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Město Proseč získalo dotaci 
na digitalizaci kina

Město Proseč uspělo se svým projek-
tem „Digitalizace kina v Proseči“ před 
hodnotící komisí Státního fondu kine-
matografie a z celkem 36 přihlášených 
projektů obsadilo 6. nejlepší bodově 
hodnocené místo a získalo tak dotaci 
ve výši 400 tisíc korun na celkovou 
digitalizaci kina v Proseči. Součástí re-
konstrukce probíhající Sokolovny tedy 
bude i instalace nové digitální audio 
techniky shodné s vybavením v multi-
kinech a instalace digitální E-Cinema 
projekční technologie včetně elek-
trického plátna. Toto vybavení nám 
umožní v následujících letech také 
vlastní provoz letního kina.

Nové chodníky a osvětlení 
v ulicích Pasecká a Budislavká

Město Proseč pokračuje v dalších 
opravách chodníků a budování nového 
veřejného osvětlení, v současné době 
pracujeme v ulicích Pasecká a Budi-
slavká. U Sokolovny se bude společně 
s chodníkem řešit i nový vchod včetně 
bezbariérového řešení vstupu pro vo-
zíčkáře. Hotovo by mělo být vše do 
poloviny září. Prosíme občany o tole-
ranci a pochopení při omezeních, které 
jsou s prováděním prací spojeny.  

Zastupitelé schválili realizaci Sportovní haly Proseč
Zastupitelstvo města Proseč na svém 

jednání dne 17. 8. 2016 schválilo přípravu 
a realizaci investičního záměru „Spor-
tovní hala Proseč“ na základě předložené 
studie, kterou připravilo vedení města. 
Nová sportovní hala by měla stát na místě 
dnes již technicky dosloužené tělocvičny 
u základní školy. V současné době jsou 
zpracovány dvě studie, první řeší novou 
sportovní halu a druhá řeší budoucí vyu-
žití rozestavěné přístavby základní školy 
pro zázemí sportovní haly, šatny a nové 
odborné učebny základní školy. Odha-

dované náklady na realizaci stavby haly 
jsou 12 millionů korun, což není pro naše 
město málo, ale takovou částku bychom 
dokázali splatit ve střednědobém hori-
zontu, a to i bez dotace. Je zde stále ur-
čitá naděje na získání částečné dotace z 
národních zdrojů. Pokud vše dobře půjde 
a podaří se připravit včas projekt a zajistit 
finanční prostředky, mohla by nová hala 
sloužit široké veřejnosti, spolkům, mlá-
deži a dětem již v roce 2018.

Jan Macháček, starosta města  Proseč

Pasecké koulování pod rozhlednou
V sobotu 30. července se louka pod roz-

hlednou na Pasekách proměnila ve hřiště 
pro velké chodící koule. 

Přestože je bodyzorbing fyzicky nároč-
nější aktivita, samotná koule váží kolem 
10 kg, tak si hru užili nejen dospělí, ale 
také malé děti, kterým koukaly z koulí jen 
boty. Krásné, slunečné a teplé počasí nám 
pobyt v koulích ještě zpříjemnilo a každý 
byl rád, když byl po 10 až 15 minutách 
vystřídán. Celé 4 hodiny se koule ani na 
chviličku nezastavily a nebyl snad nikdo, 
kdo by si alespoň jednou nezkusil zahrát 
fotbal nebo souboj všichni proti všem. 

Tato pasecká akce byla první v naší 
nově dokončené chýši, kterou si „pasečáci“ 
znovu postavili a kterou finančně podpo-
řily město Proseč částkou 86.000,- Kč a 
Osadní výbor Paseky částkou cca 20.000,- 
Kč, moc děkujeme a těšíme se na další 
společné, skvělé akce.

Osadní výbor Paseky
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Co nového se připravuje v Muzeu dýmek
Zastupitelé města na svém jednání dne 

17. 8. 2016 schválili střednědobou kon-
cepci rozvoje Muzea dýmek na období 
2016 až 2020. Nová koncepce určuje 
směr, možnosti rozšiřování a vylepšování 
muzea, které je v majetku města Proseč.

Letos byly provedeny stavební práce a 
muzeum bylo rozšířeno o nové prostory, 
které budou veřejnosti otevřeny na jaře 
2017 společně s novou expozicí. V plánu 
je rozšíření expozice dýmek o dýmky slav-
ných osobností, slavné dýmky z filmů, za-
jímavé zahraniční dýmky a k vidění bude 
také prosečská „koňka“. V zimních mě-
sících dojde k přeorganizování stávající 
expozice a novinkou bude v nové sezóně 
i namluvený elektronický audio průvodce 

pro návštěvníky u jednotlivých exponátů.
V dalších letech chceme vytvořit sa-

mostatnou expozici věnovanou Thomasu 
Mannovi. Naše město zatím nevyužívá 
osobnost spisovatele vůbec pro propagaci 
cestovního ruchu a přitom jsme město, 
jehož občanem byl, díky rozhodnutí na-
šich předchůdců, právě nositel Nobelovy 
ceny, jeden z nejvlivnějších německých 
spisovatelů, Thomas Mann. Je vhodné si 
vzít příklad např. z francouzského místa 
Sanary-sur-Mer, které bylo také místem 
Mannova exilu a využilo potenciál této 
skutečnosti pro rozvoj cestovního ruchu 
maximálně.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Před 80 lety se stal Thomas Mann prosečským občanem 
Ve středu 3. srpna 2016 navštívil naše 

město Peter Lange, korespondent němec-
kého veřejnoprávního rozhlasu ARD, aby 
s námi natočil rozhovor pro připravovaný 
pořad k 80. výročí od udělení českoslo-
venského občanství bratřím Mannovým v 
Proseči. Pořad bude vysílán koncem září 

na německé stanici ARD v SRN. V letoš-
ním roce také proběhne 26. října 2016 v 
pražském Goethe-Institutu významné se-
tkání německé a české strany k připome-
nutí si této významné historické události.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč vlastní filmový klenot
Proseč po dlouhých jednáních v roce 

2012 získala exkluzivní video mate-
riál ze sbírek Národního filmového 
archivu v Praze. Jedná se o záznam z 
ledna 1937, kdy Proseč navštívil nosi-
tel Nobelovy ceny Thomas Mann.

Nové prostory muzea vytvořené v roce 2016 čekají na novou expozici dýmek.

Expozice dýmek slavných 
osobností se pomalu plní

V minulém čísle zpravodaje jsme in-
formovali čtenáře, že nám český herec 
Stanislav Zindulka věnoval 7 svých 
dýmek do nově připravované expozice 
muzea, která bude otevřena na jaře 
2017. Od té doby nás kontaktovali a 
potvrdili věnování svých dýmek další 
osobnosti jako režisér Dušan Klein, 
herec Jan Hrušínský, herec a dabér 
Petr Pospíchal, herec Jan Kanyza 
nebo lékař Jan Cimický. Již nyní se 
mají návštěvníci v příštím roce na co 
těšit.
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Socha spisovatelky Terézy Novákové byla po 40 letech opravena
Socha české spisovatelky Terézy No-

vákové, která v Proseči žila, tvořila a 
Proseč si velmi oblíbila, byla u základní 
školy v Proseči slavnostně odhalena v 
květnu 1977. Stalo se tak u příležitosti 
65. výročí od úmrtí spisovatelky. Socha 
je zhotovena z pískovce a jejím autorem 
je akademický sochař František Janda z 
Osíka.

Od té doby uplynulo již téměř 40 let, 
v loňském roce jsem začali společně s 
vedením školy uvažovat nad nutností 
provedení opravy sochy. Následně byl 
osloven restaurátor MgA. Petr Rejman, 
aby navrhl postup a nutné kroky opravy 

a celkové konzervace sochy. V letošním 
roce jsme vyčlenili v rozpočtu města po-
třebné finanční prostředky. Nemalou 
částkou na opravu přispěla také rodina 
Haazsova, která spravuje majetek spiso-
vatelky, za což jim patří poděkování.

Oprava sochy spisovatelky byla prove-
dena MgA. Petrem Rejmanem na pře-
lomu července a srpna letošního roku 
a celkové náklady opravy byly 39 tisíc 
korun. Snažili jsme se, připravit spiso-
vatelce důstojnou poctu k její lásce a ob-
divu k našemu městu a snad se nám to 
podařilo.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Socha Terézy Novákové před opravou

Socha Terézy Novákové po opravě

Pasecké koulování pod rozhlednou - 30. 7. 2016
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Koutek naší kronikářky: 

Založení tělocvičné jednoty „ SOKOL“ v Proseči v roce 1890
Před rokem 1890 měl Sokol Vysoko-

mýtský a Poličský do Proseče výlet. U 
příležitosti té vybízely jednoty tyto, ob-
zvláště poličská, některé mladé naše ob-
čany, aby založily „Sokola“ také v Proseči. 
Myšlenka tato nalezla v Proseči ohlasu a 
svolala se ustavující schůze na 15. dubna 
1890, v níž přistouplo 21 mužů za členy.

Prvým starostou zvolen stařičký, pro 
veřejné dobro vždy pracující, měšťan a 
obchodník p. Bohdan Kadlec a jeho syn, 
rovněž velmi činný u veřejnosti p. Bohu-
mil Kadlec místostarostou. Za náčelníka  
navržen p. Josef Havlík, vážený občan a 
starosta v Proseči. Když však týž čestný 
tento úřad z odůvodněných příčin nepři-
jal, zvolen za náčelníka p. František Vá-
vra. Cvičitelem se stal br. V. Peřina, uči-
tel, který svoji povinnost vážně a přesně 
vykonával. Jednatelem zvolen p. Josef 
Macháček, hostinský v Proseči. Poklad-
níkem p. Antonín Vávra, obchodník v 
Proseči a hospodářem p. Vilém Kulhavý, 
truhlář v Proseči.

Cvičilo se čile a horlivě. Bylo však zá-
pasiti s mnohými nedostatky, obzvláště 
pokud se týká nářadí. Byl s vděčností 
přijat dar od jednoty vysokomýtské první 
kus tělocvičného nářadí, starší kůň.

Oděv pro 17 členů zhotovil p. Valenta, 
krejčí z Vysokého Mýta.

Okolní jednoty mladou a skromnou 
družku sokolskou přátelsky do svých řad 
přijaly a obzvláště Sokol Poličský radou a 
srdečným přátelstvím jednotu zdejší po-
vzbuzoval.

Hned první rok svého trvání uspořádala 
jednota zdejší 8. září 1890 veřejné cvičení, 
k němuž se hojně dostavily okolní jed-
noty, ano i Hradec Králové měl tu 3 zá-
stupce. Průběh slavnosti byl pěkný a zají-
mavý. Počasí bylo příznivé. Slavnostní řeč  
proslovil br. Dr. Karel Pippich z Chru-
dimi. Obecenstva se sešlo velmi mnoho a 
pěkné výkony Sokola sledovalo.

V Proseči  však ani nescházelo těch, 
kteří na spolek Sokol s nepřízní pohlíželi. 
Slavnostní toto první cvičení vyneslo So-
kolu zdejšímu i mimo morální i hmotný 
zisk. O tento hlavně se staraly dívky pro-
sečské a zábořské, které hbitě obsluhovaly, 
aby hojný výtěžek odvedly. Poněvadž ně-
které až příliš horlivě si počínaly a na větší 
peníze vrátiti se „opomenuly„, vyvolal 
tento způsob nelibost a bylo usneseno ve 
schůzi jednot, aby se u příležitosti sokol-
ských slavností potraviny a nápoje nadále 
nepočítaly v cenách vysokých.

Br. Bohumil Kudrna, mistr v obuv-
nické továrně v Proseči, odvedl k dobru 
jednoty zdejší, výtěžek ze zábavy obuv-
nické, výnos 14 zl., za které se koupil 
spolkový prapor. Prvním praporečníkem 
se stal jmenovaný br. Boh. Kudrna.

Při založení všech členů bylo 21, a to 
následující bratří: Bohdan Kadlec, jako 
zakládající s příspěvkem 5 zl., činní 
pak: Bohumil Kadlec, Antonín Vávra,  

František Vávra, Bohumil Kudrna, Ed-
vard Kudrna, Josef Macháček, host., 
Bedřich Svoboda uč., Václav Peřina uč., 
Václav Vávra, Vilém Kulhavý, František 
Křiklava,  Antonín Kvapil, Vilém Šikl, 
Jindřich Šíp, Josef Pešek, Josef Rejman, 
Antonín Hloušek, František Hromádko, 
František Havlík, Antonín Šedivý a Bo-
humil Macháček

Koncem roku přistoupli ještě: Franti-
šek Kostlán ze Záboře, Josef Macháček st. 
ze Záboře, Josef Chalupník uč. z České 
Rybné a Josef Pechanec z Proseče. Po-
slední dva zanedlouho odstoupli.

Cvičení bylo jednou v týdnu na Šumavě 
při průměrné návštěvě 10 bratří.

Jmění v tomto prvním roce neměl spo-
lek žádného.

Sepsal dle paměti br. Bedřich Svoboda, 
učitel v Záboří 10. září 1904. 

Připravila Miluška Rejentová, 
kronikářka města                                                                 

Horní řada od leva bří: Bohumil Kudrna, Antonín Kvapil, Vilém Šikl, Bohumil Macháček 
st., Josef Pešek, František Lampárek, František Křiklava; střední řada: Jindřich Šíp, Václav 
Vávra, František Vávra, Bohdan Kadlec st., Bohumil Kadlec ml., Antonín Vávra, Vilém  
Kulhavý; dolní řada: Josef Macháček, host., Josef Rejman, Václav Peřina, Edvard Kudrna

Poděkování a moje vyznání Proseči
V polovině měsíce srpna jsem dospěl k 

mým osmdesátinám a mezi prvními gra-
tulujícími se dostavil zástupce Města Pro-
seč pan Josef Pešek s písemnou gratulací a 
hodnotným dárkovým balíčkem od města.
Společně jsme poseděli a zavzpomínali na 
dobu dávno minulou, a věřte mi, že jsme 
si měli co povídat, protože my oba dva 
jsme se do Proseče kdysi dávno přiženili 
a Proseč se nám stala domovem, a oba dva 
jsme si ji velmi oblíbili.

Já jsem Proseč poznal díky začínající 
pobočce ETA Hlinsko, když jsem sem byl 
v létě 1959 vyslán na výpomoc s elektro-
zařízením rozrůstajícího se provozu.Stalo 
se však, že mi Proseč učarovala natolik, že 
jsem bez jediného zaváhání přijmul na-
bídku, abych v Proseči zůstal i nadále jako 
elektroúdržbář za zanedlouho na vojnu 
odcházejího elektrikáře pana Stanislava 
Kotoučka z Bystré u Poličky.

O rok později jsem se přiženil do rodiny 

Liškových. S manželkou Marií jsme za-
ložili rodinu a od té doby se zde snažíme 
spokojeně žit jako správní prosečtí občané 
a patrioti.

Ještě jednou děkuji Městu Proseč nejen 
za gratulaci a hodnotnou pozornost, ale 
i za vše, co Město Proseč pod vedením 
starosty pana Jana Macháčka pro své oby-
vatele činí a vzorně se o rozkvět našeho 
města stará.

René Čáslavský (narozen v srpnu 1936)
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Putování strojem času na skautském táboře
Prvních 14 dní v červenci pořádalo 

skautské středisko Toulovec Proseč již 
tradiční letní stanový tábor na Pánově 
kopci, kde spolu tábořili holky i kluci, 
malí i velcí. Letos se nám podařilo zor-
ganizovat mimo klasický tábor i tzv. 
příměstský tábor pro ty nejmenší, ben-
jamínky. Skautky a skauti nastoupili na 
tábor 2. července, postavili si své stany 
a začali si užívat táborové dny naplno. 
Skautky našly ztracený deník Alfreda 
Nobela, ve kterém bylo psáno, že sestrojil 
stroj času, aby se pokusil změnit minulost. 
Plány na sestavení stroje času však Nobel 
zakopal a všem nám bylo jasné, že nebude 
jednoduchý úkol tyto plány najít. Skautky 
nic v jejich rozhodnutí plány najít, stroj 
času sestavit a vydat se tak na dobrodruž-
nou cestu za Alfredem Nobelem, nezasta-
vilo. Plány byly nalezeny, stroj času sesta-
ven, tak nezbylo nic jiného, než se vydat 
po stopách vynálezce. Hned v pondělí 4. 
7. se ke skautkám připojily naše nejmenší 
cestovatelky a o dva dny později i světlu-

šky a cestovatelský tým byl tak v plné se-
stavě. Stroj času nás zavedl do švédského 
království, do indiánského kmene, do po-
hádkového lesa, kde nás po lese provedly 
víly, do Afriky, dále nás stroj času zanesl 
do vesničky Kocourkov, ve které bylo vše 
naruby, a v neposlední řadě jsme se ocitli 
v Grónsku, kde jsme po několika dnech 
putování narazili na hledaného Alfreda 
Nobela. Táborové dny ubíhaly a my se 
museli s Nobelem rozloučit a odcestovat 
strojem času zpět na Pánův kopec. Den 
před odjezdem z tábora za námi přišli ro-
diče, kteří si s námi opekli buřty, někteří 
z nich si zažili noční hlídku na vlastní 
kůži, ráno procvičili svá těla při rozcvičce, 
sbalili svým dětem věci a nezbývalo nám 
nic jiného než se společně rozloučit a 
rozjet se do svých domovů. Věříme, že si 
všechny děti tábor užily, a že se uvidíme i 
příští rok. Doufáme, že i Vy ostatní jste 
prázdniny prožili dle svých představ, od-
počinuli si a zažili nová dobrodružství. 

Za dívčí tábor Vanda Šlechtová
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Skauti zachráněni z pustého 
ostrova !

Takhle nějak by mohl znít titulek no-
vinového článku, kdyby letošní celotábo-
rová hra nebyla pouze hrou. Naši skauti 
si totiž na letošním táboře vyzkoušeli, 
jaké to je postarat se o sebe po ztrosko-
tání. Kluci si vyzkoušeli postavit tábor, 

“ulovit” jídlo a dokonce i vyřešit záhadu 
zpráv od neznámého domorodce. Krom 
celotáborové hry byl na programu i pěší 
výlet a klasické skautské činnosti jako sta-
vění přístřešků, práce se dřevem, sport… 
Tábor skauti zakončili připravením obří 
vatry ve tvaru srdce.    

Za chlapecký tábor Jiří Rejman
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Vážení,
začíná nový školní rok a já bych se rád 

vrátil ještě k tomu předchozímu. Školní 
rok 2015/2016 začal sloučením základní 
školy a mateřské školy pod jednu organi-
zaci a pro mnohé zaměstnance obou škol 
tak začalo nové období. Myslím, že jsme 
se vzájemně obohatili a hlavně jsme si 
ověřili, že takováto organizace nejen, že 
může dobře fungovat, ale přináší pro své 
dílčí subjekty mnohé výhody. Například:

Jídelny v obou školách mají jednu spo-
lečnou vedoucí. V případě onemocnění 
kuchařky z jedné kuchyně může vypo-
moct kuchařka z druhé kuchyně. Po-
dobné výpomoci fungují i mezi uklízeč-
kami.

Logopedické asistentky ze školy, paní 
učitelky Mgr. Karla Nováková a Mgr. 
Věra Stoklasová, společně s vedoucí uči-
telkou Pavlou Černou DiS., vedou ve 
školce logopedickou nápravu řeči dětí, 
které to potřebují. Spolupracujeme při 
tom s klinickou logopedkou MUDr. Pe-
trou Malíkovou z Luže.

Učitelé předškolní třídy, která byla le-
tos po delší době opět osamostatněna, 
jsou v blízkém kontaktu a ve spolupráci 

s učiteli z 1. stupně. Samostatnou před-
školní třídu si tak pochvalují nejen učitelé 
obou škol, ale především rodiče a spoko-
jenost je cítit mezi dětmi, které spolu fun-
gují jako jeden kolektiv a budou společně 
pokračovat v první třídě.

V listopadu proběhlo v celé organizaci 
(v základní i mateřské škole, ve školní jí-
delně a ve školní družině) inspekční šet-
ření, které nenašlo (co se týče sloučení 
ZŠ a MŠ) žádné pochybení. Paní inspek-
torky snažily nám dát mnoho rad, jak po-
kračovat dále. 

Co inspekce kritizovala, bylo zastaralé 
vybavení školní družiny a mateřské školy. 
Ve velice špatném stavu byla také pra-
covna vedoucí učitelky MŠ (bývalá ředi-
telna MŠ), která po předání minulým ve-
dením školky zůstala téměř bez nábytku. 
Jsem proto rád, že zde mohu poděkovat 
našemu zřizovateli, městu Proseč a jeho 
vedení, že na tuto kritiku zareagovalo a 
navýšilo nám rozpočet, abychom mohli 
alespoň částečně vybavení družiny a 
školky obnovit (viz foto níže).

Všichni v Proseči víme, že jeden z 
prvků, které dělají tvář naší základní škole 
je socha Terézy Novákové, která stoji u 

vchodu na 1. stupeň. Tato socha dosud 
od svého vytvoření akademickým socha-
řem Františkem Jandou z Osíku a odha-
lení v roce 1977 nezaznamenala žádné 
restaurování či opravu. Nejen zub času, 
ale i hry mnohých z nás a našich dětí se 
na soše významně podepsaly. Proto bych 
opět rád poděkoval vedení města Proseč, 
že se ujmulo iniciativy a zařídilo zrestau-
rování sochy včetně financování celé akce. 
Rozdíl, jak vypadala socha před a po re-
staurování, viz foto.

Dále bych rád poděkoval všem spon-
zorům za jejich dary během tohoto 
školního roku a také všem firmám nebo 
i soukromým živnostníkům, kteří nám 
mnohdy i bezplatně zajišťovali nejrůz-
nější služby.

Zároveň děkuji všem pedagogickým i 
nepedagogickým pracovníkům školy za 
práci, kterou celý minulý školní rok odvá-
děli a přeji jim do nového školního roku 
hodně síly, energie a optimismu, který 
budou moci předávat dál.

Dětem přeji, aby si začínající školní rok 
moc užily, a aby byl pro ně co nejvíce pří-
nosný.

Některé nové vybavení školní družiny

Socha Terézy Novákové před a po restaurování
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A co nás čeká tento rok?
Asi všichni z Vás zaznamenávají v 

médiích informace o „reformě školství“, 
která umožní od 1. 9. 2016 tzv. inkluzi 
dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami (SVP). Naše škola děti se SVP už 
vzdělává a je pravda, že jich každý rok 
přibývá. Nám proto nedělá starost vlastní 
práce s těmito dětmi, ale spíše formální, 
administrativní a organizační komplikace, 
které ministerstvo školství (MŠMT) v 
souvislosti s touto reformou připravilo a 
to, že vše probíhá s minimální finanční 
podporou.

V této souvislosti bych zde velice rád 
vyzdvihl práci asistentek, které nám nejen 
při vzdělávání dětí se SVP hodně pomá-
hají. Situace s asistentkami, resp. s asis-
tenty pedagoga, je typický příklad toho, 
jak se MŠMT (ne)stará o věci, které by 
mělo zajišťovat a financovat. Přestože 
máme několik dětí, které mají z peda-
gogických poraden doporučené (přede-
psané) asistenty pedagoga, tak dostaneme 
z MŠMT finance cca na čtvrtinu z nich. 

Tyto asistenty pedagoga pak vykoná-
vají kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, 
většinou z řad učitelů. Protože ale po-
třebujeme asistentů víc, tak jsme si našli 
možnost přes úřad práce, který poskytuje 
dotaci na financování pracovní pozice, 

„asistent“ pro lidi, které má v evidenci 
delší dobu. Přestože tyto asistentky byly 
pedagogicky nekvalifikované, tak nám 
byly hodně prospěšné, některé u nás pra-
covaly již tři roky a osvědčily se a za tu 
dobu získaly mnoho zkušeností. Letos 
úřad práce změnil podmínky přidělování 
těchto dotací, takže nám již nedá opa-
kovaně stejné asistentky, ale budeme mít 
úplně nové. Je to nepříjemné jak pro asi-
stentky, které musí odejít, tak pro nové 
asistentky, které se musí nově zapracovat, 
ale hlavně pro děti, které si budou muset 
zvykat na nové lidi.

Nakonec bych zde rád zmínil ještě dvě 
důležité věci, které nás tento školní rok 
čekají. Jedna z nich je příprava projektu 
a žádosti o dotace na dokončení přístavby 

školy. V těchto dnech má být vydána Vý-
zva č. 58 – Infrastruktura základních škol, 
která je zaměřena na stavby, stavební 
úpravy a vybavení odborných učeben pro 
komunikaci v cizích jazycích, práce s di-
gitálními technologiemi, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory a dále na ře-
šení bezbariérovosti škol. Název projektu 
pro získání dotace je: Dostavba pavilonu 
odborných učeben ZŠ Proseč a kromě 
výše zmíněných odborných učeben by v 
přízemí budovy měly být již dlouho po-
strádané šatny pro 2. stupeň školy a také 
šatny a sociální zázemí pro budoucí spor-
tovní halu.

Sportovní hala Proseč je druhá záleži-
tost, kterou budeme tento rok s městem 
připravovat a řešit. Oba projekty resp. in-
vestiční záměry posvětilo na svém jednání 
17. 8. 2016 zastupitelstvo města.

Mgr. Josef Roušar, 
ředitel ZŠ a MŠ Proseč

Emaily, které potěší
Před rokem v květnu skončila soutěž "Malá Proseč Terézy 

Novákové" a pan učitel Mgr. Zdeněk Pecina obdržel tento 
email:

„Dobrý den, pane učiteli, chci Vám i celému týmu MPTN 2015 
poděkovat za úchvatný program slavnostního vyhlášení a ocenění 
mladých autorů. Byl to velmi povzbuzující zážitek i poté, co jsme 
si prohlédli Vaši školu a zjistili, jak se aktivně 
podílíte na rozvoji dětiček v mnoha směrech a 
pořádajících akcích. Ještě, že takové školy existují, 
mělo by jich být více!

Fotografie z X. ročníku jsem odeslala na ře-
ditelku naší ZŠ v Praze 6, budou vloženy na 
webové stránky.

Děkuji i za naši malou Beátku, v předchozí 
ZŠ, kterou navštěvovala v uplynulých ročnících, 
si prožila i nepěkné chvilky a na současné škole, 
kde je pouze pár měsíců, zazářila ihned jako li-
terární hvězdička.

Mějte se hezky a i Vám osobně přeji mnoho 
úspěchů a spokojenosti se žáčky.

Maminka Beátky Tučkové
Jolana Pastorová“

Letos v květnu po roce nám přišlo pokračování tohoto 
emailu:

„Dobrý den, vážený pane učiteli, zdravím Vás po roce do jarní 
rozkvetlé Proseče a chci se s Vámi podělit o radost z dceřina úspěchu 
a současně ještě jednou poděkovat Vám a Vaší škole, která loni po-
řádala literární soutěž MPTN, v níž byla dcera (Beáta Tučková) 

oceněná.
Úspěch ve Vaší soutěži Beátce velmi pomohl v 

motivaci dále tvořit a rozvíjet se správným směrem. 
Protože je v 5. ročníku (byla v soutěži téměř nejmenší 
a nejmladší), uvažovali jsme o osmiletém gymnáziu 
a ono se povedlo! Dcera je přijata a diplom ze soutěže 
k přijetí významně přispěl. Současně se stala členkou 
Dětské Mensy, ačkoliv v matematice v prvních roč-
nících ZŠ nijak nevynikala. Překonala řadu obtíží, 
potýkala se i se šikanou (paradoxně když byla slabší 
a když začala být úspěšná) a nyní se těší na gymná-
zium a nové kamarády. Na letní dětský tábor s Men-
sou, který probíhá ve Zderazi, se už nedostala, tak 
snad se ve Vašem pěkném kraji ukážeme příští rok.

Přeji Vám a Vaší škole i městečku hodně radosti a 
úspěšných dní a hodně spokojených dětí.

Mgr. Jolana Pastorová“
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Slovo vedoucí učitelky mateřské školy
Přestože jsme loňský školní rok neza-

čínali bez problémů, myslím, že se nám 
podařilo pro děti vytvořit příjemné a mo-
tivující prostředí. Celý kolektiv přispěl 
svým dílem k pestrému a zajímavému 
programu v naší mateřské škole. Proběhla 
celá řada povedených akcí, např. Sněhu-
láková mánie, Čarodějný den, oslava Dne 
dětí za účasti rodičů na školní zahradě, 
školní výlet do indiánské vesničky Voch-
tánka u Potštejna a také pasování před-
školáků na školáky. Nesmím opomenout 
ani na menší akce, které jsme pro děti 
připravovali průběžně celý rok. Přínosem 

pro děti je také několik kroužků fungují-
cích v naší školce.

V neposlední řadě je nutné podotk-
nout, že nový nábytek a vybavení tříd a 
pracovny pro vedoucí učitelku dal „novou 
tvář“ naší školce.

Spojení mateřské školy se základní ško-
lou přineslo i další pozitivní změny. Ote-
vřely se nám další možnosti spolupráce. 
Získali jsme nové kolegy a kolegyně a 
především vznikla větší propojenost na-
šich malých dětí s velkými školáky, která 
je důležitá při vstupu dětí do školy.

Závěrem bych ráda poděkovala zřizo-
vateli městu Proseč, panu řediteli Josefu 
Roušarovi, všem zaměstnancům MŠ i 
ZŠ, rodičům a všem ostatním, kteří při-
spěli jakoukoliv pomocí naší škole a tím 
pomohli ke zvýšení úrovně předškolního 
vzdělávání v našem městě. Konkrétně 
bych ráda poděkovala Evě a Františku 
Skalníkovi, kteří nám fotili různé školní 
akce a fotografie na tablo. Paní Halam-
kové a klubu seniorů děkuji za vyrobení 
krásného loutkového divadla. 

Pavla Černá, DiS., 
vedoucí učitelka MŠ 

Některé nové vybavení mateřské školy

Pracovna vedoucí učitelky mateřské školy
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CHOVATELÉ  PŘIPRAVUJÍ  TRADIČNÍ  POSVÍCENSKOU  VÝSTAVU

Program výstavy:
Sobota 24. září:                                                                                            
dopoledne - posuzování zvířat bez účasti veřejnosti                    
12.00 – otevření výstavy pro veřejnost, výtvarná soutěž pro 
děti „Nakresli nejhezčího kohouta“                                                      
15.00 - kreslířská show pro děti - Jan Honza Lušovský                
16.00 - vyhodnocení výtvarné soutěže,  ocenění nejlepších

Neděle 25. září:                                                                                
9.00 - otevření výstavy pro návštěvníky                                  
15.00 - slavnostní vyhlášení výsledků výstavy, předání po-
hárů a čestných cen, vyhlášení soutěže „O pohár starosty 
města Proseč“ - pro nejlepšího kohouta prosečského chova-
tele
16.00 – ukončení výstavy

Doprovodné akce výstavy pro děti i dospělé
Jan Honza Lušovský – zahájí svou 

kreslířskou show v 15 hodin. Již před tím 
(a i potom) mohou děti s rodiči nakres-
lit obrázek nejhezčího kohouta. Po dvou 

letech se tak výtvarník Honza opět bude 
věnovat našim dětem  a naváže tak na 
úspěšné vystoupení v sokolovně,  které 
všechny účastníky velice upoutalo!

Po celou dobu výstavy je pro návštěv-
níky připraveno chutné občerstvení, bo-
hatá tombola a možnost nakoupení chov-
ných zvířat. 

Muzeum historické radiotechniky
Součástí výstavy bude i expozice ra-

diových přijímačů z 30. let minulého 
století. V historické muzeum se promění 
jedna z místností obecního domku v Zá-
boří, hned naproti Rychtářových sadů. 

Zajímavá expozice bude doplněna ukáz-
kou pažeb zbraní a dalších výrobků pro-
sečské firmy rodiny Klinských.  Pro vstup 
na tuto expozici bude platit vstupenka z 
výstavy zvířat.  Neváhejte proto a přijďte 

si prohlédnout ojedinělou a unikátní 
sbírku radiotechniky  a ocenit i krásu 
dřeva a práce vystavených pažeb lovec-
kých a sportovních zbraní.  

Chovatelé připravují kroužek pro děti     
Ve spolupráci se základní školou zahájí od podzimu pro-

sečští chovatelé kroužek mladých chovatelů. Budou se scházet 
i na místních farmách a čerpat základní vědomosti z chovu 
zvířectva. Lektory budou zkušení chovatelé v odbornostech 
akvaristika, teraristika, exotické ptactvo, drůbež, králíci, ho-
lubi a hospodářská zvířata. Součástí budou občasné návštěvy 
chovatelů a výstav. Bližší informace podá Jiří Herynek, email:  
jiri.herynek@email.cz. Přihlášky obdrží děti ve škole, případně 
se přihlaste přímo na uvedeném emailu.

Jiří Herynek
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Turnaj v malé kopané pro žáky ZŠ Proseč
Pro zpestření konce školního roku 

připravili členové a trenéři FK Proseč 
pro žáky základní školy turnaj v malé 
kopané. Ve středu 22. 6. 2016 se za krás-
ného slunečného dne fotbalové hřiště 
zaplnilo natěšenými dětmi. Turnaje se 
zúčastnilo rekordních 110 hráčů, z toho 
jedno mužstvo ze ZŠ Nové Hrady. Pro 
účastníky bylo připraveno občerstvení a 
ocenění za jejich výkony. Všichni obdr-
želi medaile a sladkou odměnu, točenou 
zmrzlinu, od FK Proseč. Hlavním part-
nerem turnaje pro žáky základní školy 

bylo město Proseč a Základní škola a 
mateřská škola Proseč, dále turnaj fi-
nančně podpořily firmy: Stavebniny 
TRESK; DIPRO, výrobní družstvo 
invalidů Proseč; ERGOTEP, druž-
stvo invalidů Proseč; BPK, spol. s r.o.; 
SANTÉ - výroba s.r.o.; PP-GROUP.
cz s.r.o.; Hotel Hornička a restaurace  U 
Toulovce. Turnaj byl nejen zpříjemně-
ním posledních dnů školního roku, ale 
také výzvou pro nadějné hráče, aby se 
aktivně zapojili ve fotbalovém klubu.

FK Proseč
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Turnaj v malé kopané „O pohár města Proseč“ - tradiční fotbalové klání v závěru sezóny
Týden po skončení fotbalové sezóny 

ožilo fotbalové hřiště turnajem v malé 
kopané. Deset mužstev složených z ak-
tivních fotbalistů, bývalých hráčů i příz-
nivců změřilo své síly ve dvou skupinách, 
v nichž hrál „každý s každým“. Slunečná 
a horká sobota tak byla pro mnohé 

„hodně dlouhá“, protože každé utkání se 
hrálo 2 x 13 minut. Nejlepší čtyři muž-
stva postoupila do vyřazovacího systému. 
Většinou vyrovnané souboje rozhodovali 

dva profesionální rozhodčí Vladimír 
Pala a Lukáš Prokop. Organizaci tur-
naje a občerstvení zajišťovali a připravili 
členové FK Proseč.  Dobře se bavili i 
fanoušci, kteří přicházeli během celého 
dne. 

Hlavním partnerem pořádajícího fot-
balového klubu bylo Město Proseč, které 
turnaj finančně podpořilo. Poděkování 
patří také firmám: Stavebniny TRESK; 
DIPRO, výrobní družstvo invalidů 

Proseč; ERGOTEP, družstvo invalidů  
Proseč; BPK, spol. s r.o.; SANTÉ - vý-
roba s.r.o.; PP-GROUP.cz s.r.o.; Hotel 
Hornička a restaurace  U Toulovce, kteří 
turnaj podpořili cenami pro soutěžící. 

Všem Vám děkujeme za přízeň a 
zveme Vás na první zápas mužů na do-
mácí půdě v nové sezóně 2016/2017, 
který se odehraje v neděli  28. 8. 2016 od 
17 hodin proti týmu z Cerekvice.

FK Proseč

Foto: www.mestoprosec.rajce.idnes.cz
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FOTBALOVÉ  OHLÉDNUTÍ  I ROZHLÉDNUTÍ
Začala sezona 2016/2017, do které vstupuje prosečský FK s 

několika změnami.  Mezi nimi je zřejmě nejvýraznější změna 
trenéra A-mužstva. Sedmé místo v minulé sezoně krajské I.B 
třídy rozhodně není neúspěchem. Fotbalový klub se nadále 
zaměřuje na práci s mládeží a plní i společenskou úlohu – 
uspořádal dva turnaje v malé kopané a prázdninové diskotéky 
v Rychtářových sadech. Výtěžek z nich je výraznou posilou 
finančního rozpočtu klubu.

STOLANY : PROSEČ  1 : 3                          
Rozhodně jeden z nejkvalitnějších du-

elů minulé sezony. Ve fotbalově i divácky 
vypjaté atmosféře předvedli naši hráči 
skvělý výkon. S tím se nemohli smířit do-
mácí, kteří spoléhají na exligistu Váchu. 
Utkání jasně prokázalo, že jen vyjímečné 
výkony mohou přinést úspěch na hřiš-
tích kolem Pardubic. V těchto mužstvech 
totiž nastupují zkušení hráči, kteří hráli 

ve vyšších soutěžích a užívají si fotbalu. 
Nebo mladí a fotbalově „hladoví“ adepti 
pro fotbalovou kariéru, kteří jsou v muž-
stvech „na farmě“ a chtějí se předvést. To 
vše dokazují náročná utkání v Máteřově, 
Řečanech, Ředicích či Stolanech – a le-
tos takových mužstev přibylo: Hradiště, 
Rozhovice, Srch, Sezemice či Cerekvice, 
Sruby a Zámrsk na druhé straně kraje. 

Zkrátka – v krajské I.B třídě není slabého 
soupeře. Zejména pro mužstvo jako je 
naše – stále nastupujeme pouze s proseč-
skými odchovanci a to je v okresu i v kraji 
ojedinělá rarita.  Proto bylo druhé místo 
v tabulce při přezimování velice optimi-
stické. Ač se nepodařilo udržet, patří na-
šim fotbalistům poděkování a přání, ať se 
v krajské třídě drží a udrží!

Romane děkujeme! Když v roce 2011 rezignoval 
trenér A-mužstva uprostřed soutěže, nastala složitá 
situace. Tu vyřešil příchod Romana Stibůrka, „pra-
covního“ kolegy kapitána Jardy Marka. Roman po-
ctivě držel tradici tréninků, kvalitně je vedl. Pozdější 
spolupráce s Petrem Macháčkem, hrajícím asisten-
tem, přinesla ovoce v podobě historicky druhého po-
stupu Proseče do krajské I. B-třídy. Děkujeme Ro-
manovi za poctivou práci a přejeme mu spokojenost 
a splnění všech přání v rodinném životě, kterému 
chce věnovat volný čas.

Vladimír Pala je novým trenérem A-mužstva. 
Hrával výborný fotbal ve vyšších soutěžích, přede-
vším za Litomyšl. Tam také úspěšně započal trenér-
skou kariéru, dnes je držitelem licence B. Od jeho 
působení se očekává hlavně zaujetí hráčů a fotbal, 
který se bude líbit. Ať se mu daří!

Změny zaznamenalo A-mužstvo nejen na trenérské 
pozici. Předseda klubu Petr Macháček ukončil roli hrajícího asi-

stenta a veškerou strategii vložil do rukou nového 
trenéra.  „Pokud zdraví dovolí, budu hrát a hlavně se 
chci věnovat mládeži jako trenér“ dodává jako vždy 
s úsměvem. Aktivní činnost ukončili Jirka Marek a 
Fanda Šplíchal. Zapojil se opět i odchovanec Pat-
rik Zelenka a z dorostu přišel  do A-mužstva bran-
kář Michal Novotný, ve fotbale nepokračuje Ondra 
Hromádka…  

Za FK Proseč Jiří Herynek
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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie: 
Jodi Picoult – Vlk samotář, Joy Fiel-

ding – Nebezpečná zóna, P.D. James 
– Smrt přichází do Pemberley, Eileen 
Dreyer – Hlavolam, Pavel Renčín – 
Vězněná, Lee Harris – Vražda o váno-
cích, G.R.R. Martin – Písečníci, Tom 
Clancy – Válka orlů, Roger Zelazny 

– Prokletý Dilvish, Jasutaka Cucui – 
Peklo, Ridley Pearson – Dobrodinec, 
Patricia Harman – Porodní bába od 
řeky Hope, Leah Chishugi – Dlouhá 
cesta z ráje, Debra Webb – Beze jména, 
Nicholas Sparks – Nejdelší jízda, Phi-
lippa Gregory – Bílá královna, Shirley 
Lowe – Babička 21. století, Magda 
Váňová – Ať myši nepláčou, Simona 
Monyová – Dvacet deka lásky, Lu-
děk Stínil – Osudná chyba, Melissa 
McClone – Manželský reparát (har-
lequin), Ally Blake – Odvážná dívka 
(harlequin), Nejlepší světové čtení
Naučná literatura:
Bernard Violet – Tajemný Delon, Jiří 
Mayer – Malá, ale dokonalá zahrada, 

Elmar R. Gruber - Záhady boží, Wal-
ter Jörg Langbein – Záhadné syn-
dromy, Annette Kast-Zahn – Aby děti 
správně jedly, Jak naučit děti pravidlům, 
Lucien Auger – Strach, obavy a jejich 
překonávání   
Dětská literatura:
Renáta Fučíková – Karel IV., Jiří Ka-
houn – Pidibabka z Brd, Klára Smo-
líková – Husův dům, Zuzana Pospí-
šilová – Baobaba a jiné příběhy, Olga 
Hejná – Jeď, modrý koníčku, Bohumil 
Matějovský – Čuňa, Zulu a Ferda, 
Lenka Juráčková – Kam zmizela 
Anna?

Kulturní a sportovní akce 
v Proseči a okolí

2. 9. Volejbal – 1. kolo – Proseč – Za-
ječice – hřiště za sokolovnou (tělocvična 
ZŠ) v 17 hod 

3. 9. Čtvrtý tatínkův úžasný dětský den 
– areál Záchranné stanice Pasíčka od 10 
hod

3. 9. Recitál Slávka Klecandra (kapelní-
ka skupiny Oboroh) – doporučené vstup-
né 80,- Kč - evangelický kostel v 19 hod

4. 9. Fotbal - FK Proseč - dorost I.A tří-
da - Proseč vs. Králíky - fotbalové hřiště  
v 10 hod

11. 9. Fotbal FK Proseč - I.B třída do-
spělých - Proseč vs. Starý Máteřov - fot-
balové hřiště v 17 hod

16. 9. Volejbal – 3. kolo – Proseč – Heř-
manův Městec – hřiště za sokolovnou 
(tělocvična ZŠ) v 17 hod

18. 9. Fotbal - FK Proseč - dorost I.A 
třída - Proseč vs. Sloupnice- fotbalové 
hřiště  v 10 hod

18. 9. Formanský den - XVIII. ročník - 
Borová u Poličky od 10 hod

23. 9. Volejbal – 4. kolo – Proseč – Vče-
lákov – hřiště za sokolovnou (tělocvična 
ZŠ) v 17 hod

24. – 25. 9. Výstava králíků, holubů a 
drůbeže – pořádá ČSCH Proseč – So 12 

– 17 hod, Ne 9 15 hod, Rychtářovy sady

24. 9. Kreslířská show se zvířátky – Jan 
Honza Lušovský – zábavný program 
pro děti – Rychtářovy sady v 15 hod

25. 9. Den řemesel – 9. ročník – Mu-
zeum dýmek a náměstí v Proseči od 10 
do 17 hod  

25. 9. Fotbal FK Proseč - I.B třída do-
spělých - Proseč vs. Zámrsk - fotbalové 
hřiště v 16.30 hod

1. 10. Karnevalová Martinická Olym-
piáda - karneval plný sportu a soutěží, 
s vyhlášením nejlepších masek - Restau-
race u Marešů na Martinicích od 15 hod, 
od 19 hod zábava pro dospělé

2. 10. Fotbal - FK Proseč - dorost I.A 
třída - Proseč vs. Jaroměřice fotbalové 
hřiště  v 10 hod

9. 10. Fotbal FK Proseč - I.B třída do-
spělých - Proseč vs. Choltice- fotbalové 
hřiště v 16 hod

Milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vás informoval o 

vydání mojí nové knihy „STARÉ NE-
ŘESTI ČESKÉ“. Historické vyprávění 
je doprovázeno dobovými kuchařskými 
recepty. Ochutnali jste třeba Loupežnic-
kou sladkou vepřovou, Srnčí kýtu, podle 
knížete Boleslava, Zajatecký šašlik? Tak s 
chutí do toho. Knihu si můžete stáhnout 
na portálu: elektronické knihy KOSMAS 
v rubrice novinek humoru a satiry. 

Děkuji Vám za Vaši přízeň a mohu 
Vám prozradit, že právě teď, píši novelu 
z let budování socialismu v pohraničí. 
Příběhy lidí, bohužel někdy se smutným 
koncem. Novela se jmenuje „JAK SE 
KALILA KOZÍ NOHA“

 Svatopluk Vobejda

Brigáda, přivýdělek
Hledáme spolehlivého pána na 

údržbu rozlehlé zahrady na Františ-
kách. Náplň práce: údržba sekaček a 
pracovního náčiní, sekání trávy, pletí, 
sázení, přesazování, dřevo na topení, 
péče o ovce - doplňovat vodu, liz, 
údržba plotu a další práce spojené s 
údržbou domu a pozemku. Odměna 
60,- Kč/hod., docházka min. 4 ho-
diny 3 - 4 dny v týdnu nebo dle do-
hody. V případě zájmu pošlete e-mail 
na mpcommodities@yahoo.com nebo 
volejte na tel. 602 649 069.

INZERUJTE VE 
ZPRAVODAJI

50 % sleva pro firmy z Proseče, 
prezentujte své výrobky a služby, 

zveřejnění nabídky volného  
pracovního místa zdarma.
Uzávěrka vždy 15. v měsíci, 

náklad PZ 1000 ks
Více info: www.mestoprosec.cz/obcan/

zpravodaj nebo na 468 005 030
Objednávky: zpravodaj@prosec.cz
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Španělské přísloví: Vítr a štěstí . . .  (viz tajenka)

SVĚTOVÁ
BÝVALÁ NÁPOVĚDA:

DLOUHÁ
ZVOLÁNÍ

PŘED-
OZNAČENÍ

NOČNÍZNAČKA E, TUBA, RŮ,
SYMBOL SPZ TOREA- VELIČINY

STRANA SÍRY KAS,  MAR, CHVÍLE LOŽKA MOTÝLI
VÍTĚZSTVÍ PRAHY DORA ENERGIEJAS,  RÁDA

CHEMICKÁ 11 INTENZITA 1111 KUCHYŇ. 22 1919 OZNAČENÍ

OSVĚTLENÍ NÁSTROJE DÁLKOVÉ
ZNAČKA

TUHÉ SKUP DOMÁCKY MÍRY
VANÁDU

VODY JAKUB PLEMENO

OBYVALST. BARVA JMÉNO 

NÁRODA KARET KLOKANA

VAK
DMÁCKY

HMOTA
RUDOLF

KREMACE

1212 TEMNĚ 1515 MĚŘENÍ A

ČERVENÉ REGULACE

DOMÁCKY BEZPEČN.

OTEC POKLADNA

PŘED-
33 HUDEBNÍ 55 PRODEJNÍ 1414 44

NÁSTROJ POKLADNY

LOŽKA DEŠŤOVÁ KAPROVITÁ

VODA RYBA

CHEMICKÁ
RADOSTNĚ 66 1616 POTŘEBY 88

ŘÍMSKYPŘIJÍMAT KOVBOJE
ZNAČKA

(ŽEN. ROD)
MOJI

95
DRASLÍKU

TADY MÁŠ

HUDEBNÍ 1717 NÁDOBA NA 1010 ZNAK PRO

ZNAČKA POLÉVKU ELEKTRIC.

CHEM. ZN. ŘÍMSKÁ NAPĚTÍ

JODU ČÍSLICE 5 ŘÍMSKY 10

ŽENSKÉ
99

ALKOHOL
77 1313

ŘÍMSKY
1818

JMÉNO NÁPOJE 90

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

V neděli 25. září 2016 od 10 do 17 hodin
se koná v prostorách Muzea dýmek a na náměstí

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

  Občerstvení po celý den  Všichni jsou srdečně zváni       

Dýmkaři •  

Řezbáři, betlémáři •  

Soustružené hračky •  

Trdelník •  Kremrole •  

Figurky z kukuřičného šustí •  

Klobásy •  Čabajky •  

Odlévání svíček z včelího vosku •  

Med, medovina a medová vína •  

Cínové figurky •  

Zdobení perníků •  

Keramika •  

Přírodní dekorační mýdla •  

Výrobky z ovčí vlny •  

Patchwork •

Fair trade zboží •  

11.00
Taneční skupina MitriX
13.00
Vystoupení 
skupiny historického šermu
13.15
Dětský soubor Prosečánek
13.45
Finalisté Prosečské hvězdy
14.15
Vystoupení 
skupiny historického šermu
14.30
Tři (Řebíčkovy) sestry a spol.
(hudební vystoupení prosečských muzikantů)

Slovem provází Blanka Stodolová

Klub modelářů RC TRUCKBANDA představí 

funkční modely silniční a stavební techniky 

– parkoviště u městské knihovny (kulturní dům) 

po celý den

Nositelé tradice lidových řemesel 

Dílničky pro malé i velké

Prosečtí skauti
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ZO ČSCH Borová a svaz chovatelů ČMBK pořádají

FORMANSKÝ  DEN
XVIII. ročník

      18.září 2016 v Borové u Poličky
     od 8hod. zápis koní, v 10hod. slavnostní zahájení

Připravený je pro Vás bohatý program:
westernová soutěž 
vozatajský parkur

soutěž v kládě
těžký tah 
dostihy 

a spousta dalších soutěží i ukázek dovedností koní a jezdců.
Zváni jsou všichni majitelé, chovatelé a milovníci koní.Zváni jsou všichni majitelé, chovatelé a milovníci koní.

Vstupné dobrovolné.
      


