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Pojmenována ulice Borská
Dne 28. 7. 2015 na svém zasedání 

zastupitelé Proseče odsouhlasili po-
jmenování ulice Borská. Registrace 
ulice bude provedena v srpnu, všichni 
občané a majitelé nemovitostí obdrží 
stejně, jako v případě pojmenování 
předchozích ulic, dopis s postupem 
změny adresy včetně usnesení zastu-
pitelstva, na kterém bylo pojmenování 
ulice schváleno.

 Orientační systém města byl 
 rozšířen o nové tabule

V červnu bylo provedeno rozšíření 
informačního orientačního systému 
města o nově pojmenované ulice a zá-
roveň o nové zájmové body. V tomto 
trendu chceme pokračovat i nadále.

Nový chodník a LED osvětlení  
v Zahradní ulici

V Zahradní ulici byly zahájeny sta-
vební práce spojené s opravou chod-
níků. Starý asfaltový povrch byl zcela 
odstraněn a chodníky jsou nově dláž-
děny zámkovou dlažbou včetně slepec-
kých proužků. Zároveň bude v měsíci 
srpnu realizováno nové veřejné osvět-
lení a osazeno pět nových stožárů s 
úspornou LED technologií. 

Proseč plánuje v letošním roce další opravy a údržbu majetku
Město Proseč plánuje v letošním roce 

pokračovat v opravách místních komuni-
kací. Od SÚS Pardubického kraje se nám 
podařilo získat téměř 200 tun asfaltového 
recyklátu - tzv. frézingu, a vybrat komu-
nikace, které budou v letošním roce opra-
veny. Opravy budou probíhat v srpnu a 
mohou způsobit určitá omezení provozu.  
Prosíme tímto řidiče a občany o ohledu-
plnost a trpělivost.

V červenci byly provedeny nátěry že-
lezných zábradlí podél komunikací no-
vým antikorozním nátěrem modré barvy. 
Nový nátěr by měl zvýšit životnost kovo-
vých konstrukcí a především zlepšit jejich 
viditelnost pro řidiče.

Dále byly provedeny nátěry dřevěných 
konstrukcí na sportovištích u základní 
školy a rezervátoru. Také čekárny na ná-
městí a v Miřetíně byly zbaveny plakátů a 
natřeny novým nátěrem. Na obnově ná-
těrů se podíleli šikovní brigádníci. Proto 
prosím o respektování zákazu výlepu pla-
kátů a udržování pořádku v čekárnách.

Miloslav Hurych, místostarosta města

Novohradský sraz veteránů se opět vydařil
Již čtvrtý ročník Novohradkého srazu 

veteránů, který se uskutečnil v sobotu  
11. července v Nových Hradech a byl za-
končen spanilou jízdou přes obce Sdru-
žení obcí Toulovcovy Maštale s cílem na 
prosečském náměstí se opět vydařil.

Obnovené tradice pořádání srazu ve-
teránů v Nových Hradech se zhostilo již 
poněkolikáté Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale společně s obcí Nové Hrady a 

hlavním organizátorem srazu Martinem 
Klinským z Proseče.

Počasí nám i tentokrát přálo, účast 
majitelů historických vozů a motocyklů 
byla vysoká a divácký zájem rok od roku 
stoupá. K vidění bylo mnoho raritních 
kousků a již nyní je jisté, že se setkáme za 
rok při dalším ročníku. 

Jan Macháček, předseda SOTM
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Ergotep a Tescoma slavily úspěch v Proseči   
Ve středu 24. června 2015 jsme spo-

lečně otevřeli nové Prodejní centrum 
Tescoma v Ergotepu, družstvu invalidů. 
Pozvané hosty i širokou veřejnost přiví-
tali zástupci obou společností slavnostním 
zahájením se symbolickým přestřižením 
pásky. Pro rodiny s dětmi nechyběly po 
celý den herní atrakce s oblíbeným skáka-
cím hradem. Pro zájemce byl v akci pro-
motým Tescomy, občerstvení a prohlídka 
družstva.

Tescoma tým představil své novinky, 
rady a vychytávky pro vaření, po celý den 
platila sleva na vybraný sortiment. Vý-
robky české firmy Tescoma jsou origi-
nální i dokonale funkční.

Atrakce pro děti měly neobyčejný 
úspěch i přes občasný déšť. Vedle nafuko-
vacího hrnce byl velký zájem o koloběžky 
i bazén s barevnými míčky. Zábavné od-
poledne jsme realizovali ve spolupráci s 
Klubem Hnízdo Proseč.

Prodejní centrum Tescoma nabízí 
kompletní sortiment vybavení do ku-
chyně v profesionálním a příjemném 
prostředí. Obchod v Proseči je v pořadí 
šestnáctou prodejnou, kterou realizujeme 
v rámci dlouhodobého projektu. Poda-
řilo se nám vytvořit přes 100 nových pra-
covních míst pro hendikepované po celé 

České republice.
Navštivte prodejnu Tescoma v Proseči.
Těší se na vás profesionální tým.

Za realizační tým:
Jiří Herynek mladší, DiS, 

ředitel útvaru interního obchodu
Ing. Stanislav Piskač, 

ředitel útvaru obchodních akvizic

Linka důvěry Ústí nad Orlicí 
děkuje a informuje

Jménem obecně prospěšné společ-
nosti KONTAKT Ústí nad Orlicí, 
které zřizuje krajskou Linku důvěry, 
bychom chtěli poděkovat městu Pro-
seč za finanční podporu, kterou nám v 
letošním roce 2015 poskytlo, a které si 
velmi vážíme.

Zároveň bychom chtěli informo-
vat občany města, že Linku důvěry 
Ústí nad Orlicí je možné kontakto-
vat na telefonním čísle 465 52 42 52, 
které funguje v nepřetržitém pro-
vozu, dále prostřednictvím služby 
SKYPE pod uživatelským jménem 
linka.duvery.uo, případně na e-mailu 
napis@linkaduveryuo.cz.

Bližší informace o naší službě nalez-
nete www.linkaduveryuo.cz.

Bc. Lucie Prudilová, 
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Nová kniha Josefa Němečka  
„Osudy sedláků na Poličsku po roce 

1948“ mapuje události při  kolektivizaci 
zemědělství na  tomto okrese od Vítěz-
ného února. Už v roce 1948 byl zaveden 
takzvaný diferencovaný výdej šatenek, při 
němž je nedostali nejen 
ti, kteří nesplnili do-
dávky, ale podle „třídní 
spravedlnosti“ i rolníci 
s výměrou nad 15 ha. 
Směrnice ministrů ná-
rodní bezpečnosti, vni-
tra a spravedlnosti ze 
dne 22. října 1951 o 
úpravě poměrů rodin-
ných příslušníků odsou-
zených vesnických bo-
háčů se staly „právním“ 
rámcem uplatňování 
třídního pohledu na 
realizaci kolektivizace 
vesnice pod dozorem 
Státní bezpečnosti v 
Akci K (kulak).

Jak je uvedeno v „Přehledné tabulce 
Krajské prokuratury Pardubice od  
1. 1. 1951 do 31. 12. 1953“, bylo v okrese  

Polička za toto období  odsouzeno 18 ku-
laků, z nich 16 byl konfiskován majetek a 
z kraje vysídleno 7 rodinných celků a  4 
rodiny přesunuty v rámci kraje. František 
a Božena Staňkovi z České Rybné byli  

přestěhováni na ČSSS 
do Žichlínku a rodina 
Zatočilových z Kutřína 
do Mezilesí v okrese 
Lanškroun. Velmi za-
jímavým je soudní spor 
manželů Uhrových z 
Perálce s místním JZD 
o vrácení pozemků  v 
roce 1955. Před OS 
Polička zastupoval JZD 
Perálec jeho předseda 
Vilém Hlaváč. I pro 
něho bylo jistě rozhod-
nutí Krajského soudu 
v Pardubicích ze dne  
1. listopadu 1955  pře-
kvapivým zjištěním.   

Čtenáři mohou knihu zakoupit v pro-
dejně DROPA pana Mundila na proseč-
ském náměstí.

 Josef Němeček
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Řemeslná sobota ve skutečském muzeu
I letos ožije skutečské muzeum tra-

dičními řemesly. Pátý ročník Řemeslné 
soboty proběhne 15. srpna 2015 od 9 
do 17 hodin. Při práci uvidíte zručné ře-
meslníky – kameníky, kteří budou lámat 
žulu za pomocí dlabačky, štípat dlažební 
kostky a leštit žulovou desku, kováře, pod 
jehož kladivem vzniknou tradiční nástroje 
potřebné pro tvrdou práci v lomu, a ševce 
předvádějícího ruční i strojní šití obuvi.  

Pro děti budou připraveny různé zá-
bavné hry, např. sestavování botasek, 
netradiční způsoby jejich šněrování, ma-
lování přírodních kamenů či poznávání 
minerálů po hmatu. Nebude chybět ani 
loutkové divadlo s dílničkou. Oblíbe-
nou pohádku „Princezna na hrášku“ vám 
představí Jan Hrubec z Dřevěného diva-
dla.

Do muzea přijedou sběratelé stabilních 
motorů, které v lomech dříve běžně po-
háněly kompresory na stlačený vzduch, 

vrátky, štípačky nebo drtiče a třídiče 
štěrku. Řadu unikátních strojů si budete 
moci prohlédnout i v provozu. 

Čekají vás tradiční komentované pro-
hlídky Muzea obuvi a kamene a díky 
jednotnému vstupnému i volně přístupné 
sezónní výstavy. První z nich se věnuje 
historii místního hasičského sboru. V ex-
pozici objevíte unikátní žárohled, řez mo-
torovou stříkačkou PS 8, hasičské přilby, 
dávné uniformy i vzácné fotografie a vi-
dea. Druhá výstava připomíná 70. výročí 
konce II. světové války a činnost Bojové 
skupiny Skuteč.  

Po celý den si budete moci v areálu 
muzea zakoupit drátované výrobky, ke-
ramiku, šperky, šité a dřevěné dekorace, 
pečící kameny, bylinky, koření, domácí 
limonádu, marmelády a další dobroty. 

Všechny vstupenky budou slosovány o 
lákavou cenu v podobě zážitkového letu 
pro tři osoby na letounu Z-43 věnova-
ného Aeroklubem Skuteč, o.s. 

Ing. Lada Bakrlíková, 
 Městské muzeum ve Skutči 

Novohradský sraz veteránů
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Červen 2015 – Speciál pro Prosečský zpravodaj 
I letos si žáci hudební dílny zahráli v 

muzikálu. Tentokrát jsme „natočili“             
NOC NA KARLŠTEJNĚ

Většina fotografií v naší prezentaci 
vznikla na hradě Rychmburk díky vstříc-

nému přístupu a ochotě paní ředitelky 
Domova důchodců Mgr. Marie Zelen-
kové.

„Hostiny“ se odehrály ve vinném sklípku 
penzionu U Ševce v Proseči, kde nás ve-

lice ochotně přivítal majitel pan Pavel 
Němec. Oběma velice děkujeme.

Žáci hudební dílny

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz
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Základní škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz
Nezkrácené verze některých článků a mnohem víc naleznete na webových stránkách školy.

FOTBALOVÝ KLUB PRO  
ZÁKLADNÍ ŠKOLU

ROZLOUČENÍ NA 
SCHODECH
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„DNES ČTU DĚTEM JÁ“
V 1. TŘÍDĚ

PŘEDSTAVENÍ DRAMATIC-
KÉHO KROUŽKU

„ZLATÝ LIST“
REPUBLIKOVÉ KOLO

ZÁVĚREČNÁ SCHŮZKA 
TECHNICKÉHO KROUŽKU

ŠKOLNÍ VÝLET
3. TŘÍDA

1. A + 1. B

6. TŘÍDA + 7. B

4. + 5. TŘÍDA
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Nové knihy v městské knihovně
Knihy pro dospělé:

Vlastimil Vondruška – Husitská epo-
pej II. (Za časů hejtmana Jana Žižky), 
Lisa Jackson – Hrobař, Lee Child – Za 
cenu života, Jeffery Deaver – Dvanáctá 
karta, James Patterson – Soukromé 
hry, Kathy Reichs – Ďáblovy kosti, 
J.D. Robb – Smrtící posedlost, Magda 
Váňová – Náhoda nebo osud, Lenka 
Lanczová – Vstupenka do ráje, Bar-
bara Erskinová – Království stínů, Je-
anne Kalogridis – Inkvizitorova žena, 
Peter Straub – Ghost Story, Robert B. 
Parker – Drobné mince, Candice Pro-
ctor – Pod australským sluncem, Cathy 
Kelly – Zlaté náměstí, Rexanne Becnel 

– Nezkrotná dáma, Dora Heldt – Kama-
rádky, Vlasta Javořická – V měsíci máji, 
Boží mlýny, Matčin osud 
Knihy pro děti:

Alejandra Erbitiová – Zlatá edice: 
Bajky, Gisela Fischer – Velká obrázková 
knížka: Hasiči, Ivana Nováková - Hle-
dej v obrázku: Svět v pohybu, Nick Ar-
nold – Děsivá věda: Pekelné zvuky, Ray 
Gibson – Učíme se kreslit…
Naučná literatura:

David Winter – ABC křesťanství, 

Philipp Vandenberg – Tajemství věští-
ren, Leoš Šimánek - Pobřeží Pacifiku, 
Martin Janoška – Průvodce: Minerální 
prameny v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku

Kulturní a sportovní akce 
v Proseči a okolí

7. 8. Zábava – hraje kapela ŘEMEN 
– pořádá SDH Záboří – Městský park 
„Rychtářovy sady“ od 20 hod.

7. 8. O pohár města Proseč - 3. ročník - 
noční nohejbalový turnaj - víceúčelové 
hřiště u ZŠ od 17.30 hod.

8. 8. Sobotní odpoledne s harmonikáři 
– pořádá Klub seniorů a SDH Zábo-
ří – Městský park „Rychtářovy sady“ od 
14.30 hod.

14. 8. Diskotéka 80. – 90. léta – světo-
vé hity – DJ Fikejz – pořádá Fotbalový 
klub Proseč – Městský park „Rychtářovy 
sady“ od 20 hod.

15. 8. Řemeslná sobota - Muzeum Sku-
teč - od 9 do 17 hod.

16. 8. Fotbal „A“ mužstvo I. B třída 
- Proseč vs. Sezemice - fotbalové hřiště 
Proseč v 17 hod.

22. 8. O pohár SDH Miřetín – 13. roč-
ník – nohejbalový turnaj trojic – nere-
gistrovaných – pořádá SDH Miřetín- 
hřiště v Miřetíně od 8 hod.

KLUB SENIORŮ PROSEČ,  

HASIČI a ŽENY ZÁBOŘÍ 
 

POŘÁDÁJÍ   
pod záštitou Města Proseč 

 

 

V SOBOTU 8. SRPNA 2015 OD 14:30 HODIN  
V RYCHTÁŘOVÝCH SADECH 

 

ODPOLEDNE 
 S HARMONIKÁŘI 

  
PŘI PÍSNIČKÁCH HARMONIKÁŘŮ 

MÍSTNÍCH I PŘESPOLNÍCH 
SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME A ZATANČÍME 

 
 

 
 

                                              OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO 
 

                                                     VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 
 

 
 
 

Všichni jste srdečně zváni! 

SDH Miřetín pořádá nohejbalový turnaj 
trojic

- neregistrovaných - 

„O pohár SDH Miřetín“
13. ročník

Termín:        sobota 22. srpna 2015
Prezence:     7,30 – 8,00 hod.
Přihlášky:   do 16. 8. 2015
  - dle pořadí přihlášení 
  - max. 12 družstev 
  na mob.: 728 486 262, 728 782 000
e-mail:  zdenek.pecina@post.cz
Startovné:  300,- Kč/družstvo, platí se na místě.
Občerstvení zajištěno.

Městská knihovna Proseč
Vedoucí městské knihovny:
Eva Rejentová
telefon: 469 321 047
e-mail: knihovna@prosec.cz
Otevírací doba:
Úterý             12.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 16.00 hod.
Pátek  9.00 - 15.00 hod.
(polední pauza 11.30 - 12.00 hod.)
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ČESKÁ
ISLÁMSKÝ

CHEMIC POSLEDNÍ JIHLAVSKÝ KOMUNI- NÁPOVĚDA: PRAŽSKÁ „NALÉZÁM“ NAŠE
JEŠTĚ

ÉZ, TALON, POLITICKÁ
ROCKOVÁ ZNAČKA PÍSMENO VÝROBCE KAČNÍ OBCHOD. (VÝRAZ JEDNOU,

PROROK ŠON, NELM, OPOZIČNÍ
SKUPINA HLINÍKU ABECEDY PILNÍKŮ PŘÍSTROJ SPOLEČN. Z BIBLE) NEBO ZASLENOL, TAB, STRANA

ODSTRANIT 1
LETNÍ

13 14

Z PAMĚTI
OBDOBÍ

POČÍTAČE

UBYTOVNY
2 ŘECKÝ

BAJKAŘ

STUDENTŮ NÁŘEČNĚ

JINÁ

ZKRATKA 9 KARTY K 8 SLABIKA 3 16
DOBÍRÁNÍ ANGLICKÉ

AMPÉR
VYNÁLEZCE LITERÁRNÍ

HODINY TELEFONU MUZRUM

SPECIÁL
VZÁCNÝ PŘEDPONA 4

PLYN TERA
KLÁVESA

NOVÁ RUM VIETNAM
POČÍTAČE

MĚNA PRODUKTY

JM HERCE PŘE- 10 OSLOVIL
GIPSONA TVÁŘKA

„MOJI“
ZKR VELKO ZKR.TANEČ

OSOBUOBCHODU ŠKOLY

MOHUTNÁ
12 15

POVRCH.

ŘEKA DŮL

6 11 5 7
MÉ

JINÁ
OSOBĚ

Pro Prosečský zpravodaj zdarma sestavili René a Marie Čáslavských 

NEČEKEJTE AŽ SE VÁS ZIMA  (viz. první část tajenky)  CO JSTE  (viz. druhá část tajenky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


