se bavili, sluníčko krásně svítilo.
Děti si nakonec vzájemně vyměnily dárečky s klienty pečovatelského domu a tak
potěšení bylo na obou stranách.

Prosečský zpravodaj 4/2022
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Šipkovaná

V pátek 1. dubna jsme si užili netradiční šipkovanou s květinkou Jůlinkou.
Protože nám počasí tentokrát moc nepřálo, uskutečnili jsme šipkovanou v prostorách školky. Ráno děti obdržely od
Jůlinky tajemný dopis, kde se dozvěděly
pokyny ke hře. Po svačině se vydaly na
cestu, kde plnily nejrůznější úkoly, které
byly zaměřené především na jarní květiny.
Například
pojmenovávaly jarní květiny,
Divadlo
přiřazovaly stíny, hrály květinové pexeso,
V pondělí 28. března jsme navštívili dipoznávaly písmena, naučily se básničku,
vadelní představení v sokolovně v Proseči.
zpívaly jarní písničky a další. Na konci
Hru Písnička pro draka, aneb jak se vaří
cesty odměnila Jůlinka všechny děti omapohádka nám zahráli herci z Divadélka
lovánkou a drobnou sladkostí.
pro školy. Do hudebního představení na
motivy klasických pohádek o drakovi byly
hned na začátku zapojeny i děti, když
dostaly za úkol vymyslet ingredience, ze
kterých se vaří pohádka (např. postavy,
zápletka, láska, svatba). Výsledkem bylo
lehce ztřeštěné vyprávění o pyšném králi,
který si pohněval kouzelnou babičku a ta
na jeho království přivolala zlého a všežravého trojhlavého draka. Ale nebojte, jak
už to v pohádkách bývá, všechno dobře
dopadlo a nakonec byla i svatba. Dětem i
dospělákům se představení moc líbilo.

Děti nás baví…

Oslava narozenin, děti cucají bonbon.
Děti: “Paní učitelko, ten bonbon lepí!” Paní
učitelka: “Tak dejte pozor na zoubky, ať si
nevytáhnete plomby.” Děti: “Co to říkala?”
… “Pozor na bomby!”
“Co máme za roční období?” Chlapeček se
dychtivě hlásí… “Úterý.”
U koziček… “Jak se jmenuje maminka a
mláďata od kozla?” “Kozlice a kozátka.”
Kousek dál na procházce… “Děti podívejte tady je na obrázku datel.” Děti: “A ten
má datlici a datlátka.”
Děti poznávají jarní květiny. Chlapeček: “Tu znám, to je tuleň!” (tulipán) Holčička: “A tohle jsou pimpalinky.” (konvalinky)
Za MŠ Proseč
Jana Vaňousová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
Jasan ztepilý, aneb jak být fit a ztepilý. Jak vypadá lidské tělo, jak se správně

dové. A tak jsme nahlédli do světa mravenců, a zjišťovali, jestli i oni už se na jaro
těší, a jak se na něj připravují.

obléknout do zimy a jak se zdravě chovat
a stravovat, to vše jsme si připomněli na
počátku března, když venku ještě panovala pořádná zima.

Pyžamkový den. Karnevalové období
nám letos nějak proklouzlo mezi prsty.
Tak jsme si plánovanou oslavu narozenin
užili v rámci karnevalovo-pyžamkového
dne.

Co se děje v trávě, aneb Ferda
Mravenec a práce všeho druhu. Kolik mají mravenci v mraveništi práce, to
jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži při všem
tvoření a přípravách na vystoupení a Velikonoční výstavu ve Zderazi.

Bez bílé břízy jaro nebude, aneb
co se děje na jaře. O bříze jsme se do-

zvěděli ledacos nového. Třeba, že bříza
nám po zimě přináší do života světlo a
čerstvou energii. Březové koště má jarní
sílu a vymete všechnu špínu, nečistotu a
zimu. Březové dřevo hoří i mokré. Bříza
má příznivé účinky na vlasatou část pokožky, čistí póry a působí protizánětlivě.
Energii jsme tak čerpali i z příjemné vůně
březového šamponu. A protože jaro už
bylo v tuto dobu doopravdy za dveřmi,
Jak jsme si hráli na mraveniště –
prozkoumali jsme, co a jak se na jaře v program s Ekocentrem Paleta. Propřírodě děje.
tože astronomické jaro již zahájilo svoji
vládu, začali jsme se těšit i na to oprav-
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Co se děje právě na louce u lesa v JARO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PERÁLEC
trávě – Velikonoční výstava ve Zde- Jarní výzva ve školní družině
Plavecký výcvik
razi. Po dvouleté odmlce, jsme letos
Začátek měsíce březen byl věnován
Ke konci března děti ze ZŠ Perálec

opět mohli uspořádat oblíbenou Velikonoční výstavu ve Zderazi. Tak jako přede
dvěma lety, i letos se nám osvědčily prostory v sále Kulturního domu. Ukázkové
dubnové počasí, kdy se střídalo sluníčko
s hustou chumelenicí, by z venkovního
prostředí návštěvníky i účinkující asi brzy
vyhnalo k domovům. Takto jsme si v pohodlí pod střechou užili vystoupení dětí z
perálecké školy a v klidu nakoupili velikonoční dekorace.

jarní výzvě, kdy žáci plnili nejrůznější
úkoly.
Hledali první jarní kvítky, malovali skákacího panáka atp. Nakonec jsme v místním lesíku vyráběli domečky z přírodnin.

úspěšně ukončily desátou lekci plaveckého výcviku ve skutečském bazénu, kde
zdokonalily své plavecké dovednosti,
užily si spoustu zábavy a nakonec si i odpočinuly v vířivce. Plaváčkům bylo nakonec uděleno ocenění v podobě diplomu.
Velmi děkujeme instruktorkám za kvalitní výuku a krasně strávené společné
chvíle.

Návštěva mraveniště – Ekocentrum
Paleta Chrudim

Před vrbou za vrbou, aneb velikonoční zvyky a tradice. Jak jinak zakon-

V březnu nás neminul vzdělávací program na téma Mraveniště, kde jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých informací
o životě mravenců, jaké jsou jejich role
v mraveništi a jak je v jejich životech
důležitá spolupráce. Při hře jsme si také
vyzkoušeli jaké je to být na okamžik
mravencem. Děkujeme Ekocentru za zajímavou a poučnou přednášku.

čit předvelikonoční období, než připomenutím si tradic a zvyků na Velikonoce.
V posledních několika málo dnech jsme
stihli uklízet na Modré pondělí a Žluté
úterý, usmívat se na sebe na Škaredou
středu, pochutnat si na něčem zeleném
na Zelený čtvrtek a k tomu namalovat
kraslice, uplést pomlázky, upéct a sníst jídáše, koledovat i vyřešit velikonoční úkoly
Vynášení Moreny ve školní družině
na kouzelném koberci.
Jelikož se příchod jara váže ke spoustě
tradicím a zvyklostem, vyráběli jsme v ŠD
z pečiva tzv. Smrtku, která ukončí zimu
a přivítá jaro. Na rozloučenou jsme jí zazpívali pár jarních písní a nakonec jsme ji
„utopili“ v místním rybníčku, kde si na ní
smlsli kapři.

Březnový měsíc v ZŠ perálec byl plný
aktivit a proto jsme také nezapomněli na
tradiční karneval, který jsme letos uskutečnili v sále místní hospůdky. Žáci se
převlékli do nejrůznějších kostýmů, užili
si spoustu veselé zábavy a her.

V dalším vydání se opět těší
ZŠ a MŠ PERÁLEC.

Monika Klofátová, MŠ Perálec
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Z historie divadelních ochotníků XX.

V minulém čísle zpravodaje jsme se
rozloučili s kronikou, kterou psal učitel
Václav Vobejda, žel nenašel pokračovatele. V časopisu Amatérská scéna, číslo 11
na straně 19 z roku 1972 vyšel článek v
tématu Rok českého divadla, kde je průhled do historie divadla s názvem „Století
ochotníci z Proseče“.

„Kolem sedmdesátých let minulého století se z popudu vlastenecky smýšlející
inteligence se začíná hovořit o založení
ochotnického spolku. Učitel Antonín
Svoboda kolem sebe shromáždil skupinu mladých lidí a v roce 1872 zakládají
ochotnický soubor. Obtíže byly veliké.
První představení se přeci jen vyklubalo.
Kronika uvádí, že divadelníci sehráli dvě
jednoaktovky. Prý byly úspěšné. Přesto
se diváci dalšího představení dočkali až o

Nové knihy v knihovně

Beletrie pro dospělé:
Pavel Hrdlička – Kdo s ohněm zachází, František Niedl – Ano, můj
pane, Veronika Jonešová – Hodinky,
Petra Nachtmanová – Zlodějské ticho,
Markéta Lukášková – Losos v kaluži,
Blanka Hošková – Láskobraní, C. J.
Tudor – Jáma, C. L. Taylor – Útěk,
Janet Skeslien Charles – Pařížská
knihovna, Gill Thompson – Oceán
mezi námi, Jojo Moyes – Jako hvězdy
v temné noci, Riley Sager – Poslední
lež, Caroline Mitchell – Němý svědek, Sally Hepworth – Tchyně, Blake
Crouch – Temná hmota, Delia Owens
– Kde zpívají raci, Diane Chamberlain
– Prolhané městečko, Christian Gálvez
– Dívka č. 37, Barbara O´Neal – Jak se
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tři roky později, kdy spolek zakotvil v sále
hostince U Macháčků (pozn. autora - hostinec u Macháčků byl v čísle 57 na náměstí –
dnes DROPA). V roce 1893, jakoby jeden
spolek nestačil, založila si vlastní spolek
katolická Svatojosefská jednota a po první
světové válce se vyklubal třetí spolek –
Soubor z řad dobrovolných hasičů. Proseč měla tři ochotnické soubory. Jak už to
bývá, spolky vznikají a zanikají…
V roce 1959 z iniciativy tehdejšího
správce Osvětové besedy, učitele F. Hápa,
vzniká divadelní soubor osvětové besedy.
Hrál na nevybaveném jevišti sokolovny.
Postupem času však získávali prosečtí
ochotníci vlastní vybavení a dnes mají své
divadlo. Kulturní dům v Proseči. Moderně vybavené, i když malé jevišťátko,
možnost zkoušet a hrát. Za 25 let existence prošlo souborem více než 70 lidí –
jádro herců zůstává zachováno. Nejsmutnější je, že smrt přichází i sem a neohlíží
se na role, které si člověk ještě nezahrál.
(pozn. autora - 20. června 1973 zemřel člen
spolku Miroslav Křiklava, známý svými
brilantně zvládnutými rolemi. Starý pán v
Čapkovy Matce, pan farář z Raisových Zapadlých vlastenců, mlynář z Jiráskovy Lucerny, sedlák Kopecký z Jiráskova Otce)
V roce 1973 se slavnostním představením Jiráskova Otce zvítězili v okresní
divadelní soutěži. Za posledních 10 let
se hraje nepřetržitě: Vojnarka, Na letním bytě, Kolébka, Měšťáci, Ženitba(perfektní představení v Chrudimi na
přehlídce), Václav Hrobčický z Hrobčic,
Stromy umírají v stoje, loni Brychta za
nic nemůže, v současné době Nepožádáš
o manželku bližního svého.

dědí tajemství, Susan Wiggs – Strom
života, Michelle Frances – Přítelkyně,
Barbara Hannay – Venkovská svatba, A.
J. Pearce – Milá paní Birdová, Sandra
Brown – Střemhlavý pád, Karen White
– Sny o pádu, Ellen Marie Wiseman Sběratelka sirotků, Jo Thomas – Stín
olivovníku, Wojciech Dutka – Černá a
purpurová, Michael Connely – Zákon
neviny, Carol Wyer – Tajemství živých,
Mandy Robotham – Dítě třetí říše, Riley Sager – Zamkni poslední dveře, Liz
Coley – Návrat z temnoty, Sarah Lark –
Rok delfínů, Susan Mallery – Rodinné
pouto, Mary Torjussen – Beze stopy,
Heidi Perks – Jak jsi mohla, Taylor
Adams – Na dostřel, Anne Frasier –
Nejsem z ledu
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Každý rok uvádějí premiéru. Pobavit se však dovedou i po divadle – třeba
svým vlastním pojetím některého baletu.
(čpozn. autora - tenáři zpravodaje si jistě
upamatují článek, kde jsem popisoval o jaký
balet šlo – Labutí jezero)
Zdržme ještě chviličku Václava Vobejdu a požádejme o odpověď na poslední
otázku – určitě odpoví za všechny. Proč
se hraje ochotnické divadlo?
„Ne pro slávu, ale pro lidi, hlavně pro
vlastní potěšení. Ochotničení velmi stmeluje lidi. Věřím, že kdyby všude byly takové mezilidské vztahy jako mezi námi,
ochotníky v Proseči, bylo by nesmírně
dobře na světě.“
Tolik z článků tehdejších novin. K
článku přikládám dvě fotografie z šedesátých let minulého století. Pozná někdo
krásné mladé herečky na fotografiích?
Svatopluk Václav Vobejda

Knihy pro děti:
Klára Smolíková – Začarovaný Hvozd,
Tereza Lukešová – To jsem z toho jelen, Zdeněk Miler – Veselá kniha o malém Krtkovi, Susanne Riha – Zvířata a
jejich úkkryty, Monika Utnik-Strugala
– Potmě, aneb, Co se děje v noci
Kontakt:
www.knihovnaprosec.cz
knihovna@prosec.cz, tel. 469 321 047
Otevírací doba:
Úterý: 7:30-11:00. 12:00-17:00
Čtvrtek: 7:30-11:00, 12:00-16:00
Pátek: 7:30-11:00, 12:00-16:00
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Modelářský den v Proseči

V sobotu 26. 3. 2022 se uskutečnil
druhý ročník akce Modelářský den v Proseči. V uplynulých dvou letech se akce
bohužel nemohla konat z důvodu covidových opatření, a proto jsme se rozhodli,
že letošní ročník proběhne na jaře. Sezval
jsem kamarády nejen z klubu, ale i mimo
něj. Celkem se u nás sešlo 28 modelářů z
různých koutů naší země. Nejdelší cestu
k nám vážil kamarád, který přijel až z
dalekého Hodonína. Díky němu vznikla
i vydařená videa, která shrnují dění akce.

Na tomto místě bych ještě jednou rád
poděkoval vedení města Proseč za podporu při konání akce, dále sponzorům
PP-GROUP.cz a IMAPRO, kteří finančně přispěli na malé občerstvení pro
nejmenší návštěvníky.
Jako organizátor hodnotím akci jako
velmi zdařilou, jelikož počet návštěvníku
předčil má očekávání, a dokonce i první
ročník. Doufám, že se za rok Modelářský
den znovu uskuteční a bude ještě úspěšnější než ten letošní.
Martin Ondráček

Filmem proti válce

V pátek 18. března 2022 byl v prosečské Sokolovně promítnut film
Charlese Chaplina Diktátor. Tato
známá parodie na nacistický režim v
Německu byla natočena v roce 1940.
Postava Diktátora, z jehož popudu byl
rozpoután nesmyslný válečný konflikt,
je v současnosti bohužel velmi aktuální.
Přes celkově malý zájem veřejnosti
o návštěvu filmu se podařilo vybrat a
odeslat na konto SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni částku 6000 korun.
Za kulturní komisi M. Rejent

Irena Budweiserová v Proseči

Po dvou letech slibů se snad letos konečně dočkáme vystoupení Ireny Budweiserové v evangelickém kostele v Proseči.
Její zpěv zde doprovodí hrou na elektrickou
kytaru Jakub Racek a hrou na violoncello
Keishiro Mikawa.
Je až ohromující, kterak umění Ireny
Budweiserové od chvíle, kdy její "černý"
hlas zásadním způsobem ovlivnil zvuk kapely Spirituál Kvintet, dodnes neztratilo
nic ze své uhrančivosti. Naopak, jako by
postupem času sílilo a nabývalo nových poloh. Tomu jistě napomáhá i žánrové obohacování zpěvaččina repertoáru sahajícího
od gospelu a spirituálu přes blues a folk až
k modernímu jazzu.
Vystoupení Ireny Budweiserové v sakrálních prostorách - to jsou především
spirituály a gospely. Zazní s českými či anglickými texty. Na koncertě uslyšíte samozřejmě také vlastní tvorbu, ovšem s texty
vhodnými do těchto prostor. Velmi citlivý
a erudovaný doprovod kytary a violoncella
nechává Ireně prostor k jejímu „čarování“
s texty přednesených písní. Všechny tyto
skladby mají velmi originální aranžmá, na
kterých se podílí všichni protagonisté.

Na koncert Irena Budweiserové Vás
zveme ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 18:00 do
evangelického kostela v Proseči. Vstupenky koupíte na vstupenky.skutec.
cz, podrobné informace k programu na
hudebni.skutec.cz.
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Muzejní podvečer ve znamení skla

Město Proseč ve spolupráci s kulturní komisí uspořádá po
loňském úspěšném ročníku i letos Muzejní podvečer. Hlavním tématem letošního ročníku bude sklo. Reagujeme tak
na skutečnost, že rok 2022 byl Organizací spojených národů
vyhlášen rokem skla a tomuto oboru je věnována celosvětově
zvýšená pozornost. Zaměříme se na regionální sklářskou tradici, konkrétně na výrobky sklárny na Posekanci a tvorbou
sklářského výtvarníka Aloise Meteláka, našeho rodáka.
Připravujeme stylový doprovodný program včetně odborné
přednášky, chybět nebudou komentované prohlídky, výtvarná
dílnička, hudební doprovod, vynikající víno a bude opět zpřístupněn i domek spisovatelky Terézy Novákové.
O podrobném programu vás budeme informovat na sociálních sítích
a webových stránkách
města. Zatím postačí
zapamatovat si datum
28. května a čas od 17 do
21 hodin.
Přijďte se podívat.
Těšíme se na společné setkání.
Za kulturní komisi města
Proseč M. Rejent a za
Muzeum dýmek
Kateřina Zelenková.

ZVERIMEX a JÁ – první objednávky vyřizujeme již nyní
Projekt ZVERIMEX a JÁ je službou pro chovatele, B2B obchodní partnery, maloobchod a e-shop, kde prodáváme kvalitní sortiment a služby pro
členy ČSCH a veřejnost. Široká nabídka
umožní pohodlně nakoupit nejen jednotlivým zákazníkům všech věkových kategorií, ale také farmám, podnikatelům a
firmám.
E-shop se spouští v dubnu, ale již nyní
si můžete díky formuláři objednat zboží z
následující nabídky:
Kompletní krmivo pro králíky
V tomto krmivu jsou použity rostlinné
produkty, které příznivě ovlivňují dýchací
a trávicí trakt a podporují celkovou vitalitu zvířete.
Složení: pšeničné otruby, vojtěškové
úsušky, ječmen, sladový květ, luční seno,
slunečnicový extrahovaný šrot, oves, sójový olej, uhličitan vápenatý, zdroj přírodní vlákniny, chlorid sodný, sójový
extrahovaný šrot (GMO), dihydrogenfosforečnan vápenatý, výrobky ze zpracování koření a bylin 0,02 %.
Kompletní krmivo pro výstavní holuby
Ve složení tohoto krmiva jsou užity
rostlinné produkty, které příznivě ovliv-
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ňují dýchací a trávicí trakt a podporují
celkovou vitalitu zvířete.
Složení: ječmen, kukuřice, sójový extrahovaný šrot (GMO), pšenice, sladový
květ, slunečnicový extrahovaný šrot, sójový olej, uhličitan vápenatý, hrách, řepkový extrahovaný šrot, lněné semínko,
chlorid sodný, dihydrogenfosforečnan
vápenatý, výrobky ze zpracování bylin a
koření 0,02 %, uhličitan sodný.
Kompletní krmivo pro výstavní morčata
Hlavním zdrojem krmiva je vláknina
a současně je důležitou složkou kvalitní
luční seno z podhůří Orlických hor. Vojtěška je zařazena pouze v minimální hodnotě a to pro zvýšení obsahu vlákniny a
doplnění ideální hodnoty proteinů v krmivu.
Složení: luční seno, pšeničné
otruby, vojtěškové úsušky, sladový květ, slunečnicový extrahovaný šrot, hrách, uhličitan vápenatý, sójový olej, chlorid sodný.
Kompletní krmivo pro plemenné nosnice velkých plemen
Krmivo je určeno pro plemenné nosnice velkých plemen
(od 21. týdne). Zkrmujte ad li-
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bitum. Zajistěte dostatek čisté napájecí
vody. Zajišťuje ještě lepší využitelnost a
stravitelnost živin díky uvolňování minerálních látek z jinak nestravitelných fytátů.
Kompletní krmivo pro odchov kuřat
Ve složení krmiva jsou užity rostlinné
produkty, které příznivě ovlivňují dýchací
a trávicí trakt a podporují celkovou vitalitu zvířete.
Složení: pšenice, kukuřice, sójový
extrahovaný šrot (GMO), ječmen, pšen.
otruby, hrách, extrahovaný slunečnicový
šrot, uhličitan vápenatý, sójový olej, dihydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid
sodný, výrobky ze zpracování koření a
bylin 0,01 %.

www.prosec.cz
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DIPRO, výrobní družstvo invalidů

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:

Provozní elektrikář

Farní sbor ČCE Proseč srdečně zve všechny obyvatele Proseče
a blízkého i vzdálenějšího okolí k návštěvě Evangelického kostela
a farního parku v Proseči:

16:30 ~ divadlo pro děti 'Bramborové
království' ~ Lukáš Bouzek
farní park
18:00 ~ přednáška nekonvenčního katolického kněze
a spisovatele ~ Václav Vacek
kostel
19:30 ~ výstava fotograﬁí ~ Olga Stráníková
kostel
20:00 ~ klavírní koncert ~ Daniel Jun
kostel
21:30 ~ duchovní slovo na dobrou noc
kostel
Prohlídka kostela
Fairtradeová kavárna Pod lípami (výborná káva a čaj,
palačinky, párky v rohlíku, domácí limonáda, víno)
Obchůdek s fairtrade produkty
Římskokatolická farnost Proseč zve k návštěvě a individuálním
prohlídkám kostela sv. Mikuláše a těší se na vedení hlavního
programu Noci kostelů v Proseči příští rok.
WWW.NOCKOSTELU.CZ

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, dechovky ani lidovky
Platba ihned v hotovosti
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz

Co bude vašim úkolem:
- provádění preventivní údržby budov a technologických zařízení
- analyzování a odstraňování zjištěných závad
- kontrola a opravy elektrického nářadí a spotřebičů
- řádné vedení předepsané dokumentace
Požadujeme:
- min. vyučen v oboru
- platné osvědčení pro samostatnou činnost §6 vyhlášky č.
50/78 sb.
- pečlivost a řemeslnou zručnost (vhodné pro osoby se
zdravotním postižením)
Nabízíme:
-práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- práce na jednu směnu
- zaměstnanecké benefity(závodní stravování, bonus za docházku)
- nástup možný IHNED
Bližší informace budou podány na adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Borská 149, 539 44
Proseč, tel. č. 469 321 191, e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan, p. Tmejová Jana

RAKETOVÝ
INTERNET!

MODERÁTOR a DJ pro vaši SVATBU, PLES, FIREMNÍ AKCI, MATURITNÍ PLES, KARNEVAL,
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, VEČÍREK, či jinou
společenskou událost.

Jmenuji se MAREK ŠINKORA, pracuji jako moderátor na
hitrádiu Černá Hora, moderuji zápasy prvoligového klubu FK
Pardubice přímo na stadionu, jezdím komentovat hokejbal do
televize a rovněž dělám moderátora a DJ na různých společenských akcích.

V případě zájmu budu rád, když se mi ozvete na email:
marasinkora@seznam.cz nebo tel: 731 734 236.
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Stala se chyba! Někdo se vrátil do minulosti a ke svému
prospěchu záměrně pozměnil tok dějin!
Vš e c h n o j e j i n a k , n ež j a k to z n á m e z u č e b n i c .
Světem cloumá chaos a zlořád...
Vraťte se spolu s námi do jednotlivých historických období a
pomožte nám napravit to, co někdo zpackal!
Nenechte nás v tom, bez vás to nemůžeme zvládnout...

Naše časová laboratoř:
Na cestu časem se vydáme:
Náklady na výpravu:

Hříběcí u Pelhřimova
31. 7. - 12. 8. 2022
4500,- Kč

Přihlášky na expedici, další podrobnosti a materiály:
www.tkskutec.cz
www.facebook.com/TkSkutec
tabornici@tkskutec.cz
775 028 235
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MĚSTO PROSEČ
HLEDÁ LÉKAŘE
PRO DĚTI A DOROST
NABÍZÍME:
- VYBAVENOU ORDINACI V OBJEKTU MĚSTA
- KARTOTÉKU VÍCE NE 700 KLIENTŮ
- ZAJÍMAVOU LOKALITU PROSEČSKA
S PERSPEKTIVOU DALŠÍHO ROZVOJE
- KOMPLEXNÍ PODPORU MĚSTA PŘI ŘEŠENÍ
PROVOZU ORDINACE, BYDLENÍ A DALŠÍCH
POTŘEB DLE INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVY

Kontakt:
Ing. Jan Macháček, starosta města
tel. 777 119 957, e-mail starosta@prosec.cz
Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.
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