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Nový tržní řád rozšířil počet 
prodejních míst i dnů

Rada města Proseč schválila na svém 
18. zasedání v letošním roce aktuali-
zaci tržního řádu města Proseč. Hlavní 
změnou je rozšíření počtu prodejních 
míst a rozšíření stánkového prodeje 
na těchto místech na pět dní v týdnu. 
Připravujeme rovněž dřevěné stánky, 
které budou během sezóny trvale na 
náměstí a budou pronajímány trhov-
cům právě pro stánkový prodej.

Sokolovna v novém příští rok
V tomto měsíci finišují práce na za-

teplení Sokolovny a výměně topného 
systému. Vedení města se rozhodlo 
pokračovat v dalších stavebních úpra-
vách bez přestávky. Nyní probíhá 
zpracování projektové dokumentace 
na stavební úpravy objektu, které řeší 
nové sociální zázemí včetně bezba-
riérových toalet, vytvoření malé haly 
uvnitř Sokolovny, přesunutí šatny do 
přízemí a především výměnu většiny 
rozvodů elektro, vody a kanalizace. Z 
důvodu provádění stavebních prací 
musí být zrušena obvyklá plesová se-
zóna v tomto místě. Dokončení a zno-
vuotevření Sokolovny se předpokládá 
během jara příštího roku.

Omezení provozu úřadu 
a pošty z důvodu zateplení

Upozorňujeme občany na možné 
omezení provozu městského úřadu 
a pobočky České pošty v září a říjnu 
z důvodu realizace výměny oken a 
opravy fasády budovy úřadu na ná-
městí. Prosíme občany při provádění 
stavebních prací o ohleduplnost při 
parkování před úřadem. Děkujeme 
všem za pochopení.

Proseč zakoupila kostky pro 
dodláždění náměstí

Město Proseč zakoupilo výhodně 
více než 300 tun žulových kostek od 
společnosti Strabag z rekonstrukce ko-
munikace v Potštejnu. Kostky chceme 
v následujících letech využít především 
pro dodláždění náměstí, přilehlých 
ulic a dalších veřejných prostranství.

Richard Raba převzal nejvyšší fotbalové ocenění
Nejvyšší „fotbalové“ vyznamenání, 

cenu JUDr. Václava Jíry za celoživotní 
práci pro fotbal, obdržel Richard Raba, 
sekretář FK Proseč. Vyznamenání pře-
vzal v květnu v Tereziánském sále Břev-
novského kláštera v Praze z rukou před-
sedy Fotbalové asociace České republiky 
Miroslava Pelty. Blahopřejeme! Hlavně 
však připojujeme Richardovi poděkování 
za všechny generace prosečské kopané!

Jiří Herynek

Fotbalový klub převzal od města Proseč bezpečné branky
Vedení Fotbalového klubu Proseč, za-

stoupené předsedou Petrem Macháčkem 
a sekretářem klubu Richardem Rabou, 
převzalo od  města Proseč do užívání dvě 
bezpečné branky. Branky byly pořízeny s 

přispěním Pardubického kraje a Fotba-
lové asociace ČR z programu Bezpečné 
branky, který  reaguje na vzrůstající počet 
zranění dětí při převržení a pádu branky.

Jan Macháček, starosta města
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Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat 

záchranné službě, hasičům z Pro-
seče a všem obětavým lidem, kteří 
se podíleli na záchraně naší dcery 
Petry při pádu ze skály v Toulov-
cových maštalích dne 2. 8. 2015. 
Děkujeme

Marie a Martin Kynclovi

Festivalové ozvěny
První červencovou sobotu se Rych-

tářovými sady rozezněly tóny v pořadí 
druhého ročníku letního hudebního fes-
tivalu ŠUMSADU, pořádaného Měs-
tem Proseč ve spolupráci se zábořskými 
hasiči. Úvod festivalu patřil zejména dě-
tem, které popustily uzdu svojí fantazii a 
ve výtvarném koutku pod vedením MgA. 
Marka Rejenta a Mgr. Andrey Sodom-
kové vytvořily řadu osobitých uměleckých 
děl – zvířátek z přírodních materiálů. Vý-
tvarný koutek malé návštěvníky festivalu 
zaujal natolik, že nakonec zůstal otevřený 
až do setmění a téměř úplného zemdlení 
Marka Rejenta a Anti Sodomkové, kteří 
dětem při jejich tvorbě neúnavně asisto-
vali. 

Na festivalovém pódiu se jako první 
představila skupina The Complication, 
která překvapila intenzitou a živelností 
svého vystoupení. Čtveřici z Jablonného 
nad Orlicí vystřídala svitavská word-mu-
sic kapela Do větru s výraznou zpěvačkou 
Veronikou Bartošovou, jejíž nezaměni-
telný pěvecký projev zaujal festivalové 
návštěvníky již v loňském ročníku, kdy 
vystoupila v dnes již zaniklém uskupení 
Trio de Janeiro. Po západu slunce pak 
pódium i taneční parket zcela ovládli in-
terpreti z Prahy – famózní Caktus Show 
band, jejichž rock'n'roll rozhýbal snad vše 

živé, co se v tu dobu v Rychtářových sa-
dech a přilehlém okolí nacházelo. O roz-
tančené publikum se poté až do pozdních 
nočních hodin výborně postarali chlapci z 
kapely N.J.P. 

Děkujeme pořadatelům a vám všem, 
kteří jste si nenechali ujít tuto krásnou 
akci. 

Za kulturní komisi Města Proseč
Mgr. Kristýna Řebíčková

Sbírejte vysloužilé elektrospotřebiče a soutěžte o elektro ceny!
Od 29. 9. do 31. 10. 2015 bude na 

sběrném dvoře v Proseči probíhat sou-
těž společnosti ELEKTROWIN a.s. ve 
sběru vysloužilého elektra.

Každý, kdo v těchto dnech odevzdá 
KOMPLETNÍ ELEKTROSPOTŘE-
BIČ a vyplní soutěžní kupón, se auto-
maticky dostává do slosování o zajímavé 
elektro ceny (rychlovarná konvice, topin-
kovač, přenosné rádio, akumulátorový 
šroubovák, apod.).

Slosování šesti výherců proběhne DO 
15. 11. 2015 NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ 
V PROSEČI.

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí: 7.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
Úterý:  7.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
Středa: 7.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
Čtvrtek: 7.00 – 11.30, 12.00 – 16.00

Pátek: 7.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
Sobota: 7.30 – 12.00

Společnost ELEKTROWIN a.s. pro-
vozuje kolektivní systém pro zpětný od-
běr, oddělený sběr, zpracování, využití a 
odstranění elektrozařízení a elektrood-
padu (velké domácí spotřebiče, malé do-
mácí spotřebiče, elektrické nástroje a ná-
řadí). Společnost není založena za účelem 
zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci 
velkých a malých spotřebičů.

Lenka Vorlová

Městská policie Skuteč 
tel.: 731 557 507 

www.mpskutec.cz
Úřední hodiny - služebna Proseč: 
středa (lichá) 13.30 - 17 hod.  
středa (sudá) 9 - 12 hod.  
budova MěÚ Proseč (2. patro)
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Hasiči pomáhali městu zalévat nové vysázené stromky
Během přetrvávajících tropů pomáhali 

místní dobrovolní hasiči na žádost města 
zalévat nově vysázené stromky, které ještě 
nemají dostatečné kořeny a nedokážou 
tak čerpat dostatek vláhy ze země. Vzhle-
dem k tomu, že byl vodohospodáři naří-
zen zákaz čerpání vody z potoků, říček 
a rybníků,čerpali hasiči vodu z místního 
lomu Chřiby na který se nařízení nevzta-
huje.Denně tak zavlažovali několik desí-
tek nově vysázených stromků, aby nedo-
šlo k jejich uhynutí.

Tato pomoc byla městem velmi vítána 
a v těchto parných dnech velmi potřeba. 
Bohužel se našli i lidé, kterým práce ha-
sičů byla lhostejná. Před bránou do lomu, 
kde platí zákaz vstupu na soukromý poze-
mek, postávalo několik aut a bránilo tak 
vjezdu hasičského auta. Když se konečně 
povedlo majitele vozů dohnat a odstranit 
překážející vozidla, při sjíždění hasičské 

cisterny do lomu byli někteří lidé tak neo-
hleduplní, že ignorovali i zvukové signály 
hasičského auta, které se potřebovalo do-
stat k hladině co nejblíže, aby vodu načer-
palo. Dál polehávali na dekách a užívali 
si sluníčka.

Žádáme tak všechny občany, aby při 
těchto situacích byli ohleduplnější a zby-
tečně práci hasičů neztěžovali.

SDH Proseč

Pardubický kraj se představuje v devíti jazycích, má i nové  
cyklobrožury 

V ukrajinštině, holandštině, polštině a 
dalších sedmi jazycích včetně češtiny se 
představuje Pardubický kraj v nové pro-
pagační brožuře nazvané Vaše východní 
Čechy. Zároveň se informačních materi-
álů dočkali také milovníci cykloturistiky, 
a to česky, anglicky, německy i polsky. 
Oba materiály vydala Destinační společ-
nost Východní Čechy (DSVČ).  

„Je to poprvé, co se Pardubický kraj prezen-
tuje v devíti cizojazyčných mutacích. Bro-
žura Vaše východní Čechy vyšla v celkem 60 
tisících kusech. Návštěvníkům kraje přináší 
obecné informace o regionu, ale i o památ-
kách, přírodních zajímavostech, slavných 
rodácích či sakrálních a technických uniká-
tech,“ informoval krajský radní pro ces-
tovní ruch René Živný. „O brožuru mají 
zájem nejen infocentra a zahraniční pobočky 
agentury CzechTourism, ale také například 
pardubická univerzita či neziskové organi-
zace, které mají partnery v zahraničí. Už 
nyní máme spoustu nadšených ohlasů také od 
cizinců, kteří žijí v Pardubickém kraji,“ do-
plňuje jeho slova ředitelka DSVČ Alena 
Horáková. 

Poprvé vychází také sada tiskových 
materiálů s cyklotrasami. „Každá z cyk-
lobrožur je věnována jedné z pěti turis-
tických oblastí kraje. Vybrat si tak můžete 
z titulů Pardubicko – Na kole, a paralelně 
také Chrudimsko-Hlinecko, Králický Sněž-
ník, Českomoravské pomezí a Orlické hory 
a Podorlicko. Brožury pro každou z oblastí 
vyšly v nákladu 40 tisíc výtisků a do dvou 
týdnů budou k dispozici ve všech informač-

ních centrech v kraji,“ sdělil krajský radní 
pro cestovní ruch René Živný. Kromě 
světových jazyků vyšly tyto brožury i v 
polštině, protože z Polska do kraje jezdí 
značný počet turistů. Polská verze je k 
dispozici ve čtyřtisícovém nákladu, ang-
lická a německá shodně po třech tisících 
výtisků. „Náš region je pro cyklisty ideální, 
nabízí kopce i roviny a každý najde tu svoji 
ideální cyklotrasu,“ dodal René Živný.

Pardubický kraj

Krátká zprávička z lékárny
Dne 15. 8. 2015 jsme oslavili 20. 

výročí fungování naší lékárny, jak 
jsme zmiňovali v Prosečském Zpra-
vodaji 6/2015.

Slosovali jsme dotazníky,které jste 
nám vyplnili. Ze 120 vyzvednutých 
dotazníků se nám jich vrátilo 25. 
Moc vám děkujeme za vaše názory, 
každá zpětná vazba je pro nás důle-
žitá.

Vítězi se stali: paní Helena  
Osinková, pan Petr Dian a paní Ma-
rie Hromádková. Všem moc gratulu-
jeme, předali jsme jim dárkový balí-
ček s poukázkou na 300 Kč k odběru 
libovolného zboží v naší lékárně, se 
zdravými sušenkami, svátečním ča-
jem a jako bonus i pleťovou maskou. 
Ani ostatní,kteří dotazník vyplnili, 
nezůstali bez drobného dárečku. Ka-
ždý dostal krásný dřevěný svícínek, ty  
pro nás vyrobil pan Jan Nováček, Bo-
rová 84. Svícínek dostali i ti, co do-
tazník donesli později a i další věrní 
zákazníci, kteří v týdnu po 15.8. na-
vštívili lékárnu dříve, než jsme stihli 
všechny svícínky rozdat.

Jsme rádi, že jsme tu s vámi a pro 
vás a doufáme,že společně oslavíme i 
další kulatá jubilea.

Za lékárnu Dobromysl 
PharmDr. Jana Brahová 

Mgr. Lydia Nováček
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Ázeťáci zdraví do Proseče!
Chtěli bychom pozdravit Pavla Doležala, 

jeho příbuzné, známé a sousedy. 
Pavel je členem našeho firemního cyklis-

tického týmu AZ – Pokorny. Před měsícem 
s námi absolvoval zajímavou sportovní akci 
zvanou Opel-handy-cyklomaraton (www.
111hodin.cz), která je určena pro lidi s han-
dicapem i pro ty bez něj. Tvoří spolu jeden 
tým. Podařilo se nám mezi dvaceti osmi 

družstvy dosáhnout na krásné 2. místo.
Přátelství s Pavlem vzniklo „díky“ jeho 

handicapu. Na jaře roku 2014 jsme se na 
popud našeho kolegy Miloše, který je na 
také vozíku, přihlásili do této soutěže. V 
družstvu musí být minimálně jeden člověk 
s handicapem (Miloš) a tým se stává patro-
nem člověka, který je teprve krátkou dobu 
po úraze nebo po nemoci a se svým handi-
capem se učí žít. Nám byl přidělen Pavel 

– pro nás neznámý kluk z Proseče. Pro něj 
jsme závod jeli. 

Maraton nemá za hlavní cíl přinést po-
třebným finance, ale ukázat jim, že i s han-
dicapem se dá sportovat, závodit, o něco 
usilovat a něco (si) dokázat, navázat nová 
přátelství. Že spojení zdravých a handy v 
jednom týmu je vlastně něco normálního. 
Stačí se jen trochu zkoordinovat, naslou-
chat si a tým funguje. Tak by to i v běžném 
životě mělo být.

Minulý ročník nám tedy Pavel dělal 
„maskota“, celou naši trasu dlouhou 2222 
km napříč Českou i Sovenskou republikou 

bedlivě sledoval online na stránkách závodu, 
Doležalovi nám dokonce přijeli fandit do 
průjezdního bodu do Rehabilitačního cen-
tra Košumberk, kudy jsme tehdy projížděli 
někdy kolem jedné hodiny v noci. K vel-
kému překvapení všech i nás samých jsme 
pro Pavla vyšlapali třetí místo. 

Jak už bylo zmíněno, nekápla z toho ni-
komu ani koruna, ale při vyhlášení vítězů v 
Praze na Ladronce jsme s Pavlem stáli na 
pódiu, brali nás kamery, naše rodiny a fa-
noušci výskaly radostí. Krásný pocit. V září 
pak následoval zážitkový víkend na Sázavě, 
kde se všechny týmy opět setkaly a společně 
s kamarády a rodinnými příslušníky mohli 
vyzkoušet sportovní aktivity - lukostřelbu, 
jízdu na kanoi (při které se Pavel nechtěně 
vykoupal), jízdu na 4-kolce, slaňování přes 
řeku, atd. Večer proběhla taneční zábava – 
to jsme hleděli, jací jsou vozíčkáři tanečníci. 

Na Sázavě jsme dostali pozvání od Pav-
lovy maminky Jany na její oslavu narozenin, 
tím jsme poznali nejen širší rodinu, ale i 
Vaši krásnou Sokolovnu. V té době už Pa-
vel věděl, že příští ročník maratonu pojede 
s námi. Handbike mu stál ve stodole, takže 
na jaře mohl začít tvrdý trénink. Určitě jste 
ho ve Vašem okolí potkávali.

První společnou akcí roku 2015 byla 
návštěva Doležalových u nás ve firmě na 
Moravě. Tady se sluší představit náš osmi-
členný tým. Až na Pavla jsme všichni ko-
legové z jedné firmy. Kromě práce máme 
společnou lásku k cyklistice a k adrenalinu. 
Jsme zvyklí plánovat, volit taktiku, hecovat 
se i podporovat. Dá se říct, že všechny tyto 

dovednosti jsme efektivně využili i během 
závodu. Pavel v týmu nahradil kolegu, je-
muž se termín maratonu kryl s termínem 
porodu. Tak jsme měli handbikery  dva. 
Trochu jsme tím mátli naše soupeře, pro-
tože za ujeté kilometry handbikerů se v cíli 
odečítaly minuty. Branou vítězů jsme sice 
projeli jako čtvrtí, ale odečtem minut jsme 
se posunuli na zmiňované 2. místo. 

Letos jsme byli patronem nevidomému 
Lukášovi, ten sice nemá velké sportovní 
ambice, ale se svým masérským výučním 
listem u nás v týmu uplatnění určitě najde.  

A co nás čeká dál? Zážitkový víkend, jarní 
tréninky, další ročník maratonu, … ne-
cháme se překvapit. Jak už se nám podařilo 
při návštěvách Proseče zjistit, je to kraj za-
slíbený cyklistice, třeba si u Vás střihneme 
nějaký závod i s Pavlem.

Pavle, ještě jednou díky, že jsi do toho s 
námi šel. Přejeme Ti stále větší sílu v no-
hách, vytrvalost a nadšení nejen ze sportu, 
ať tě neopouští. Děkujeme Tvé rodině za 
přijetí nás a našich rodin do té Vaší! Je nám 
s Vámi fajn!

Tvůj/Váš AZ tým
(Miloš, Dan, Lukáš, Víťa, Pepa, Petr, 

Radek, Raromír + ženy a hromada dětí)



 Prosečský zpravodaj 8/2015  str. 5 www.prosec.cz

Harry Potter na skautském táboře na Pánově kopci
Další školní rok je za námi a s ním při-

šly i letní prázdniny. Letošních prvních 
prázdninových dní opět prosečští skauti 
využili k letnímu stanovému táboru. V 
posledních letech jsme pořádali spo-
lečný tábor jak pro holky, tak pro kluky. 
Letošní tábor jsme se ale rozhodli pro 
změnu. Opět jsme se vrhli do táborů od-
dělených. Skauti a vlčata prožili 14 dní na 
tábořišti v Dolanech. Skautky a světlušky 
obývaly naše střediskové tábořiště na Pá-
nově kopci.

Světluškám a skautkám přišel před 
táborem dopis ze školy Čar a kouzel v 
Bradavicích, který jim předal důležitou 
zprávu od Brumbála. Děti se tedy sešly na 
nástupišti 9 a ¾, ze kterého je spěšný vlak 
odvezl do Bradavic. V Bradavicích už na 
ně čekal Hagrid, hajný a klíčník školy, 
který je srdečně přivítal. 

Během táborových dnů se děti setkaly 
i se samotným Brumbálem, ředitelem 
školy v Bradavicích. Děti na táboře neče-
kala jen zábava. I přesto, že dětem jedna 
škola skončila a prázdniny začaly, odjely 
však na školu jinou. V Bradavicích na 
škole však nebyl předmět matematika, 
český jazyk a literatura, ale vyučování 
předmětů úplně jiných. Děti navštěvovaly 
hodiny lektvarů, bylinkářství a především 
hodiny létání, které byly obzvlášť důležité 
pro trénink hry famfrpál. Všechny koleje 
se pak mezi sebou utkaly ve famfrpálo-
vém turnaji, kde změřily své síly.

Po prvním týdnu nás navštívili naši 
sourozenci, rodiče, příbuzní a kamarádi. 
Provedli jsme je po našem tábořišti a spo-
lečně s dětmi si všichni mohli vyzkoušet 
létat na koštěti, umíchat lektvar, prostě 

vše, co by měl správný kouzelník z brada-
vické školy znát. 

Návštěvy k nám nepřicházely jen přes 
den, ale do tábora uvítaly i návštěvy noční. 
Nočním hlídkám se ve většině případů 
podařilo noční návštěvu pochytat, a tak 
jsme měli druhý den bez práce. Ať už šlo 
o úklid a řezání dřeva či oškrabání bram-
bor. 

Během tábora jsme se vypravili také na 
výlety. Skautky putovaly do Kutné Hory, 
kde navštívily stříbrné doly a mohly si 
tak vyzkoušet, jak v podzemí vypadá ab-
solutní tma a světlušky se vypravily do 
Litomyšle, kde se vydováděly v bazénu a 
pohrály si se spoustou panenek v muzeu 
panenek.

Společné žití na táboře jsme ukončili 
jako každý rok táborovým ohněm. Po 14 
dnech jsme se rozloučili a odjeli zpět do 
svých domovů užívat zbytek prázdnin.

Za dívčí tábor Vanda Šlechtová
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Vyšla nová kniha klubu seniorů s názvem Prosečská kuchařka
Zásluhou města Proseč vyšla v minu-

lých dnech Prosečská kuchařka, kterou 
připravil klub seniorů. Jedná se o publi-
kaci, která přináší ukázky receptů zapo-
menutých i polozapomenutých jídel z na-
šeho regionu od 19. století po současnost. 
Recepty nejsou jednotně upravovány, jsou 
v té podobě, v jaké je ochotné seniorky 
vyhledaly a přinesly.

Knížka není určena jako učebnice va-
ření, ale poskytuje pohled do historie 
Prosečska nejen v oblasti jídel, ale za po-

moci dobových reklam dává nahlédnout 
také do historie podnikání u nás. Dopo-
ručujeme koupit Prosečskou kuchařku 
pro sebe jako zajímavost a pro blízké jako 
pěkný dárek.

Knížka je k dostání v klubu seniorů a v 
informačním centru SOTM. Bude také v 
prodeji v neděli 27. 9. 2015 na Dni řeme-
sel. Cena výtisku je 80,- Kč.

Klub seniorů Proseč

Klub seniorů připravil druhé Odpoledne s harmonikáři
Ráda informuji veřejnost o průběhu 

Odpoledne s harmonikáři, které pořádali 
v sobotu 8. srpna 2015 senioři z Proseče 
ruku v ruce s hasiči ze Záboří. Přes počá-
teční obavy z obrovského vedra, které nás 
už delší čas sužovalo, se sešlo v Rychtá-
řových sadech v milosrdném stínu stromů 
na 200 návštěvníků převážně střední 
a starší generace. Přišli si poslechnout 
známé i méně známé písničky od výbor-
ných harmonikářů, zazpívat si s nimi a 
někteří neváhali i prověřit, jaké to je na 
parketu. Mnozí se zase rádi sešli a po-
povídali si po roce se známými. Po roce 
proto, že letošní setkání bylo už druhé 
a opět na něj přijeli i přátelé z širokého 
okolí.

Na uspořádání akce má velkou zásluhu 
pan Josef Sláma, který harmonikáře 
a další muzikanty oslovil a pozval je k 
nám. Vyhrávali nám pánové z BONENA 
(Boštík, Nežádal, Novotný), bratři Čer-
mákové, otec a syn Dostálovi, J. Síla, J. 
Škop, J. Vodička, jedna dáma „Hilde-
garda“ ze Záboří a také dva přespolňáci z 
Telecího, kterým se loni u nás moc líbilo. 
Příjemné odpoledne krásně zahájila seni-
orská taneční skupina „Poupata“ s vypi-
lovanou a vylepšenou Prosečskou bese-
dou. Barevné sukýnky seniorek rozzářily 

atmosféru, rozjasnily a rozesmály mnohé 
tváře přítomných, kteří vystoupení ocenili 
i velkým potleskem.

Potom už se jen hrálo, zpívalo, tanco-
valo a konzumovalo výborné občerstvení, 
které připravili zábořští hasiči. Patří jim 
velký dík za pomoc a ochotu spolupraco-
vat s naším klubem. Poděkovat chceme 
také městu Proseč za podporu a hlavně 
za včasné vydání naší seniorské Prosečské 
kuchařky, která tu měla svou premiéru a 
kterou jsme mohli nabídnout zájemcům 
nejen o vaření, ale i o trochu historie.

Další poděkování směřuje ke sponzo-
rům – DIPRO Proseč, Kamenictví a ka-
menosochařství A. Zvárové a Kartonáže 
J. Kvapila, kteří přispěli upomínkovými 
dárky pro harmonikáře.

Největší dík patří samozřejmě všem 
harmonikářům, kteří obětavě hráli až 
do večerních hodin, tanečnicím, dal-
ším účinkujícím, pořadatelům a hlavně 
návštěvníkům, kteří bohatě přispívali k 
dobré náladě.

Odpoledne s harmonikáři 2015 je za 
námi, těšíme se na další setkání zase za 
rok. Doufám, že se ho všichni dožijeme 
ve zdraví a pohodě.

Věra Stoklasová
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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:

Vlastimil Vondruška – Zločin na 
Bezdězu, Vražda v ambitu, Lars Kepler 

– Stalker, Jo Nesbo – Přízrak, Jeffery 
Deaver – Pokoj smrti, Ken Mc Clure 

– Záměna, James Patterson – Uvidíš, 
zemřeš, Mistrovský tah, Mary Higgins 
Clark – V náruči nepřítele, Peter Watt 

– Kamenná pěst, Michael Crichton – 
Jurský park, Nora Roberts – Zahráváš 
si s ohněm, Barbara Wood – Vyvo-
lená, Hana Whitton – Královnin ná-
padník, Sherry Jones – Aiša: Perla ha-
rému, Nabila Sharma – Peklo v chrámu 
božím, Lisa Ballantyne – Kdo je bez 
viny, Elizabeth Haran – Večerní vá-
nek, Kimberley Freeman – Luční kvítí, 
Vlasta Pittnerová – Z květů i trní života, 
Mlynářova schovanka, Vlasta Javořická – 
Třtina ve vichřici
Knihy pro děti:

Radovan Krátký – Bubáci, Dani-
ela Krolupperová – Zločin na Sta-
rém Městě pražském, Marka Míková 

– Škvíry, Joanna Zarańska – Učíme se 
anglicky: Nejznámější pohádky, Walt 
Disney – Odvážný zajíc Trap, Vlček a 
tři přání, Mulan, Chladnokrevný tuč-
ňák, Ladislava Pechová – Prší, prší, jen 

se leje (leporelo), Vlasta Švejdová – Ří-
kadla (leporelo)
Naučná literatura:

   Roman Vaněk – Kouzlo kuchyně 
Čech a Moravy aneb dědictví našich ba-
biček, Jan Hnízdil – Zaříkávač nemocí, 
Alexander Loyd – Léčebný kód, Toman 
Brod – Tobrucké krysy, Naděžda Ve-
recká – Jak pomáhat dětem při vstupu 
do školy, Isabella Hauserová-Schöne-
rová – Děti potřebují prarodiče, Jiřina 
Prekopová – Neklidné dítě

Městská knihovna Proseč
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.)

Vyhrajte 3 tlakové hrnce a luxusní sadu nádobí v Tescoma Proseč
 Nedávno jsme vás informovali o slav-

nostním otevření Prodejního centra 
Tescoma Proseč, ve kterém najdete kom-
pletní sortiment vybavení do kuchyně od 
tohoto českého výrobce v profesionálním 
a příjemném prostředí.

Nyní vás čeká další příjemná novinka 
v podobě účtenkové loterie s řadou hod-
notných cen. 

Jak to funguje?
Nakupte v období od 1. 9. do 14. 12. 

2015 jakékoliv zboží v Prodejním centru 
Tescoma

Proseč v hodnotě nad 250 Kč. Vaše 
účtenka s vyznačením karty Věrnostního 
programu „Tescoma to má“ bude zahr-

nuta do pravidelného měsíčního slosování 
a poté ještě do prémiového vánočního 
slosování.

Každý měsíc získá šťastný výherce 
tlakový hrnec Green Control 4 l v ceně 
2.499 Kč.

Ve vánočním slosování dne 15. 12. 
2015, do kterého budou zahrnuty znovu 
všechny soutěžní účtenky včetně těch, 
které již vyhrály, získá jeden zákazník 
luxusní sadu nádobí ULTIMA 10 dílů v 
hodnotě 5.999 Kč.

Nákup v ceně nad 250 Kč se netýká jen 
zboží značky Tescoma, ale celého sorti-
mentu prodejny Tescoma Proseč - elekt-
rospotřebičů, značkových výrobků Hamé, 

Vileda atd.
Pokud ještě nejste členy věrnostního 

klubu „Tescoma to má“ a chcete se účten-
kové loterie

zúčastnit, rádi vám členství na počkání 
zdarma zřídíme. Kromě účasti v soutěži 
získáte stálou slevu 3%, pravidelné infor-
mace o akčních nabídkách a také speci-
ální nabídky pouze pro členy klubu.

Otevírací doba prodejny je pondělí až 
pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu 
od 9.00 do 12.00 hodin.

Těšíme se na vás.
Ing. Stanislav Piskač

ředitel útvaru obchodních akvizic

Letní angličtina 
V prvním srpnovém týdnu 2015 

proběhl ve vzdělávacím centru Ergo-
eduka již  třetí ročník Letní angličtiny 
pro děti ve věku 5 až 15let. Zábavnou 
formou se děti opět naučily spoustu 
nových slovíček a frází. Se svými lek-
torkami nacvičovaly celý týden před-
stavení spojené ze 4 pohádek, ke 
kterému si vyrobily masky a kulisy. v 
pátek se tak rodiče dočkali tradičního 
vystoupení, které se dětem velmi po-
vedlo. 

Forma výuky hrou se při výuce ci-
zího jazyka osvědčuje. Mluvený pro-
jev je zásadní pro osvojení cizího ja-
zyka, zejména angličtiny, kdy se větná 
skladba řadí jinak než v češtině a vý-
slovnost se liší od napsaného textu. 

I když letošní účast byla nižší, máme 
radost, že se děti již nyní těší na další 
ročník a tak věříme, že budeme moci 
tuto prázdninovou aktivitu za rok opět 
uspořádat. Dětem přejeme krásný zby-
tek prázdnin a mnoho zdaru a pokroku 
při dalším učení se nejen cizího jazyka.

Ing. Jarmila Menšíková a  
Martina Štrumfová
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MASTNÁ ZNAČKA NÁPOVĚDA: ŠPAŇEL.
ZNAČKA

NÁŠ  BÝV.
KARTUŠ,  IN, BÍLÉHO

ZASTARAL. VOSKOV. ODSLUNÍ UMĚLÝ RUSKÝCH DÍVČÍ PAPOUŠČÍ PICHLAVÁ HOKEJOVÝ
ANK,  AFEL, KUCHYŇ.

OHRAZENÍ LÁTKA NÁSEP LETADEL JMÉNO PARK BRANKAŘLORO,  UKU, ZBOŽÍ

OBYVATEL
15 8

ZÁSADITÁ
2 5

OPAVY SLOUČEN.

PSI

1 MALÁ 12
OSA

SLOVENS.

POL. MÍRA

SKALNÍ 3 NÁPLŇ DO 4 10
FILTRACE

DRAVÝ
AFRICKÝ

PTÁK
STÁT

CHEM. ZN. 13 ZÁMOTEK 6 16 SAMO-

HLINÍKU BOURCE HLÁSKA

DÍVČÍ NOČNÍ CHEM. ZN.

JMÉNO VIDINA SODÍKU

ZKRATKA
MLÁDĚ 17 ASOCIACE 11

PRASETE NEMOCN.
OBČANS.

NÁŘEČNĚ KAPLANŮ
FÓRA

ANO DOKONALÝ

ČÁST
7 ITALSKÉ

ZÁPORNÉ
ŽEN. JMÉN.

MATEMAT.
PRAHY CHEM. ZN.

ZNAMÉN.
SÍRY

TROPICKÉ
14 BEZE 18 9

SLOVNÝ
POMLČKA

OVOCE NÁPĚV

MELODIE

Pro Prosečský zpravodaj zdarma sestavili René a Marie Čáslavských 

 SLOGAN - VZTAHUJÍCÍ SE KE ŠKOLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kulturní a sportovní 
akce v Proseči a okolí

13. 9. Fotbal – dospělí I.B třída – Pro-
seč – Nasavrky – fotbalové hřiště v 17 
hod

18. 9. Misijní cesta na Filipíny – be-
seda – vypráví národní ředitel Papež-
ských misijních děl v ČR Leoš Hal-
brštát - pořádá Misijní klubko 202 a 
Římskokatolická farnost Proseč – kostel 
sv. Mikuláše v Proseči v 19 hod

20. 9. Fotbal – dorost I.A třída – Proseč  
Kunčina – fotbalové hřiště v 10 hod

20. 9. Formanský den – XVII. ročník 
– přehlídka chladnokrevných koní - Bo-
rová u Poličky od 10 hod

26. 9. – 27. 9. Místní výstava králíků, 
holubů a drůbeže – pořádá Český svaz 
chovatelů Proseč – hřiště u sokolovny

27 9. Den řemesel – 8. ročník – tradiční 
řemeslný jarmark s kulturním progra-
mem – Muzeum dýmek a náměstí Dr. 
Tošovského v Proseči od 10 do 17 hod

27. 9. Fotbal – dospělí I.B třída - Pro-
seč – Sruby – fotbalové hřiště v 16.30 
hod

Misijní klubko 202 a Římskokatolická farnost Proseč u Skutče  

Vás srdečně zvou na besedu  

Misijní cesta na Filipíny 
Těšit se můžete na zajímavé vyprávění národního ředitele Papežských misijních děl (PMD)  

v České republice Leoše Halbrštáta o cestě, které se zúčastnil ve dnech 12. – 23. března 2015 
 i na promítání fotografií. 

 

Kdy: 18. září 2015 v 19 hodin 

v kostele sv. Mikuláše v Proseči 
Těšíme se na Vás! 

 

Výtěžek dobrovolného vstupného bude odeslán na účet PMD.  
Podpoří projekt zaměřený na pomoc chudým a trpícím dětem na Filipínách. 

SMS infokanál

PŘIHLÁŠENÍ – odešlete SMS v tomto tvaru:
IK PROSEC REGISTRUJ na telefonní číslo 605 733 680

ODHLÁŠENÍ – odešlete SMS v tomto tvaru:
IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní číslo 605 733 680
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V neděli 27. září 2015 od 10 do 17 hodin 
se koná v prostorách Muzea dýmek a na náměstí

Pořádá Město Proseč                 a Kulturní komise města Proseč.  Akce se koná s finanční podporou Pardubického kraje .                        Mediální partner Chrudimský deník.                                                 Vstupné dobrovolné. 

Občerstvení  p o celý den..         Vš ichni   jste  srdečně zváni       

Dýmkaři •  

Šperky všeho druhu •  

Bylinné sirupy, čaje, masti •  

Med, medovina a medová vína •  

Soustružené hračky •  

Řezbáři, betlémáři •  

Drátování, paličkování •  

  Figurky z kukuřičného šustí •

Odlévání svíček z včelího vosku •    

Zdobení perníku •  

Oříšky, sušené plody •  

Cínové figurky •  

Kozí produkty •  

Fair trade zboží •  

Trdelník, koláče, palačinky •  

Klobásky, čabajky •  

Patchwork •  

Keramika •  

Prezentace, ochutnávka a prodej 

regionálních potravin 

  

10.30
Taneční soubor ZUŠ Skuteč 

11.00
Prosečská beseda  
Taneční vystoupení 
Klubu seniorů Proseč

11.30
Taneční skupina MitriX

13.30
Vysočánek Hlinsko 
Dětský folklórní soubor    

 14.00 
Vysočan Hlinsko  
folklórní soubor 

Moderuje Pavel Karička

•  Dílničky pro malé i velké
•  Prosečtí skauti

Nositelé tradice 
lidových řemesel  

Český svaz chovatelů Proseč Vás zve na 

MÍSTNÍ VÝSTAVU 
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
a okresní výstavu králíků 

 
 

V sobotu 26. a neděli 27. září 2015 
v Městském parku Rychtářovy sady

Otevření výstavy pro veřejnost:  
Sobota od 12 - 17, Neděle od 9 - 16

Prodej chovných zvířat, tombola, chutné občerstvení.

Akce se koná pod záštitou města Proseč
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Elektro prodejna v Proseči

Ergotep, družstvo invalidů, Proseč, Záboří 93, PSČ: 539 44, Pardubický kraj
 V prodejně můžete objednávat další sortiment z nabídky

Objednané zboží dopravujeme do 15 km od Proseče zdarmaDrobné elektrospotřebiče máme skladem

Chcete nakoupit kvalitně a na dostupném místě?
Využijte prodejnu elektro v ERGOTEPU, družstvu invalidů.

NAKUPUJTE
U NÁS

AUTOŠKOLA V PROSEČI

 Autoškola ABC Hlinsko ve spolupráci s Městským  
úřadem Proseč vyhlašuje

   ZAHÁJENÍ KURZU V PROSEČI

pro tyto druhy řidičských oprávnění:
A - motocykl

B - osobní automobil
T - traktor

C - nákladní automobil
D - autobus 

E - přívěsy nad 750 kg

Zahájení se koná ve čtvrtek 10. září 2015 v 15,30 hod 
v zasedací síni Městského úřadu Proseč.

Kontakt: p. Šlemr 606 279 141

Masáže, relaxace a regenerace  Iva

zahájí činnost od září 2015 v masérském studiu v Proseči
v budově bývalé Kary. 

Možnost objednávek na tel. číslech:
   Iva Hromádková                                Iva Odehnalová
   tel. 723 933 281                                 tel. 723 389 339                    


