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Město připravuje III. etapu 
regenerace zeleně - aleje

Město Proseč vybralo celkem 13 
lokalit v celkové délce 5 km pro třetí 
etapu projektu Regenerace zeleně 
města Proseč, která se bude věnovat 
obnově a výsadbě nových alejí podél 
obecních cest. Nyní probíhá zpraco-
vání projektové dokumentace a žádosti  
o dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí.

Proseč v adrese již bez Skutče
Město Proseč přestalo v srpnu ve 

své adrese užívat přívlastek „u Skutče“. 
Dle aktuálního stanoviska České pošty 
je povinnou součástí adresy - adresát, 
název ulice případně náměstí, číslo 
domu a především název obce či města. 
Označení adresní pošty „Proseč u Sku-
tče“, který zavedla v minulosti pošta, 
není tedy povinnou součástí adresy. 
Proseč se nikdy nejmenovala oficiálně 
u Skutče, v minulosti byl užíván také 
přívlastek u Vysokého Mýta či u Po-
ličky, většinou podle okresu, pod který 
Proseč historicky spadala. Domníváme 
se, že vzhledem k výrazné redukci poš-
tovní sítě u nás, již není nutné naši 
Proseč odlišovat zbytečným přívlast-
kem od jiných obcí.

Testujeme úsporná LED světla
Město Proseč v rámci kompletní 

rekonstrukce ulice Zahradní v Proseči 
nahradilo zastaralé nevyhovující ve-
řejné osvětlení za nová úsporná LED 
svítidla s výkonem 30 W. Instalovaný 
výkon je sedminou výkonu původ-
ních svítidel. Chceme tímto krokem v 
rámci pilotního projektu otestovat sví-
tivost, úspory a především reakce ob-
čanů na nový typ svítidel, který by se v 
Proseči mohl objevovat častěji.

Proseč odhalí pomník obětem holocaustu a vysadí Lidickou hrušeň
Proseč si letos v říjnu a listopadu připo-

mene významné 70. výročí konce druhé 
světové války. Završí tím celoroční pro-
jekt zdejší základní školy, ale i aktivity 
města připomínání si obětí světových vá-
lek v letošním roce.

V sobotu 31. října 2015 ve 14 hodin 
proběhne slavnostní odhalení pomníku 
u staré evangelického školy věnovaného 
památce židovských rodin z Proseče. V 
koncentračních táborech Osvětim, Te-
rezín, Lublin a Malý Trostinec zahynulo 

v letech 1939 až 1945 více než 20 našich 
občanů. Výstavba pomníku je alespoň 
částečným splacením dluhu našim umu-
čeným spoluobčanům, kteří se stali obětí 
nacistického „konečného řešení židovské 
otázky“. Realizaci pomníku podpořil fi-
nančně také Nadační fond obětem holo-
caustu.

V neděli 1. listopadu 2015 ve 13 hodin 
proběhne v parku Gen. Svatoně a kpt. 
Sošky na Pasekách pietní akce k 71. vý-
ročí od zabití těchto statečných partyzánů, 
která bude spojená s jedinečnou událostí 
a tou je výsadba dceřiné památné Lidické 
hrušně u hrobu gen. Svatoně a kpt. Sošky. 
Hrušeň doveze delegace z Občanského 
sdružení Lidice složená s přeživších li-
dických žen a dětí v doprovodu starostky 
Lidic. Lidická hrušeň jako jediný ovocný 
strom přežil vyhlazení Lidic nacisty dne 
10. června 1942. Po výsadbě stromu pro-
běhne diskuze s občany z Lidic.

Vzhledem k naročnosti příprav obou 
akcí se letos neuskuteční tradiční lampi-
onový průvod k výročí vzniku Českoslo-
venského státu. Zástupci města však dne 
28. října položí u všech hrobů a pomníků 
věnce a květiny jménem všech občanů.

Jan Macháček, starosta města

Zastupitelé podpořili realizaci skateparku v Proseči
Zastupitelé na svém poslední zasedání 

projednali a schválili přípravu investič-
ního záměru realizace skateparku v Pro-
seči. Skatepark by měl být umístěn v Zá-
boří, v místě nevyhovujícího fotbalového 
hřiště. Navržené řešení počítá s vybudo-
váním zpevněné asfaltové plochy, kterou 
bude tvořit ovál pro in-line a dále plocha 
pro umístění ramp a překážek. Zájem o 

tyto volnočasové aktivity pro děti a mlá-
dež potvrdil také velký zájem prosečských 
občanů o tento projekt na internetu. Po-
dobný skatepark již byl realizován třeba v 
Nasavrkách. Realizace se uskuteční pouze 
v případě získání mimořádné dotace na 
tento projekt z prostředků EU, státu či 
kraje.

Jan Macháček, starosta města

Památný strom - Lidická hrušeň ev. č. 104930 
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Budou v Proseči na náměstí přechody pro chodce?
Přestože nadpis neodpovídá na polo-

ženou otázku, pokusím se na ni v tomto 
článku odpovědět. Na úvod pouze po-
znamenám několik faktů. V Proseči se 
v minulosti mnohokrát řešila koncepce 
náměstí, vzniklo mnoho studií a ná-
vrhů a vlastně se náměstí takto řeší už 
více než 40 let! Hlavním problémem 
náměstí Dr. Tošovského je nepřehledné 
dopravní řešení, chybějící bezpečná 
místa pro přecházení, neurčená parko-
vací místa a zastaralá nebo poškozená 
zeleň. Přípravou a finančně se jedná 
o velmi náročné řešení, které je ovšem 
možné v následujících letech při dobré 
vůly vedení města a občanů vyřešit.

Zastupitelé na posledním jednání  v 
září projednali výše uvedenou proble-
matiku a rozhodli se řešit náměstí eta-
pově, v rámci dílčích projektů. Rozum-
ným řešením je navázat na již existující 
loňskou dopravní studii projektu „Bez-
pečně mezi školou a školkou“, který řeší 
zřízení dvou přechodů pro chodce na 
náměstí a šest míst k přecházení na ná-
městí a jeho blízkém okolí. Bylo schvá-
leno zpracování dalších stupňů pro-
jektové dokumentace tohoto projektu, 
včetně části pro realizaci stavby.

Zřízení přechodů pro chodce musí 
nyní projít složitým schvalovacím pro-
cesem včetně získání souhlasného stano-
viska Dopravního inspektorátu Policie 
ČR. V rámci studie projektu „Bezpečně 

mezi školou a školkou“ jsme již získali 
od Policie ČR předběžný souhlas s re-
alizací přechodů na náměstí. Souhlas je 
ovšem podmíněn provedením složitých 
stavebních úprav komunikací, úprav 
chodníků a osazení speciálního osvět-
lení pro přechody. Stavební úpravy po-
žadované Policií ČR v rámci splnění 
všech současných předpisů, zákonů a 
norem jsou rozpočtově vyčísleny na 1,5 
mil. Kč. Věříme, že se nám podaří tuto 
částku snížit veřejnou soutěží, případně 
dále získáním dotace. Oficiální cesta 
za přechody je velmi složitá, i když na 
první pohled může pro občana vypadat 
velmi jednoduše.

Na závěr se konečně dostáváme k od-
povědi na položenou otázku. Pokud vše 
půjde bez komplikací, tak realizace pře-
chodů a první úpravy náměstí proběh-
nou v druhé polovině příštího roku.

Jan Macháček, starosta města

Město Proseč si vybralo nového 
lesního hospodáře a správce

Město Proseč vlastní více než 49 hek-
tarů lesních pozemků, které se nacházejí 
na katastru Proseče, České Rybné a Mi-
řetína. Dosud vykonával ze zákona funkci 
odborného lesního hospodáře pro město 
zástupce státního podniku Lesy ČR. 
Spolupráce však nebyla ideální a proto se 
vedení města rozhodlo vybrat z důvodu 
efektivnější správy svého majetku nového 
hospodáře a správce lesních pozemků. 
Novým odborným lesním hospodářem 
byl rozhodnutím rady města určen Ing. 
Ctirad Šplíchal s účinností od 1. 9. 2015. 
Při seznámení se s lesními pozemky byly 
zjištěny již některé nedostatky týkající se 
hranic a stavu lesa. Jednou z mnoha no-
vých povinností lesního hospodáře je po-
dávat čtvrtletně vlastníku lesa ,,Zprávu o 
hospodaření“, ve které rovněž zhodnotí 
hospodaření správce lesa. Věříme, že 
tímto krokem bude dobře zajištěn a spra-
vován majetek města Proseč.

Miloslav Hurych, místostarosta

Výměna průkazů OZP 
už jen do 31. 12. 2015 

Úřad práce České republiky, Kraj-
ská pobočka v Pardubicích, Kontaktní 
pracoviště Skuteč, upozorňuje držitelé 
dočasných průkazů osoby se zdravot-
ním postižením (OZP) a průkazů mi-
mořádných výhod, že už mají pouze 
tři měsíce, aby si zajistili výměnu za 
nový průkaz OZP. 

V případě, že tak neučiní, nebudou 
moci po 1. 1. 2016 využívat žádné be-
nefity a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají. 

Prosím, nenechávejte výměnu na 
poslední chvíli a přijďte co nejdříve.

Opravy místních komunikací
U vybraných komunikací v Proseči a na 

Pasekách, které byly ve špatném stavu se 
provedla oprava. Na opravu byl použit as-
faltový recyklát, tzv. frézing, který se po-
dařilo zajistit a ve spolupráci se Správou a 
údržbou silnic Pardubického kraje se tyto 
komunikace podařilo opravit. U většiny 

cest byl navíc frézing opařen nástřikem, 
který prodlouží jejich životnost. Celkem 
bylo opraveno více jak půl kilometru ko-
munikací. S dalšími opravami chceme 
pokračovat v příštím roce.

Miloslav Hurych, místostarosta

Schválený návrh řešení přechodů v Proseči
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BOROVÁ OPEN 2015 
- tenisový turnaj čtyřher

V sobotu 12. 9. 2015 se uskutečnil 
pod záštitou města Proseč další ročník 
tenisového turnaje čtyřher o nejlepší 
dvojici. Za krásného počasí se na kur-
tech v Borové sešlo 20 různých VIP 
osobností našeho veřejného života.

Účastníci byli rozlosováni do 2 sku-
pin po pěti, kdy se dvojice losovaly tak, 
že nikdo předem nevěděl s kým bude 
hrát. Dvojice se utkali systémem ka-
ždý s každým. Pak již nastal nelítostný 
klasický vyřazovací systém a doplňující 
zápasy o konečné pořadí, které není 
důležité, ale pro úplnost uvádíme: le-
tošním vítězem se stala dvojice Vít 
Romportl a Jindřich Sodomka, druzí 
byli Adolf Zelenka a Michal Vopařil 
a třetí Jaroslav Marek a Pepa Kvapil. 
Všichni účastnící se rádi tohoto turnaje 
pravidelně účastní a již se těší na další 
ročník.

Závěrem organizátoři děkují všem 
za účast a předvedené sportovní vý-
kony. Dále děkují  sponzorům (Santé, 
Ergotep, Odehnal a syn, Restaurace 
u Toulovce, Tresk, Pavel Zeman) za 
poskytnuté ceny a městu Proseč za vý-
znamnou podporu sportu.

Ing. Roman Češka a Adolf Zelenka

Proběhl osmý ročník prosečského Dne řemesel
V neděli 27. září opět po roce ožilo ná-

městí v Proseči díky tradiční celodenní 
akci. Již po osmé se prostor kolem staré 
radnice a muzea zaplnil stánky prodejců 
a řemeslníků, z nichž mnozí  prezentovali 
nejen své zboží, ale také na místě předvá-
děli jeho výrobu. Návštěvníci tak dostali 
možnost nahlédnout pod ruce tvůrcům, 
kteří  mnohdy používají výrobní postupy 
a technologie prověřené časem a použí-
vané minulými generacemi. Hluk a lomoz 
na místě byl velký, návštěvníků prochá-
zelo tímto jarmarkem opravdu spousta, a 
aby toho nebylo málo, dávali pořadatelé 
k dobrému několik vystoupení. Letošním 
hlavním hostem programu byl krojovaný 
soubor písní a tanců Vysočan Hlinsko a 
dětský soubor Vysočánek, se svými vy-

stoupeními přispěli také místní tanečníci 
ve věku dětském i seniorském. Tečku za 
vydařeným dnem udělala ukázka řezání 
dříví s pomocí stabilního motoru, po-
dobně jako v oblíbeném filmu Na samotě 
u lesa.  

Za Kulturní komisi města Marek Rejent

13. ročník nohejbalového turnaje „O pohár SDH Miřetín“
V sobotu 22. srpna se uskutečnil na 

hřišti v Miřetíně již 13. ročník nohejba-
lového turnaje „O pohár SDH Miřetín“. 
Po roční odmlce, kdy se nepřihlásil do-
statek týmů, jsme navázali na letitou tra-
dici. Z původně přihlášených 10 družstev 
jich nakonec dorazilo 8, a to například z 
Krouny, Skutče, Proseče, Račic a dalších 
míst. Samozřejmě nechyběly ani místní 
týmy. 

Celý turnaj probíhal za příjemné atmo-
sféry, k čemuž přispělo i pěkné počasí.

Během dne přicházeli a přijížděli diváci, 
kteří přišli podpořit své favority. Po celý 
den byl pro všechny návštěvníky připra-
ven dostatek občerstvení a pro všechny 
účastníky turnaje pak poháry, diplomy a 
množství hodnotných cen. Po dlouhých 

letech stál na pomyslném stupni vítězů 
místní tým posílený o hosty. Pořadatelé 
tentokrát vyhodnotili i nejlepšího, nej-
staršího a nejmladšího hráče, kteří si také 
mimo poháry odnesli pěkné ceny.

Výsledky ani pořadí týmů nebyly to nej-
důležitější. Podstatné bylo, že si všichni 
tento den opravdu užívali. Pro nás pořa-
datele bylo rozhodující, že se týmy přihlá-
sily a turnaj proběhl.

Věříme, že se všem u nás líbilo a že se 
za rok setkáme při již 14. ročníku.

Finančně akci podpořilo město Proseč 
a věcnými cenami přispělo několik jed-
notlivců a okolních firem. Všem patří po-
děkování za podporu a vstřícnost.

Zdeněk Pecina, starosta SDH Miřetín
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PROSEČ 

 

 

PRVNÍ DEN „PRVŇÁČKŮ“ 

     
 

 

 

GO PROGRAM 6. TŘÍDA 
Žákům 6. třídy začíná školní rok 
společným pobytem v prostředí, kde se 
má parta poznat jinak, než v prostředí 
školy. Blíže se seznámit s novými 
kamarády a prověřit si vlastní síly 
v situacích, kdy si musí poradit sami, či 
za pomoci kamarádů. Kolektiv žáků z 5. 
třídy bývá doplněn dětmi, které 
přicházejí z okolních škol. V letošním 

roce jsme přivítali 4 nové spolužáky – 
dvě děvčata ze školy v Perálci a dívku a 
chlapce, kteří se do Proseče 
přistěhovali. Všichni jsme se těšili, i když 
nás trošku zaskočil termín akce – 
vyrazili jsme hned 2. září. Ve středu 
ráno jsme se sešli ve škole, společně 
jsme odjeli do Předhradí a odtud jsme 
pěšky procházeli nádherným údolím 
řeky Krounky do České Rybné. Po cestě 
jsme se nejen těšili z krás přírody, ale 
byli jsme nuceni překonávat náročné 

terénní překážky, tady jsme ukázali svoji 
odvahu, zároveň jsme se bavili hrami, 
při kterých jsme prokázali odvahu, sílu, 
ale také důvtip. Hra „Na slepého hada“ 
či trojnohá chůze nám dala celkem 
zabrat. K obědu do tábora „Barrandov“ 
jsme dorazili příjemně unavení a 
hladoví. Kdo si myslí, že po obědě, 
umytí a uklizení nádobí následoval 
důkladný odpočinek, ten se mýlí, 
protože celé odpoledne jsme opět hráli 
hry. Na sklonku dne jsme se odměnili 
vlastnoručně opečenými buřty. Bohužel 
nás od ohně vyhnal déšť, který nás pak i 

příjemně uspal. Ráno, už zase plné 
sluníčka, začalo vydatnou snídaní a 
dopoledne jsme strávili  programem, 
který nám připravila paní psycholožka a 
metodik prevence naší školy. Odpolední 
program byl neméně zajímavý – 

vybudovali jsme si malé lanové centrum 
a vyzkoušeli jsme si svoji šikovnost při 
překonávání lanových nástrah, někteří 
sami, někteří za pomoci kamarádů. Pak 
až do večera jsme zase hráli hry a 
zvláště „Náhoda“ byla hodně povedená, 
ale i náročná. Po večeři následovala 
noční hra. Pobyt v tmavém lese plném 
tajemných bytostí a plnění „náročných“ 
úkolů při svíčkách je úkol jen pro nás 
statečné a silné. Po zvládnutí těchto 
činností se nám opět sladce usínalo. 

 
Celý článek je k dispozici na webových 
stránkách základní školy. 
Chceme ještě touto cestou poděkovat 
podniku Ergotep za odvezení našich 
zavazadel do České Rybné a zpět. 
Mgr. Jan Stodola, Mgr. Karla Nováková, 

asistentka Blanka Stodolová 

JIČÍN - MĚSTO POHÁDEK 
V pátek 11. září se členové našich 
pěveckých sborů Prosečánek a 
Červánek vydali do Jičína. Každoročně 
se zde v tuto dobu koná festival Jičín – 
město pohádky, tento ročník byl 
jubilejní – 25. Přijedete-li do Jičína v 
době konání festivalu, určitě Vám 
nehrozí, že se zde budete nudit. Město 
ožije řadou pohádkových bytostí, 
probíhá tu jarmark, otevřou se 
řemeslné dílny i tvůrčí dílničky pro děti, 
kde si všechny činnosti můžete sami 

vyzkoušet a ještě si odnést domů zdařilý 
výrobek. Toto vše doprovází bohatý 

kulturní program, který probíhá 
současně na Valdštejnově náměstí, na 
Rynečku, ve Farské zahradě i na nádvoří 

zámku. Byli jsme moc rádi, že jsme i my 
mohli přispět k této bohaté přehlídce. 
Oběma našim sborům, Prosečánku i 
Červánku, se vystoupení moc povedla a 
byla odměněna ze strany publika jak 
potleskem, tak slovy chvály a uznání. Po 
vystoupení jsme ještě měli čas si zde 
vše projít, vyzkoušet, ochutnat místní 
dobroty. Celodenní výlet do Jičína se 
nám vydařil a bude-li to možné, rádi se 
zúčastníme i příští rok. 

Prosečánek, Červánek 
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radit sami, či za pomoci kamarádů. Ko-
lektiv žáků z 5. třídy bývá doplněn dětmi, 
které přicházejí z okolních škol. V letoš-

ním  roce jsme přivítali 4 nové spolužáky 
– dvě děvčata ze školy v Perálci a dívku a 
chlapce, kteří se do Proseče přistěhovali. 
Všichni jsme se těšili, i když nás trošku 
zaskočil termín akce – vyrazili jsme hned 
2. září. Ve středu ráno jsme se sešli ve 
škole, společně jsme odjeli do Předhradí a 
odtud jsme pěšky procházeli nádherným 
údolím řeky Krounky do České Rybné. 
Po cestě jsme se nejen těšili z krás přírody, 
ale byli jsme nuceni překonávat náročné 

terénní překážky, tady jsme ukázali svoji 
odvahu, zároveň jsme se bavili hrami, při 
kterých jsme prokázali odvahu, sílu, ale 
také důvtip. Hra „Na slepého hada“ či 
trojnohá chůze nám dala celkem zabrat. 
K obědu do tábora „Barrandov“ jsme do-
razili příjemně unavení a hladoví. Kdo si 
myslí, že po obědě, umytí a uklizení ná-
dobí následoval důkladný odpočinek, ten 
se mýlí, protože celé odpoledne jsme opět 
hráli hry. Na sklonku dne jsme se odmě-
nili vlastnoručně opečenými buřty. Bohu-
žel nás od ohně vyhnal déšť, který nás pak 

i  příjemně uspal. Ráno, už zase plné slu-
níčka, začalo vydatnou snídaní a dopole-
dne jsme strávili  programem, který nám 
připravila paní psycholožka a metodik 
prevence naší školy. Odpolední program 
byl neméně zajímavý – vybudovali jsme si 

malé lanové centrum a vyzkoušeli jsme si 
svoji šikovnost při překonávání lanových 
nástrah, někteří sami, někteří za pomoci 
kamarádů. Pak až do večera jsme zase 
hráli hry a zvláště „Náhoda“ byla hodně 
povedená, ale i náročná. Po večeři násle-
dovala noční hra. Pobyt v tmavém lese 
plném tajemných bytostí a plnění „nároč-
ných“ úkolů při svíčkách je úkol jen pro 
nás statečné a silné. Po zvládnutí těchto 
činností se nám opět sladce usínalo.

Celý článek je k dispozici na webových 
stránkách základní školy.

Chceme ještě touto cestou poděkovat 
podniku Ergotep za odvezení našich za-
vazadel do České Rybné a zpět.

Mgr. Jan Stodola, Mgr. Karla Nováková, 
asistentka Blanka Stodolová

JIČÍN - MĚSTO POHÁDEK
V pátek 11. září se členové našich pě-

veckých sborů Prosečánek a Červánek vy-
dali do Jičína. Každoročně se zde v tuto 
dobu koná festival Jičín – město pohádky, 
tento ročník byl jubilejní – 25. Přijedete-

-li do Jičína v době konání festivalu, ur-
čitě Vám nehrozí, že se zde budete nudit. 
Město ožije řadou pohádkových bytostí, 
probíhá tu jarmark, otevřou se řemeslné 
dílny i tvůrčí dílničky pro děti, kde si 
všechny činnosti můžete sami vyzkoušet 
a ještě si odnést domů zdařilý výrobek. 

Toto vše doprovází bohatý  kulturní pro-
gram, který probíhá současně na Valdštej-

nově náměstí, na Rynečku, ve Farské za-
hradě i na nádvoří zámku. Byli jsme moc 

rádi, že jsme i my mohli přispět k této 
bohaté přehlídce. Oběma našim sborům, 
Prosečánku i Červánku, se vystoupení 
moc povedla a byla odměněna ze strany 
publika jak potleskem, tak slovy chvály 
a uznání. Po vystoupení jsme ještě měli 
čas si zde vše projít, vyzkoušet, ochutnat 
místní dobroty. Celodenní výlet do Jičína 
se nám vydařil a bude-li to možné, rádi se 
zúčastníme i příští rok.

Prosečánek, Červánek
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ODZNAK VŠESTRANOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
Již třetí rok po sobě se družstvo žáků 

naší školy probojovalo do republikového 
finále soutěže Odznak zdatnosti olym-
pijských vítězů. Po náročné kvalifikaci (1. 
místo v okresním kole a 2. místo v kraj-
ském kole) jsme odjížděli do Prahy. Po 
prázdninách byla naše výkonnost trošku 
neznámá a tak jsme si jeli zazávodit jaksi 

„ naostro ‘‘.
Ve čtvrtek jsme dorazili do Prahy, po 

dobrém obědě se zaprezentovali, ubyto-
vali (tentokrát na VŠ kolejích v Dejvicích) 
a vyrazili na odpolední výlet.  Z Petřínské 
rozhledny jsme si vychutnali krásný výlet 
na Prahu, zasmáli jsme se v zrcadlovém 
bludišti a cestou pod Strahovským kláš-
terem jsme se podívali na Pražský hrad. 
Potom už cesta do Dejvic, večeře a 1. 
seznámení se se stadionem Juliska, kde 
nejdříve závodníci a pak i učitelé nacvičili 
nástup na zítřejší závody. Našimi soupeři 
bylo 40 družstev z Čech – tedy 320 zá-
vodníků, 4 zahraniční družstva – 32 zá-
vodníci a dalších 300 závodníku v katego-
riích jednotlivců.

1. závodní den začal jako již tradičně 
slavnostním nástupem, který se všem 
povedl perfektně. Po nástupu kapely 
hradní stráže a vlajkové čety hraní stráže 
zazpívala českou hymnu zpěvačka Marta 
Jandová. Následovaly projevy čestných 
hostů – předsedy senátu Štěcha, 1. ná-
městka policejního prezidenta plk. Mgr. 
Martina Vondráška, sportovního ředitele 
Dukly Praha Jaroslava Priščáka a starosty 
obvodu Dejvice. Na stadionu nás přivítali 
duchovní otcové a pořadatelé celé akce 
Robert Změlík a Roman Šebrle. Se svým 
pozdravem a přáním úspěchů se také při-
dala Věra Čáslavská a Šárka Kašpárková.

 Rozcvičení ve stylu zumby a pak již 
sportovní boje na ostro. První den jsme 
absolvovali 5 disciplin- běh na 60 me-
trů, skok daleký, hod medicinbalem přes 
hlavu, shyby na šikmé lavičce po dobu 
2 minut a přeskoky švihadla po dobu 2 
minut. Prezentovali jsme se výkony spíše 
lepšího průměru. Za zmínku stojí výkon 
Jakuba Dostála, který skočil do dálky 529 

cm a Štěpánky Doležalové, ta přeskočila 
švihadlo za 2. minuty 363 x. V pozdním 
odpoledni jsme pak obdivovali při exhi-
bici osobností výkony sportovců – repre-
zentantů (např. bratrů Davida a Tomáše 
Svobodových, cyklisty Pavla Buráně, 
basketbalisty Lukáše Krause a osobností, 
které známe z televize – Jana Smetany či 
Jakuba Koháka a několika dalších).

 Druhý den začal opět rozcvičením při 
zumbě a pak už začali opět tuhé boje – 
trojskok z místa, kliky po dobu 2 minut, 
lehy sedy po dobu 2 minut, hod kriketo-
vým míčkem a závěrečné trápení při běhu 
na 1000 metrů. Pak už čekání na celkové 
výsledky. Družstvo skončilo na celkovém 
23. místě ziskem 40 606 bodů – toto 
umístění je nejlepší ze všech tří našich 
účastí.

Na reprezentaci školy se podíleli Ště-
pánka Doležalová, Barbora Lněničková, 
Natálie Nešetřilová, Veronika Uhrová, 
Jakub Dostál, Filip Sejkora, Martin Što-
rek a Andrej Češka. Bohužel družstvo v 
tomto složení končí a pro příští rok mu-
síme vybudovat nové.

 V kategorii jednotlivců ročníku naro-
zení 2005 nás reprezentoval Jaromír Síla. 
Po suverénních vítězstvích v okresním i 
krajském kole jsme byli zvědavi na jeho 
souboje se stejně starými kluky z celé 
ČR. V konkurenci 23 kluků ač postavou 
úplně nejmenší svým výkonem nakonec 
ze všech nejlepší. Jaromír Síla vyhrál re-
publikové finále v žákovském desetiboji. 
Jeho výkony v silových disciplinách jsou 
také mnohdy udivující – udělá 92 shybů 
na šikmé lavičce, přes švihadlo dokáže 

skočit 383x za 2 minuty, udělá 85 kliků a 
101 lehů sedů za 2 minuty a také jeho vý-
kon v běhu na 1000 metrů – 3:38 min - je 
také na žáka 4. třídy velmi kvalitní. Bla-
hopřejeme a věříme, že Jaromír bude od 
příštího roku velmi platným členem nově 
se rodícího družstva.

V letošním roce jsme měli ještě jednoho 
sportovce mezi desetibojaři. Paní učitelka 
Karla Nováková absolvovala svůj deseti-
boj v rámci soutěže učitelů. Celou sou-
těž zvládla a utvořila si několik osobních 
rekordů. Blahopřejeme a obdivujeme 
především odvahu, se kterou do soutěže 
vstoupila.

Celý pobyt v Praze jsme si náležitě užili. 
A ač unaveni, se spoustou zážitků jsme se 
vrátili domů.

 6. ročník soutěže OVOV je minulostí 
a my se začínáme připravovat na příští 
rok.

Mgr. Jan Stodola
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EXKURZE 6. A 7. TŘÍDY 
DO ZOO A BOTANICKÉ 

ZAHRADY
V pátek 18. 9. 2015 jsme se vydali do 

Prahy, kde jsme v rámci přírodopisu 
chtěli navštívit botanickou zahradu se 
skleníkem Fata Morgánou a zoologickou 
zahradu. 

 Ranní vstávání a cestu jsme zvládli 
dobře, a tak už jsme před vchodem do 

skleníku. V tropickém prostředí skleníku 
jsme viděli nejen rozkvetlé orchideje, ale 
i výstavu masožravých rostlin a dalších 
rostlin, které známe z obrázků či filmů z 
televize. Mnoho času jsme také strávili u 
akvárií a jezírka. Překvapili nás také volně 
poletující tropičtí motýli. 

 Po krátkém přesunu do ZOO jsme 
měli volný čas na prohlídku zahrady a 
plnění úkolů, které jsme dostali ještě 
před začátkem exkurze. Zde toho bylo 
k vidění opravdu hodně. Tlupa goril ve-
dená samcem Richardem, obří terárium s 

anakondami, hrající si tygři, elegantní ži-
rafy, koupající se lední medvědi a mnoho 
dalších cizokrajných zvířat. Počasí nám 
oproti předpovědi přálo – sluníčko pří-
jemně hřálo. Nebylo horko, a snad i proto 
byla zvířata aktivní a mohli jsme si je po-
zorně prohlédnout. Samozřejmě jsme si 
také užili projížďku vláčkem nebo hry v 
dětských koutcích.

Trochu unaveni, ale určitě spokojeni 
jsme se navečer vrátili domů.

Mgr. Jan Stodola

Žáci ZŠ a MŠ Proseč realizují v letoš-
ním roce u příležitosti 70. výročí ukon-
čení 2. světové války celoroční projekt 
s názvem „Jak to tenkrát vlastně bylo 
1945… 2015“, který byl finančně podpo-
řen Pardubickým krajem.

Smyslem celého projektu je snaha při-
blížit žákům tuto pohnutou dobu formou 
besed, exkurzí, filmových představení, 
návštěv památných míst v Proseči i v ji-
ných místech, jež se k tomuto období ně-
jakým způsobem váží. Žáci již od ledna 
letošního roku řadu aktivit z tohoto pro-
jektu uskutečnili.

V lednu v deváté třídě proběhla beseda 
o holocaustu. Vedla ji paní Miroslava 
Gölblová, která je lektorkou Mezinárod-
ního křesťanského velvyslanectví Jeruza-
lém. Dětem nejprve vysvětlila, co si mají 
pod pojmem holocaust představit. Během 
přednášky se účastníci dozvěděli nejrůz-
nější informace o životě Židů. Zhlédli 
film o životě českých Židů, kteří přežili 

hrůzné podmínky v koncentračních tá-
borech. Mnohé se dozvěděli i o táboře v 
Osvětimi.

V následujících měsících se seznámili 
s literaturou, která mapuje válečné udá-
losti v našem kraji. Zároveň sami na-
vštívili místa v okolí svého bydliště, kde 
jsou umístěny pomníky či pamětní desky 
se jmény obětí války, vše nafotili a jinak 
zdokumentovali. Tyto materiály nyní 
dále zpracovávají, aby se mohly použít ve 
výuce. V květnu se žáci 9. ročníku zúčast-
nili besedy s panem Vladimírem Báčou o 
odboji na Prosečsku.

 Ke konci tohoto měsíce se družstvo 
žáků naší školy zúčastnilo 5. ročníku 
branné soutěže Battlefied Jiřího Potůčka 
v Pardubicích. V lesoparku Trnová se 
utkali s dalšími sedmi družstvy ze škol 
převážně z Pardubic v tradičních disci-
plinách – střelbě (naše družstvo bylo nej-
lepší), překonávání překážek a testu ze 
znalostí o událostech kolem atentátu na 
Heidricha.

V červnu se další družstvo našich žáků 
zúčastnilo ještě jedné branné soutěže, a 
to Memoriálu Karla Kněze v Ležákách. 
V areálu památníku v Ležákách změřili 

síly s osmi družstvy z okolních škol opět 
v tradičních disciplinách – střelbě, hodu 
granátem na cíl, překonávání překážek 
a testu ze znalostí o událostech kolem 
vypálení obce Ležáky. Kromě vlastní 
soutěže byly pro závodníky připraveny 
ukázky vojenské techniky a zbraní, poli-
cisté připravili ukázky z výcviku služeb-
ních psů, chrudimští výsadkáři provedli 
seskok vedle pietního území. Vyhlášení 
vítězů se zúčastnili starostové okolních 
vesnic, vnučka Karla Kněze Alena Mergl 
Kučerová, plk.g.št František Hlaváček, 
krajský ředitel Policie ČR plk. Jan Švejdar 
a herec František Švihlík alias „Čenda“ z 
Pátrací stanice Brno ze seriálu Četnické 
humoresky. V letošním školním roce pro-
jekt pokračuje.

 Na přelomu října a listopadu se někteří 
žáci zúčastní pietních akcí – odhalení pa-
mátníku prosečským obětem holocaustu 
a vzpomínkové akce u památníku na 
Pasekách spojené se zasazením „Lidické 
hrušně“.

V sobotu 7. 11. bude následovat zájezd 
do Osvětimi, který bude nabídnut přede-
vším žákům 8. a 9. ročníku ZŠ.

Celý projekt uzavřeme v prosinci tema-
ticky zaměřenou vědomostní soutěží.

Mgr. Zdeněk Pecina 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE 
 

 
První zářijové dny patřily postupné 
adaptaci dětí do prostředí MŠ. Děti se 
seznamovaly s učiteli, kamarády, 
hračkami i zvyklostmi v novém 
uspořádání dne. Adaptace dítěte do 
prostředí MŠ je dlouhodobou záležitostí 
a může být spojena s určitými riziky na 
počátku docházky. Dochází ke změně 
rolí na základě nových vztahů, může 
dojít i k odlišným výchovným 
postupům, než na jaké bylo dítě zvyklé. 
Zvykání na nové prostředí je věc 
individuální. O to, aby bylo vaše dítě 
spokojené, se bude snažit kolektiv 
zaměstnanců Základní školy a mateřské 
školy Proseč. 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZA ZVÍŘÁTKY DO OHRÁDKY 
Kozy, ovečky, papoušci, koťátka, 
morčata, kačenky, slepice, fenka Aida, 
ryby, křečci, ale i racek a nutrie zpestřili 
dětem 17. 9. slunečné zářijové 
dopoledne. Přímý kontakt s živými tvory 
je pro děti vždy velkým zážitkem. 
Předškoláci si pro své mladší kamarády 
připravili k setkání se zvířátky 
doprovodný program. 

 
 

 
 

 
 

 
 

V KNIHOVNĚ 
Předškoláci zahájili 21. 9. pravidelná 
setkávání s knihou v prosečské 
knihovně. Příběh o venkovské a 
městské myšce, doplněný básničkou a 
následnou kresbou dětí, zaujal všechny 
malé posluchače. Děkujeme paní 
Řebíčkové a Rejentové za pozvání a 
příjemné posezení. 

 
 

 
 

NÁVŠTĚVA MUZEA DÝMEK 
Všechny děti z MŠ postupně navštívily 
jedinečnou sbírku dýmek, kterou se 
město Proseč právem pyšní. Kromě 
prohlídky dýmek si děti natiskly razítka 
do svých „vandrovních knížek" a 
prohlédly si dobová zařízení z první 
republiky. 

 
 

 
Za MŠ Libor Michálek 

 

První zářijové dny patřily postupné 
adaptaci dětí do prostředí MŠ. Děti se 
seznamovaly s učiteli, kamarády, hrač-
kami i zvyklostmi v novém uspořádání 
dne. Adaptace dítěte do prostředí MŠ 
je dlouhodobou záležitostí a může být 
spojena s určitými riziky na počátku do-
cházky. Dochází ke změně rolí na základě 
nových vztahů, může dojít i k odlišným 
výchovným postupům, než na jaké bylo 
dítě zvyklé. Zvykání na nové prostředí 
je věc individuální. O to, aby bylo vaše 
dítě spokojené, se bude snažit kolektiv 
zaměstnanců Základní školy a mateřské 
školy Proseč.

 ZA ZVÍŘÁTKY DO 
OHRÁDKY

Kozy, ovečky, papoušci, koťátka, mor-
čata, kačenky, slepice, fenka Aida, ryby, 
křečci, ale i racek a nutrie zpestřili dětem 
17. 9. slunečné zářijové dopoledne. Přímý 
kontakt s živými tvory je pro děti vždy 
velkým zážitkem. Předškoláci si pro své 
mladší kamarády připravili k setkání se 
zvířátky doprovodný program.

 V KNIHOVNĚ
Předškoláci zahájili 21. 9. pravidelná 

setkávání s knihou v prosečské knihovně. 
Příběh o venkovské a městské myšce, do-
plněný básničkou a následnou kresbou 
dětí, zaujal všechny malé posluchače. Dě-
kujeme paní Řebíčkové a Rejentové za 
pozvání a příjemné posezení.

NÁVŠTĚVA MUZEA DÝMEK
Všechny děti z MŠ postupně navští-

vily jedinečnou sbírku dýmek, kterou se 
město Proseč právem pyšní. Kromě pro-
hlídky dýmek si děti natiskly razítka do 
svých „vandrovních knížek" a prohlédly si 
dobová zařízení z první republiky.

 Za MŠ Libor Michálek
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ZŠ a MŠ Proseč

ZŠ a MŠ Proseč ve spolupráci s měs-
tem Proseč pořádají u příležitosti 70. vý-
ročí ukončení 2. světové války a v rámci 
celoročního školního projektu „Jak to 
tenkrát vlastně bylo 1945… 2015“ zájezd 
do Osvětimi. Celý projekt byl finančně 
podpořen Pardubickým krajem.

Zájezd je určen především žákům 8. a 
9. ročníku základní školy, ale samozřejmě 
předpokládáme, že tuto příležitost využijí 
a zúčastní se s námi i dospělí z řad veřej-
nosti.

Tato akce se uskuteční v sobotu 7. 11. 
2015. Cena včetně průvodce je pro děti 

200,- Kč a pro ostatní 500,- Kč. Závazné 
přihlášky včetně úhrady přijímají do 2. 11. 
2015

a) paní ing. J. Pospíšilová (ZŠ a MŠ 
Proseč) od žáků 8. a 9. ročníku a jejich 
doprovodu,

b) sl. asistentka V. Doležalová na MěÚ 
Proseč od ostatní veřejnosti.

Počet míst je omezen na 50 účastníků.
Odjezd je stanoven na 7:30 hod. z ná-

městí v Proseči. Předpokládáme návrat 
okolo 22 hod. na stejné místo. Vlastní 
prohlídka s průvodcem bude probíhat od 
13:00 hod. do 16:30 hod.

S sebou je třeba si vzít cestovní pas 
nebo občanský průkaz, jídlo a pití na celý 
den, vhodné oblečení (dle počasí), kar-
tičku zdravotní pojišťovny, individuálně 
si lze uzavřít cestovní pojištění na daný 
termín.

S případnými dotazy se lze obracet v 
ZŠ na Mgr. J. Roušara nebo Mgr. Z. Pe-
cinu.

Tyto informace budou uveřejněny i na 
stránkách základní školy Proseč a města 
Proseč.

Za organizátory Mgr. Zdeněk Pecina 

PODĚKOVÁNÍ
Stejně jako v loňském roce jsme pro rodiče našich žáků vydali 

brožuru se všemi pro ně důležitými informacemi. Velký dík pa-
tří firmě Obuv Santé Proseč, paní Janě Drahošové, která vy-
dání informačníku sponzorovala.

Dále bych rád poděkoval Římskokatolické farnosti Proseč, 
Oblastní charitě Nové Hrady, městu Proseč, paní Evě Skalní-
kové a paní Ludmile Dostálové, kteří se všichni podíleli na rea-
lizaci „ŠKOLKY V MIKEŠI“ během prázdninového přerušení 
provozu mateřské školy.

Velice děkuji Prosečským službám za mnoho pomoci s údrž-
bou areálu kolem škol a s dalšími činnostmi, které nezvládneme 
sami.

Největší poděkování však patří našemu zřizovateli, městu 
Proseč, se kterým máme velice dobrou spolupráci. Je to zřizovatel, který si váží svých škol a dělá maximum pro to, aby se nám zaměstnan-
cům v nich dobře pracovalo a učilo, a aby se žáci, kteří do nich chodí, cítili bezpečně, dobře a spokojeně. 

Mgr. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč

 
 

ZŠ a MŠ Proseč ve spolupráci s městem Proseč pořádají u 
příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války a v rámci 
celoročního školního projektu „Jak to tenkrát vlastně bylo 
1945… 2015“ zájezd do Osvětimi. Celý projekt byl finančně 
podpořen Pardubickým krajem. 
Zájezd je určen především žákům 8. a 9. ročníku základní 
školy, ale samozřejmě předpokládáme, že tuto příležitost 
využijí a zúčastní se s námi i dospělí z řad veřejnosti. 
Tato akce se uskuteční v sobotu 7. 11. 2015. Cena včetně 
průvodce je pro děti 200,- Kč a pro ostatní 500,- Kč. Závazné 
přihlášky včetně úhrady přijímají do 2. 11. 2015 

a) paní ing. J. Pospíšilová (ZŠ a MŠ Proseč) od žáků 8. a 9. 
ročníku a jejich doprovodu, 
b) sl. asistentka V. Doležalová na MěÚ Proseč od ostatní 
veřejnosti. 

Počet míst je omezen na 50 účastníků. 
Odjezd je stanoven na 7:30 hod. z náměstí v Proseči. 
Předpokládáme návrat okolo 22 hod. na stejné místo. Vlastní 
prohlídka s průvodcem bude probíhat od 13:00 hod. do 16:30 
hod. 
S sebou je třeba si vzít cestovní pas nebo občanský průkaz, 
jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení (dle počasí), kartičku 
zdravotní pojišťovny, individuálně si lze uzavřít cestovní 
pojištění na daný termín. 
S případnými dotazy se lze obracet v ZŠ na Mgr. J. Roušara 
nebo Mgr. Z. Pecinu. 
Tyto informace budou uveřejněny i na stránkách základní 
školy Proseč a města Proseč. 

Za organizátory Mgr. Zdeněk Pecina

 

PODĚKOVÁNÍ 
Stejně jako v loňském roce jsme pro rodiče našich žáků 
vydali brožuru se všemi pro ně důležitými informacemi. 
Velký dík patří firmě Obuv Santé Proseč, paní Janě 
Drahošové, která vydání informačníku sponzorovala. 
Dále bych rád poděkoval Římskokatolické farnosti 
Proseč, Oblastní charitě Nové Hrady, městu Proseč, paní 
Evě Skalníkové a paní Ludmile Dostálové, kteří se všichni 
podíleli na realizaci „ŠKOLKY V MIKEŠI“ během 
prázdninového přerušení provozu mateřské školy. 
Velice děkuji Prosečským službám za mnoho pomoci 
s údržbou areálu kolem škol a s dalšími činnostmi, které 
nezvládneme sami. 
Největší poděkování však patří našemu zřizovateli, 
městu Proseč, se kterým máme velice dobrou 
spolupráci. Je to zřizovatel, který si váží svých škol a dělá 
maximum pro to, aby se nám zaměstnancům v nich 
dobře pracovalo a učilo, a aby se žáci, kteří do nich chodí, cítili bezpečně, dobře a spokojeně.  

Mgr. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč 
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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%, pravi-
delné informace o akčních nabídkách a 
také speciální 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

stastna15_palecsleva.indd   4 15.9.2015   15:08:24
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Kulturní a sportovní 
akce v Proseči a okolí

 
8. 10. Prosečský dýchánek – hostem bude 
David Vávra – Stará evangelická škola 
v 18 hod.

11. 10. Drakiáda – slet všech dra-
ků, dračic a dráčat - Jonášův Kopec 
ve 14 hod.

11. 10. Fotbal – dospělí I.B třída – 
Proseč – Cerekvice – fotbalové hřiště 
v 16 hod.

18. 10. Misijní jarmark - prosečské 
náměstí před kostelem sv. Mikuláše od  
11.15 do 11.45 hod.

18. 10. Fotbal – dorost  I.A třída – Pro-
seč – Zámrsk – fotbalové hřiště v 10 hod.

25. 10. Fotbal – dospělí I.B třída – Pro-
seč – Chroustovice – fotbalové hřiště 
ve 14.30 hod.

28. 10. Fotbal – dorost I.A třída – 
Proseč – Rudoltice – fotbalové hřiště 
v 10 hod.

28. 10. Fotbal – dospělí I.B třída – 
Proseč – Dobříkov – fotbalové hřiště 
ve 14.30 hod.

31. 10. Slavnostní odhalení Památníku 
obětem Holocaustu z Proseče – park u 
Staré evangelické školy, Proseč ve 14 hod.

1. 11. Pietní akce k 71. výročí od zabití 
gen. Svatoně a kpt. Sošky včetně vysazo-
vání Lidické hrušně – park Gen. Svato-
ně a kpt. Sošky, Paseky ve 13 hod.

Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:

Jiří Hájíček – Vzpomínky na jednu 
vesnickou tancovačku, Markus Zusak 

– Zlodějka knih, Patrik Hartl – Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel, Vlastimil Von-
druška – Strážce boleslavského myste-
ria, Peter May – Skála, Muž z ostrova 
Lewis, Miroslav Žamboch – Predá-
toři, Clifford D. Simak – Předivo času, 
John Fowles – Sběratel, David Michie 

– Kouzelník ze Lhasy, Hana Whitton 
– Zimní královna, Milan Kundera – O 
hudbě a románu, Hana Marie Körne-
rová – Druhý břeh, James Rollins – Boží 
oko, Iris Johansen – Na útěku, Iveta 
Procházková – Proti své vůli, Mere-
dith Duran – Vévoda dvojí krve, Ka-
ren Ranney – Tajemný ženich, Sarah 
MacLean – Deset polibků, Laura Lee 
Guhrke – Gentlemanovy tajné touhy, 

Lisa KLeypas – Cizí muž v mém náručí, 
Lubomír Macháček – Zpackané nevěry, 
Eva a Jiří Houserovi – Krásná tvář ot-
rokáře, Vladimír Šindelář- To  ona nosí 
kalhoty
Knihy pro děti:

Ladislav Špaček – Dědečku ještě vy-
právěj (Etiketa a etika pro předškoláky), 
Miloš Kratochvíl – Kouká roura na ko-
coura, Daniela Krolupperová – O mod-
rém světle, Renáta Fučíková – Obrazy 
se Starého zákona, Arnošt Goldflam 

– O nepotřebných věcech a lidech, Ute 
Haderleinová - První čtení o zvířátkách 

s velkými písmeny, Jana Havlíčková – 
Logopedické hádanky, Daniela Fische-
rová – Tetovaná teta, Vojtěch Steklač 

– Dobrodružství mořských vlků
Naučná literatura:

   Michal Žantovský – Havel, Pa-
vel Kosatík – Jak v Londýně vymysleli 
atentát na Heydricha (komiks), Jak 
Gottwald zavraždil Slánského (komiks), 
Václav Cílek – Labyrinty světa aneb o 
cestách ze zmatků světa do ráje srdce, 
Liza Dalbyová – Gejša, Dita Pecháč-
ková – Deník Dity P. 

Týden knihoven  
V letošním roce proběhne ve dnech 

5. – 11. října 19. ročník Týdne knihoven. 
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně 
Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků (SKIP).

V prosečské knihovně bude v tomto 
týdnu připraveno pro děti hraní, malo-
vání, vystřihování a pro každého dětského 
čtenáře malý dárek.

U příležitosti této akce vyhlašuje měst-
ská knihovna celý měsíc říjen registraci 
nových čtenářů zdarma a amnestii pro 
dlužníky. Zapomnětlivým čtenářům, 
kteří přijdou v říjnu do knihovny, bude 
prominut poplatek za pozdní vrácení 
knih!

Knihovna nabízí čtenářům možnost 
prodlužování výpůjček u knih nejen 

osobně přímo v knihovně, ale i telefonicky 
nebo elektronicky. Pokud nestihnete vrá-
tit knihy v rámci výpůjční doby, která je 
dva měsíce, máte možnost výpůjční dobu 
prodloužit na adrese knihovna@prosec.cz 
nebo na tel.: 469 321 047.

Eva Rejentová
vedoucí městské knihovny

 

 

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM HOLOKAUSTU Z PROSEČE 

PROBĚHNE V SOBOTU 31. ŘÍJNA 2015 VE 14 HODIN. 

PAMÁTNÍK BUDE UMÍSTĚN V MALÉM PARKU NEDALEKO STARÉ EVANGELICKÉ ŠKOLY. 

DALŠÍ PODROBNOSTI O PROGRAMU TÉTO UDÁLOSTI BUDOU UPŘESNĚNY. 
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                                         Vás srdečně zve   

      na třetí 
 

 

 

 

 

v neděli 18. 10. 2015 
od 11:15 do 11:45 hodin 

na prosečské náměstí před kostelem svatého Mikuláše  

 (v případě nepříznivého počasí proběhne Misijní jarmark v zadní části kostela) 

Přijďte si vybrat z široké nabídky výrobků, které pro Vás připravili děti a rodiče, 
nebo ochutnat misijní koláče. 
Výtěžek z prodeje bude zaslán na pomoc chudým dětem prostřednictvím Papežského Misijního díla dětí. 
 
 
                   My žijeme v dostatku, mnohdy i luxusu. Máme všechno, co k životu potřebujeme. 
                                  Tak společně udělejme něco pro ty, kteří nemají ani to základní ... 
 

POŠKO-
NĚMECKY

NÁZEV ŘEKA UŽITEK
NASEKAT

POMŮCKA: RODIŠTĚ OZNAČENÍ PŘEDPONA
ČÁSTICEPSANÝ AC,  ROS,

ZENÍ PRO  NA SLOVEN- PREZIDEN. PRO STŘ. PRO 
HUDEBNÍ TRÁVU UR, SIR, HMOTY

ZVĚŘÍ POLOMĚR UKRAJINĚ SKY ZEMANA PROUD HODNĚ
NÁSTROJ KANA, RJD,

OPERA 16
ROSTLINA

C. MARIA
DOSNA

WEBERA

BÝVALÝ 1 KYSELÁ 5
PŘÍSADA

VÝROBCE
STAVEBNÍ

AUTOBUSŮ
KÁMEN

BIBLICKÉ

DRAVÝ 9 LIDOVĚ 7
PTÁK ANO

MĚSTO OKENNÍ VÁNOČNÍ

ROLETA RYBA

ANGLICKÉ 11 DĚTSKÝ 8 2 ZKRATKA

MÍČEK METRU
OSLOVENÍ

BÝV. SPZ EDEN
NADŘÍZEN.

PELHŘIM.

OPOZIČNÍ 14 DĚTSKÁ 13 6 4
ŘÍMSKYSTRANA VÝŽIVA

SPZ ZKR MISTR 495

PARDUBIC EVROPY

DISKUTÉR

3 10 17 15
PYŠNÝ

PTÁK

BABIŠOVO BÝVALÝ
RUSKÝ 12

JAZYK S
POLITICKÉ PODNIK

DIDAKTIK.
HNUTÍ V PROSEČI

ZKRAT.

Pro Prosečský zpravodaj zdarma sestavili René a Marie Čáslavských 

Výrok  J. F. Kennedyho: Lidstvo musí skoncovat s válkami, nebo války  (viz tajenka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Milí rodiče, milé děti, 

přijďte si spolu zacvičit a pohrát: 
 

 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1 - 4 roky) 

každý čtvrtek 16:15 – 17:00 v Orlovně 
 

 

S sebou: vhodné oblečení, obutí, pití 

Příspěvek: 20 Kč na dítě (sourozenec 10 Kč)  

Od 1. října 2015 
 

Těší se na Vás Olga Klímová a Verča Roušarová 

Kontakt: 732 831 895, olga.klimova@post.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. Zpravodaj neprochází korekturou.

LEVNÉ ODĚVY - JANA MAUEROVÁ
Rozšíření otevírací doby  od 1. 7. 2015

o večerní prodej - každá 
STŘEDA od 18.30 do 20.00 hod

ve čtvrtek 8. října od 18 hodin
ve staré evangelické škole
Zjeví se šumný a chvalně známý 
pan architekt z Bráníka, herec a spisovatel 

David Vávra
 proslulý zejména jako člen divadla Sklep a spoluautor 
veleúspěšného televizního seriálu Šumná města. Chcete 

se dozvědět, zda snad i to naše je šumné? Přijďte se zeptat. 

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


