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Pardubický kraj ocenil tradici 
výroby dýmek na Prosečsku
Mezi veřejností je možná v menší 

povědomosti skutečnost, že se Pardu-
bický kraj intenzivně věnuje mimo jiné 
i podpoře nemateriálního kulturního 
dědictví v rámci své oblasti. Jedním z 
konkrétních počinů je vytvoření Se-
znamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury Pardubického kraje. 
Nemateriálním statkem v oblasti tra-
diční lidové kultury je v této souvislosti 
chápán nejen dosud živý obyčej, ale 
například i znalost tradičních řemesl-
ných postupů.

Jevem zapsaným do Seznamu nema-
teriálních statků tradiční lidové kul-
tury Pardubického kraje bylo zapsání 
technologie výroby dýmek v Proseči. 
Tomuto řemeslu se zde věnují kon-
tinuálně od první poloviny 19. století 
dosud, konkrétně pan Stanislav Baťa 
z Proseče Záboří a společnost BPK. 
Ocenění Pardubického kraje bylo pře-
dáno dne 25. září v rámci akce „Do-
žínky 2016 na pardubickém zámku  

- Tradice a řemesla v prezentaci střed-
ních škol pardubického kraje“.

Jitka Habartová, Pardubický kraj

Další dýmky máme od Kanyzy
Sbírka dýmek slavných osobností se 

postupně rozrůstá, v pátek 21. října 
nám věnoval hned dvě své dýmky 
známý český herec a dabér Jan Kanyza. 
Předání se uskutečnilo v pražské Ka-
várně Slavia. Jan Kanyza obdržel spo-
lečně s pozvánkou k nám do Proseče 
darem také dýmku „buldoga“ z proseč-
ské firmy BPK.                                jm

Proseč je díky dějinám opět středem pozornosti 
V úterý 25. října navštívily Proseč dvě 

zachráněné „Wintonovy děti“ Lady Mi-
lena Grenfell-Baines a Eva Paddock. 
Čestné občanky našeho města přijely do 
Proseče v doprovodu svých dětí a vnoučat 
na rychlou návštěvu. Prohlédly si město, 
navštívily nový pomník věnovaný židov-
ským rodinám a hrob svého otce Rudolfa 
Fleischmanna na evangelickém hřbitově. 
Celému maratónu navíc přihlíželi repor-
téři slovenské televize JOJ, kteří přijeli s 
paní Milenou a Evou do Proseče. Slo-
venská televize JOJ nyní připravuje do-
kument o výrobě pomníku věnovaného 
rodičům Wintonových dětí, pomník by 
měl stát na pražském nádraží. 

Následující den, ve středu 26. října, 
proběhla v pražském Goethe Institutu 
diskuze na téma Mannové - česká his-
torie. Iniciátorem a účastníkem diskuze 
byl dr. Ivan Pfeifer, akce se zúčastnil také 
autor posledního překladu Čarovné hory 
(původní dílo Thomase Manna Kouzelný 
vrch) Vratislav J. Slezák a režisér Jind-
řich Mann, vnuk Heinricha Manna a syn 
Ludvíka Aškenazyho. Během živého pře-
nosu vysílaného do mnoha zahraničních 
médií vyjádřil Mann občanům a našemu 
městu vděk a poděkování jménem celé 
své rodiny. Akce se zúčastnily také dcery 
Rudolfa Fleischmanna, hlavního iniciá-
tora udělení domovského práva Prosečí 
pro Heinricha a Thomase Manna, Lady 
Milena Grenfell-Baines a Eva Paddock. 
Během akce byla domluvena další spo-

lupráce se všemi účastníky a přislíbena 
jejich návštěva Proseče při veřejné besedě 
s občany. Město připravuje několik pro-
jektů připomenutí si osobností obou spi-
sovatelů i Rudolfa Fleischmanna.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Občanský průkaz vyřídíte od listopadu ve Skutči
Od listopadu bude na Městském úřadě 

ve Skutči  fungovat v rámci pilotního 
projektu MVČR pracoviště Městského 
úřadu Chrudim pro agendu občanských 
průkazů. 

Úřední hodiny v roce 2016 budou ná-
sledující: 10. listopadu, 24. listopadu., 1. 
prosince a 15. prosince, vždy od 12.30 

– do 17.00 hodin. Ve všech případech 
se jedná o čtvrtky. V roce 2017 budou 
úřední hodiny podobné, konkrétní ter-

míny zveřejníme v příštím čísle. 
Kancelář pracoviště občanských prů-

kazů bude v II. patře budovy Městského 
úřadu Skuteč, č. dveří 305. Připomínáme, 
že do II. poschodí se pohodlně dostanete 
výtahem. 

Můžete si zde vyřídit žádosti o občan-
ské průkazy téměř ve všech případech. 
Výjimkou jsou žádosti o vydání občan-
ských průkazů ve zkrácené lhůtě, tzv.

„rychlovky“, jejich vydávání není ve Sku-
tči technicky možné a žádosti, u nichž 
bude u osoby žadatele zjištěna nesrovna-
lost v údajích vedených v informačních 
systémech. Všechny tyto případy budou 
individuálně posouzeny a řešeny dále v 
součinnosti s pracovištěm v Chrudimi, 
případně přímo na pracovišti v Chrudimi.

Městský úřad Skuteč

Hamzovo dialyzační centrum 
(HDC)

Dovolte mi prostřednictvím tohoto 
článku informovat Vás o nové službě 
pro dialyzované pacienty v blízkosti 
našeho města v Luži - Košumberku. 
Přímo v areálu Hamzovy odborné lé-
čebny pro děti a dospělé bylo zřízeno 
Hamzovo dialyzační centrum (HDC).

Hamzovo dialyzační centrum 
(HDC) provozuje společnost ČAD – 
Česká aliance pro dialýzu s.r.o.

Jedná se o první superspecializované 
centrum, zaměřené na dialyzované pa-
cienty s rehabilitační péčí v České re-
publice (dialýza a odborná rehabilitace 
na jednom místě). Součástí Hamzova 
dialyzačního centra jsou dva dialyzační 
sály s kapacitou 15 lůžek. Pro veškeré 
pacienty, zejména ze spádového  okolí,  
je k dispozici nefrologická ambulance, 
která umožňuje první  vyšetření  i bez 
předchozího objednání, bez doporu-
čení odborného či praktického lékaře a 
bez čekací doby - v pondělí, ve středu 
a pátek - od 8.00 do 12.00 hod. Sa-
mozřejmostí je zajištění dopravy pro 
imobilní pacienty na první návštěvu i 
na další (plánované) kontroly v nefro-
logické ambulanci Hamzova dialyzač-
ního centra. 

Pro již dialyzované pacienty se nově 
nabízí možnost podvečerní (noční) 
dialýzy. Hlavním přínosem podvečerní 
(noční) dialýzy je maximální komfort 
pacienta s možností využití celého dne 
ke svým individuálním aktivitám. 

Stanislava Češková

Hamzovo dialyzační centrum

Areál Hamzovy odborné léčebny

Košumberk 96

538 54  Luže

T: 469 325 382 

(denně 7:30-14:00 hod.)

www.cad-dialyza.cz

Pomozte vstupem do registru dárců dřeně zachránit lidské životy
Jsem maminka 9 letého Matouška, 

který se léčí s leukémií.  Jelikož se nemoc 
Matouškovi po roce relativně úspěšné 
léčby vrátila, bude se muset podrobit 
transplantaci kostní dřeně.

Tato naše životní zkušenost mě při-
vedla k myšlence napsat pár řádků a po-
vzbudit lidi s velkým srdcem, kteří zvažují 
možnost pomáhat ostatním a ukázat jim, 
kudy se může jejich snaha ubírat. Staňte 
se dárci kostní dřeně a Vaše srdce může 
hřát pocit, že jste zachránili lidský život. 
Třeba ten Matouškův.

Stačí jen málo. Nechat si odebrat tro-
chu krve a tím vstoupit do registru dárců 
kostní dřeně.

Více informací naleznete na stránkách 
Českého národního registru dárců dřeně: 
www.kostnidren.cz/registr2014/0_registr.html

Stručně:
• dárcem se může stát osoba mezi 18 a 

35 lety 
• po online vyplnění přihlášky do re-

gistru, přijde pozvánka na odběr krve do 
dárcovského centra

• dárcovská centra: 
www.kostnidren.cz/registr2014/3_kontakty_d.html

• nezáleží na krevní skupině
• důležitý je dobrý zdravotní stav a 

žádné závažné onemocnění v minulosti

Děkuji maminka Jana
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Koutek naší kronikářky: 

Druhé desetiletí Sokola v Proseči (1900 – 1910)  
Vyznačovalo se klidnějším vývojem, 

větší odvahou a nadšením všech sokolů, 
a to vše zásluhou nových borců a hlavně 
nového starosty br. MUDr. Josefa Ku-
bíka. Ten stál v čele jednoty 38 let, zpo-
čátku jako místostarosta, od r. 1899 jako 
starosta. Narodil se v Jimramově, lékař-
skou praxi provozoval v Praze a v Proseči 
zastával místo obvodního lékaře. Volný 
čas věnoval potřebám jednoty a byl také 
jejím podporovatelem.

Jako v uplynulých letech se prosečský 
Sokol zúčastňoval všech veřejných cvičení, 
místních i v našem okolí, dále cvičení 
okrskových, župních i sokolských sletů. 
Čtvrtého sokolského sletu pořádaného  
29. června v Praze se zúčastnilo 18 bra-
tří, z nichž 15 bylo v krojích a 9 cvičilo 
na bradlech. Velmi úspěšná byla účast 13 
prosečských bratří na pátém sokolském 
sletu v Praze v roce 1907.

V období 2. desetiletí byl kladen důraz 
na vzdělávací a přednáškovou činnost. V 
březnu 1903 byl při jednotě ustanoven 

„vzdělávací odbor“, jehož členy se stali 
bratři: MUDr. Josef Kubík, František 
Chalupník, Bedřich Dudycha - učitel, 
Bedřich Kostlán a Bedřich Vávra. Před-
sedou byl zvolen Bedřich Dudycha, který 
vypracoval zvláštní řád pro tento odbor. 
Jeho členové se usnesli, aby byly pravi-
delně pořádány přednášky, na kterých 
budou přednášet hlavně bratři z učitel-
ských řad. Odbor se přičinil o to, aby se 

konečně začal psát památník sokolské 
jednoty.

První přednášku vykonal br. Dudy-
cha na téma „O původu sokolství“. Poté  
8. září 1903 promluvil na téma „Obrození 
národa českého“ profesor dr. Arne Novák 
z Prahy. V říjnu téhož roku přednášela 
spisovatelka Teréza Nováková „O rázu 
české domácnosti“. Kromě toho darovala 
pro knihovnu 50 svazků vesměs hodnot-
ných spisů. 

Pravidelné přednášky se konaly až do 
příprav na 5. sokolský slet, kdy se dala 
přednost cvičení a přednášková činnost 
ochabla.

Schůze, cvičení, přednášky a sokolské 
plesy se odehrávaly v hostinci u Štajnerů, 
po válce  v hostinci „Bosna“ v Záboří. V 
roce 1904 zakoupila jednota Faltovu cha-
lupu se zahradou s cílem vybudovat tam 
v pozdějších letech sokolovnu. Zasloužil 
se o to br. František Chalupník. Zahrada 
byla upravena na cvičiště a hned v dalším 
roce zde proběhlo okrskové cvičení.

V roce 1910 byl při Sokole zřízen „Di-
vadelní ochotnický spolek“, který měl 
zpočátku 8 členů, mezi nimiž byli Franti-
šek Chalupník, Šalomoun Kopperl, Ma-
rie Kadlecová, MUDr. Josef Kubík, An-
tonín Trkal, Jan Sodomka. Během času 
se ve spolku uplatňovali další členové, 
velké zásluhy na jeho činnosti měl An-
tonín Filipi. Nejprve se hrálo v hostinci 

„U lípy“ na dolním náměstí a prvním di-
vadelním představením byla veselohra 

„Deskový statek“.
Prosečská sokolská jednota neměla v 

tomto desetiletí jen úspěchy, ale také ci-
telné ztráty. Týkaly se dvou bratří, dřívěj-
ších starostů Sokola – Bohdana Kadlece 
a jeho syna Bohumila Kadlece. Bohdan 
Kadlec byl syn evangelického faráře v 
Proseči. Zde v roce 1846 založil rozsáhlý 
obchodní dům, který se pro svoji solid-
nost stal známým v širokém okolí. Kadlec 
jako uvědomělý a pokrokový občan byl 
zvolen v roce 1850 prvním starostou v 
Proseči a po založení Sokola byl také jeho 
starostou. Pro stáří však brzy odstoupil.
Jeho nástupcem se stal syn Bohumil. Byl 
to přímý, obětavý muž, těšil se všeobecné 
oblibě. Když se mohl těšit z rodinného 
a obchodního štěstí, byl raněn mrtvicí 
a 22. prosince 1901 zemřel.

Jeho otec Bohdan Kadlec odešel záhy 
za svým synem 24. dubna 1902.

Ze sokolské kroniky připravila  
Miluška Rejentová, kronikářka města                                                                 

 Pozor změna adresy 
Úřadu práce ve Skutči

Úřad práce České republiky – Kraj-
ská pobočka v Pardubicích, Kontakt-
ní pracoviště Skuteč oznamuje, že od  
1. 11. 2016 bude kontaktní pracoviště 
sídlit na nové adrese: Heydukova 401, 
Skuteč, 539 73 (bývalé zdravotní stře-
disko naproti fy Syntex, a.s).

Informace z Rybářského spolku Proseč 
Rybářský spolek Proseč, založený le-

tos na jaře, přivítal během léta ve svých 
řadách deset rybářů, kteří se již vydali za 
svými prvními úlovky. V současné době 
mohou rybařit na Prosečském rybníce a 
na vodní nádrži Toulovec, nedaleko re-
kreační oblasti Borka. Zábořský rybník, 
který má spolek spolu s Prosečským ryb-
níkem pronajatý od Města Proseč, musí v 
roce 2017 projít nezbytnou rekonstrukcí 
a poté bude zarybněn. Jak jsme vás již 
informovali, Prosečský rybník a vodní ná-
drž Toulovec již zarybněny byly, celkem 
bylo vypuštěno 100 kg lína, 500 kg kapra, 
250 kg amura, 150 kg bílých ryb a něko-
lik štik. Do vodní nádrže Toulovec bylo 
navíc vypuštěno 40 kg pstruha duhového 
a 20 kg pstruha obecného a do Proseč-
ského rybníka bylo navíc vypuštěno 200 
ks úhoře. Candát bude vypuštěn koncem 
měsíce října. Rybáři z okolí, kteří tak do-
sud neučinili, se mohou stát členy spolku 
(roční povolenka je bude stát 1 200 Kč a 

jednorázový členský příspěvek 3 000 Kč). 
Krátkodobé povolenky pro nečleny a pří-
ležitostné rybáře bude vzhledem k ome-
zené kapacitě rybníků možné zakoupit až 
v roce 2017. Bližší informace k členství v 
Rybářském spolku Proseč a prodeji povo-
lenek žádejte na tel. 777 109 796.

Petrův zdar! 

Mgr. Magdalena Vašíková
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Vyhrajte dárkové poukazy Tescoma v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč 
 
Již více než rok můžete v Prodejním centru Ergotep zakoupit kvalitní výrobky pro Vaši 
domácnost od oblíbené české značky Tescoma, úklidové prostředky Vileda, potraviny Hamé 
a vyměnit bombičky Sodastream. Kromě toho u nás najdete široký výběr malých a velkých 
elektrospotřebičů, které lze objednat i přes internet na www.ctyrlistek.eu. 
Dále nabízíme služby zásilkové přepravy PPL, můžete poslat svůj balík nebo si ho zde 
vyzvednout. 
 
Nyní Vás čeká příjemná novinka v podobě ÚČTENKOVÉ LOTERIE s řadou hodnotných 
cen. Jak to funguje? 
Nakupte v období od 1.10. do 14. 12. 2016 jakékoliv zboží v Prodejním centru Ergotep 
Proseč v hodnotě nad 250 Kč. Vaše účtenka s vyznačením karty Věrnostního 
programu „Tescoma to má“ bude zahrnuta do pravidelného měsíčního slosování a 
poté ještě do prémiového vánočního slosování.  
Každý měsíc získají tři šťastní výherci dárkový poukaz Tescoma v hodnotě 500 Kč. 
  
Ve vánočním slosování dne 15. 12. 2016, do kterého budou zahrnuty znovu všechny 
soutěžní účtenky kromě těch, které již vyhrály. Tři vylosovaní zákazníci získají dárkový 
poukaz Tescoma v hodnotě 1 000 Kč. 
   
Pokud ještě nejste členy věrnostního klubu „Tescoma to má“ a chcete se účtenkové loterie 
zúčastnit, rádi Vám členství na počkání zdarma zřídíme. Kromě účasti v soutěži získáte i 
stálou slevu 3% na nezlevněné zboží Tescoma, pravidelné informace o akčních nabídkách a 
také speciální nabídky pouze pro členy klubu. 
  
Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 
12.00 hodin. 
 
Těšíme se na Vás, kolektiv Prodejního centra Proseč 
 

 
 

 

Kniha o vlakových neštěstích 
V Trafice pana Mundila na proseč-

ském náměstí bude v předvánoční době 
pro čtenáře připravena nová kniha Jo-
sefa Němečka o největších železničních 
neštěstích v našem regionu. 

U Stéblové na trati Hradec Králové – 
Pardubice došlo 14. 11. 1960 ke srážce 
dvou vlaků, při níž zahynulo 119 cestu-
jících a 110 bylo těžce zraněno. Dá se 
předpokládat, že obžaloba a rozsudek k 
tragedii je v knize publikován poprvé za 
uplynulých padesát šest let od této ka-
tastrofy. Čtenáře překvapí důvod, pro 
který vlaková četa parní lokomotivy od 
Hradce Králové odjela ze stanice Stéb-
lová po 45 vteřinách pobytu v této sta-
nici nezadržitelně vstříc srážce s moto-
rovým vlakem od Pardubic.

Druhá nehoda z 24. 6. 1995 u 
Krouny na trati Žďárec u Skutče – Po-
lička znamenala smrt 19 cestujících a 4 
zraněných žen, z nichž tři byly zraněny 
těžce. V obžalobě je podrobně popsána 
situace před ujetím nákladních vozů 
ze stanice Čachnov, které se následně 
střetly s motorovým vlakem od Skutče. 
Do dnešních dnů se jedna z přeživších 
žen soudí s ČD o odškodnění.

Josef Němeček, Luže 

ERGOTEP je odpovědná firma Pardubického kraje 2016
Titul Vodafone Odpovědná firma roku 
2016 Pardubického kraje získal Ergotep, 
družstvo invalidů Proseč.

Využít svoji šanci a proniknout na tuzem-
ské a světové podnikatelské výsluní moh-
ly malé a střední firmy působící v České 
republice s nejméně dvouletou účetní 
historií a s obratem do 1,5 miliardy korun. 
Úspěch v celorepublikovém finále vede 
přes vítězství v krajském kole. Soutěž je 

jedinečná právě díky tomu, že se hledají 
ty nejlepší odpovědné firmy napříč všemi 
čtrnácti regiony České republiky.

Krajský vítěz Ergotep, d.i. v celostátním 
kole reprezentuje nejen sám sebe, ale i 
město Proseč, ze které integrační sociální 
družstvo, ač podnikající téměř ve všech re-
gionech České republiky, pochází.

Mgr. Pavlína Herynková
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Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:

Harlan Coben – Chybíš mi, Lisa Gard-
ner – Chyť mě, Sandra Brown – Nízký 
tlak, Jennifer Worth – Zavolejte sestřič-
ky, Tami Hoag – Hlubší než hrob, Pa-
tricia Cornwell – Příčina smrti, John 
Grisham – Poslední porotce, Milena 
Štráfeldová – Trestankyně, Rebecca 
James – Cena nevinnosti, Taj-ťün 
Hejzlarová – Na řece, Susan Abulha-
wa – Jitra v Dženínu, Stacey Lannert 

– Vykoupení, Danielle Steel – Na první 
pohled, Sheri WhiteFeather – Osu-
doví partneři (harlequin), Maureen 
Child - Poslední samotář (harlequin), 
Linda Goodnight – Vdavky pod jme-
lím (harlequin), Nejlepší světové čtení 
(John Grisham, Maeve Binchy, Mary 
Higgins Clark, Dick Francis)

Knihy pro děti:

Roald Dahl – Obr Dobr, Jiří Dvo-
řák – Havětník, Jiří Dědeček – Hvězdy 
pražské ZOO, Jana Šrámková – Zuza 
v zahradách, Milada Motlová – Se zví-
řátky za vrátky, Radka Dráčková – Za-
nzibar jak vyšitý, Olga Černá – Klárka a 
11 babiček, Lenka Brodecká – Hledá se 

hvězda, Marka Míková – Jonáš spěchá 
domů

Naučná literatura:

Pavel Kosatík – Jak Dubček v Mosk-
vě kapituloval, Jak z rock’n’rollu vznik-
la Charta 77, Petr Janda –Olympic 50, 
Aleš Cibulka – Nataša Gollová 2, Eva 
Večerková – Obyčeje a slavnosti, Pavla 
Horáková – Přišel befel od císaře pána, 
Gloria Nicol – Svíčky, James Lucas 

– Hitlerovy horské jednotky, Deborah 
Gray – Velká kniha o pečení,  Ladislav 
Hruška – Vaříme s Láďou Hruškou, 
Levně a chutně vaříme s Novou

Perálečtí školáci přespali ve škole
Poslední zářijový týden, předělený 

svátkem svatého Václava, si školáci v Pe-
rálci zpříjemnili projektem spojeným s 
přespáním ve škole. Každoroční projekt 

„Pod jednou střechou“, letos s podtitulem 
„Táhneme za jeden provaz“, byl zaměřen 
na zlepšení vztahů mezi dětmi, spolupráci 
a zdravé klima školy. Čtvrteční dopo-
ledne patřilo kooperativním činnostem, 
hrám, dramatizaci a povídání nejen o přá-
telství a toleranci, ale také o tom, jak se 
zachovat, když se setkáme se známkami 
šikany. Po dobrém obědě a krátkém od-
počinku jsme využili téměř letního po-
časí a skupinky žáků vyrazily na trasu s 
různorodými úkoly.  Při plnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích všichni společně 
procvičili celé tělo, smysly i mozkové zá-
vity. Po návratu byl nejvyšší čas na při-
chystání večeře. Kluci se ujali přípravy 
ohniště, holky nakrájely zeleninu a za pár 
chvil už jsme si všichni náramně pochut-
návali na gulášové polévce z kotlíku. Po 
setmění následovaly společenské hry a 
tanec a pak už se ti nejodvážnější vydali 

na noční stezku odvahy. Po šťastném 
návratu všech už nezbylo než popřát si 
dobrou noc a zalézt do spacáků. V pátek 
nás po vydatné snídani čekala další část 
programu, zaměřená na drogovou pre-
venci. Nejprve jsme si společně povídali 
o tom, na čem všem může být člověk zá-
vislý. Potom jsme se rozdělili na dvě sku-
piny. Menší děti si přečetly trochu jinou 
pohádku o Sněhurce, kterou zlá královna 
neotrávila jablkem, ale tím, že ji naučila 
kouřit. Starší děti shlédly video a povídaly 
si o závislosti na tabáku a alkoholu. Celý 
projekt jsme zakončili vybarvením spo-
lečné planety. Každý vyzdobil svůj dílek 
puzzle tím, co má rád a co ho vyjadřuje. 
Po složení vznikla krásná barevná planeta, 
která nám bude celý rok připomínat, že 
i když jsme každý jiný, patříme k sobě a 
musíme umět táhnout za jeden provaz.

    Za ZŠ a MŠ Perálec 
Mgr. Jana Vimrová

Kulturní 
a sportovní akce 

v Proseči

6. 11. Fotbal – FK Proseč – krajská  I.B 
třída dospělých – Proseč vs. Staré Hra-
diště – fotbalové hřiště ve 14 hod.

7. 11. Prosečský dýchánek – hostem bude 
Ondřej Kobza, kavárník, autor nápadu 

“Piana na ulici” – Stará evangelická ško-
la v 18 hod.

15. 11. Beseda s PhDr. Mgr. Miladou 
Nádvorníkovou na téma VZDOR – 
Rodinné centrum Mikeš v 16 hod.

24. 11. Prosečský dýchánek – hostem 
bude herec Stanislav Zindulka – Stará 
evangelická škola v 18 hod.

26. 11. Mikulášské žerty s anděly a čer-
ty - pořádá Klub Hnízdo Proseč a město 
Proseč - náměstí v Proseči v 15 hod.

30. 11. Adventní koncert – Jiří Kabát 
viola, Daniel Jun klavír – na programu: 
C. Ditters, F. Liszt, F. Kreisler, J. Brah-
ms a další - evangelický kostel v 17 hod.
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Podzimní hrátkobraní 2016
aneb dýně, dýně a zase dýně…

V sobotu 15. října jsme se po prázdni-
nové odmlce opět sešli v Rychtářových 
sadech tentokrát na nové akci s názvem 
Podzimní hrátkobraní. Nápad se v na-
šich hlavách zrodil již mnohem dříve, a 
tak návštěvníci našich dubnových čaro-
hrátek obdrželi sazeničky dýně, které si 
doma zasadili, vypěstovali a nyní se přišli 
pochlubit se svými dýňovými výtvory. Po 
celých sadech tak bylo k vidění spoustu 
různých „dýňáků“.

Podzimní sklizeň nabízí kromě dýní i 
spoustu jiných dobrot, které se dají hojně 
využít, a tak jsme tentokrát jako dobro-
volné vstupné zvolili možnost donést 
nějakou svou oblíbenou „podzimní po-
choutku“. Na naší ochutnávkové tabuli 
tak nechyběla výborná dýňová polévka, 

dýňový džus, jablečné a dýňové muf-
finy, cuketové, jablečné i dýňové koláče, 
jablíčka v župánku i pyžámku, mrkvový 
dort či jablečné růže. Ochutnávky byly, 
k naší radosti, natolik důkladné, že po 
skončení akce zbyly na stolech pouze dro-
bečky…

Pro děti byla opět připravena soutěžní 
stanoviště, na kterých si zaskákaly slalom 
v pytli mezi houbami, nasbíraly do koše 
brambory, projely slalom s řepou na ko-
lečku, poznávaly plody z podzimní za-
hrádky či postavily pyramidu z jablíček. 
Nechyběly ani dílničky, kde si děti mohly 
vyrobit zvířátka z kaštanů, namalovat svůj 
květináček, ozdobit vázičku, vydlabat 
dýni, vyrobit skřítka „podzimníčka“ nebo 
lampion na chystaný Průvod světlušek. 

Pro děti jsme zahrály i malou pohádku o 
zvířátkách „Dobře je mít chalupu“.

Pokud vás zaujalo něco z našich ochut-
návek a rádi byste získali recept, sledujte 
naše facebookové stránky Klub Hnízdo 
Proseč, kam recepty vyvěsíme. Případně 
si o konkrétní recept můžete napsat na 
email klubhnizdoprosec@seznam.cz a my 
vám je zašleme.

Děkujeme vám všem, kteří jste donesli 
svého „dýňáka“ nebo nějakou podzimní 
pochoutku i vám, kteří jste jen přišli a 
strávili s námi příjemné odpoledne. Tě-
šíme se na další setkání, které plánujeme 
na první adventní neděli 26. listopadu, při 
akci nazvané Mikulášské žerty s anděly a 
čerty…

Maminky z klubu Hnízdo Proseč
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ZÁŘÍ 2016 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 

HROŠIÁDA 2016 
Dne 27. září jsme se zúčastnili Hrošiády 
v Hrochově Týnci. Soutěžili jsme ve 2 ka-
tegoriích, mladší a starší, v 5 disciplínách: 
běh na 200 metrů (mladší), 400 metrů 
(starší), běh na 60 metrů, hod kriketovým 
míčkem a granátem, skok do dálky z mís-
ta a s rozběhem, štafeta 4 x 60 metrů. Bylo 
to velmi náročné, nakonec jsme se umístili 
na 3. místě starší a mladší na krásném 5. 
místě. Bylo to fajn. Kristýna Třasáková

GO PROGRAM 
Ve dnech 5. - 9. září se žáci 6. tříd zúčast-
nili GO programu. Jak se jim tam líbilo, 
si můžete přečíst od Terezky Tobiášové z 
6. A.

Budu vám vyprávět o našem ,,Go progra-
mu“, který se konal od 5. 9. do 7. 9. 2016. 
První den jsme odjeli autobusem do Před-
hradí a odtud jsme šli pěšky údolím Ka-
blaní do tábora Barrandov. Cestou jsme 
trochu zmokli. V táboře jsme si nejdříve 
vybalili a šli jsme na oběd. Po hodině po-
ledního klidu jsme měli první hru. Hráli 
jsme ji ve skupinkách. Byla náročná na 
přemýšlení. Nakonec téměř všichni došli 
k tajence. Po hře jsme šli do lesa na klestí, 
abychom si k večeři mohli opéct špekáčky. 

Večer jsme hráli hru pod názvem ,,Liška“ 
a potom jsme šli spát. 

Druhý den ráno hned po snídani jsme šli 
do klubovny, kde na nás čekaly paní uči-

telka Hana Mrkosová s naší novou psy-
choložkou paní Ivanou Košňarovou. Obě 
za námi přijely, aby nám společně připra-
vily pár her, díky nimž jsme se měli lépe 
poznat. Další hra se jmenovala ,,Kůň a 
rytíř“. Navečer jsme se všichni sešli v klu-
bovně a počkali jsme, až se setmí. Mezitím 
nám učitelé připravili noční hru. Rozdělili 
jsme se do čtyř skupin a každý si vymyslel 
své jméno a bojový pokřik. Po cestě jsme 
museli plnit různé úkoly a nakonec jsme 
všichni dostali odměnu. Další ráno jsme 
se sbalili, uklidili chatky a vydali se na ces-
tu zpátky do Proseče. Na ,,Go programu“ 
se mi líbilo a možná bych tam zůstala i 
déle. Tereza Tobiášová
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PO STOPÁCH BOŽENY 
NĚMCOVÉ 

Ve čtvrtek 29. září se žáci 8. třídy společně 
s několika žáky 7. třídy zúčastnili celoden-
ního projektového dne „Po stopách Bože-
ny Němcové“.  

Když jsme kolem 9. hodiny přijeli do Čes-
ké Skalice, u Muzea Boženy Němcové nás 
přivítala socha Barunky. V muzeu nám 
paní průvodkyně vyprávěla o životě, díle 
i rodině Boženy Němcové. Muzeum bylo 
spojené i s Muzeem textilu, kde jsme se 
dozvěděli mnoho nového o historii výroby 
látek. 

Další zastávka byla ve škole Barunky Pan-
klové. Viděli jsme prostředí, ve kterém se 
učila, i některé staré školní pomůcky. Také 
jsme se dozvěděli, že se známkovalo i 
šestkou! Následovala 3 km procházka na 
zámek Ratibořice, kde jsme si prohlédli 1. 
patro zámku se zajímavým výkladem. 

Pan průvodce nás poté vzal na Rudrův 
mlýn, Staré bělidlo a k Viktorčinu splavu, 

kde jsme se dozvěděli, jak to bylo s Vikto-
rkou doopravdy. 

Ze získaných materiálů nyní zpracujeme 
prezentace. 

Účastníci projektového dne

ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU 
PRO 2. STUPEŇ 

V pátek 30. 9. 2016 proběhl tradiční závod 
„Lesní krajinou během či na kole“. Za krás-
ného slunečného dne ke svému závodu 
nastoupili nejprve cyklisté, kteří se utkali 
na trati dlouhé asi 7 km. 22 chlapců a dí-
vek svoji trať absolvovalo ve svižném tem-
pu. Mezi chlapci zvítězil Jakub Hledík (8. 
tř.) a mezi děvčaty Andrea Tulachová (6. 
A). Všichni závodníci dorazili do cíle, jen 
dva museli vzdát kvůli technickým pro-
blémům a dva závodníci dlouze bloudili 
(F. S. + J. K.). Pak už na trať vyráželi běžci 
podle jednotlivých věkových kategorií. Na 
trati dlouhé necelé 2 km kluci i děvčata 
prokázali dobrou fyzickou kondici. Závě-
ry závodů v jednotlivých třídách byly do-
sti dramatické. Mezi žáky 6. tříd zvítězili 
David Sodomka (6. B) a Eliška Lehká (6. 

B), mezi žáky 7. tříd zvítězil Andrej Češka 
a Šárka Hurychová, nejlepší mezi žáky 8. 
třídy byli Pavel Soukal a Natálie Rychová. 
Mezi děvčaty z 9. tříd zvítězila Anežka 
Sílová (9. B). Chlapci pojali akci rekreačně 
a vítěz nebyl vyhlášen. Závodů se zúčast-
nilo celkem 22 cyklistů a 70 běžců. 

Díky patří také žákům, kteří se podíleli na 
závodech jako rozhodčí na trati. 

Mgr. Jan Stodola 

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 

ŠOTEK NA 1. MÍSTĚ! 
 

Ve středu 5. října se v Chrudimi uskuteč-
nilo slavnostní vyhlášení výsledků krajské-
ho kola soutěže O nejlepší školní časopis. 

O tom, že jsme vyhráli 1. místo, jsme vě-
děli už od května, ale předávání diplomů 

bylo několikrát z technických a organi-
začních důvodů přeloženo. 

Konečně jsme se tedy dočkali! Se zástupci 
ostatních redakcí jsme se v 17 hodin se-
šly v budově Městského kina v Chrudimi, 
kde jsme za redakci Šotka převzaly krásný 
diplom za 1. místo, ,,nafasovaly“ drobné 
pozornosti pro své kolegy z redakce a také 
zhlédly film Kandidát. Film poukazuje na 
velkou moc médií, která manipulováním 
s událostmi mohou ovlivňovat celý svět, a 
také na to, že v dnešní době jsou nejcen-
nějším zbožím právě informace.

Film nás velice zaujal a celé slavnostní 
předávání tak bylo zajímavě zakončeno. 

Naše redakce postoupila do celostátního 
kola soutěže, tak nám držte palce! 

Za redakci: Nela Doležalová,  
Marcela Košnarová, Lucie Lacmanová
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KAMARÁDI ZE ŠKOLKY
Lidi, buďte všichni kamarádi! A mějte se 
taky rádi!

ZPÍVÁME SI PRO RADOST
Malí zpěváčci se i v letošním roce budou 
scházet při veselém zpívání. Věříme, že 
hlásky Cvrčků opět rozveselí své poslu-
chače a přinesou všem radost.

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Jak to bylo s kohoutkem a kam až musela 
dojít slepička? To se děti nejen dozvěděly, 
ale hlavně si upravený příběh s radostí za-
hrály. Nejveselejší částí prožitkového do-
poledne bylo určitě dojení koz. Kohoutek 
v samém závěru příběhu dostal kozí mlé-
ko, studánka vlivem sucha totiž vyschla.
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„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Chlapeček si v knížce prohlíží jezevce a 
ptá se kamaráda: „Nevíš, jestli smrdí jeze-
vec?“

Kamarád mu radí: „Zeptej se pana učitele, 
ten zná každýho, kdo smrdí!“

Holčička si prohlíží rybičku a komentuje: 
„Jé, byba!“ Chlapeček ji ihned opraví: „To 
není byba, ale hyba!“

Za MŠ Libor Michálek

DEN SENIORŮ
Na úterní odpoledne 4. října jsme pozvali 
seniory a jejich vnoučata, aby společně s 
námi oslavili svůj svátek hravou formou. 
Připravili jsme pro ně dílničky se zají-
mavou náplní a kavárničku s pohoštěním. 
Všichni jsme si to báječně užili.
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zIJME V CISTe A
ZDRAVe PROSECI
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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 telefonu 468 005 030

Objednávky: zpravodaj@prosec.cz

Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo stomatologické služby Poznámka
Listopad 5.11. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64

6.11. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
12.11. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
13.11. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
17.11. Čtvrtek-státní svátek MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
19.11. Sobota MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko
20.11. Neděle MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko
26.11. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
27.11. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

Prosinec 3.12. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
4.12. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
10.12. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
11.12. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
17.12. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec 81
18.12. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec 81
22.12. Čtvrtek MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
23.12. Pátek MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
24.12. Sobota - Štědrý den MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
25.12. Neděle - 1.sv.vánoční MUDr. Mário Votruba Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
26.12. Pondělí - 2.sv.vánoční MUDr. Petr Foltan Herálec 81
27.12. Úterý MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
28.12. Středa MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
29.12. Čtvrtek MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
30.12. Pátek MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
31.12. Sobota MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko
1.1.2017 Neděle - Nový rok MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386

Stomatologické služby jsou od 9.00  do  13.00 hodin.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

R o z p i s   s l u ž e b   s t o m a t o l o g ů

- PNEUSERVIS
- NOVĚ SERVIS A OPRAVY KLIMATIZACÍ
- opravy podvozku vozidel
- diagnostika, opravy a seřízení motoru
- autoklempířské a autokarosářské opravy 
- seřízení geometrie náprav
- opravy brzdových systémů
- příprava vozů na STK
- výměny autoskel
- certifikovaná montáž tažných zařízení
- opravy startérů a alternátorů
- veškeré mechanické opravy 

více na : tel.: 607 934 690, 721 040 792, 604 537 842
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Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na 
 

 
 

KANČÍ HODY 
 

ve dnech 18.11. - -20.11. 2016 
 

 
 
kančí svíčková   
kančí guláš 
kanec se šípkovou omáčkou 
pečená kančí žebra a další kančí speciality 

 
 
 

V sobotu ve 20:00 posezení s živým hudebním doprovodem. 
Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149. 

 
 

 

Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na 
 

 
 

SVATOMARTINSKÉ HODY 
 
 

ve dnech 11.11. – 13.11. 2016 
 

 
 
Svatomartinské menu:  
husí paštika 
husí kaldoun 
svatomartinská husa 
svatomartinské víno 

 
 
 

 
Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149. 

  
  

Dalajlámův citát: „Že nedostanete v životě vždy to, co chcete, je  (viz tajnka)“

ZKRATKA TISKOVÁ AKČNÍ
PRVNÍ DÍL

NÁPOVĚDA:

POSLEDNÍ ŘÍMSKYSLANGOVĚ POLSKÁ ZNAČKA ALSO, AP, RH,
IMAGINÁR. AGENTURA VÝKON

TAKÉ TISKOVÁ MOBILNÍCH TAJENKY ORRO, RMHV, ZE STA 1001 ESKO ŠEŘÍKY
JEDNOTKY USA FOTBAL.

KANCELÁŘ TELEFONŮ MÁKS, IBM, 

NEJVYŠŠÍ
ASIJSKÝ CHEM. ZN. TEXTOVÁ RUSKÉ

TUR DUSÍKU ZPRÁVA PÍSMENO V
SOPKA

SOUŠ OZNAČENÍ NOČNÍ PŮLITI
FILIPÍN

V MOŘI DOBY VIDINY POLENO

ROČNÍ
BÁJE

ZKR. ŘÍZENÉ

ENERGIE

OBDOBÍ PODNIK V RUSKÝ

PROSTĚJOV SPORTOV.

ŇADRA HEZKÝ
ROZHRANÍ

MEZI POLI

PRACOVNÍ NĚMECKY OZDOBA

ZAMĚŘENÍ TAKŽE LUSTRŮ

CHEMICKÁ
ČÁST DOTAZ NA ZEL. MÍSTA

PLUHU KONÁNÍ V POUŠTI
ZNAČKA

ČS.  VÝVOJ PODNIK VE BÝV. POD.
KYSLÍKU

SOFTWARU VEL. BÍTEŠI V PROSEČI

CHEMICKÁ
ZATEMNĚNÍ

YPSILON
DOMÁCKY

SLOVENSKYOKEN EVA
ZNAČKA

KREVNÍ ZKRATKA MODEL JÍL
BISMUTU

FAKTOR ÉČKA AUTOBUSU

DRUHÝ DÍL

TŘETÍ DÍL

TAJENKY

TAJENKY CHEM. ZN.

DRASLÍKU

TYP KOVOV ZNAČKA
ZNAČKA ZNAČKA

RÁMEČKŮ FYZIKÁLNÍ
POTRAVIN. RUSKÉHO

POD SPZ JEDNOTKY
DOPLŇKŮ LETEDLA

MOTOREK OERSTED

Pro Prosečský zpravodaj sestavili manželé René a Marie Čáslavských 


