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Proseč připravila a podala v
lednu deset žádostí o dotace

Město Proseč podalo v průběhu
ledna 2016 celkem 10 žádostí o dotace
z krajských i ministerských programů.
Žádosti jsou např. na rozšíření hřiště u
základní školy, opravu veřejných toalet
v rámci rozvoje cestovního ruchu, výstavbu skateparku včetně inline dráhy,
opravu místních komunikací v České
Rybné a Miřetíně, zpracování regulačního plánu, opravu křížku v Miřetíně,
opravu kulturní památky staré evangelické školy nebo vybavení do nové expozice Muzea dýmek.

Proseč připravuje žádost
o dotaci na nové hasičské auto

Město Proseč na základě aktuální
výzvy z IROP na pořízení vybavení
pro jednotky IZS zařazené do JPO
II a III připravuje žádost o dotaci na
pořízení nové hasičské velkoobjemové
cisterny. Nové auto by mělo nahradit
dosluhující auto CAS32 T815 6x6,
které nyní užívá SDH Proseč. Cena
nového automobilu je necelých 6 milionů korun, výše dotace v případě jejího
schválení bude 90 procent.

Městský úřad po mnoha letech v novém

Budova městského úřadu prošla v druhé
polovině loňského roku mnoha změnami.
Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí byla hlavní budova včetně
půdy zateplena, byla provedena výměna
všech oken a dveří a byly vráceny dekorační prvky na fasádu dle dobových fotografií odpovídající vzniku budovy v roce
1888. Skutečné náklady za veškeré práce
včetně přípravy projektu zateplení a instalace výtahu činily 3 mil. Kč s DPH.
Získaná dotace je 1,9 mil. Kč, spoluúčast
města na této akci byla tedy pouze 1,1
mil. Kč. V letošním roce bude probíhat
rekonstrukce velké zasedací místnosti,
kde se konají pracovní i řádná jednání
zastupitelstva města a naší snahou bude
také získat dotaci na instalaci výtahu. Na
budově městského úřadu již bude trvale

Oprava Podměstské silnice

Výzva pro zájemce o změnu
Územního plánu Proseč

Rada města Proseč vyhlašuje výzvu
pro zájemce o změnu územního plánu
a žádá je, aby své požadavky donesli v
písemné podobě s přesným popisem
včetně zákresu dotčené parcely na podatelnu městského úřadu nebo zaslali
písemně na adresu Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského, 539 44 Proseč
a to nejpozději do 31. března 2016.
Požadavky budou vyhodnoceny a zastupitelstvo města následně rozhodne
o pořízení změny územního plánu.
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Komunikace II/359 z náměstí k benzínové pumpě je v majetku a správě Pardubického kraje a kraj na této silnici zajišťuje veškerou údržbu a opravy. Přestože
je dlouhodobě ve velmi špatném stavu a
každoročně vedení kraje na tento stav
upozorňujeme, nebylo na naše žádosti
zatím kladně reagováno. Až v prosinci
loňského roku se podařilo přesvědčit vedení kraje o zpracování projektové dokumentace na opravu této komunikace s
příslibem realizace této opravy již v roce
2017. Předmětem opravy by mělo být
zfrézování komunikace, výměna starých a
poškozených obrub a položení nových silničních obrub v místech, kde nyní chybí.
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umístěna státní vlajka České republiky,
k čemuž jsme oprávněni dle zákona č.
352/2001 Sb., o užívání státních symbolů
České republiky v platném znění, a dále
bude trvale vyvěšena naše městská vlajka,
která nám byla oficiálně schválena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Milošem Zemanem v roce 1997.
Chceme trvalým vyvěšením státní vlajky
změnit u nás zavedené a dnes již přežité
způsoby užívání státní vlajky výhradně ve
státní svátky. Patriotismus a láska k vlasti
je něco, co se musí v občanech a především u dětí a mládeže trvale podporovat.
Nezapomínejme na úctu k našim předkům, jsme národ Husa, Karla IV., Masaryka a Beneše, máme být na co hrdí.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Projekt počítá s položením nového asfaltového koberce v celé délce komunikace
od BPK až k benzínové pumpě. Z náměstí k BPK by měl být odstraněn asfalt
a nahrazen žulovou dlažbou, která zde
byla v minulosti a dobře doplní historický
ráz náměstí. V rámci projektu bude také
upravena křižovatka z náměstí na Skuteč
a Nové Hrady. V lednu proběhlo první
jednání se zástupci SÚS Pk a projekční
kanceláře a práce na projektu byly zahájeny.
Věříme, že projekt bude brzy hotov a
Pardubický kraj najde v rozpočtu také finanční prostředky na jeho realizaci.
Miloslav Hurych, místostarosta města

www.prosec.cz

Od roku 2016 se zvyšuje poplatek za odpady

Zastupitelstvo města na svém posledním prosincovém zasedání schválilo zvýšení poplatků za odpady pro občany a
majitele rekreačních objektů. Hlavním
důvodem je především zvyšující se nabídka služeb spojená s likvidací odpadů
pro občany, s tím spojené vyšší náklady a
také každoročně rostoucí cena za likvidaci
jednotlivých druhů odpadů. Město zajišťuje, kromě 14 denního svozu popelnic s
netříděným komunálním odpadem, také
22 „sběrných hnízd“ s kontejnery na tříděný odpad (sklo, plast, papír, elektro,
textil) po celém katastrálním území města
včetně místních částí. Od roku 2013 má
město sběrný dvůr s provozem 6 dní v
týdnu, od roku 2015 provozuje síť kontejnerů na bioodpad a na konci loňského
roku město zajistilo občanům domácí

kompostéry a rovněž přispělo nemalou finanční částkou na jejich pořízení. V roce
2015 byly skutečné náklady na jednoho
občana za likvidaci odpadů vyčísleny na
750 Kč, v roce 2016 přesáhnou částku
800 Kč. Rozdíl mezi vybranou částkou
a skutečnými náklady je kryt z rozpočtu
města, jedná se však o peníze, které mohou být použity například na opravy komunikací či výstavbu nových chodníků.
Chápeme, že zvýšení ceny o 100 Kč za
občana a rok je nepopulárním krokem
a může zasáhnout i do některých rodinných rozpočtů, přesto je tento krok zcela
nezbytný pro další zachování služeb ve
stejné kvalitě pro všechny občany i v následujících letech.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Výzva pro předkládání žádostí o příspěvky z rozpočtu na rok 2016
V rámci zlepšení přípravy rozpočtu
města vyhlašuje Rada města Proseč
výzvu pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Proseč v roce
2016. Žádáme představitele místních
spolků a organizací, aby své žádosti o
příspěvky z rozpočtu na rok 2016 podávali nejpozději do 19. února 2016.
Příspěvky se poskytují na podporu
sportu, kultury a jiných volnočasových
aktivit. Příspěvek může být poskytnut
pouze v případě, že žadatel působí na
katastru města Proseč včetně místních
částí. Upozorňujeme, že na pozdější
žádosti nemusí být brán zřetel. Formuláře a podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou umístěny na webu města
www.mestoprosec.cz. V případě, že jste
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v minulém roce již dokládali povinné
přílohy (stanovy, statutárního zástupce,
apod.) a nedošlo k žádným změnám, nemusí být přílohy znovu doloženy, v případě žádostí na podporu dětí a mládeže
musí být přiloženy i aktuální seznamy.
Všechny žádosti budou vyhodnoceny
a konzultovány v rámci komisí rady,
všichni žadatelé budou následně o výsledku vyhodnocení žádosti vyrozuměni.
Město Proseč je připraveno podporovat
i jednorázové kulturní a sportovní akce,
které jsou zaměřené k veřejnosti, k dětem a mládeži do 19 let nebo k reprezentaci města, případně je možné žádat
o příspěvek na dofinancování krajských
či státních dotací.
Rada města Proseč
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Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Povinnost platit poplatek má:
• fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt,
• fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba
Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:
- 600 Kč poplatníci s trvalým pobytem nebo rekreační objekt
- 500 Kč poplatníci do 18 let
- 500 Kč poplatníci ve věku 70 a více
let
- osvobozeny od poplatku osoby do
3 let věku, osoby min. 6 měsíců v zahraničí, nápravném zařízení, léčebně
dlouhodobě nemocných nebo dětském
domově
Splatnost: do 31. března 2016
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800
VS pro čísla popisná:
1340XY
VS pro čísla evidenční:
1340X0Y
X = kód obce (Proseč 1, Podměstí 2, Záboří 3, Paseky 4, Martinice 5, Česká
Rybná 6, Miřetín 7)
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor variabilního symbolu:
- poplatek za komunální odpad - čp. 421
Proseč = 13401421
- poplatek za komunální odpad - ev.č. 17
Miřetín = 13407017
Prosíme občany, aby si známky na
rok 2016 nalepili na víko popelnice
a z důvodu lepší přehlednosti odstranili nálepky z předchozích let, děkujeme za pochopení.

www.prosec.cz

Ordinace praktického lékaře bude brzy v Proseči na náměstí
Město Proseč v souvislosti se změnou majitele licence na provozování
všeobecného praktického lékaře od nového roku zahájilo před závěrem loňského roku projekční práce na vybudování vhodného zázemí pro tuto činnost v
nebytových prostorách v majetku města.
Jako vhodný objekt byla vybrána stará
radnice na náměstí Dr. Tošovského v
přízemí s vchodem vedle bankomatu. V
těchto dnech probíhá výběr zhotovitele

Vážení pacienti,

s účinností od 1. 1. 2016 došlo ke změnám ve společnosti Bačkovský spol. s r.o.,
která je poskytovatelem služeb všeobecného praktického lékaře, u kterého jste
zaregistrováni. Rád bych Vás proto tímto
způsobem informoval o nové situaci.
Majitelem a zároveň jednatelem firmy
v obchodních záležitostech jsem se stal
já, Jan Pavel Novák, studuji 6. ročník
Lékařské fakulty v Hradci Králové a do
budoucnosti se chci specializovat v oboru
všeobecného praktického lékařství.
Odborným lékařem v ordinaci nadále
zůstává má maminka, MUDr. Marie Nováková, která zde pracuje již od 1. 1. 2013
a na tomto se ani v horizontu několika
let nic měnit nebude. Pro Vás je tak zde
zajištěna jak péče v současnosti, tak i příslib jejího pokračování pro další generace.
Ordinace praktického lékaře vždy zůstane
v Proseči a nikam se stěhovat nebude,
proto i zachování názvu Bačkovský spol.
s r.o., který odkazuje na historii tohoto
obvodu.
V současné době pracujeme na krocích,
které by měly praxi modernizovat a zlepšit zejména pro Vás. Rád bych, abyste v
nás získali partnery pro pomoc ve Vašich
problémech a mohli se na nás s důvěrou
obrátit. Byl bych rád, abychom přinášeli
změny, které se setkají s kladnou odezvou ve Vašem hodnocení. Chci, aby
tento podnik fungoval z naší strany jako
rodinný a Vy se tak mohli obrátit buď
na svou ošetřující lékařku MUDr. Marii
Novákovou ve věcech ordinačních, či na
mě ve věcech provozních. Tímto děkuji
rodině Bačkovských, od kterých jsme
praxi odkoupili a nadále již ve firmě nefigurují.
První a jistě diskutovaný krok, který
se Vás dotknul, je změna pracovní doby.
Naší vizí je, aby ordinace fungovala co
možná nejstabilněji a splnila požadavky
pojišťovny a zaměstnaných lidí, kteří
mohou využít již brzkých ranních ordi-
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Proseč vybrala zhotovitele

stavebních prací. Předmětem stavebních
úprav je zřízení nové ordinace, sesterny
a čekárny včetně sociálního zařízení pro
veřejnost i personál. Nové prostory budou splňovat všechny současné přísné
normy a požadavky na provoz odinace
lékaře. Po uzavření smlouvy s vybraným
zhotovitelem budou stavební práce trvat
asi 2 měsíce, ordinace bude dokončena v
průběhu dubna.
Jan Macháček, starosta

V průbehu měsíce ledna proběhly
veřejné zakázky na výběr zhotovitele
velkých investičních akcí města:
„Stavební úpravy čp. 61 - Proseč - rozšíření expozice Muzea dýmek“ získala
s cenou 678 833,59 Kč bez DPH firma
PP-GROUP.cz s.r.o.
„Stavební úpravy čp. 170 - Proseč Sokolovna“
získala
s
cenou
2 243 268 Kč bez DPH firma
Stavitelství - Háněl s.r.o

načních hodin bez absence v zaměstnání.
Vycházíme vstříc trendům pojišťovny i v
odpolední ordinaci, pro kterou jsme zvolili úterý. Lékař je zde pro Vás tedy každý
den v rozsahu šesti hodin.
Druhou změnou je pak pozice zdravotní sestry, kde nově funguje paní Veronika Ptáčková, DiS., která Vám do
budoucnosti bude moci nabízet svou odbornou pomoc například v oblastech diabetologie a výživy.

by se zejména o ambulantně prováděné
testy, které pomohou při léčbě, či zlepší
dosavadní odběry krve pro pacienty trvale
užívající léky na ředění krve.
Rádi přivítáme nové pacienty, ať již z
řad rodin, které již u nás registraci mají,
či zcela nové, pro které by byl lékař v Proseči dostupnou a vítanou volbou a chtěli
by využívat jeho služeb. Jistě se na mě
mohou obrátit i majitelé a jednatelé firem
z okolí, kteří by chtěli navázat novou spolupráci s naší ordinací v oblasti pracovních preventivních prohlídek. Rád s nimi
proberu možnosti, které nabízíme. Pro
současné smlouvy, které byly uzavřené s
Bačkovský spol. s r.o. se nic nemění.
S pozdravem za rodinu Novákových
Jan Pavel Novák
Jednatel firmy Bačkovský spol. s r.o.
Email: ordinacebackovsky@seznam.cz
MUDr. Marie Nováková
Všeobecný praktický lékař

Pevně věřím, že po úvodním měsíci,
kdy se budou jistě vyskytovat problémy
třeba v delší čekací době, protože zavádíme nový systém v ordinaci, nebo v
nejasnostech při nové ordinační době,
najdeme jen taková řešení, která budou
všem vyhovovat. Prosím proto o shovívavost z Vaší strany a předem se omlouvám
všem, kterých se naše chyby dotknou, či
dotkly. Bude mým osobním zájmem je
napravovat.
Do budoucnosti se chci zaměřit na
zkvalitnění nabízených služeb a zlepšení
systému. Takovéto kroky se budou týkat
v první fázi zejména preventivních prohlídek, na které máte jistě jako naši pacienti
nárok a jsou nepostradatelnou součástí
péče o Vaše zdraví. V dalším kroku bych
pak rád zavedl nové metody, které jsou v
kompetenci praktického lékaře. Jednalo
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Nové ordinační hodiny
od 1. 1. 2016

Pondělí:
6,00 - 12,00 nemocní
6,00 - 8,00 odběry krve
Úterý:
12,00 - 18,00 nemocní
16,00 - 18,00 pro zvané
Středa
6,00 - 12,00 nemocní
6,00 - 8,00 odběry krve
Čtvrtek
6,00 - 12,00 nemocní
6,00 - 8,00 odběry krve
Pátek
6,00 - 12,00 nemocní
10,00 - 12,00 pro zvané

www.prosec.cz

Bankomat v Proseči slaví úspěch

V květnu roku 2012 byl zahájen v Proseči na náměstí provoz bankomatu České
spořitelny. Instalaci předcházela dlouhá
jednání mezi vedením města a zástupců
České spořitelny, která začala na jaře roku
2011. Vše pokračovalo provedením nezbytných stavebních úprav a vyvrcholilo
na jaře roku 2012 instalací bankomatu.
Počet výběrů od roku 2012 postupně
stoupal a v současné době je tak vysoký,
že město neplatí bance již žádné poplatky
spojené s bankomatem nebo jeho výběry.
Měsíční průměr výběrů z bankomatu v

roce 2015 byl 2660, v letních měsících
dokonce počet výběrů přesáhl hodnotu
3200. Bankomat se stal cenným pomocníkem pro mnoho občanů, podnikatelů,
ale i návštěvníků našeho města nejen v
turistické sezóně. Smlouva o instalaci a
provozu bankomatu byla původně uzavřena na 4 roky, nyní smlouva končí a
vedení města jedná s bankou o prodloužení smlouvy na další čtyřleté období. Již
nyní je však jisté, že bankomat v Proseči
zůstane.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

„Kdo rád dává, dvakrát dává – a neplatí to jen o hmotných darech“
Všem, kteří se v sobotu 9. ledna 2016
A samozřejmě děkuji také všem vám,
zapojili v Proseči a okolí do Tříkrálové kteří jste přispěli do charitních pokladnisbírky, bych chtěla ze srdce poděkovat. ček a navíc obdarovali i našich „77 malých
Vedoucím skupinek a koledníkům za králů“.
ochotu a radost, kterou s sebou roznášeli,
Věřím, že radost a dobrý pocit ze vzáochotným maminkám, které pomohly s jemného obdarování bude každého z nás
následným občerstvením na faře, panu provázet co nejdéle.
faráři Zdeňku Machovi i řidičům, kteří
Za Oblastní charitu Nové Hrady
rozváželi a sváželi koledníky ze vzdálenějEva Skalníková
ších míst.

Tříkrálová sbírka 2016

Stejně jako v minulých letech je
obdivuhodné kolik z Vás je opakovaně ochotných se do této akce dobrovolně zapojit. Děkuji všem tříkrálovým koordinátorům.
Děkuji všem koledníkům a vedoucím skupinek, protože bez nich by se
sbírka nikdy nemohla uskutečnit.
Děkuji všem hospodyňkám, které
obsluhovaly koledníky, ale i těm,
které nám napekly nepřeberné množství dobrot.
Děkuji zejména všem štědrým dárcům!
Letos nás při koledování podpořilo více dobrovolníků než loni. Naše
organizace v letošním roce vykoledovala úžasných 752 790,- Kč.

Výtěžek bude použit na:
- realizaci humanitárních projektů
v Indii
- nákup auta se speciální úpravou
pro ambulantní služby
- úpravu domu v Hlinsku, kde
chceme vybudovat tři bytové jednotky a v budoucnu tak poskytovat
ubytování především matkám s
dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci
Blanka Vopařilová,
ředitelka OCH Nové Hrady u Skutče
http://novehrady.charita.cz/

Výtěžek v rámci Tříkrálové
sbírky 2016 v jednotlivých
obcích na Prosečsku:
Proseč,
Podměstí,
Záboří,
Paseky, Martinice, Česká Rybná,
Miřetín - 53 379 Kč
Zderaz - 10 707 Kč
Perálec, Kutřín - 7 381 Kč
Bor u Skutče - 3 562 Kč
Prosečský zpravodaj 1/2016
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Dýchánek s loutkohercem Milanem Hugo Formanem
Milí sousedé,
vězte, že v únorovém dýchánku ve
středu 17. 2. k nám (do Staré evanglické
školy) zavítá loutkoherec, naturální bard a
šmírák Milan Hugo Forman. Tento zajímavý muž hrál v černém divadle v představeních Petr a Vlk, Pinocchio, Fantom
opery. V pozdějších letech začal hrát s
divaldem Bratří Formanů v divadelních
hrách Archa bláznů, Faust. Objevil se i
ve filmech- Celý svět nad hlavou, Novinář, Mikola a Mikolka aj.

v divadle Bratří Formanů o divadelní
představení ve stylu ,,barokní opery´´ a
tak vzniklo představení Barokní Opera ,
Jak sedlák napálil čerta a Prodaná nevěsta.
Spolupráce s divaldem Bratří Formanů
však pokračuje i do dnešní doby na divadelním představení Obludárium,jež se
hraje i v zahraničí. Dále spolupracoval
na představení Kráska a Zvíře v Národním divadle a Don Quichote v divadle
Ypsilon. Dodnes obráží českou krajinu se
svými představeními a zavítá i k nám.
Těšte se na čaj od mistra, pořádnou
rakvičkárnu a krásné, starobylé loutky.
Součástí Dýchánku bude představení O
smutném tygrovi (anebo Cvičené prase...
podle libosti.)

V pátek 4. března 2016 v 18 h. bude
hostem Dýchánku nadpor. Mgr. Gabriela Horáková, vojenská kaplanka. Od
r. 2013 působí na Vojenské akademii
Vyškov, kde mimo jiné školí vojáky do
Založil si také vlastní divadlo Forman zahraničních misí v islámských zemích.
& Herodes s nímž prezentoval divadelní TÉMA: Současný islám.
hry Kašpárek rytířem, Učené prase, Servit,
Za kulturní komisi Města Proseč
Punch & Judy. Po revoluci se pokoušel
MgA. Josef Sodomka

Prosečský zpravodaj 1/2016
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Kulturní akce v Proseči a
okolí

6. 2. Masopustní průvod – pořádají
SDH Záboří a ženy ze Záboří - Rychtářovy sady v 10 hod
6. 2. Maškarní ples – hraje skupina
QUATRO – pořádá SDH Zderaz Kulturní dům Zderaz od 20 hod
6. 2. Hasičský ples – hraje skupina FREDY – pořádá SDH Miřetín - Místní sál
Miřetín od 20 hod
17. 2. Prosečský dýchánek – hostem bude
loutkoherec pan Milan Hugo Forman –
pořádá město Proseč, kulturní komise a
ČCE Proseč - Stará evangelická škola v
18 hod
28. 2. Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč - Bedřich Smetana – Má vlast
– Symfonický orchestr Českého rozhlasu
– pořádá město Skuteč - Kulturní klub
Skuteč v 16 hod
29. 1.- 28. 2. 2016 Znovuobjevený Bohuslav Suchý - krajinářksý talent, který
dal přednost životu v ústraní v Chroustovicích - Městská galerie Vysoké Mýto

www.prosec.cz

Oddíl stolního tenisu informuje
Turnaj ve stolním tenisu pro žáky základní školy
V závěru loňského roku pořádal oddíl stolního tenisu Sokola Proseč turnaj
v nejmenším míčovém sportu pro žáky
místní školy. Tradiční „Prosečský kapr“
čekal na své výherce v kategoriích mladších a starších žáků. V kategorii mladších

Turnaj pro veřejnost

Vánočního turnaje pro amatérské hráče
se zúčastnilo 32 hráčů, což bylo maximum stanovené pořadateli. Ze skupin
vzešli postupně ti nejlepší, kteří v bojích pokračovali vyřazovacím způsobem.
„Prosečského kapra“ nakonec vyhrál Gabriel Hromádka před Kamilem Sodomkou
a Josefem Čermákem.
Z následujících snímků asi každý pochopí, že výhra nebyla tím nejdůležitějším. Nikdo z hráčů určitě nelitoval, že
se turnaje zúčastnil. Udělat něco pro své
zdraví a pobavit se v okruhu svých kamarádů také není na škodu.
Zbývá poděkovat vedení základní školy
za poskytnutí prostor tělocvičny, hlav-
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žáků zvítězil po přesvědčivém výkonu
David Sodomka, mezi staršími žáky
zvítězil po boji Jan Chadima. Turnaje
se zúčastnilo i několik dívek, které si za
bojovnost jistě zaslouží uznání. Všichni
účastníci si domů odnesli hodnotné ceny.

nímu sponzorovi Ergotepu Proseč a
městu Proseč, firmám Stavitelství Háněl,
Instalatérství Kusý, Odehnal a syn, Tresk,
Restaurace u Toulovce, Sokol Proseč,
Coloren Polička, Starmon, Dipro Proseč.
Libor Michálek
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Jak na tom jsme

Prosečtí stolní tenisté v současné době bojují ve třech soutěžích regionálního přeboru
Chrudimska
Regionální přebor I. třídy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KST Linea Chrudim C
TTC Medovinka Hlinsko C
TJ Sokol Proseč u Skutče A
TJ Trojovice C
TJ Trojovice B
TJ Sokol Chrast A
TTC Skuteč B
TJ Markovice A
TJ Jiskra Heřmanův Městec B
TJ Sokol Chrudim E M&D Elektro

12
11
11
12
11
11
11
11
11
11

12
8
8
8
5
4
4
4
1
0

0
1
1
0
2
0
0
0
0
0

0
2
2
4
4
7
7
7
10
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

120:31:00
92:52:00
99:71
96:72
92:74
68:87
66:91
57:82
50:104
34:110

36
28
28
28
23
19
19
19
13
11

12
12
12
12
11
11
11
11
12
12

11
9
8
8
4
5
4
4
1
0

0
1
0
0
2
0
2
2
1
0

1
2
4
4
5
6
5
5
10
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

118:54:00
112:60
98:79
104:68
84:81
77:77
81:80
82:82
40:113
18:120

34
31
28
28
21
21
21
21
15
12

12
12
12
12
12
11
11
11
12
11

11
9
8
8
6
5
4
3
1
1

0
2
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
3
3
6
6
7
8
11
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

118:61
113:49:00
106:85
108:78
86:98
73:90
77:87
73:92
61:113
44:106

34
32
29
29
24
21
19
17
14
13

Regionální přebor II. třídy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klub stolního tenisu Rabštejnská Lhota z.s. A
TTC Luže A
TJ Sokol Chrudim F
SK Spartak Slatiňany A
TJ Jiskra Heřmanův Městec C
TJ Trojovice D
TJ Sokol Proseč u Skutče B
TTC Skuteč C
TTC Skuteč D
TJ Markovice B

Regionální přebor III. třídy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TTC Skuteč E
TTC Luže B
TJ Sokol Proseč u Skutče C
Klub stolního tenisu Rabštejnská Lhota z.s. C
TJ Holcim Prachovice A
Klub stolního tenisu Rabštejnská Lhota z.s. B
TJ Trojovice E
SK Spartak Slatiňany B
SK Horka z.s.
TJ Sokol Chrudim G

Úspěšná sezóna prosečského nohejbalu

Oddíl nohejbalu v Proseči prožil v roce
2015 zatím nejúspěšnější sportovní a
společenskou sezónu ve své historii. Oddíl dnes organizuje dvě věkové kategorie :
1. Oddíl A mužstva mužů Sokol Proseč,
který bez jediné prohry v celé sezóně suveréně ovládl oblastní přebor mužů.
Mužstvo mužů hrálo tuto soutěž teprve
druhým rokem a po loňském druhém
místě letos nenašlo přemožitele. Tým
má dnes 9 hráčů složených výhradně z
prosečských odchovanců. Nově se od
1. ledna 2016 stalo mužstvo mužů členy
Sokola Proseč.
Výsledky OP mužů 2015
1. Proseč
14
14: 0
28
2. Vítanov
14
11: 3
22
3. Skuteč
14
8: 6
16
4. Řestoky
14
7 :7
14
5. Chotěboř 14
5: 9
10
6. Dvakačovice 14
4 :10
8
7. Chrast
14
4: 10
8
8. Doupnice 14
3 :11
6
Mužstvo mužů zvítězilo i v obou jednorázových soutěžích v OP mužů dvojic
i trojic. V srpnu se podařilo uspořádat
tradiční Noční turnaj trojic o pohár města
Proseče.
2. Oddíl nohejbalu mládeže při Základní a mateřské škole v Proseči, jde o

Prosečský zpravodaj 1/2016

projekt nohejbalového oddílu , jehož
cílem je organizačně zajistit chod nohejbalového oddílu mládeže v rámci fungování Základní školy Proseč, která je
dnes pravděpodobně jedinou školou, kde
se vyučuje nohejbal jako jeden z nepovinných předmětů výuky. K tomuto mohlo
dojít pouze za předpokladu vstřícného
jednání managementu školy.
Vize oddílu je pracovat s hráči nohejbalu již od 1. třídy ZŠ a připravovat je
na účast v soutěžích a turnajích. Do budoucna zde organizovat nejvyšší domácí
soutěže jednotlivých věkových kategorií.
Dnes má oddíl mládeže 16 členů, z
nichž někteří již reprezentovali oddíl i
Pardubický kraj na různých soutěžích.
V červnu to byla Letní olympiáda dětí a
mládeže v Plzni.
V září Mistrovství České republiky v
singlu ve Žďáru nad Sázavou.

str. 7

Přehled pohybových aktivit
pro ženy

V Proseči se nabízí poměrně široké
spektrum pohybových aktivit pro ženy
všech věkových kategorií. Pro vaši informovanost uvádíme přehled všech dostupných cvičení doplněný o místo a čas
konání. Volných míst je dostatek, proto
neváhejte a přijďte mezi nás.
Pondělí - rehabilitační cvičení,
tělocvična ZŠ od 18.30 do 19.30 hod
Úterý - aerobic,
tělocvična ZŠ od 18.15 do 19.15 hod
Středa - tai-chi,
hala 2. stupně ZŠ od 17.30 do 19.00 hod
Středa - pilates,
tělocvična ZŠ od 19.00 do 20.00 hod
Pátek - kondiční cvičení,
orlovna od 19.30 do 20.30 hod
Kondiční cvičení je zrušeno po dobu
opravy stropu v orlovně. S sebou si
vemte karimatku, obuv na přezutí a pití.

Za TJ Sokol Petra Soukalová a
Eva Rejentová

V listopadu Mistrovství České republiky trojic v Karlových Varech.
V prosinci Český pohár mládeže v Bystřici nad Pernštejnem.
Rok 2015 měl být pro naše borce rokem zkušebním, přesto dosáhli několika
cenných vítězství a jejich výkony jsou příslibem pro rok 2016, kdy bude již oddíl
ZŠ Proseč pravidelným účastníkem Českého poháru mládeže v nohejbalu.
Oddíl v prosinci uspořádal turnaj
OTEC A SYN, který byl symbolickou
tečkou za úspěšným rokem a umožnil
chlapcům ukázat svým otcům, co se již
naučili.
Pokud by se podařilo rekonstrukcí stávající plochy s umělým povrchem vytvořit dvě regulérní hřiště, je snahou vedení
oddílu uspořádat v Proseči některý z podniků Českého poháru a přivézt do Proseče nejlepší mužstva České republiky.
Za oddíl nohejbalu Petr Herynek
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ZPĚVY VÁNOČNÍ

V naší škole i obci jsme si již zvykli na
tradici vánočních koncertů, na kterou každoročně rádi navazujeme. Bylo tomu tak
samozřejmě i letos.
Jako první zahájili řadu vystoupení
Cvrčci z MŠ, kteří se nezalekli ani nového prostředí zcela zaplněné Orlovny a
ve středu 9. prosince zde předvedli vše,
co se svými učiteli nacvičili. Na jevišti je
poté vystřídaly členky ženského pěveckého sboru Duha, které nám přiblížily
koledy známé i méně známé. Nakonec
oba sbory zazpívaly společně a diváci si

VÁNOCE NA ZÁMKU

V pondělí 14. prosince se naše 6. třída
společně s 9. třídou vydala na zámek Potštejn. Cesta trvala asi tak hodinu. Po
příjezdu jsme asi 5 minut čekali, než
paní asistentka zaplatila vstupenky. Pak
jsme přešli na nádvoří, kde nám paní
průvodkyně ukázala, kam si můžeme dát
věci (byla to cukrárna). Poté jsme šli do
zámku, kde nás čekalo divadelní představení. Procházeli jsme jednotlivými
místnostmi, v každé bylo znázorněno jiné
místo a odehrával se jiný děj. Provázel
nás Anděl.
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mohli zanotovat s nimi.
Hned v pátek 11. prosince se milovníci
hudby mohli sejít v Orlovně znovu. Tentokrát zde vystoupily školní sbory - Žluťásci, Prosečánek i Červánek. I jejich vystoupení se velmi líbila a potlesk stál za
to, vždyť Orlovna byla opět obsazena do
posledního místečka.

Když jsme došli do ,,Betléma“, tak
jsme museli malému Ježíškovi zazpívat.
Poté jsme se přesunuli do cukrárny, kde
jsme dostali ořechovo - jablečný závin a
teplý čaj. Potom jsme se šli podívat na
vánoční výstavu, kde jsme dostali úkol
spočítat anděly (bylo jich přesně 40). Jako
poslední jsme navštívili Betlém v životní
velikosti. Po prohlídce Betléma nás ještě
čekala prodejní výstava, kde jsme si mohli
nejen prohlédnout, ale i zakoupit různé
vánoční dekorace a suvenýry.
Výlet do Potštejna se nám líbil.
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Marie Jeništová
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ROZHOVOR

Od začátku školního roku vám přinášíme informace o zdravém stravování.
Zeptali jsme se p. Jany Ondráčkové, vedoucí školní jídelny:
1. Myslíte si, že je strava důležitá pro
naše zdraví?
Ano, zdraví máme jen jedno a měli bychom se snažit, aby naše strava byla pestrá, zdravá a chutná.
2. Musíte absolvovat nějaká školení o
zdravé stravě?
Ano, jezdím na školení.
3. Jaké ze zdravých jídel dětem v jídelně nejvíce chutná?
Bulgur, fazolový guláš, dušená mrkev a

špenát.
4. Kterému naopak ještě nepřišly na
chuť?
Nemají rády pokrmy z ryb.
5. Vaříte zdravou stravu doma? Pokud
ano, co na to říká vaše rodina?
Vařím, protože moje dcera má zdravou
stravu velice ráda.
6. Jak jsou dostupné zdravé potraviny
v obchodech nebo u dodavatelů?
Na trhu je dostatek zdravých potravin.
7. Které zdravé jídlo Vám osobně nejvíce chutná?

Chutnají mi zeleninová jídla.
8. A co Vánoce? Zdravé nebo ty tradiční?
Tradiční.

Kristýna Jadrná, Aneta Pospíšilová

ŠKOLÁCI VYRÁBĚLI PRO
DĚTI Z MŠ

Nečekaného „Ježíška" si užily děti 17.
12. Žáci z druhého stupně ZŠ pod vedením pana učitele Mikuleckého vyrobili
pro malé kamarády zcela originální výrobky ze dřeva. Auta a hlavně dvě velké
ovladatelné káry dětem udělaly obrovskou
radost. Moc děkujeme, přátelé!
Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ VE 2. B

VÁNOČNÍ BESÍDKA 5. TŘÍDY

Prosečský zpravodaj 1/2016

str. 9

www.prosec.cz

Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako
rok technického vzdělávání včetně podpory technických dovedností žáků na základních školách. Od července do konce
roku 2015 se nám podařilo zrealizovat
dva projekty za více jak 1 milion korun.
V rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) jsme využili hned tří dílčí
aktivity. Učitelé anglického jazyka se zúčastnili intenzivního jazykového pobytu
na Maltě. Čtyřicet žáků využilo možnosti navštívit Londýn a zúčastnit se tak
i krátkého jazykového kurzu. Věříme, že
jazykový pobyt pro žáky se jednoznačně
zařadil mezi nejúspěšnější akce školy ne-

jen svojí atraktivitou, ale i obsahem. V
neposlední řadě se pak dva učitelé druhého stupně vydali na týdenní zahraniční
stáž, a to na Slovensko. Na bratislavské
základní škole pozorovali práci učitelů a
běžný školní život místních žáků. Získali
tak jedinečnou možnost srovnat způsob,
úroveň a kvalitu výuky u nás a u našich
sousedů.
Dalším úspěchem bylo, že se nám v
rámci výzvy č. 57 Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK) podařilo vybavit a modernizovat školní dílny. Pořídili jsme nová kladiva, vrtačky, pily (přímočarou, okružní
a řetězovou), kompresor, brusky, svěráky,

frézky, hoblíky a další pomůcky. Nové
vybavení žáci nenechali dlouho zahálet a
pod vedením pana učitele Mikuleckého
vyrobili pro děti z mateřské školy sadu
dřevěných hraček, které jim ve čtvrtek 17.
prosince předali jako dárek pod vánoční
stromeček (viz výše).
V novém roce pak v dílnách přibyde
Merkur CNC stroj, který je určen k demonstraci a názorným ukázkám obrábění.
Jsme vděčni, že jsme mohli naplno využít příležitosti pro zlepšení výuky našich
žáků.
Mgr. Milena Tobiášová

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
TŘI
PrvníKRÁLOVÉ
zářijové dny patřily postupné

adaptaci
do prostředí
MŠ.
se
Školkoví dětí
králové
navštívili 6.
1. Děti
malého
seznamovaly
s učiteli,
kamarády,
Ježíška
v prosečském
katolickém
kostele.
i Machem
zvyklostmisi připomněli
v novém
S hračkami
panem farářem
uspořádání
dne.
Adaptace
dítěte do
svátek
Tří králů
a zazpívali
koledy.
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.
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KDYŽ
CVRČCIDO
KONCERZA ZVÍŘÁTKY
OHRÁDKY
TOVALI
Kozy, ovečky, papoušci, koťátka,

V KNIHOVNĚ

Předškoláci zahájili 21. 9. pravidelná
Hlásky malých
závěru
loň- setkávání s knihou v prosečské
morčata,
kačenky,zpěváčků
slepice, vfenka
Aida,
ského
roku potěšily
a arozveselily
poslu- knihovně. Příběh o venkovské a
ryby, křečci,
ale i racek
nutrie zpestřili
chače
skupin. Setkání
dětemvšech
17.věkových
9. slunečné
zářijovése městské myšce, doplněný básničkou a
dopoledne.
Přímý
kontakt s živými tvory
následnou kresbou dětí, zaujal všechny
seniory
patřily
k nejdojemnějším…
je pro děti vždy velkým zážitkem.
malé posluchače. Děkujeme paní
Předškoláci si pro své mladší kamarády
Řebíčkové a Rejentové za pozvání a
připravili
k setkání
se
zvířátky
příjemné posezení.
doprovodný program.

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY“

Při sezení děti komunikují s paní učitelkou:
„Tašku do školy už mám, ale u dědy na
půdě. Mamka ji tam pohodila před dvaceti léty, když přišla ze školy domů.“
„Náš tatínek přišel ráno domů a špatně
mluvil, asi pil zelenou…“
„V zaměstnání náš tatínek nejradši hraje
na počítači tanky.“
„O víkendu jsme byli v Praze. Z Prahy
mám nejradši Karlův most, protože jsem
na něm ještě nikdy nebyl.“
„Brzy pojedeme na hory. Jestli umím lyžovat, se teprve uvidí!“

str. 10

NÁVŠTĚVA MUZEA
DÝMEK
Za MŠ Libor
Michálek
Všechny děti z MŠ postupně navštívily
jedinečnou sbírku dýmek, kterou se
město Proseč právem pyšní. Kromě
www.prosec.cz
prohlídky dýmek si děti natiskly
razítka
do svých „vandrovních knížek" a

Další informace o tomto projektu budeme zveřejňovat průběžně v dalších číslech prosečského zpravodaje.
za ZŠ Mgr. Šárka Kovářová

Prosečský zpravodaj 1/2016
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Prosečští chovatelé ukončili úspěšně letošní sezónu

Zpráva o činnosti ZO ČSCH Proseč

Spolek chovatelů úspěšně reprezentovali na Evropské výstavě ve Francii Dušan a Roman Barcuchovi. Již pravidelní
účastníci evropských klání opět získali
významná ocenění. Dušan Barcuch v odbornosti holubů za plemeno RAKOVNICKÝ KOTRLÁK červený sedlatý oc.
97 b. získal medaili Evropského svazu
a v barvě bílý také 97 b. titul evropský
šampion. Roman Barcuch dostal 96 b. a
peněžní cenu v odbornosti holubů za plemeno RAKOVNICKÝ KOTRLÁK v
barvě žlutý sedlatý.
Děkuji oběma chovatelům za výbornou
reprezentaci naší ZO Proseč v Evropě.

Barcuchovi na evropské výstavě 1. a 2 zleva

D – Dušan Barcuch – Hedvábnička vousatá bílá č. 29
D – Roman Čejka – Zdrobnělá bílefeldská slepice rodobarvá č. 33
D – Jiří Herynek ml. – Bantamka černá
č. 44
H – Roman Barcuch – Modenka schietti
černá č. 62
H - Dušan Barcuch – Staroholandský kapucín žlutý č. 75
Rakovnický kotrlák žlutě sedlatý
H – Dušan Barcuch – Rakovnický kotrZde je přehled ocenění rakovnických lák bílý č. 107
kotrláků obou chovatelů:
H – Roman Barcuch – Rakovnický kotr- 1,0 bílý 96 b. – Dušan Barcuch – pe- lák žlutý sedlatý č. 113
něžní cena 10 euro
H – Dušan Barcuch – Rakovnický kotr- 1,0 bílý 97 b. – Dušan Barcuch – Evrop- lák červený č. 120
ský šampion
H – Dušan Barcuch – Rakovnický kotr- 0,1 bílý 96 b. – Dušan Barcuch – plaketa lák červený sedlatý č. 134
Francouzského svazu
H – Dušan Barcuch – Rakovnický kotr- 1,0 modrý sedlatý 96 b. – Dušan Bar- lák červený sedlatý č. 137 – vítězný holub
cuch – peněžní cena 10 euro
výstavy
- 1,0 žlutý sedlatý 96 b. – Roman Barcuch
– peněžní cena 10 euro
Celostátní výstava v Lysé nad La- 1,0 červený sedlatý 97 b. – Dušan Bar- bem
cuch – medaile Evropského svazu
Z celostátní výstavy v Lysé nad Labem
- 0,1 červený sedlatý 95 b. – Dušan Bar- jsme dovezli výborná ocenění i vysoké
cuch – peněžní cena 5 euro
bodové hodnocení vystavovaných zvířat
našich chovatelů.
Základní organizaci Proseč reprezentovali
vystavovatelé: Barcuch Dušan, BarVýstava v Proseči se vydařila, návštěvcuch
Roman, Bočková Miloslava, Heryníci mohli shlédnout velmi kvalitní a
nek
Jiří,
Herynek Jiří ml. a Bc. Herynek
pestrou škálu zvířat od místních i přesPetr.
polních chovatelů. Základní organizace
Proseč zaštítila pořádání okresní výstavy
Naše úspěchy na celostátní výstavě:
králíků, kterou navštívilo přibližně 400
Miloslava Bočková – husa africká ČC,
návštěvníků. Velký zájem byl především o araukana divoce zbarvená ČC, araukana
koupi chovných králíků a některá nosná černá – pohár pro nejlepší araukanu
plemena slepic.
Herynek Jiří – husa labutí hnědě divoká
Počty vystavených zvířat:
2x ČC a pohár pro nejlepší husu labutí
Králíků(K) bylo vystaveno 94 ks ( z
toho 10 ks z Proseče – 2 chovatelé), 49
voliér drůbeže(D) ( z toho 32 ks z Proseče – 8 chovatelů) a 143 ks holubů(H) (
z toho 95 ks z Proseče – 8 chovatelů).
Obdržená ocenění čestné ceny za vystavovatele ZO Proseč:
K – Bc. Petr Herynek – Český strakáč
černý č. 65
D – Jiří Herynek – Husa labutí bílá č. 12
D - Bc.Petr Herynek – Česká slepice
zlatá kropenka č. 24 – vítěz hrabavé drůbeže
D – Miloslava Bočková – Araukana divoce zbarvená č. 25
D – Miloslava Bočková – Araukana černá
č. 28

Výstava v Proseči

Přehled ocenění z evropské výstavy

Rakovnický kotrlák bílý

Rakovnický kotrlák červeně sedlatý

Prosečský zpravodaj 1/2016
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Barcuch Roman – modenka schietti
černá – šampion ČR
Barcuch Dušan – rakovnický kotrlák
bílý ČC, rakovnický kotrlák červený ČC
a rakovnický kotrlák červený sedlatý ČC.
Dovolte mi poblahopřát všem aktivním chovatelům ze ZO Proseč k jejich
dosaženým výsledkům. Děkuji jim za vynikající reprezentaci našeho spolku i na
Evropské úrovni a přeji pevného zdraví a
mnoho dalších chovatelských úspěchů v
roce 2016.
Naším přáním je, abychom mohli i nadále co nejlépe reprezentovat město Proseč a s jeho podporou rozšířili naši chovatelskou základnu o další mladé chovatele.
Novým členům jsme připraveni pomoci v
jejich začátcích vědomostně i prakticky.
Za ZO Proseč Jiří Herynek ml.,
předseda organizace

ZO ČSCH Proseč informuje

Vnímám menší zájem o chov domácích
zvířat. Rozhodli jsme se s přáteli podpořit aktivní chovatele plemenných zvířat
v okolí Proseče. Prostředky získané výstavní činností věnujeme na rozvoj a podporu chovatelství v naší ZO. Příspěvek
využijeme na nákup evidenčních kroužků
zvířat, krmiva a na úhradu poplatků spojených s výstavní činností na evropské či
celostátní úrovni. Pro získání těchto prostředků musí chovatel splnit předem daná
pravidla, která se týkají jeho výstavní
činnosti a aktivní činnosti v ZO ČSCH
Proseč.
Podpora pro začínající a aktivní chovatele, kontakt: Petr Herynek tel. 777 948
482.
Za ZO Petr Herynek

Třetí výherce účtenkové loterie

Ú
 čtenková loterie má již svého třetího výherce a tím je paní Irena Kaňková ze Skutče.

Vyhrála tlakový hrnec GREEN CONTROL o objemu 4 litry v hodnotě 1.999 Kč. Losování
účtenek za měsíc listopad proběhlo 1. prosince 2015. Výherkyni gratulujeme a přejeme
hodně kuchařských zážitků.

Vánoční nadílka Ergotepu

Na závěr účtenkové loterie se 15. prosince 2015 uskutečnilo velké vánoční slosování,
do kterého byli zařazeni všichni zákazníci, kteří nakoupili v období od 1.září do
14.12.2015 s věrnostní kartou Tescoma zboží v minimální hodnotě 250 Kč. Krásný
vánoční dárek  Luxusní, desetidílnou sadu nádobí Ultima v hodnotě 5 990 Kč si odnesl
pan Jan Stránský ze Sloupnice u Litomyšle. Výherci blahopřejeme.

Na nákupy do Tescomy Proseč

 V prodejním centru Tescoma naleznete kromě kuchyňských potřeb i další

výrobky pro vaši domácnost značky Vileda, potraviny české firmy Hamé a široký
sortiment spotřební elektroniky z našeho eshopu www.ctyrlistek.eu .

Nové knihy v městské knihovně:

Beletrie pro dospělé:
Jiří Šulc – Zrádci, Jo Nesbo – Policie, Jussi Adler-Olsen – Vzkaz v láhvi,
Joy Fielding – Potok stínů, Rosamund
Lupton – V plamenech, Michael Palmer – Druhý názor, Agatha Christie –
Mrtvá v knihovně, Zapomenutá vražda,
Dick Francis – Křížová palba, Lorna
Byrne – Nebeská láska, Hana Marie
Körnerová – Heřmánkové údolí, Táňa
Kubátová – Hrníček z lásky, Sarbdžít
Kaur Athválová – Ve jménu cti, Sandra
Brown – Texas: Šťastný Lucky, Sandra
Field – Týden na Bahamách (Harlequin), Josie Metcalfe – Životní šance
(Harlequin), Day Leclaire – Zázračná
nevěsta (Harlequin), Nejlepší světové
čtení – Kinsela, Connelly, Hadow,
Hoag, Nejlepší světové čtení – Preston,
Roughan, Ahern, Robinson
Naučná literatura:
Dana Čermáková – Josef Abrhám,
Martin Dubánek – Putování po československém opevnění 1935-1989,
Cathy Meeus – Zdraví ve vlastních rukách

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.)

Informace z městské knihovny

Knihovna zve všechny čtenáře k
návštěvě knihovny. Registrační poplatek na rok 2016 je 70,- Kč pro dospělé čtenáře a studenty, 50,- Kč pro
důchodce a 30,- Kč pro děti do 15 let.
Výpůjční doba knih jsou dva
měsíce. Pokud není na knihu rezervace jiným čtenářem, výpůjční
dobu lze 2x prodloužit, a to přímo
osobně v knihovně nebo na adrese
knihovna@prosec.cz nebo na tel.:
469 321 047.

Těšíme se na Vás v novém roce 2016

Poděkování

Městská knihovna děkuje firmě
DIPRO za její sponzorský dar, který
knihovna použila k zaplacení předplatného periodik pro rok 2016
(Naše krásná zahrada, Naše krásná
zahrada speciál, Náš útulný byt).
Knihovna také děkuje všem čtenářům, kteří darovali do městské
knihovny knihy a časopisy.
Eva Rejentová

Prosečský zpravodaj 1/2016
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NEČEKANÝ PŘESTUP

Bez souhlasu mateřského klubu nás opustil náš „Pepa
Masér“. Po dlouhá léta pojem, který nemusel nikdo objasňovat.
Nezaměnitelná postava muže, který měl dar od Pána Boha – pomáhal
lidem při jejich zdravotních potížích, zejména při bolesti zad, kloubů nebo
namožených svalů. Objevil se na Renospondu a nikdo mu neřekl jinak
než Masér Pepa. Když jsem ho oslovil pro spolupráci s fotbalem, přijal
ochotně – byť „gáží“ byl párek po domácím utkání. Pepa kluky masíroval
a napravoval, připravoval speciální mazání pro tak často namožené úpony,
při vážnějších fotbalových úrazech provedl první ošetření a pohladil hráče
laskavým slovem…. Sedával na svém místečku - v pravém koutu
střídačky – to aby mohl „odskočit“ za střídačku na své balené cigárko.
Těžko říci, zdali se Pepa vydal do fotbalového nebe – měl totiž ještě jednu
zálibu, velkého koníčka. Tím byl chov papoušků a bažantů. Anduly,
korely a další exoty choval ve voliérách u domku v Perálci, kde právě
s nimi prožíval poslední roky svého života. Žil skromně a v chovatelství
nacházel nejen zálibu ale i útěchu – necítil se osamocen…. Bude nám
všem chybět – na hřišti i na ptačích burzách, v životě…
Velký dík, Pepo,
kamarády.

za všechny Tvoje fotbalové pacienty, za všechny
Jiří Herynek

Josef Zachař zemřel 12. prosince 2015. Čest jeho památce.

Prosečský zpravodaj 1/2016
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MĚSTO SKUTEČ Vás zve na XIII. ročník

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA

HUDEBNÍ SKUTEČ
28. 2.–8. 5. 2016

B. SMETANA: MÁ VLAST

Vrcholné dílo české klasické hudby
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
 NEDĚLE 28. února – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

J. OFFENBACH: KRÁSNÁ HELENA
Komediální opereta s antickým námětem
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
 NEDĚLE 6. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

L. JANÁČEK: JEJÍ PASTORKYŇA
Emociální a dramatická opera se strhující hudbou
Slezské divadlo Opava
 NEDĚLE 13. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

POCTA MISTRU JANOVI

Koncertní program věnovaný mistru Janu Husovi
Alfred Strejček – recitace / Štěpán Rak – kytara
 NEDĚLE 20. března – 16 hodin, kostel ve Skutči

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
 SOBOTA 2. dubna – po celý den, Kulturní klub Skuteč

EDITH – VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ
Taneční muzikál líčící osudy slavné francouzské šansoniérky
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, v hlavní roli Radka Fišarová
 NEDĚLE 3. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

VEČER POEZIE A PRÓZY S HARFOU
Skladby pro sólovou harfu s verši J. Skácela a O. Mikuláška
Valérie Zawadská – umělecký přednes / Lydie Härtelová – harfa
 STŘEDA 6. dubna – 18 hodin, Městské muzeum Skuteč

BEETHOVENOVA MŠE V CHRASTI

Slavná duchovní skladba v provedení regionálních těles a umělců
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš, Slavoj a sólisté
Martin Profous – dirigent
 NEDĚLE 10. dubna – 16 hodin, kostel v Chrasti

FELIX SLOVÁČEK & FELIX SLOVÁČEK JR.
Koncert Komorní filharmonie Pardubice se špičkovými sólisty
Felix Slováček – saxofon / Felix Slováček jr. – saxofon, klarinet
Komorní filharmonie Pardubice
 NEDĚLE 17. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

VIVALDIANNO: MĚSTO ZRCADEL
Barokní hudba se soudobým zvukem a novou energií
Michal Dvořák / Jaroslav Svěcený • Heroldovo kvarteto
 PÁTEK 22. dubna – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč

GENTLEMEN SINGERS NA CHLUMKU
Od klasiky po populární písně v originálních aranžích
Vokální soubor Gentlemen Singers
 NEDĚLE 24. dubna – 16 hodin, kostel v Luži

PINK FLOYD CLASSIC

Legendární skladby Pink Floyd v originálním hudebním projektu
Filharmonie Hradec Králové
Miloš Machek – dirigent a moderátor
Mužské vokální kvarteto Q VOX
Antonín Mühlhansl – saxofon / Jiří Sova – kytara
 STŘEDA 4. května – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč

KLENOTY OPERETY

Slavná dueta i nejkrásnější operetní árie
Filharmonie Hradec Králové / István Dénes – dirigent
Jana Sibera – soprán / Václav Sibera – tenor
 NEDĚLE 8. května – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
Změna programu vyhrazena

PARTNEŘI

ZŠ a MŠ Proseč

planetalego2016.indd 1

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ SPONZOR

FESTIVAL PROBÍHÁ S PODPOROU PARDUBICKÉHO KRAJE.

Planeta LEGO podruhé: 11. – 13. 3. 2016

15.1.2016 10:59:13

14.30
- každý přijatý výrobek bude zaevidován
a vyfotografován, aby mohl být v pořádku
vrácen (věc přinesenou po 10. 3. bohužel
nebudeme moci z organizačních důvodů
vystavit)
- VÝDEJ: pondělí 14. až středa 16. 3. od 12 do 15:30 hod. (podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd)

nebo věk, kontakt (na rodiče)
- sbírá paní knihovnice Eva Rejentová
ve školní i Městské knihovně v otevírací
době do 10. 3.
Zúčastnit se mohou i předškoláci a dospělí! Všichni účastníci dostanou drobný
dárek, tvůrci vybraných výrobků budou
odměněni malou stavebnicí LEGO. Plánujeme doprovodné akce jako předvádění
2. Napište básničku o LEGO modelu LEGO Technic na ovládání,
nebo vlastní „LEGO příběh“, „Já a možnost prohlédnout si katalogy nebo
propagační materiály, k mání budou
LEGO“
omalovánky, budeme si moci i pohrát a
- rukou nejvíc jako „velký sešit“, na počí- něco si postavit na místě.
1. Stavějte z kostek
tači nejvíc jako „malý sešit“
Zve Vás
- podle návodů i fantazie, jednotlivci i
- na list s textem napište své jméno,
týmy
SRPDŠ při ZŠ Proseč, Kroužek techtřídu nebo věk, kontakt (na rodiče)
nických dovedností při ZŠ a MŠ Proseč,
- nejvíc 3 kusy (tým po dohodě)
- sbírá paní knihovnice Eva Rejentová
ZŠ a MŠ Proseč
- příjem i výdej výrobků: p. učitel
ve školní i Městské knihovně v otevírací
Informace:
Mgr. P. Stodola, místnost vedle školní
době do 10. 3.
knihovny
Mgr. Pavel Stodola (ZŠ 469321122),
3. Kreslete, malujte na téma „Já a
Kamila Schejbalová (605111430)
- PŘÍJEM: od pondělí 7. do čtvrtka 10.
3., ráno 7.30 – 8.00, odpoledne 12.00 – LEGO“
http://zsprosec.cz/srpds.php
- na obrázek napište své jméno, třídu

Sdružení rodičů, přátel a dětí při ZŠ
Proseč ve spolupráci s Kroužkem technických dovedností (ZŠ a MŠ Proseč)
Vás zve ke stvoření nové Planety LEGO
2016! Výstavu připravujeme na 11. až 13.
března v prostorách ZŠ Proseč (vedle
školní knihovny) a bez Vás nevznikne.
Po úspěšném prvním ročníku, kdy se
zúčastnilo 60 konstruktérů a konstruktérek s téměř 200 výrobky, se těšíme na
další plody představivosti, dovednosti a
umu dětí a letos i dospělých nadšenců! Na
fantazii a hru není nikdy pozdě. Proto:
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DIPRO, výrobní družstvo invalidů Proseč
tel.: 603 751 846

Firma Odehnal a syn nabízí dřevěný odpad (roztápku)
přijme zaměstnance na pracovní místo:

obsluha vrátnice

Toto pracovní místo je vhodné pro občany se zdravotním postižením.
Dále přijmeme:

1 m3 za 80 Kč
Doprava po Proseči zdarma
Informace na tel. 603 751 846

pracovníka do dřevovýroby - na pilu

Bližší informace budou podány na adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Borská 149, 539 44 Proseč
tel. č. 469 321 191-4, fax č. 469 321 168
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan, p. Macháčková Stanislava

Terapie SU JOK v Proseči

Ráda bych vám představila novou službu poskytovanou v
Proseči. Jedná se o čínsko-korejskou bezlékovou metodu, kterou Česká asociace lékařů akupunkturistů přijala v roce 1999.
Naučím Vás jak pracovat s patologickými body a tím řešit
akutní i chronické zdravotní problémy.
Na spolupráci se těší Kateřina Zelinková DiS.
Více na www.zdravinarukou.webnode.cz,
mailu zdravinarukou@seznam.cz nebo tel. 604 700 512
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