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zpravodaj obcí Prosečska                         7/2016

Pobočka České spořitelny  
v Proseči končí, 

bankomat  zůstává

Počátkem července nám bylo vede-
ním České spořitelny oznámeno, že k 
datu 1. 10. 2016 skončí provoz místní 
pobočky banky v Proseči. Jde o nemi-
lou zprávu, o této věci je již rozhod-
nuto a toto rozhodnutí nelze žádným 
způsobem změnit. Rozhodnutí bohu-
žel nepředcházelo ani žádné jednání 
ze strany samotné banky. V rámci celé 
republiky bude uzavřeno celkem 45 
poboček, některé i v dalších městech 
Pardubického kraje. Pobočka banky 
České spořitelny pro naše občany bude 
nejblíže ve Skutči.

Jde o rozhodnutí, které není pro nás 
jako město, ale ani pro občany, přede-
ším ty starší, a firmy příznivé, přesto 
se ho snažíme pochopit. Postupný 
přechod na internetové bankovnictví a 
bezhotovostní platby již nevyžadují tak 
časté návštěvy poboček bank a provoz 
těchto poboček je pro banky ztrátový. 
Banky rovněž nemají zájem provoz 
těchto poboček hradit ze zisku z jiných 
služeb.

Na situaci, která nastala, se snažíme 
reagovat. Podařilo se nám vyjednat za-
chování provozu bankomatu a smluvně 
tuto věc ošetřit na následujících pět 
let. Dále jednáme o možnosti zavedení 
plateb pro občany na pokladně měst-
ského úřadu pomocí platebních karet. 
O této možnosti Vás budeme dále in-
formovat v příštích číslech zpravodaje.

Rovněž se otevírá možnost budou-
cího využití uvolněných nebytových 
prostor určených k podnikání od  
1. 11. 2016. Zájemci se již nyní mo-
hou informovat na podmínky pro-
nájmu v kanceláři starosty na Měst-
ském úřadě Proseč, nebo přímo na  
tel. 468 005 026 nebo 777 119 957.

Jan Macháček, starosta města  

Herec Stanislav Zindulka věnoval Proseči 7 svých dýmek
„Velký herec malých rolí“ Stanislav Zin-

dulka, držitel Českého lva z roku 2001 za 
nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší 
roli za ztvárnění Edy ve filmu Babí léto 
a držitel ceny Thálie 2015 za celoživotní 
činoherní mistrovství, navštívil v pátek  
8. července 2016 naše město a věnoval 
nám 7 svých oblíbených dýmek. Dar obo-
hatí nově připravovanou expozici „dýmek 
slavných osobností“, která otevře turistic-
kou sezónu v prosečském Muzeu dýmek 
v roce 2017.

Stanislav Zindulka se k nám vrátil ještě 
jednou v úterý 12. července 2016, aby si 
prohlédl Muzeum dýmek s výkladem 
Marka Rejenta, setkal se s kronikářkou 
Miluškou Rejentovou a zapsal se nám do 
kroniky města jako významný host. Na-
konec navštívil mítní firmu BPK, kde 
shlédl celý proces průmyslové výroby dý-
mek, který je jediný svého druhu v celé 
České republice.

Jan Macháček, starosta města 
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Koutek naší kronikářky: 
V minulém Prosečském zpravodaji 

6/2016 byla v souvislosti s Rudolfem  
Fleischmannem zmíněna další méně 
známá osobnost  spjatá s Prosečí – Ber-
nard Kosiner, básník, filozofující pohád-
kář, teoretik zaměřený na psychologii 
umění a jeden ze zakladatelů rozhlasové 
kritiky. 

Narodil se 29. prosince 1903 ve Svaté 
Kateřině. Jeho rodiče, faktoři, se zabývali 
prodáváním po domácku vyšívaného prá-
dla. Přestěhovali se do Proseče, kde malý 
Bernard vyrůstal. Ve svém mládí nebyl 
příliš družný, hodně četl a přemýšlel. V 
roce 1914 jej rodiče poslali na gymnazi-
ální studia do Prahy. Během studia na 
něho zapůsobily tehdejší politické vlivy, a 
tak se mladý Kosiner postupně seznamuje  
s celou řadou známých osobností (S. K. 
Neumann, Jaroslav Seifert, Otakar Bře-
zina, Otakar Theer a F. X. Šalda), které 
ovlivnily jeho pozdější tvorbu.

Po maturitě začal studovat medicínu, 
ale záhy přešel na filosofickou fakultu 
a začal být literárně činný. Svá prvá díla 
otiskoval na stránkách studentského časo-
pisu, kam přispívali i Jiří Voskovec, Adolf 
Hoffmeister, František Hrubín, Mirko 
Očadlík a celá řada později známých spi-
sovatelů, básníků a kritiků. Jeho smýšlení 
bylo silně levicové, ovlivněné názory otce 
a strýce (členů soc. dem. strany Rakousko 

-Uherska) i revoluční dobou prvních tří 
desetiletí 20. století.

Přátele z redakční rady studentského 
časopisu zval o prázdninách do Proseče, 
tyto návštěvy se opakovaly řadu let. Úzké 
přátelství ho pojilo s Išou Krejčím, Jaro-
slavem Ježkem, Václavem Lacinou a Ji-
řím Frejkou - umělci z okruhu Osvoboze-
ného divadla. Iša Krejčí v Proseči vytvořil 
některá hudební díla, např mužský sbor 
Náš kraj na slova Bernarda Kosinera.  Do 

Proseče jezdil i Franta Kocourek, budoucí 
žurnalista a pracovník Čsl. rozhlasu, který 
zahynul v roce 1942 v Osvětimi.

Přátelé Karel Randsdorf, Václav Lacina, 
Mirko Očadlík ho popisují jako jemného, 
velmi vtipného, citově bohatého hocha, 
spíš s malým sebevědomím a neschop-
ností prosazovat se mezi ostatními.

Od počátku třicátých let 20. století se 
systematicky věnoval rozhlasové kritice v 
denním tisku. Pochopil, že rozhlas jako 
prostředek velmi silného vlivu na široké 
vrstvy obyvatel může působit na zvýšení 
kultury a vzdělání i v nejzapadlejších kou-
tech země. Proto dbal, aby rozhlasové 
vysílání bylo na vysoké umělecké a tech-
nické úrovni. Jako filozofa i básníka ho 
zaujaly problémy času, jak o tom svědčí 
jeho filozofické eseje a také osobitý žánr, 
pohádky „pro dospělé čtenáře“, z nichž 
posmrtně vyšel výbor.   Fantazijně laděné 
vyprávění  „pro malé a velké děti“ s ná-
zvem  Pohádka o třech kouzelnících času 
pochází z roku 1929. 

Od roku 1925 byl Bernard Kosiner 
asistentem Psychotechnického ústavu, 

zabýval se výzkumem charakteru písma 
jakožto projevu duševní činnosti člověka 
(grafologií) a také psychologií umělec-
kého nadání. Po neshodách s vedením 
ústavu v roce 1929 z ústavu odešel a vrátil 
se do Proseče a pomáhal v práci rodině.

Poslední léta života trávil jako úředník 
obchodní firmy, přitom se stále vzdělá-
val, publikoval v různých časopisech a 
novinách. Citlivě vnímal hrozbu fašismu, 
proti němuž  vystupoval ve své tvorbě. 
Byl stále svobodný a žil v Praze.

Více než rok bojoval se zákeřnou ne-
mocí, karcinomem hrtanu. Zemřel v ne-
celých 36 letech, 4. srpna 1939. Nedo-
čkal se uznání své umělecké činnosti ve 
své době a bohužel se jeho dílo nestalo 
obecně známým ani v době pozdější. 

Iša Krejčí píše o svém pobytu v Proseči 
roku 1927 a 1928 po letech:

Byly to krásné a nádherné prázdniny a 
patří k těm nejhezčím a pro můj život nej-
důležitějším. Ve své bohémské nevědomosti 
jsem přijal pozvání Bernarda Kosinera a 
nastěhoval se k jeho rodičům, nemaje před-
stavu, jakou komplikaci jejich rodinnému 
životu vlastně tím dělám.

V roce 1927 jsme vedle návštěvy  
Litomyšle zajeli s Bernardem do Poličky 
navštívit nadšeného divadelníka Václava 
Sommra. Použil jsem této návštěvy k osob-
nímu seznámení s Bohuslavem Martinů, 
jenž vždy o prázdninách dlel v Poličce u 
své maminky. Nedělní odpoledne v Poličce, 
které jsme spolu s Kosinerem ve společnosti 
Martinů u Sommrů strávili, patří k nejkrás-
nějším vzpomínkám mého života. Martinů 
okouzlil Kosinera tak, že jej ihned odvezl 
do Proseče, kde zůstal u Kosinerů dva dny. 
Strávili jsme je ve vášnivých debatách o 
Smetanovi a Dvořákovi. Pak jsme jej dopro-
vodili do Sv. Kateřiny na vlak.

Miluška Rejentová, 
kronikářka města                                                                 

Pardubický kraj spustil slevový systém pro seniory  
Pardubický kraj spustil letos v červnu 

projekt Senior Pas. Ten poskytuje senio-
rům nad 55 let věku možnost čerpat slevy 
pět až padesát procent u vybraných posky-
tovatelů v celé České republice a v Dolním 
Rakousku. Podstatou projektu je vytvoření 
a realizace systému poskytování slev a dal-
ších výhod seniorům. Slevy lze čerpat ne-
jen u poskytovatelů v České republice, ale 
také v Dolním Rakousku. Do projektu je 
zapojeno více jak dva tisíce poskytovatelů 
slev. Seznam všech poskytovatelů slev je 
přehledně uveden na webových stránkách 
projektu www.seniorpasy.cz. 

V Pardubickém kraji je v současné době 
osmdesát poskytovatelů, mezi které pa-

tří například Optik Otava, Solná jeskyně 
u Purkmistra, Wellness centrum Ječmí-
nek nebo Knihkupectví Kosmas. Velmi 
zajímavá je sleva, kterou poskytují České 
dráhy. Dávají až 36% slevu na In Kartu. 

V rámci projektu Senior Pas Pk bude 
vydán tištěný katalog, ve kterém najdou 
senioři všechny poskytovatele, kteří jsou v 
kraji do projektu zapojeni. Katalog posky-
tovatelů bude adresně distribuován držite-
lům karet přímo do poštovních schránek. 
Do konce roku 2016 bude probíhat další 
nábor poskytovatelů slev v Pardubickém 
kraji. Každá provozovna, která poskytuje 
minimální slevu 5 %, je označena samolep-
kou projektu Senior Pas.

Podmínky k registraci jsou trvalé bydli-
ště v Pardubickém kraji a minimální věk 55 
let. Registrace je možná pomocí registrač-
ního formuláře a také telefonickou formou 
na čísle 840 111 122. Další možností je 
registrace online přímo na stránkách pro-
jektu www.seniorpasy.cz, nebo emailovou 
formou na adrese pardubice@seniorpasy.cz. 
Na základě registrace bude vystavena karta, 
která bude uživatelům doručena poštou, 
případně si ji mohou vyzvednout na výdej-
ním místě v Pardubickém kraji.

Pardubický kraj

Bernard Kosiner v roce 1938
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Uzavření sběrného dvora
Výkupna a sběrný dvůr bude uza-

vřena z důvodu dovolené od 8. 8. 2016 
do 14. 8. 2016.

Žádáme občany, aby mimo pracovní 
dobu, příp. v době uzavření sběrného 
dvora nezanechávali odpad před bra-
nou sběrného dvora (např. ledničky, 
elektrospotřebiče, pneumatiky, části 
nábytku a další).

Jana Mencová

Legendární Spirituál kvintet v kostele v Nových Hradech
Novohradský kostel má již tři roky nový 

kabát a skví se novotou. Vedle krásného 
zámku je ozdobou obce. Při opravách fa-
sády kostela ovšem nezbyly prostředky na 
opravu zvonice vedle kostela a nyní její 
omšelá omítka ostře kontrastuje se zářící 
fasádou kostela.

Rádi bychom i zvonici oblékli do no-
vého a k tomu by nám měl pomoci i be-
nefiční koncert legendární folkové sku-
piny Spirituál kvintet.

Dovolte nám tedy abychom vás tímto 

pozvali na tento koncert,  který se usku-
teční v symbolické datum 21. srpna 2016 
od 17 hodin v kostele sv. Jakuba v No-
vých Hradech.

Spirituál kvintet si připravil pro tuto 
příležitost speciální „kostelní“ program 
ve, kterém zazní především nádherné čer-
nošské spirituály, ale i jiné písně z jejich 
bohatého repertoáru.

Vstupné 120,-Kč, prodej vstupenek na 
místě před koncertem.

Farnost Nové Hrady

Mladý rybář z České Rybné Michal 
Hurych prožil krásný zážitek. Na Seč-
ské přehradě chytil sumce, který měřil 
dva metry a deset centimetrů, vážil 
přes šedesát kilogramů. 

Gratulujeme a přejeme hodně dal-
ších úlovků!

Recitál Slávka Klecandra v Proseči
Milí přátelé, přijměte srdečné pozvání 

na recitál kapelníka legendární skupiny 
Oboroh, který se uskuteční v evangelic-
kém kostele v Proseči, v sobotu 3. září od 
19.00 hod. Doporučené vstupné je 80,- 
Kč. Přikládám několik citátů o Slávkovi 
a jeho muzice:

„A pokud jde o sílu jeho osobnosti, sálá z 
každé odehrané noty.“ Jindřich Göth v ča-
sopise Big Beng!
„A když se vám někdy podaří slyšet 

Slávka živě a samotného, budete překvapeni, 
kolik muziky dokáže ještě dnes jeden člověk 
s kytarou udělat.“ Milan Tesař, redaktor 
Rádia Proglas

„Netušil jsem ale, jaká síla bude vyzařovat 
ze Slávka Klecandra ...“ Jiří moravský Bra-
bec v časopise Folk&Country

A na závěr to, co říká o podobě svých 

sólových koncertů sám Slávek: „Sólové 
vystupování mi - na rozdíl od hraní s ka-
pelou – umožňuje určitou volnost. Ačkoli 
má každé vystoupení jisté proporce a stavbu, 
lze jej okamžitě přizpůsobovat situaci, ná-
ladě a prostředí. Svou roli při výběru písní 
hraje samozřejmě i období, v němž se právě 
koncert odehrává. V čase adventním nebo 
vánočním, navíc třeba v sakrálním prostoru, 
vystoupení vypadá jinak než uprostřed léta 
pod širým nebem na festivalu na plovárně. 
Koncertuji s pomocí kvalitní aparatury, ně-
kolika kytar různých ladění a foukacích har-
monik. Jde mi o to, aby na mých sólových 
recitálech i u písní známých z nahrávek s 
Oborohem nebo s jinými muzikantskými 
přáteli nespadla instrumentální stránka do 
roviny jednoduchých doprovodů, nýbrž aby 
sama o sobě nesla hudební sdělení.“ 

Mgr. Lukáš Klíma

Kdy: 3 září 2016 od 19.00                      Kde: evangelický kostel v Proseči
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ČERVEN 2016 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
PROJEKT „OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ“ 

V pondělí 27. června 2016 proběhlo 
na naší škole praktické cvičení "Ochrana 
člověka za mimořádných událostí". Jako 
každý rok i letos připravili vycházející 
žáci pro své mladší spolužáky z 5. až 8. 
třídy celou řadu zajímavých úkolů. Děti si 
mohly například vyzkoušet ošetření zra-
něného, volání tísňové linky, orientaci v 
terénu pomocí busoly, jak se chovat v za-
mořeném prostoru a co si s sebou vzít při 
evakuaci. Samozřejmě plnily celou řadu 
dalších sportovně branných úkolů, které 
se jim mohou v životě hodit. 

Přítomni byli i místní hasiči z SDH 
Proseč, kteří dětem zasvěceně vyprávěli o 
své činnosti a předvedli jim své vybavení a 
techniku. Chceme jim touto cestou podě-
kovat za jejich ochotu a vstřícnost. 

Společně jsme strávili příjemné a po-
učné dopoledne.

Mgr. Zdeněk Pecina

KRAJSKÉ KOLO OVOV

SPORTOVNÍ DEN PRO 1. STUPEŇ
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Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz 

TURNAJ V MÁLÉ KOPANÉ

LEŽÁKY  - MEMORIÁL KARLA KNĚZE 

2 EXKURZE KROUŽKU TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ
Muzeum českého karosářství 

Vysoké Mýto

Muzeum cyklistiky 
Nové Hrady

Mgr. Pavel Stodola
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FLORBALMANIE 2016
Žáci prvního stupně se ve čtvrtek 9. 6. 

2016 zúčastnili florbalového turnaje ve 
Skutči. Turnaje se zúčastnilo 7 základ-
ních škol z celého regionu.

Krásné 2. místo je pro nás velký úspěch. 
Kluci, kteří na začátku roku nepostoupili 
ani ze skupiny, předvedli významný po-
krok. Velký dík patří všem hráčům!

Sestava: Daniel Nekvinda, Filip Rom-
portl, Radek Pešek, Antonín Odehnal, 
Jaromír Síla, Karel Břeň, Šimon Lustyk, 
Václav Prášek

Ondřej Laška

DALŠÍ ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE
2. A a 2. B Častolovice

5. a 6. třída

9. třída Mladočov

Závody lesní krajinou

MŠ: Indiánský výlet
Anenském údolí pod zříceninou hradu 

Potštejn
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ŠERPOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A DEVÁŤÁKŮ
aneb „Tam, kde děti do školy posílá vodník“ rozloučení na schodech a slavnostní šerpování
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Klub seniorů
Prázdniny jsou v plném proudu a 

kromě školáků máme prázdninovou pře-
stávku i my, senioři. Po opravdu nabitých 
jarních měsících si už zasloužíme trochu 
víc času na vnoučata, zahrádky, zavařo-
vání a další osobní záliby. Dovolím si jen 
stručně popsat některé činnosti z posled-
ního období:

26. 4. vyjely Věra Stoklasová a Marie 
Jeništová na slíbenou návštěvu do Par-
kinson klubu v Litomyšli, kde se zúčast-
nily pravidelného setkání a cvičení členů, 
které je hlavní náplní jejich činnosti. Do-
hodly také možnost setkání obou klubů 
v Proseči, překážkou je ovšem omezená 
pohyblivost řady členů Parkinson klubu. 
Tak uvidíme.

Květen byl ve znamení vzdělávání se. 
Neopomněli jsme si připomenout 700. 
výročí narození jedné z největších osob-
ností českých dějin – Karla IV. Vědo-
mosti ze školních lavic nám jako vždy 
bezvadně pomohla oživit paní Míla Re-
jentová a zajímavosti o životě Karla IV., 
kterých se v této době objevila v médiích 
spousta, doplnili i další senioři.

Výletem do historie naší země byl i 
celodenní zájezd 19. 5. do Kutné Hory. 
Navštívili jsme tu nádherný gotický 
chrám sv. Barbory, prošli historické jádro 
města, obdivovali starobylou kašnu a mo-

rový sloup i procházeli historií Vlašského 
dvora, vzniklého už na konci 13. století 
pro ražbu stříbrných mincí. Uchvátila nás 
i krása reprezentačních místností Měst-
ského úřadu K. H., sídlícího ve Vlašském 
dvoře. Unaveni škobrtáním po starobylé 
dlažbě, ale navýsost spokojeni, jsme se 
vydali na oběd a posílili se na další cestu. 
Čekal nás ještě zámek Kačina se svými 
pěkně upravenými reprezentačními pro-
storami a pak už jen na zpáteční cestě 
zastávka v zahradnictví Starkl u Čáslavi, 

odkud si snad každý, přes počáteční za-
tracování, odvážel něco zeleného domů. 
Výlet se zase vydařil, díky vedoucí Milu-
šce Rejentové za jeho organizaci. Všech 
41 účastníků děkuje i městu Proseč za 
příspěvek na dopravu.

Do květnových akcí se vešlo i něco kul-
tury. 26. 5. jsme byli ve velkém počtu na 
koncertě prosečského pěveckého sboru 
Duha (škoda, že se víc Prosečáků nepři-
jde potěšit krásnými písničkami ženského 
sboru), 30. 5. nám zazpívali Cvrčci z MŠ 
a 31. 5. jsme si v klubovně trochu podis-
kutovali s žáky 9. ročníku místní ZŠ (o 
tomto setkání jste už četli v minulém čísle 
Zpravodaje).

Nejdůležitější z červnových akcí byla 
pro nás asi účast na závodech Cyklo Maš-
tale. Ne, že bychom se houfně přihlásili 
do závodu veteránských kategorií, ale 
snažili jsme se alespoň trochu pomoci. Ve 
službách v úschovně kol se nás vystřídalo 
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18, „Spanilou jízdu“ absolvovalo 20 se-
niorů. Velmi dobře jsme se bavili hlavně 
při přípravách, při shánění starých kol a 
oblečení. Snad se nám podařilo trochu 
oživit odpolední program.

Na poslední setkání před prázdninami 
jsme si dali sraz v hospůdce Na Hradisku 
v Budislavi. Těšili jsme se na společné 

setkání a na písničky s Láďou Čermá-
kem venku na zahrádce, ale museli jsme 
vzít zavděk pobytem pod střechou. Sotva 
jsme totiž dorazili do Budislavi, začala 
bouřka a spustil se déšť, který trval s ma-
lými přestávkami asi 3 hodiny. V menším 
lokále se nás tísnilo 43!, ale protože jsme 
kamarádi, nikdo nežbrblal a docela dobře 

jsme se bavili. I na  písničky  došlo. Vhod 
nám přišel taky gulášek a další občerst-
vení, příjemná byla i mladá obsluha.

Nesmím zapomenout na naše turisty. 
Ti přišli v počtu 12 do Budislavi pěšky, 
aby snad nedošlo k pochybám, zda jejich 
vycházky stále trvají. Musím potvrdit, 
že chodí pravidelně každý týden, ať prší 
nebo svítí sluníčko. Snad jen bouřku a 
průtrže mračen nemají rádi. 

Na začátku jsem psala, že máme prázd-
niny, ale nemají je úplně všichni. Turisté 
dál vyrážejí na své výpravy vždy v úterý 
odpoledne a seniorská skupina „Pou-
pata“ celý červenec cvičila novou sestavu 
na Odpoledne s harmonikáři. Snad se 
všechno povedlo!

Za KS Věra Stoklasová

Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:

Jodi Picoult – Vypravěčka, Luca Di 
Fulvio – Chlapec, který rozdával sny, 
Jonathan Littell – Laskavé bohyně, 
Cilla a Rolf Börjlind – Skočný příliv, 
Anthony Doerr – Jsou světla, která 
nevidíme, Robert Galbraith – Ve služ-
bách zla, Neal Shusterman – Bez šance, 
Agatha Christie – Nultá hodina, Po-
slední víkend, J.D.Robb – Téměř bez 
šance, Tim Lebbon – Vetřelec: Pro-
buzení, James A. Moore – Vetřelec: 
Odplata, Christopher Golden – Ve-
třelec: Peklo, Jana Rečková – Virtuální 
vrazi, Dan Simmons – Drood, Céline 
Raphaëlová – Cena za dokonalost, Sa-
scha Arango – Pravda a jiné lži, Hana 
Marie Körnerová – Dům U Tří borovic, 
Táňa Keleová–Vasilková – Květiny pro 
Lauru, Alena Jakoubková – Chceš-li 
s mužem býti… musíš s ním i výti…?, 
Alyson Richman – Ztracená manželka, 
Meral al-Mer – Bez matky ne!, Ale-
xandra Potter – Není přání jako přání, 
Suzanne Enoch – Hříšné tajemství, 

Brandy Purdy – Paní Boleynová, Jo 
Goodman – Všechna má přání, Ladi-
slav Beran – Básník a víla, František 
Uher – Vzácný nástroj, Jan J. Vaněk – 
Nic netrvá věčně, Karel Malý – Smrt 
nemá logiku, Zdeněk Jarchovský – Po-
slední chyba, Vražedná náruč smrti-
hlava
Naučná literatura:

Radek Jaroš – Hory shora, Marie 
Poledňáková – S kým mě bavil svět, 
Dieter Maier – Cestovní kniha: Alpy, 
Will Fowler – Operace Overlord, Petra 
Langrová – 101 nejkrásnějších nápadů 
do dětského pokoje

Kulturní akce v Proseči 
a okolí

5. 8. Taneční zábava – hraje skupina 
Řemen – pořádá SDH Záboří – Rych-
tářovy sady od 20 hod

6. 8. Odpoledne s harmonikáři – pořá-
dá Klub seniorů Proseč, SDH Záboří a 
ženy Záboří - Rychtářovy sady od 15 
hod

20. 8. Nohejbalový turnaj trojic – O 
pohár SDH Miřetín – 14. ročník - po-
řádá SDH Miřetín – hřiště v Miřetíně 
od 8hod 

20. 8. Svěcení nové kapličky u Jiřího 
Černého – na památku a poděkování 
pateru Josefu Čechalovi – Proseč Záboří 
poblíž domu čp. 61 od 15 hod

3. 9. Slávek Klecandr koncert, evange-
lický kostel v Proseči od 19 hod

3. 9. Čtvrtý tatínkův úžasný dětský den 
- v areálu Záchranné stanice Pasíčka - od 
10 hod
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CHOVATELSKÉ ÚSILÍ VRCHOLÍ   
Chovatelé drobného zvířectva se chystají na první 

výstavy, na kterých představí své miláčky a zúročí tak 
celoroční úsilí. To začíná již v zimě, kdy se připravují 
chovné páry k produkci svých potomků. Důležité je 
sestavení nového páru. Často je problém zajistit gene-
ticky vhodné partnerství – proto jsou jedinci pro chov 
importování i ze zahraničí. Následuje jarní líhnutí – 
buď přirozeným sezením kvočny či husy, nebo líhnu-
tím v líhni. Pak už jen krmit a věřit, že zvířata vyrostou 
do  typového  standardu daného plemene.  Důležité 
je chovy ubránit před nemocemi či přirozenými pre-
dátory. Věřte, lišky chodí i „za světla“. Prosečští cho-
vatelé uspořádají tradiční výstavu v Rychtářových sa-
dech. Bohaté občerstvení, tombolu a další doprovodné 
aktivity doplní i program pro děti. Přijede je pobavit 
kreslíř Jan Honza Lušovský. Děti čeká i velká výtvarná 
soutěž – „Nakresli prosečského kohouta“.  Pořadatelé 
zajistí i opečení vuřtů, pro dospělé zvěřinový guláš a 
dobré pivečko. Pro veřejnost bude výstava otevřena 
od 12. hodiny, program pro děti začne v 15 hodin.  
Těšíme se na vás! 

Jiří Herynek, ČSCH Proseč                                       

Ahoj – z líhně do světa…..
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Ahoj – z líhně do světa…..

ŘÍMSKY
ŘÍMSKÁ

NÁPOVĚDA:
BÝVALÝ

POVEL CITOSLOVCEDEPO, DOMÁCKY
ČÍSLICE PŘIKRÝVKA PROSEČSKÝ NULA NÁVŠTĚVA

55 DOKY, VOZKY OLGA POSMĚCHU
JEDNA PODNIK

ŘÍMSKY

VÝTOPNA 11 MALÝ 1414
LOKOMOTIV CHLAPEC

51 VELIKÉ PŘÍRUČNÍ

UTRPENÍ TREZOREK

ŘÍMSKY

44 DÉLKOVÁ 88 VÍCE 22
MÍRA BICYKLŮ

5 SLOVNÍ MELODICKÝ

POMOC POPĚVEK

HORNÍ 1515 KOVBOJSKÉ 55
VELKÉKONČETI POTŘEBY

SKLAD ŽENSKÉ ÚDERY

OBILÍ JMÉNO

ČÁSTI 1010 HOJIVÝ 99 1111 ELEKTRICKÝ

KRÉM ODPOR
PÁNSKÝCH

BOD LIDOVĚ
ODĚVŮ

VARU POTOM

MINERÁLNÍ

66 33 POHÁDKOVÁ 77 DĚTSKÉ

BYTOST LOUČENÍ

VODA INIC. HERCE HOVOROVĚ

 AUGUSTY ANO

SVATEBNÍ MUŽSKÉ 1313
KVĚTINA JMÉNO

POPĚVEK
CHEM. ZN. ZNAČKA

DRASLÍKU PRŮMĚRU

CHEMICKÁ BÝVALÁ 1212
OPRAVNY

ZNAČKA PROSEČSKÁ
LODÍ

KYSLÍKU VÝROBNA

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Slibujeme pod vlivem nadějí, ale velmi často konáme (viz tajenka)

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

SVĚCENÍ NOVÉ KAPLIČKY
Dovoluji si oznámit, že dne 20. 8. 

2016 od 15.00 hodin proběhne svěcení 
a požehnání nové kapličky, postavené 
poblíž  domu čp. 61, Proseč, Záboří, na 
památku a poděkování pateru  Josefu 
Čechalovi, působícího  v římskoka-
tolické farnosti Proseč v době od  7. 4. 
1956  do 1. 11. 1996.

Vy všichni, které nová kaplička, její 
svěcení, vzpomínka na patera Josefa  
Čechala a děkovná mše svatá může oslo-
vit a potěšit, ale i Vy, které tyhle věci 
vůbec nezajímají, přijměte pozvání a 
přijďte pobýt. 

PROGRAM:
Průvodní slovo Ing. Antonín Nekvinda

I.
1. Kristýna Řebíčková - schola  „Naživo“ 
– hudba, zpěv,
2. Ing. Antonín Nekvinda – úvod, při-
vítání,
3. Ing. Antonín Nekvinda – vzpomínka 
na patera Josefa Čechala
4. Kristýna Řebíčková - schola  „Naživo“ 
– hudba, zpěv,
5. Opat Želivského kláštera,  PhDr.  
ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek O.Praem., 
Mons. Josef Suchár,  P. ICLic. Pavel 
Marian Sokol, OPraem., P. Mgr. Jakub 
Jan Sarkander Med, OPraem., P. Mgr. 
Zdeněk Mach, P. Mgr. Vladimír Novák 

– svěcení a  požehnání kapličky a zvonku,
6. Kristýna Řebíčková - schola  „Naživo“  

– hudba, zpěv,
7. Štěpán Hendrych – první zvonění po-
svěceného zvonku.

II.
 Děkovná mše svatá pod širým nebem 

na louce za kapličkou.
S úctou oznamuje a zve 

Jiří Černý, Záboří 61, Proseč

SDH Miřetín 
pořádá nohejbalový turnaj 

trojic

„O pohár SDH Miřetín“
14. ročník

Termín:     sobota 20. srpna 2016
Prezence:   7,30 – 8,00 hod.
Přihlášky:  do 14. srpna 2016 

- dle pořadí přihlášení - max. 12 
družstev – na mob.: 728 486 262 
nebo 728 782 000
Startovné: 300,- Kč na družstvo, 
platí se na místě.
Občerstvení zajištěno.
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KLUB SENIORŮ PROSEČ,  

HASIČI a ŽENY ZÁBOŘÍ 
 

POŘÁDÁJÍ   
pod záštitou Města Proseč 

 

 

V SOBOTU 6. SRPNA 2016 OD 15:00 HODIN  
V RYCHTÁŘOVÝCH SADECH 

 

ODPOLEDNE 
 S HARMONIKÁŘI 

  

PŘI PÍSNIČKÁCH HARMONIKÁŘŮ 
MÍSTNÍCH I PŘESPOLNÍCH 

SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME A ZATANČÍME, 
potěší nás i „Poupata“ z KS 

 
 

 
 

                                              OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

                                                     VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

  
 
 

Všichni jste srdečně zváni! 

DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Borská 149, 539 44 Proseč

vyhlašuje výběrové řízení na pozici
mzdová účetní / personalistika

s nástupem možným ihned

Hlavní náplň práce:
- kompletní zpracování mezd a vedení mzdového účetnic-
tví v systému VEMA
- zpracování exekucí, pracovních úrazů
- provádění úkonů související s roční závěrkou a zakládání 
mzdových listů
- kontrola a uzávěrka docházky zaměstnanců
- vedení mzdové a personální agendy
- zpracování dokumentace spojené s příjmem a odchodem 
zaměstnanců
- komunikace s příslušnými úřady v oblasti mezd, pojiš-
tění, daní, personalistiky

Požadavky na ideálního uchazeče:
- minimálně SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického zaměření
- znalost mzdových předpisů, zákonů o nemocenském a 
sociálním pojištění, daňových zákonů  
  a zákoníku práce

- praxi v oboru
- organizační a komunikativní schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, diskrétnost
- znalost systému VEMA výhodou

Co nabízíme:
- stabilní práci
- zázemí stabilní firmy
- možnost osobního růstu

Stručný životopis zašlete nejpozději do 31. 8. 2016  
na adresu:

DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Borská 149,   539 44  Proseč 

tel. č. 469 321 191,  fax č. 469 321 168
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz

kontakt: p. Zanina Milan, p. Macháčková Stanislava

www.muzeum.skutec.cz

ŘEMESLNÁ SOBOTA

MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ
20. 8. 2016 od 9:00 do 17:00

OŽIVLÁ ŘEMESLA
• ruční a strojní šití obuvi
• kování lomařského nářadí
• lámání žuly dlabačkou
• štípání dlažebních kostek
• leštění žulové desky
• ukázka tradiční kamenosochařské práce

EXPOZICE V POHYBU
• unikátní stabilní a elektrické motory
• kolejová přeprava na svážné
• Zajíčkův jeřáb, lanovka
• třídička štěrku
• historický buchar AJAX 3

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Obuvnictví: 9:30, 11:00, 14:00, 15:30
Kamenictví: 10:15, 11:45, 14:45, 16:15

LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK
13:00  pohádka Perníková chaloupka

představení plné písniček pro děti i dospělé

SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK
Hlavní cena: zážitkový let na motorovém kluzáku L-13 SE Vivat (15 min), Skutečský aeroklub s.r.o.

Hry pro děti, prodej drátovaných šperků, kožených měšců, kvalitních kuchyňských 
a servírovacích prkének, přírodních mýdel, šamponů a kosmetiky, medu, medoviny, 
výrobků z propolisu, domácích limonád, sirupů, marmelád, povidel a dalších dobrot. 


