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Nezapomeňte navštívit akce v Proseči:

Taneční bál 
pátek 13. 2. 2015, 19.30 hod., sokolovna 

Dětský karneval 
sobota 21. 2. 2015, 13 hod., sokolovna

Jiří Bouška novým čestným 
občanem Proseče

Na posledním jednání 16. prosince 
2014 schválilo zastupitelstvo města v 
novém složení udělení čestného ob-
čanství  pro Jiřího  Boušku za jeho 
sportovní úspěchy a skvělou repre-
zentaci nejen České republiky v za-
hraničí, ale také místa odkud pochází 
a kde vyrůstal.

Jiří Bouška je pětinásobný pa-
ralympijský medailista (Athény, 
Peking, Londýn), šestinásobný Mistr 
světa a mnohonásobný Mistr Evropy 
v silniční a dráhové disciplíně.

Zařadil se tak po bok čestných ob-
čanů - T. G. Masaryka, Václava Klo-
fáče, Aloise Jiráska, Antonína Trkala, 
Edvarda Beneše, Václava Vojtěcha 
Tošovského, Rudolfa Fleischmanna, 
Evy Paddock a Mileny Grenfell-

-Baines.
Radek Šenkýř, radní města

Masopustní průvod Záboří 
sobota 14. 2. 2015, 10 hod., Rychtářovy sady

Lidická hrušeň bude vysazena v Proseči
Park Gen. Svatoně a kpt. Sošky na 

Pasekách prošel v loňském roce výraznou 
proměnou. V rámci projektu Regenerace 
zeleně města Proseče financovaného z  
Operačního programu Životní prostředí 
byla provedena úprava zeleně včetně nové 
výsadby. Změna k lepšímu je pro návštěv-
níky vidět na první pohled. Na podzim 
byla provedena generální oprava památ-
níku v parku za finanční podpory Pardu-
bického kraje. Následovalo umístění lavi-
ček a výměna parkového osvětlení.

Letos nás čeká další významná událost, 
v neděli 1. listopadu 2015 bude vysazena 
v parku dceřiná hrušeň Památné Lidické 
hrušně. Lidická hrušeň přežila jako je-
diný strom a němý svědek vyhlazení 
Lidic nacisty 10. června 1942. Naroubo-
vaný strom hrušně, kterých je zatím v celé 
republice pouze 6, bude vysazen v rámci 
pietní akce 71. výročí od úmrtí generála 
Josefa Svatoně a kapitána Eduarda Sošky.

Miloslav Hurych, místostarosta

Proseč navštívila první dáma republiky
Ve středu 14. ledna 2015 navštívila 

Proseč první dáma republiky paní Ivana 
Zemanová. Stalo se tak u příležitosti ná-
vštěvy prezidentského páru v Pardubic-
kém kraji. Během návštěvy města si pro-
hlédla výrobu dýmek v místní firmě BPK 
a jedinečnou expozici Muzea dýmek. 
První dámu doprovázela během návštěvy 
náměstkyně hejtmana Pardubického 
kraje Jana Pernicová.

V posledních čtyřech letech Pardubický 
kraj opakovaně podpořil péči o sbírkové 
předměty našeho muzea. V letošním 
roce máme připravený projekt rozšíření 
Muzea dýmek o další místnost, nový pro-
stor nabídne možnost vystavení cenných 
dokumentů a předmětů z historie města. 
Na projekt je vydané již stavební povolení 
a na realizaci byla podána žádost o dotaci.

Jan Macháček, starosta

Hasičský ples 
sobota 21. 2. 2015, 20 hod., sokolovna
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Pokladna Městského úřadu Proseč:
Pondělí:  8.00 - 11.00
    12.30 - 17.00
Úterý:   8.00 - 11.00
Středa:   8.00 - 11.00
    12.30 - 16.00
Pátek:   8.00 - 10.00 
Kontakt: pokladna@prosec.cz,
   tel.: 468 005 024

Město Proseč letos realizuje 5 projektů z dotací EU
Město Proseč v loňském roce připra-

vilo projekty a podalo několik žádostí o 
dotace z Operaního programu Životní 
prostředí, tedy prostředků EU. Ve většině 
případů je dotace 90 procent z vysoutě-
žené ceny. Téměř všechny naše žádosti 
byly úspěšné a proto v letošním roce při-
pravujeme další žádosti na nové projekty  - 
Kanalizace Proseč - V. etapa, Regenerace 
zeleně města Proseč - III. etapa, Revita-
lizace radnice čp. 18, Kompostéry do do-
mácností atd.
1.) Zateplení MŠ a knihovny čp. 70

V rámci projektu je realizována výměna 
všech výplní a nový vnější plášť celé bu-
dovy. Realizace projektu již probíhá.

2.) Zateplení Sokolovny
V rámci projektu bude realizována vý-

měna všech výplní, nový vnější plášť a  vý-
měna celého topného systému. Realizace 
začne po plesové sezóně v dubnu.
3.) Regenerace zeleně města Proseč 
 - II. etapa

V rámci projektu bude řešeno 8 lokalit v 
Proseči, Záboří, Podměstí a České Rybné. 
Proběhne odstranění nebo ošetření stáva-
jící zeleně a výsadba nové zeleně. Reali-
zace projektu začne v polovině března.
4.) Analýza rizik bývalé sběrny druhot-
ných surovin

V rámci projektu probíhá podrobný 
průzkum lokality a okolí po bývalé sběrně 
druhotných surovin v Proseči z důvodů 
prošetření možné kontaminace. Realizace 
projektu již probíhá.
5.) Systém odděleného sběru bioodpadu 
ve městě Proseč

Předmětem realizace projektu je do-
dávka nákladního automobilu s nosičem 
kontejnerů a dodávka 13 kontejnerů na 
bioodpad. Kontejnery na trávu, listí a 
větve budou rozmístěny po Proseči a 
místních částech.

Název projektu Rozpočtová cena 
(bez DPH) 

Vysoutěžená cena 
(bez DPH) Vysoutěžený dodavatel 

Zateplení MŠ a knihovny čp. 70 
CZ.1.02/3.2.00/13.19581 2 340 000,- Kč 1 399 380,- Kč Stavitelství-Háněl s.r.o. 

Zateplení Sokolovny 
CZ.1.02/3.2.00/14.25102 5 765 000,- Kč 3 720 766,- Kč Stavitelství-Háněl s.r.o. 

Regenerace zeleně města Proseč - II. etapa 
CZ.1.02/6.5.00/13.22244 1 700 000,- Kč 825 298,- Kč Okrasné zahrady arboristika 

s.r.o. 

Analýza riziky bývalé sběrny druhotných surovin 
CZ.1.02/4.2.00/14.24041 1 350 000,- Kč 1 168 096,- Kč Bioanalytika CZ, s.r.o. 

Systém odděleného sběru bioodpadu ve městě Proseč 
CZ.1.02/4.1.00/13.22629 2 432 900,- Kč 1 798 000,- Kč CHARVÁT CTS a.s. 

/ SPaZ Míčov, s.r.o.  

 13 587 900,- Kč 8 911 540,- Kč  

 

Město Proseč 
Místní poplatky v roce 2015

Poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání komunálních odpadů

Povinnost platit poplatek má:
- fyzická osoba, která má v obci tr-

valý pobyt,
- fyzická osoba, která má ve vlast-

nictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášená žádná fyzická 
osoba k trvalému pobytu.

Sazba poplatku za poplatníka: 
500 Kč,  400 Kč děti do 18 let nebo 
studující do 26 let a senioři ve věku 
70 let a více

Nově jsou osvobozeny v roce 2015 
také děti do 3 let věku.

Splatnost: do 31. března 2015
Poplatek za psa

Držitel s trvalým pobytem nebo 
sídlem na území města Proseč je po-
vinen zaplatit tento poplatek za psa 
staršího 3 měsíců, osvobozeni jsou 
osoby osamoceně žijící starší 65 let 
na 1 psa.

Splatnost: do 31. března 2015
Bližší informace o místních poplatcích a 
údaje pro bezhotovostní platby naleznete 
na webu města: www.mestoprosec.cz

Výzva pro majitele starých fotografií sokolovny
V souvislosti s letošní rekonstrukcí sokolovny v Proseči 

a na základě informací pamětníků byl proveden restaurá-
torský průzkum, který potvrdil existenci dobových maleb 
uvnitř hlavního sálu sokolovny. Dobové malby na zdech 
pocházejí z první poloviny dvacátého století, bohužel jsou 
pod několika vrstvami vrchní malby a jsou značně poško-
zené a v archivu města se nenachází žádné fotografie, podle 
kterých by bylo možné provést znovuobnovení těchto ma-
leb. Prosíme všechny majitele starých fotografií, aby zkusili 
zapátrat ve svých krabicích doma a pomohli nám. Každá 
fotografie z původního interiéru sokolovny pro nás bude 
cenná. Za pomoc předem děkujeme. 

Jan Macháček, starosta
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Tříkrálová sbírka 2015

Oblastní charita Nové Hrady u Sku-
tče se každý rok zapojuje do Tříkrálové 
sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Během prvních dvou víkendů v lednu 
se do více jak 91 obcí, které svým územím 
spadají pod výše uvedenou organizaci, vy-
dalo více než 200 skupinek koledníků na 
tradiční Tříkrálovou sbírku. 

Děti v oblecích a s královskou korunou 
na hlavě chodily po obcích a za zpěvu 
koledy My tři králové jdeme k vám, na-
vštěvovaly vaše příbytky a zkratkou KMB 

- latinského „Christus mansionem benedi-
cat“ neboli „Kristus žehnej tomuto domu“ 
označovaly jednotlivé dveře.   

Díky Vaší štědrosti se vybralo 759 655 
Kč a my tak budeme moci ze sbírky pod-
pořit adopci na dálku v Indii, zrealizovat 
nákup auta se speciální úpravou pro am-
bulantní služby a začít realizaci úpravy 

domu v Hlinsku, kde chceme vybudovat 
tři bytové jednotky a v budoucnu tak po-
skytnout ubytování především matkám s 
dětmi, které se ocitly v tíživé sociální si-
tuaci.

Děkujeme všem duchovním otcům, 
kteří naši sbírku podpořili především 
duchovním posvěcením. Dále naše díky 
patří všem starostům obcí, kteří nám po-
skytli zázemí při počítání jednotlivých 
pokladniček a věnovali nám svůj čas při 
organizování celé sbírky. Děkujeme všem 
koordinátorům, kteří zajišťovali hladký 
průběh celé sbírky, všem skoro tisícům 
dobrovolníků, kteří se v pláštích a korun-
kách vydali, někdy i v ne moc příznivém 
počasí, do ulic. A především moc děku-
jeme vám, kteří jste svým příspěvkem do 
charitních pokladniček celou tuto velmi 
záslužnou akci podpořili a nezapomněli 
také na sladké odměny pro malé krále, 
kterým tak činíte nepopsatelnou radost 
a dáváte jim motivaci pro koledování i v 
příštích letech.

Blanka Vopařilová , ředitelka Oblastní 
charity Nové Hrady u Skutče

Cvičení pro děti s rodiči – Orel 
Proseč

V říjnu 2014 jsme obnovily cvi-
čení pro děti s rodiči. Připravujeme 
hravé cvičení a tančení s hudbou pro 
děti od 2 do 4 let, ale účastní se i pár 
starších sourozenců. Díky podpoře 
Orelské jednoty Proseč můžeme vyu-
žít nejen pomůcky z domácí dílny, ale 
krásný, barevný „padák“, podložky z 
karimatek, overbally, pěnové míčky, 
překážkovou (krosovou) sestavu, ba-
revné obruče, barevné gumové kroužky 

„Gonge“, pomůcky pro rozvoj rovno-
váhy (balanční čočky, balanční ježci, 
velký houpací lavor), děti si zaskáčou 
na trampolínce a v lednu jsme za-
čaly cvičit s velkými gymnastickými 
míči. Darem jsme dostaly dětskou 
klouzačku. V první části se rozcviču-
jeme pomocí básniček a her, cvičíme 
s několika vybranými pomůckami pro 
zahřátí i pro posílení. Oblíbené je ta-
neční cvičení na veselé písničky inspi-
rované cvičením Míši Růžičkové. V 
druhé polovině stavíme „opičí dráhu“ 
s různými překážkami a pohybovými 
úkoly. Závěrem odpočíváme a na roz-
loučenou si v kruhu zakřičíme „Čau!“. 
Scházíme se každý čtvrtek od 16.15 
do 17.00 v býv. Kulturním domě, nyní 
Orlovna. Cvičení stojí 20,- Kč za dítě 
(cvičící sourozenec 10,- Kč). Přijďte 
zkusit! Těšíme se na Vás! 

O. Klímová, V. Roušarová

 
 
 
 

Milí rodiče, milé děti, 

Přijďte si spolu zacvičit a pohrát: 
 

 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (2-4 roky) 

Čtvrtek 16.15 – 17.00 v Orlovně (nám.) 
 

 

S sebou: vhodné oblečení, obutí, pití 

Příspěvek: 20 Kč na dítě (sourozenec 10 Kč)  
 

 

Těší se na Vás Olga Klímová a Verča Roušarová 

Kontakt: 732 831 895, olga.klimova@post.cz 
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Činnost Misijního klubka v Proseči
Většinou se mnou nejspíš budete sou-

hlasit, když „řeknu“, že rádi děláme věci, 
které mají smysl. Věnujeme jim svůj 
čas, někdy nemalé úsilí a mnohdy jsme 
schopni snášet i určité těžkosti na úkor 
vlastního pohodlí a odpočinku.

U nás ve farnosti se sešla skupinka 
ochotných maminek, které nelitují vě-
novat svůj čas pro dobrou věc. Jedná se o 
schůzky tzv. Misijního klubka dětí, které 

tvoří dvě skupinky – předškoláci a mladší 
školáci. Scházíme se pravidelně každý 
třetí pátek v měsíci v Proseči na kato-
lické faře. Na našich misijně zaměřených 
schůzkách si povídáme o zvyklostech 
lidí, kteří žijí na různých místech země-

koule - jak bydlí, s čím si hrají děti, jak 
chodí do školy, o způsobech oblékání, co 
mají nejraději k jídlu, atd. Dozvídáme se 
o zvířatech a rostlinách, se kterými se u 

nás můžeme setkat jen při návštěvě zoo-
logické nebo botanické zahrady -  pro 
nejmladší děti často používáme formu 
divadelního představení. Společně hra-
jeme nejrůznější hry, zpíváme, kreslíme 
a tvoříme – prostě jsme parta dobrých 
kamarádů v duchu motta: „Děti pomá-
hají dětem“. Děti (kromě jiných aktivit) s 
dopomocí dospělých vytvářejí nejrůznější 
výrobky, které jsou následně vystaveny a 
nabízeny k odprodeji za dobrovolný fi-
nanční příspěvek. Výnos je odesílán na 
účet Papežských misijních děl (PMD), 
kde je beze zbytku využit na pomoc těm 
nejpotřebnějším dětem bez ohledu na 
vyznání či barvu pleti. V mnoha částech 
světa tak PMD zajišťují často jedinou 
pomoc, které se nejchudším dostává. Již 
ty nejmenší děti si mohou uvědomit, že 
není všude na světě tak dobře jako u nás 
v České republice a mají možnost přispět 
svým snažením k tomu, aby se lépe žilo 
lidem, kteří se narodili do nepříznivých 
životních poměrů. 

I v loňském roce jsme se předposlední 
říjnovou neděli připojili k celosvětové 
akci tzv. Misijní neděli, při které k nám 
do prosečského kostela zavítala ředitelka 
PMD pro královéhradeckou diecézi Mgr. 
Bronislava Halbrštátová. Po slavnostní 
mši svaté děti z Misijního klubka spo-
lečně se svými rodiči přichystali na pro-
sečském náměstí opravdu bohatý jarmark, 
kde za dobrovolný finanční příspěvek 
nabízeli nejen své výrobky, které pilně 
vyráběli již od léta, ale i výborné koláčky 
a nové Misijní kalendáře. Výtěžek Mi-
sijního jarmarku - ve výši nečekaných  
12 615,- Kč - byl zaslán na účet PMD.

Všem dárcům srdečně děkujeme. Náš 

dík patří též městu Proseč, které nám v 
roce 2014 poskytlo finanční příspěvek na 
nákup výtvarných potřeb pro celoroční 
činnost Misijního klubka. V neposlední 
řadě patří naše poděkování Oblastní cha-
ritě Nové Hrady, která Misijní jarmark 
podpořila nejen finančním příspěvkem 
na nákup výtvarného materiálu, ale i hez-
kými výrobky klientů chráněné dílny Per-
char s.r.o.

Za poměrně krátkou dobu činnosti 
se nám podařilo - díky štědrosti dárců a 
nemalému „tvůrčímu úsilí“ malých mi-
sionářů i jejich rodičů - odeslat na po-
moc nejpotřebnějším v misiích celkovou 
částku ve výši 33 682,- Kč, z čehož máme 
všichni opravdu velkou radost.

Na tomto místě bych ráda zmínila je-
den z mnoha moudrých výroků člověka, 
který se ve svém životě věnoval především 
práci s dětmi a mládeží. Sv. Jan Bosco nás 
takto inspiruje do každého nového dne: 

„Neodkládejte na zítřek dobro, které mů-
žete udělat dnes, protože snad zítra nebu-
dete mít už čas“.

Přála bych nám všem - nejen do no-
vého roku 2015 – dostatek odvahy, aby-
chom žili pro dobré věci a z toho co dě-
láme, pociťovali radost a naplnění.

Za Římskokatolickou farnost Proseč. 
Jana Renzová      

Oprava slepého pískovcového portálu na kostele sv. Mikuláše v Proseči
V říjnu roku 2014 byla dokončena 

oprava slepého pískovcového portálu kos-
tela        sv. Mikuláše v Proseči, který byl 
před započetím restaurátorských prací v 
havarijním stavu. 

Pískovcový portál je pravděpodobně 
jedním z nejstarších kamenných prvků 
kostela.               Je vytvořen z pískovco-
vých bloků svírajících se do půl-oválného 
oblouku s bohatou profilací. V součas-
nosti je jeho průchod zazděn lomovým 
zdivem. Patka splývá se soklem zdiva. 
Portál byl původně pravděpodobně umís-
těn jako severní vchod do zvonice kostela. 
Při přestavbě       v letech 1912-13 byl 
vyjmut a vsazen do východního zdiva 
nově vzniklé sakristie pouze jako slepý 
portál. Na toto místo byl umístěn prav-

děpodobně jako artefakt, který chtěli naši 
předci uchovat pro budoucí generace. Po 
přemístění byly spodní pískovcové bloky 

upraveny a vloženy do zdiva ve vodo-
rovné poloze (původně byly svislé). Vnější 
hrana portálu byla doplněna do ideálního 
oblého tvaru. Tím byla vyrovnána vnější 

hrubě opracovaná hrana portálu. 
V minulosti došlo téměř k celoploš-

nému doplnění a překrytí povrchu ne-
prodyšnými minerálními tmely. Povrch 
tmelu i kamene byl pokryt biologickým 
napadením. Restaurátorské práce probí-
haly s přihlédnutím k pravděpodobnému 
stáří díla a míře jeho dochování. Bylo 
provedeno citlivé očištění díla od biolo-
gického napadení, sádrovcových krust a 
dožilých vysprávek. Korodované části díla 
byly strukturálně zpevněny. Na závěr byly 
barevně zapojeny ponechané vysprávky. 
Celkové náklady 30 000,- Kč byly z větší 
části uhrazeny z dotace Pardubického 
kraje (ve výši 20 000,- Kč) a zbylé ná-
klady uhradila farnost.                                                                   

Římskokatolická farnost Proseč 
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Vzorový dopis pro odstoupení od smlouvy
Podáváme vám pomocnou ruku v po-

době základního vzorového dopisu pro 
odstoupení od uzavřené kupní smlouvy. 
Nezapomeňte, že se jedná o vzor, který 
vás vede. Musíte do něj dosadit údaje, 
které naleznete ve vámi podepsané kupní 
smlouvě.

Vyhledejte v ní jméno a 
příjmení podnikatele (je-

-li jím fyzická osoba) nebo 
název společnosti (je-li 
podnikatelem právnická 
osoba) a dosaďte do vzoru. 
Stejně tak identifikační 
číslo IČO podnikatele. 
Přesně opište adresu. Do 
textu odstoupení napište 
datum, kdy jste se akce zú-
častnili a podepsali smlouvu. Uveďte, kde 
se tak stalo, a má-li vaše kupní smlouva 
číslo, nezapomeňte ho taktéž uvést. Dů-
ležité je napsat, co bylo předmětem 
smlouvy, tedy jaké konkrétní zboží a jeho 
cenu. V posledním odstavci doplňte, ko-
lik peněz jste prodejci zaplatili. Nemáte-li 
bankovní účet, uveďte svoji adresu.

Udělejte kopii kupní smlouvy a k od-
stoupení ji přiložte, stejně tak si udělejte 
kopii odstoupení a spolu s originálem 

kupní smlouvy a podacím lístek pošty 
(zasílat doporučeně nejlépe s dodejkou) 
pečlivě uschovejte.

Pokud jste vedle kupní smlouvy uza-
vřeli i úvěrovou smlouvu, kterou jste 
chtěli zboží financovat, taktéž pomůžeme. 

Nemáte-li doma počítač 
s připojením na inter-
net, požádejte někoho 
z rodiny, aby se připojil 
na odkaz www.dtest.cz/
predvadecky, kde může 
stáhnout vzor dopisu pro 
úvěrovou společnost. Mů-
žete také kontaktovat naši 
poradnu pro spotřebitele 
na tel. č. 299 149 009 a 
nechat si vzor pro vás za-

slat na svůj e-mail.
Nezapomeňte, že odstoupení od kupní 

smlouvy musíte odeslat nejpozději po-
slední den lhůty, tedy 14. den. Dny se 
začínají počítat ode dne následujícího 
po převzetí zboží u kupní smlouvy, u 
smlouvy o poskytování služby už po jejím 
podpisu.

Stanislava Češková

VZOR odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím nebo podomním prodeji 

moje jméno s příjmení 

moje adresa 

můj telefon      jméno a příjmení podnikatele nebo firmy 

       IČO podnikatele 

       adresa podnikatele 

 

V Proseči dne ………. 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Vážení,  

Dne ……….. jsem s vaší společností uzavřel na předváděcí akci, jež se konala v 
restuaraci……………. ve městě……………, kupní smlouvu č. ………, jejímž předmětem byla sada 
nerezového nádobí značky ………….. v ceně ……………….. . 

 Vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé 
k podnikání, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu s §1829 odst. 1 ve spojení s § 
1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od této smlouvy odstupuji. 

 Sadu nádobí vám zasílám a zároveň žádám o poukázání zaplacené kupní ceny ve 
prospěch mého bankovního účtu č……………………../…… (nebo složenkou na moji adresu) 
v zákonné lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení. 

 

S pozdravem 

 

………………………………………… 

vlastnoruční podpis 

 

přílohy: 

kopie kupní smlouvy 

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě 
ojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách  
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1   Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2    Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost.  
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3    Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí 
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit 
k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty: 
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) 
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla 

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, 
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. 
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení 
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce,  
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít  
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční 
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte 
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka 
(viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA 

www.mdcr.cz 

Diamantová svatba
Před 60 lety to byl pro Bohumilu a  

Bohuše Vávrovi nejšťastnější okamžik 
jejich života.Vydržel jim dodnes s tím, 
že jejich svazek nabyl 27. 12. 2014 
hodnoty diamantu. 

Hodně štěstí, zdraví do dalších let, 
přejí děti s rodinami.
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Jak se vám žije na malém městě? (ptá se ta, co bydlí na mini vesnici)
To co by pro rodilého pražáka bylo ka-

tastrofou a nudou je pro mnohé každo-
denní bytí. Věřím, že pro mnohé ve skrze 
spokojené. A valná většina by s pražákem 
neměnila. Myslím tím pestrost a vybave-
nost sídla. Kdejaký „pražák“ by žasnul a 
vzápětí úpěl, že vám stačí jedno náměstí 
s pár obchody (o supermarketu nemluvě), 
žádný fastfood, všehovšudy čtyři lékaři, 
jedna lékárna (nezastupující žádný řetě-
zec) a v neposlední řadě žádná tramvaj. 
Je to málo nebo špatně? Za sebe mohu 
říct, že určitě ne. V naší mini vesnici ne-
máme zdaleka ani to co vy považujete za 
samozřejmé. Mně osobně tu určitě chybí 
pediatr (pro našeho syna) a v návaznosti 
na lékařské služby i lékárna. Co bych už 
několikrát dala za to, mít apatyku za ro-
hem. Stejně tak potraviny, masnu a dro-
gerii… Co na tom, že lékárna není Dr. 
Max, potraviny Tesco…, či jiné řetězce, 
hlavně že to mám blízko. Ano, může 
být dražší, ale kdybych si pro léky, jídlo, 
drogerii a další věci měla jet do města, za-
platím 2 cesty autobusem nebo autem a 
spoustu času strávím na cestě. Nikdy to 
nedám pod 2 hodiny. Stálé slýchám, jak 
si prosečtí stěžují na to nebo ono zmí-
něné výše. Zastávám názor, že než abych 

výhradně podporovala libovolný řetězec, 
ať už potravinový nebo lékárenský, pod-
pořím raději místního obchodníka či lé-
kárníka. Protože převážná většina řetězců 
nemá ani českého vlastníka. Od jisté doby 
se mnohem více zajímám o to co, kde a 
od koho nakupuji. Co vy? Chcete být tzv. 

„měšťáky“ za každou cenu? Stojí vám těch 
pár ušetřených korun za to? V kdejaké 
učebnici ekonomie se dočtete, že podpora 
místních služeb a obchodů prospívá hned 
za poskytovateli služeb a obchodu hlavně 
vám. Ale ta věčná nespokojenost a závist 
patří už k českému naturelu. Stále si stě-
žujeme, jak jsme na tom zle. Opravdu? 
Ten, kdo už viděl hraniční přechod nebo 
letištní terminál z druhé strany, musí po-
tvrdit, že jsou lidé na tom mnohem hůř. 
Ale málokdo z nich vám na otázku: „Jak 
se máte?“ odpoví „Ani se neptej, nestojí 
to za nic.“ Nebo ještě hůř. 

Mnohým z vás je 5 obchodů s potravi-
nami málo a raději si zajede pro mouku 
a mléko do většího města. U nás jsou s 
bídou obchody 2. Z toho jeden provozují 
naši vietnamští spoluobčané. Bůh ví, jak 
se jim může 12 hod. provoz na tak malé 
obci vyplatit. O restauracích ani nemlu-
vím. 

A co se kulturní, sportovní a společen-
ské sféry týče, jste na tom velice dobře. 
Ale stále mívám pocit, že si toho málokdo 
váží. Tady se bálu, či plesu nedočkáme 
nikdy (příliš malá a „stará“ obec). A i na 
těchto akcích je potřeba vaše podpora 
a to nejen finanční. My s manželem, ač 
bydlíme tady v Nových Hradech, stále se 
cítíme být prosečskými (aspoň částečně). 
A stále se setkáváme s tím, že na různých 
kulturních akcích potkáváme hlavně lidi 
cizí nebo tzv.“přespolňáky.“ A to proč? Z 
pohodlnosti, lenosti nebo na to tzv. ne-
máte? Často se mi vybaví výrok p. uči-
tele Kašpara (secvičoval léta divadlo), že: 

„Prosečáci jsou kulturní hovada.“ Ano te-
levize skoro nic nestojí a hlavně nemusím 
nikam chodit. 

Tímto bych vás milí spoluobčané a 
spotřebitelé ráda vyzvala k zamyšlení nad 
výše napsanými řádky. Nikoho nekritizuji 
a už vůbec se nechci nikoho dotknout. 
Ale ráda bych mezi vámi zaslechla více 
toho pozitivního a viděla více nejen eko-
nomické spolupráce v rámci domovské 
obce. Vždyť to děláte taky pro sebe.

Krásné dny plné radosti a životního op-
timismu přeje 

L. Štěpánková 
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Pingpongový oddíl Sokol Proseč informuje
První polovina pingpongové sezóny 

právě skončila a mým úkolem je podat 
stručné informace o činnosti našeho od-
dílu. Pro letošní sezónu jsme sestavili 
tři týmy. Naše „Céčko“, hrající v sestavě 
Trynkl Josef, Volf Josef,  Vanžura Jakub, 
Duba Josef a Romportl Vít,  bojuje o čest 
a slávu v 3. regionálním přeboru a přes 
různé potíže s organizací si vede skvěle 

– aktuálně je na 4. místě a od pomyslné 
bedny je dělí pouhý jeden bod.  Zásluhu 
na tom má celá pětice hráčů, která po-
dává velice vyrovnané výkony. Tým B, 
hrající v sestavě Zeman Pavel, Rejent 
Marek, Vanžura Jakub, Adamec Miloš a 
Řebíček Jan, hraje 2. regionální přebor, 
do které postoupil po suverénním prvním 
místě v 3. regionálním přeboru. V letošní 
sezóně již tak suverénní není – Z 10 zá-
pasů má 4 výhry a aktuálně mu náleží 8. 
místo z 11 týmů.  Svůj úkol – udržet se 
v 2. regionálním přeboru -  ale splňuje se 
slušnou rezervou a sebevědomí na druhou 
polovinu sezóny nechybí, takže já osobně 
očekávám, že si ještě o několik příček 
polepšíme. Náš elitní tým A, složený ze 

čtveřice Zelenka Adolf, Sodomka Jind-
řich, Rejent Marek a Herynek František, 
je největší překvapení letošní sezóny. Bez 
naší stálé opory Libora Michálka, který 
musel kvůli zdravotním důvodům vy-
nechat sezónu, jsme očekávali, že z 1. 
regionálního přeboru spadneme. Jenže 
zásluhou výborných výkonů celé čtveřice 
a notné dávky štěstí je náš tým po první 
polovině sezóny na 2. místě, přičemž po-
slední zápas sehrál s lídrem celé ligy – tý-
mem TJ Sokol Chrudim D – a ten po-
razil. Navíc k těmto třem týmům ještě 
náš mladý talent Jakub Vanžura hostuje 
v týmu TTC Medovinka Hlinsko, kde 
hraje Divizi žactva a Divizi dorostu. Cel-
kem tak v první polovině letošní sezóny 
ve všech soutěžích odehrál již 86 dvouher 
a 22 čtyřher.

V letošním roce jsme jako obvykle uspo-
řádali každoroční turnaj „O Vánočního 
kapra“ pro žáky základních škol. Turnaje 
se zúčastnilo 13 žáků a kapra si nakonec 
vybojoval Vítek Lustyk. Před Vánoci si 
také odbyl premiéru náš další turnaj, ten-

tokrát určený pro dospělé neregistrované 
hráče. Do Sokolovny nakonec dorazilo 
25 hráčů, z nichž po vyčerpávající bitvě 
zbyl jediný neporažen – a tím byl Ondřej 
Hromádka. Vítězům obou turnajů tímto 
gratulujeme a předem zveme všechny 
příznivce ping pongu, aby se zúčastnili 
obou turnajů příští rok. Poděkování patří 
městu Proseč a firmám Santé, Ergotep a 
TRESK za jejich sponzorské dary.

Poslední oblastí naší činnosti je účast 
na různých oficiálních i neoficiálních tur-
najích. V této sezóně jsme reprezentovali 
Proseč zatím na dvou turnajích. Nejdříve 
Jakub Vanžura obsadil krásné 4. místo v 
okresním turnaji dorostu v Chrudimi a 
pak jsme vyrazili také na okresní turnaj 
mužů v Chrudimi, kde jsme ale z důvodu 
účasti hráčů z Krajské divize (od které nás 
dělí 3 ligy) neměli šanci a vypadli jsme ve 
skupinách.

Tímto má reportáž končí a na další si 
budete muset počkat až do konce ping-
pongové sezóny na jaře. Pinci zdar!

Za oddíl Sokol Proseč Marek Rejent jr. 
Regionální přebor I. třídy 

  Název týmu P. U. V R P  Skóre Body 

1. TJ Sokol Chrudim D 9 7 0 2 0 81:58 23 
2. TJ Sokol Proseč u Skutče A 9 5 3 1 0 80:62 22 
3. TJ Trojovice B 9 6 1 2 0 82:50 22 
4. TJ Sokol Chrast A 9 5 1 3 0 62:64 20 
5. TJ Jiskra Heřmanův Městec B 9 5 0 4 0 73:65 19 
6. TJ Trojovice C 9 4 1 4 0 71:65 18 
7. TJ Sokol Chrudim E M&D Elektro 9 2 3 4 0 68:79 16 
8. TTC Skuteč B 9 2 2 5 0 56:79 15 
9. TJ Markovice A 9 2 2 5 0 49:71 15 

10. TTC Medovinka Hlinsko D 9 0 1 8 0 60:89 10 

 

Regionální přebor II. třídy 

 Název týmu P. U. V R P  Skóre Body 
1. KST Linea Chrudim D 10 8 1 1 0 93:38 27 
2. Tenisový klub Rabštejnská Lhota A  10 8 0 2 0 87:57 26 
3. TJ Sokol Chrast B 10 7 1 2 0 93:57 25 
4. TJ Sokol Radčice 10 5 2 3 0 83:74 22 
5. TJ Sokol Chrudim F 10 4 2 4 0 77:84 20 
6. TTC Skuteč C 10 4 2 4 0 74:85 20 
7. TJ Jiskra Heřmanův Městec C 10 4 1 5 0 73:76 19 
8. TJ Sokol Proseč u Skutče B 10 4 0 6 0 67:77 18 
9. TJ Markovice B 10 1 3 6 0 56:94 15 

10. TTC Luže A 10 1 2 7 0 65:93 14 
11. SK Spartak Slatiňany A 10 1 2 7 0 59:92 14 

 

Regionální přebor III. třídy 

 Název týmu P. U. V R P  Skóre Body 
1. TJ Trojovice D 10 9 1 0 0 99:28 29 
2. TTC Luže B 10 8 1 1 0 97:56 27 
3. TTC Skuteč D 10 7 0 3 0 82:62 24 
4. TJ Sokol Proseč u Skutče C 10 6 1 3 0 85:69 23 
5. Tenisový klub Rabštejnská Lhota B  10 5 1 4 0 77:70 21 
6. SK Spartak Slatiňany B 10 5 1 4 0 80:69 21 
7. TJ Holcim Prachovice A 10 5 0 5 0 69:81 20 
8. Tenisový klub Rabštejnská Lhota C 10 3 0 7 0 69:86 16 
9. TJ Sokol Chrudim G 10 2 0 8 0 55:91 14 

10. TJ Markovice C 10 2 0 8 0 46:91 14 
11. TJ Sokol Chrast C 10 0 1 9 0 43:99 11 

 

Úspěšnost dvouher 

Soutěž Umístění Hráč P.U. Skóre Úsp. 
RP I. 6. Zelenka Adolf 8 23 6 79.31% 

16. Sodomka Jindřich 9 19 13 59.38% 
19. Rejent Marek 9 16 15 51.61% 
28. Herynek František 9 11 18 37.93% 

RP II. 13. Rejent Marek 10 22 10 64.71% 
29. Vanžura Jakub 7 10 11 47.62% 
30. Zeman Pavel 10 13 16 44.83% 
40. Adamec Miloš 10 9 20 31.03% 
48. Řebíček Jan 3 1 8 11.11% 

RP III. 
 
 
 
 
 

11. Vanžura Jakub 7 17 6 73.91% 
17. Duba Josef 8 18 9 66.67% 
20. Trynkl Josef 8 17 10 62.96% 
27. Volf Josef 10 16 16 50.00% 
44. Rompotl Vít 5 4 10 28.57% 

 



 Prosečský zpravodaj 1/2015  str. 8 www.prosec.cz

Nové knihy v městské knihovně
Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie:
   Vlastimil Vondruška – Přemyslov-

ská epopej IV – Král básník Václav II., 
Dan Brown – Inferno, Jonas Jonasson 

– Stoletý stařík, který vylezl z okna a 
zmizel, Ransom Riggs – Podivné město 
(Sirotčinec slečny Peregrinové - Kniha 
druhá), Tereza Boučková – Indiánský 
běh, Anna Březinová – Růže pro císa-
řovnu, Hana Marie Körnerová – Al-
mužna, Milena Holcová – Romance na 
tři doby, Iva Hercíková – Plástev medu, 
James Herriot – Zvěrolékař jde do boje, 
Terry Pratchett – Lehké fantastično, 
Mort, Soudné sestry, Colin Falco-
ner – Anastázie, James E. Gunn – Od 
Heinleine po Aldisse, Vlasta Javořická 

– Vůně života, Malika Oukfirová – Vě-
zeňkyně, Svoboda, Inna Rottová – Mi-
lenci oddané manželky, Jana Chmelová 

– Pokaždé se vrať
Detektivky:
   Agatha Christie – Nástrahy zubař-

ského křesla, Smrt staré posluhovačky, 
Pavel Jansa – Případ Samorost, Stařec 
a mord, Helena Hardenová – Smrt má 
hlad, Inna Rottová – Záběr na klidnou 

tvář, Zuzana Rampichová – Příliš vy-
soké podpatky

  Knihy pro děti:
   Jiří Havel – Překlepy a nedoklepy, 

Dagmar Urbánková – Zmrzlina, Chru-
doš Valoušek – Chrudošův zvěřinec, 
Franziska Gehmová – Já ho prostě mi-
luju! (Edice Upíří ségry), Ivana B. Engl-
maierová – Srdcový erb, Zbyněk Válka 

– Pro kluky (Vojáci, lodě, letadla), Ko-
lektiv autorů -  12 malých hororů, Mary 
Olin - Ratatouille

Městská knihovna Proseč
Vedoucí městské knihovny:
Eva Rejentová
telefon: 469 321 047
e-mail: knihovna@prosec.cz

Otevírací doba:
Úterý             12.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 16.00 hod.
Pátek  9.00 - 15.00 hod.
(polední pauza 11.30 - 12.00 hod.)

pátek 13. února 2015
v sokolovně v Proseči od 19:30 hod

Bigband Chrudim
MEMORY BAND

Výtěžek bálu věnujeme na projekt prosečského evangelického sboru "Fond sdílení".  

Solidarita na blízko a konkrétně. 

TANEČNÍ BÁL

Občerstvení z moravských zdrojů, bohatá tombola.
Ve všech prostorách sokolovny se nebude kouřit! Těšíme se na shledanou !

k tanci i poslechu bude hrát

Předtančení ve stylu country.

Bál pořádá Evangelická církev v Proseči, http://prosec.evangnet.cz/ 

Swing, foxtrot, rock'n'roll, latina, blues, klasické tance.

Vstupné: 100,- Kč

Upozornění pro čtenáře:
Upozorňuji čtenáře, že během měsíce 

února 2015 proběhne výměna oken v bu-
dově, kde sídlí městská knihovna. Městská 
knihovna a čistírna bude tudíž na dobu 
nezbytně nutnou uzavřena. Přesný termín 
uzavírky bude upřesněn v příštím čísle zpra-
vodaje, na webu města Proseč a bude včas 
vyhlášen městským rozhlasem.

On-line katalog knih - 24  hod. / 7 dní:
www.mestoprosec.cz/mestska-knihovna

Poděkování
   Městská knihovna děkuje firmě DI-

PRO za její sponzorský dar, který knihovna 
použila k zaplacení předplatného periodik 
pro rok 2015 (Naše krásná zahrada, Naše 
krásná zahrada speciál, Náš útulný byt).

Knihovna také děkuje všem čtenářům, 
kteří darovali do městské knihovny knihy a 
časopisy.

Informace z městské knihovny
   Knihovna zve všechny čtenáře k ná-

vštěvě knihovny. Registrační poplatek na 
rok 2015 je 70,- Kč pro dospělé čtenáře a 
studenty, 50,- Kč pro důchodce a 30,- Kč 
pro děti do 15 let.

   Výpůjční doba knihy jsou dva měsíce. 
Pokud není na knihu rezervace jiným čte-
nářem, výpůjční dobu lze 2x prodloužit, a 
to přímo osobně v knihovně nebo na adrese 
knihovna@prosec.cz nebo na tel.: 469 321 
047.
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Výroční schůze poštovních holubářů
V sobotu 24. ledna 2015 se již po ně-

kolikáté v lažanské hasičské zbrojnici sešli 
chovatelé poštovních holubů. Tentokráte 
na výroční schůzi základní organizace 
Proseč, aby zhodnotili a ukončili loňskou 
úspěšnou sezónu. Základní oraganizace 
CHPH Proseč sdružuje 16 chovatelů ze 
Skutče, Proseče, Luže, Chrasti a přileh-
lých obcí. Tito chovatelé závodí v rámci 
pardubického kraje v oblastním sdružení 
CHPH Pardubice, kde je již konkurence 
větší a je zde evidováno téměř 200 cho-
vatelů. 

Holubi se učí závodit již od mláďat. 
Trénujeme jejich orientační smysl, který 
mají vrozený, a hlavně jejich tělesnou 
kondici, aby zvládli veškeré nástrahy zá-
vodů. Většina lidí si díky pohádkám my-
slí, že se před vypuštěním holubovi něco 
pošeptá a ten pak letí na dané místo. Ve 
skutečnosti je to ale jinak. Poštovní ho-
lub se odveze na určité místo a pak se 
vrací domů. Podle přesně zaměřených 

souřadnic se poté spočítá, jak rychle se 
vrátil. Ten, co letí nejrychleji, vyhrává. 
Průměrná rychlost, jakou poštovní holubi 
létají, je kolem 70 kilometrů za hodinu, 
při příznivém větru to však může být až 
120 kilometrů za hodinu. 

S našimi chovateli se můžete setkat 
každý víkend od dubna do září při na-
kládání jejich svěřenců do přepravního 
vozidla u budovy chovatelského střediska 
ČSCHDZ ve Skutči. Odtud totiž vy-
síláme své svěřence do světa na předem 
daný start závodu. V naší oblasti závo-
díme a holuby vypouštíme z okolí měst 
Slaný, Chomutov, Karlovy Vary a Cheb, 
z Německa pak z Bambergu, Gothy, 
Aschaffenburgu či Koblenze a také z bel-
gických měst Hasselt, Sint Niklaas či do-
konce přístavního města Oostende, což 
je nejdelší závod se vzdáleností delší než 
930 km. Tuto vzdálenost jsou naši holubi 
schopni při příznivých povětrnostních 
podmínkách uletět i za pouhých 9 hodin. 

Konkurence bývá obrovská, vypouštěno 
bývá i 3,5 tisíce holubů najednou. 

Jsme velmi rádi, že v našich řadách 
jsou ti nejúspěšnější chovatelé, několika-
násobní mistři oblasti, Filipi Team z La-
žan, kteří se letos s mladými holuby stali 
1. vicemistry České republiky a se starými 
holuby mistry Čech v Profi mistrovství. 
Gratulujeme! 

Na závěr děkujeme SDH Lažany za 
příjemně strávený večer v prostorách je-
jich zbrojnice. 

Letu zdar!
chovatelé poštovních holubů

Program XII. ročníku festivalu je připraven

V pořadí již XII. ročník hudebního fes-
tivalu, který proběhne v termínu 8. března 
až 17. května 2015, nabídne opět řadu 
úžasných a lákavých titulů i protagonistů.

Festival zahájí opera Hoffmannovy po-
vídky od mistra operet Jacquese Offenba-
cha. Novou podlahu jeviště Kulturního 
klubu Skuteč prověří baletní soubor Mo-
ravského divadla Olomouc při uvedení 
pohádkového baletu P. I. Čajkovského 
Spící krasavice. Milovníky operety po-
těšíme titulem Hraběnka Marica od E. 
Kalmána. Do programu je zařazen i další 
ročník soutěžní přehlídky pěveckých 
sborů O cenu Vítězslava Nováka a dva 
hudební pořady Komorní filharmonie 
Pardubice pro děti mateřských a žáky zá-
kladních a středních škol.

S Filharmonií Hradec Králové zavítá 
na festival slavná operní pěvkyně Gab-
riela Beňačková. Po loňském úspěšném 
pořadu v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie se na festival vrátí Alfred Strej-
ček se Štěpánem Rakem. Návštěvníkům 
Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče 
představí svůj dosud nejúspěšnější pro-
jekt – Vivat Comenius. Tvorbu skuteč-

ského rodáka V. J. Tomáška připomene 
koncertní pořad Poezie písní s recitacemi 
Saši Rašilova. Část slavného díla A. Dvo-
řáka zazní v podání houslového virtuosa 
Václava Hudečka a Komorní filharmonie 
Pardubice.

Rolling rock – tak se jmenuje velký hu-
dební projekt Filharmonie Hradec Krá-
lové, v němž na zimním stadionu zazní 
slavné hity světových rockových kapel. 
Festival zavítá také za hranice Skutče. 
Svou zastávku bude mít stejně jako v mi-
nulém roce v kostele Nejsvětější Trojice 
v Chrasti, kde představí Chrudimská ko-
morní filharmonie společně s pěveckými 
sbory Slavoj a Rubeš Vivaldiho duchovní 
skladbu Gloria in D dur. A na samotný 
závěr festivalu je připravena slavnostní 
česká opera B. Smetany Libuše.

Věříme, že ani tentokrát nejste progra-
mem festivalu zklamáni a využijete jedi-
nečné možnosti, kdy za kulturou nemu-
síte jezdit do vzdálených míst, ale máte ji 
takříkajíc nadosah a za příznivé ceny.

Podrobný program festivalu naleznete na  
http://festival-hudebni.skutec.cz.

Vstupenky jsou k dostání jak po inter-
netu (http://vstupenky.skutec.cz) tak i v 
klasických prodejních místech, kterými 
jsou odbor kultury a školství na Měst-
ském úřadě ve Skutči a Turistické info-
mační centrum v budově Městského mu-
zea ve Skutči.

Matěj Zelinka

 Tai-chi v Proseči
Tai-chi každý čtvrtek od 17.30 ho-

din na hale 2. stupně ZŠ Proseč.
V hodinách se provádí 

víc typů cvičení pod vede-
ním fyzioterapeutky paní  
Mileny Lněničkové:

- sestava Taj-czy cjuaň  a různá 
cvičení pocházející z Orientu, která 
pomáhají postupně harmonizovat tě-
lesné funkce, tok energie v těle, psy-
chický stav cvičícího a regenerují tak 
svaly, vazy a nervy. Tato cvičení jsou 
pomalejší.
- SM systém - Funkční stabilizace 

a mobilizace páteře - podle MUDr. 
Richarda Smíška. Je to  spirální cvi-
čení, jehož cviky jsou jasně stanoveny. 
Je i trochu rychlejší, protahuje, posi-
luje svaly a zároveň dodává informace 
do mozku, týkající se řízení nových 
pohybů.  Ke cvičení se používá spe-
cielně silné cca 4m dlouhé gumové 
lano, v polovině uvázané k nějakému 
pevnému bodu (např. zábradlí, strom 
atd.). 

Všechny typy cvičení ocení pře-
devším cvičenci - muži i ženy střed-
ního a staršího věku se začínajícími 
potížemi pohybového aparátu. Více 
informací nalezenete na www.mesto-
prosec.cz

Milena Lněničková
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Mateřská škola Proseč informuje - www.msprosec.cz

Vánoční koncerty Cvrčků
I letošní předvánoční čas byl spojený 

s vystoupením malých zpěváčků. Ti po-
stupně zazpívali, zarecitovali a zatančili 
v Domě s pečovatelskou službou a v ma-
teřské škole seniorům. Ve třídě u Mucho-
můrek 14. prosince vystoupili společně s 
prosečskou „Duhou" a všem připomněli, 
že Vánoce jsou opravdu za dveřmi.

Vánoční besídky
Besídky a tvořivé dílny 16.12. na hlavní 

budově a 17.12. u Sluníček završily akce 
v MŠ za kalendářní rok 2014. Básničky, 
koledy a hrané příběhy zněly ze všech tříd. 
Ze společných dílen si rodiče s dětmi od-
nesli drobné dárečky a dobrou náladu.

V knihovně
V úterý 6.1. 2015, na svátek Tří králů, 

si děti zavzpomínaly s paní Rejentovou 
v městské knihovně na Vánoce. Děti se 
rozpovídaly o tom, jak a co pekly s rodiči 
doma, jaké byly Vánoce a co dostaly od 
Ježíška. Paní Rejentová  pak dětem pře-
četla příběh „Vánoční pečení“ a  „O nena-
sytném vrabečkovi“. Nakonec jsme si za-
zpívali a popřáli si vše dobré v tomto roce.

Tři králové 
Na tradiční sváteční setkání 8.1. 2015 

s panem farářem Machem se v závěru 
vánočního období opět vydaly všechny 

školkové děti. S korunou na hlavě si děti 
připomněly příběh Tří králů, zazpívaly 
vánoční koledy a předaly Ježíškovi dá-
rečky. Letošní požehnání pana faráře 
patřilo i dětem, které nemají ten dar, aby 
mohly žít v míru a klidu u svých rodičů.

„Pecky" z naší školky
Při společném vzpomínání na Vánoce 

se ptá paní učitelka chlapečka: „Měli jste 
doma na Štědrý den obalovaného kapra?“ 

„Obalovaného ne, my jsme ho jedli bez 
šupin!“ odvětil chlapeček rázně.

Za MŠ Libor Michálek

Loňský listopad v Proseči opět ve znamení zrakové prevence

Včasným záchytem zrakových vad se 
nejlépe předchází nejen nevratnému po-
škození zraku, ale i negativnímu dopadu 
zrakového handicapu na vývoj osobnosti 
dítěte a tím i na jeho budoucí život. Proto 
paní ředitelka Mgr. Lenka Pokorná z 
ERGOTEP CSR Institut o.p.s. zajistila 
dětem v Proseči již druhým rokem bez-
platné vyšetření zraku.

26. listopadu loňského roku nenápadný 
přístroj Plusoptix prohlédl a zhodnotil 
oči 57 prosečským dětem v mateřské a 
základní škole. Vyšetření přístrojem Plu-
soptix je bezkontaktní, podobné fotogra-
fování a bez speciální přípravy se rychle 
získává informace o stavu zraku dítěte. 
Je-li dítě přístrojem zachyceno, nutně to 
neznamená zrakovou vadu, ale je to upo-
zornění pro rodiče, aby dítěti zrak nechali 
dovyšetřit u dětského očního lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu v péči o zrak 
dítěte.

A tak díky ERGOTEP CSR Institut 
o.p.s. mají děti v Proseči svůj zrak pod 
odbornou kontrolou.

PhDr. Dagmar Fidlerová
ředitelka PROZRAK o.p.s.
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Zprávičky z perálecké školičky
Jejda strašidýlka … se jmenovalo lout-

kové představení Agentury Pernštejni, 
které navštívilo naši školu a školku v 
listopadu. S klukem Jejdou a pohádko-
vými bytostmi jsme prožívali velká dob-

rodružství a samozřejmě jsme si připo-
mněli i mnohá ponaučení. A koho Jejda 
potkal a co jsme se s ním naučili? Setkal 
se s čarodějnicí – hodnou babičkou, které 
pomohl najít chaloupku na kuřích nož-
kách – máme pomáhat starším. Vodní-
kovi pomohl vyčistit nepořádek v rybníku 
od starých hrnců a různého harampádí 

– musíme chránit přírodu. Čertům pora-
dil s návodem na mytí nádobí, které jim 
kvůli tomu, že nerozuměli návodu, upla-
valo potokem do rybníka – když někdo 
něco neví nebo neumí, máme mu pora-
dit nebo pomoci. O drakovi se povídalo, 
a myslel si to nejprve i Jejda, že je zlý a 
že jí princezny, jenže drak měl nejraději 
ze všeho jahodové knedlíky – nemáme 
soudit podle prvního dojmu a povídaček, 
máme ho poznat a sami se přesvědčit, 
jaký doopravdy je. Zvonec a pohádky je 
konec. Ale ne, úplný konec ještě není. Po 
představení umožnili loutkoherci dětem 
seznámit se s loutkami blíže a zodpově-
děli všechny všetečné dotazy dětí. 

Rozsvícení vánočního stromečku … 
jsme se pro tentokrát účastnili i my ško-
láci a školkáčci. V pátek 28. prosince se za 
zpěvu vánočních písniček a koled rozzářil 
stromeček nejen v Perálci ale i ve Zderazi. 
Abychom se za tmy cestou z Perálce do 
Zderaze neztratili, doprovázela nás svě-

týlka z lampiónků.  A teplý čaj na začátku 
i na konci večerního putování přišel v 
sychravém počasí opravdu k chuti. Děku-
jeme za podporu. 

Betlém z papíru … byl tématem na-
šeho již tradičního vánočního vystoupení. 
Kdo představení 9. prosince shlédl, má 
jasno. A kdo tam nebyl, ať si tedy přečte 
následující řádky. Betlémský příběh zná 
jistě každý, ale zkuste si ho převyprávět 
při předvánočním stavění betlému u vás 
doma. Zvládnete? My jsme příběh našim 
divákům vyprávěli právě při sestavování 
Betlému z papírových figurek. Vyprá-

vění však nebylo zprostředkováno pouze 
mluveným slovem, jak by se někdo mohl 
domnívat, ale i dramatizací a především 
zpěvem mnoha známých i méně zná-
mých vánočních písní a koled. A koho 
jste mohli v papírovém i skutečném pro-
vedení v našem Betlému vidět? Určitě 
nechyběl Ježíšek a Josef s Marií, ale ani 
betlémská hvězda. Ježíška museli zahří-
vat oslík a volek. Pastýře a ovečky samo-
zřejmě budili ze spánku andělé. Rozve-
selit Ježíška přišli muzikanti a dárky mu 
přinesli koledníci. Poklonit se přišli po 
daleké cestě i Tři králové. A ještě někdo 
chybí?  No jistě, děti od stromečku, které 
nás celým příběhem provázely a Betlém z 
papíru figurku po figurce sestavovaly „…
stavění Betlému, to mám moc ráda“ … 
tak zazněla poslední slova a naše vyprá-
vění bylo u konce.  A co bylo na úplný 
závěr? Na závěr jsme si společně zazpí-
vali pár známých koled, popřáli si klidné 
a pohodové vánoce a štěstí a zdraví v 
novém roce. Totéž přejeme i vám všem, 
kteří pravidelně, nebo jen občas, čtete 
zprávičky z naší školičky. Více na: www.
skolaperalec.cz                                                         

Monika Klofátová

Kulturní a sportovní akce 
v Proseči a okolí

7. 2. Hasičský maškarní ples – hraje 
skupina QUATRO – vyhodnocení nej-
lepších masek - pořádá SDH Zderaz - 
Kulturní dům ve Zderazi od 20 hod.

7. 2. Hasičský ples – hraje skupina FRE-
DY – pořádá SDH Miřetín – místní sál 
v Miřetíně od 20 hod.

7. 2. Skautský ples „Na divokém zápa-
dě“– hraje skupina MIX – pořádá RO-
VERSKÝ KMEN OLO JUMP– Soko-
lovna v Proseči od 20 hod.

12. 2. Multižánrový hudební večer s 
Danielem Junem – účinkují Daniel Jun 
(klavír), Ondřej Jiskra (trombón), Petr 
Lustyk (kytara) – pořádá Kulturní ko-
mise města Proseč – hala 1. stupně ZŠ 
v 18 hod.

13. 2. Taneční bál – hraje skupina BIG-
BAND Chrudim a MEMORY BAND 

– pořádá Evangelická církev v Proseči – 
Sokolovna v Proseči od 19.30 hod.

14. 2. Masopustní průvod – pořádají 
zábořští hasiči a ženy – nové masky jsou 
do průvodu vítány – Rychtářovy sady v 
10 hod.

21. 2. Dětský karneval – soutěž masek 
– pořádají hasiči města Proseč  – sokolov-
na od 13 hod.

21. 2. Tradiční hasičský ples – pořáda-
jí hasiči města Proseč - hraje skupina 
QUATRO – překvapení večera – soko-
lovna od 20 hod.

26.- 28. 2. PLANETA LEGO – ZŠ 
Proseč - přehlídka prací ze stavebnic 
Lego 

Životní jubileum
Náš dlouholetý předseda FK Pro-

seč pan Jiří Herynek oslavil dne  
8. ledna 2015 životní jubileum 60 
let. Za FK Proseč mu přejeme pevné 
zdraví, mnoho elánu, chuťe do dal-
ších sportovních aktivit a ať se mu i 
nadále daří v osobním životě. 

Za FK Proseč Petr Macháček,
 předseda FK Proseč
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PROSINEC 2014 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
VÁNOCE NA ZÁMKU POTŠTEJN

 Ve středu 17. prosince jsme se my, žáci 
6. a 7. ročníku, vydali na zámek Potštejn. 

Zhlédli jsme vánoční příběh o dívce Ba-
runce, která se vydala na cestu do Bet-
léma.

Spolu s ní a andělem Arielem začalo 
putování zámeckými komnatami přes 
Nazaret, kde vládl krutý král Herodes, a 
nakonec jsme došli až do Betléma. Tam 
jsme v chlévě právě narozenému Ježíškovi 
a jeho rodičům společně zazpívali.

Na závěr nás čekala v místní cukrárně 
sladká pozornost. S přáním klidu, lásky a 
vánoční pohody jsme se rozloučili.

 Všem se nám to tu líbilo a těšíme se na 
další výlet. 

 Katka Stodolová a Hana Odvárková

EXKURZE V ZAHRADNICKÉ ŠKOLE V LITOMYŠLI
 V úterý 16. 12. 2014 jsme se my, dívky 

7. třídy, a pan uč. Jan Stodola, vypravili 
na exkurzi do zahradnické školy v Lito-
myšli. Jeli jsme se podívat, jak se připra-
vuje vánoční výstava.

 Po cestě autobusem jsme podle plánu 
dorazili až do zahradnické školy. Na-
ším průvodcem byla jedna ze studentek 

- Radka, která nás provedla po učebnách  
školy, a ukázala nám, jak se taková výstava 

rodí.  Viděli jsme vánočně naaranžované 
svíčky, věnce a další vánoční ozdoby. 
Moc se nám líbila místnost s dekora-
cemi tropickými rostlinami a přímo nás 
nadchla fialová „levandulová“ místnost a 

„lesní třída“ připravená z lesních přírodnin.
Nakonec přišlo překvapení, když nás 

naše průvodkyně zavedla do místností, 
kde měli exotická zvířata. Nejvíc se nám 
tam líbili hadi, žabky, ještěrky, ale také i 

rybičky, drobní papoušci, osmáci, myšky 
a řada dalších.

Plni dojmů ze všeho, co jsme viděli, 
jsme si ještě užili krátký rozchod ve městě 
a spokojeně jsme odjeli domů.

Exkurze se nám líbila a těšíme se na 
další výlety. 

 Ema Sodomková, Veronika Lettlová
a dívky ze 7. třídy

VÁNOČNÍ PROZPĚVOVÁNÍ
Pátek 12. prosince byl pro nás, žáky zá-

kladní školy již takovým „předvánočním“ 
dárkem. Učili jsme se jen dvě hodiny a 
pak jsme se hned přesunuli do sokolovny. 
Tam již na nás čekali dva herci z Diva-
délka Víťi Marčíka, kteří nám zahráli 
loutkové divadlo s názvem „Vánoční pří-
běh“.

 Bylo o tom, jak archanděl Gabriel 

zvěstoval panně Marii, že se jí zane-
dlouho narodí syn, kterému dá jméno Je-
žíš, a o putování panny Marie a Josefa do 
Betléma. Celé divadlo bylo pojato vtipně 
a doprovázeno mnoha koledami. Úplně 
nakonec nám herci předvedli i rockovou 
verzi koledy „Pásli ovce valaši“. Celé diva-
dlo se všem moc líbilo. 

Po představení následovala krátká pře-
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Základní škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz
Nezkrácené verze některých článků a mnohem víc naleznete na webových stránkách školy.

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

stávka, aby bylo možno „přestavět jeviště". 
Jakmile bylo vše připraveno, mohl začít 
vánoční koncert našich pěveckých sborů. 

 Nejdříve nám zazpívali Žluťásci, které 
vede paní učitelka Kateřina Jílková, poté 
starší Prosečánek pod vedením paní uči-
telky Dagmar Smělé a to celé zakončil 
nejstarší sbor Červánek pod vedením 

paní učitelky Jany Pavlovičové. 
 Každý sbor měl připraveno spoustu 

zajímavých koled a různých vánočních 
písní. A úplně na konci nás poctil svou 
návštěvou Santa Claus, který nám popřál 
příjemné prožití vánočních svátků. 

Odpoledne jsme celý program, tento-
krát již bez divadla, zopakovali pro rodiče 
a veřejnost. Potěšilo nás, že se sokolovna 
zaplnila do posledního místečka, a dou-
fáme, že se vánoční koncert všem líbil.

Aneta Pospíšilová, Kristýna Jadrná,  
Michaela Oherová, Veronika Zachová

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA
V pondělí 15. prosince se v prosečské 

sokolovně konal turnaj ve stolním tenise. 
Hlavní výhrou byl vánoční kapr. Sešlo se 
zde 13 žáků (10 chlapců a 3 dívky), kteří 
se chtěli zúčastnit. Na začátku si všichni 
vylosovali lístek, podle kterého se pak 
rozdělili do skupin A a B. V obou sku-
pinách hráli hráči proti sobě a ti nejlepší 

„postoupili“ dál.  Vyřazovacím způsobem 
se bojovalo o 1. až 8. místo. Zbytek hráčů 
hrál o 9. až 13. místo, tentokrát už všichni 
dohromady. Každý se snažil, všichni hráli 
nadšeně.

 Vánočního kapra nakonec vyhrál Ví-
tek Lustyk, který porazil úplně všechny 
soupeře. Na druhém místě se umístil Jiří 

Talacko a na třetím Josef Holec. Oceněni 
byli všichni zúčastnění, každý dostal něja-
kou odměnu za snahu.

Barbora Lněničková, Jan Chadima

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLE PROBÍHAL V DUCHU VÁNOČNÍCH BESÍDEK A TVOŘENÍ
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CELOROČNÍ PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY K 70. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
U příležitosti 70. výročí ukončení 2. 

světové války připravují učitelé a žáci re-
alizaci celoročního projektu, který nazvali 

„Jak to tenkrát vlastně bylo... 1945“.
Smyslem tohoto projektu je snaha při-

blížit žákům tuto pohnutou dobu, která je 
i pro nejstarší pedagogy vzdálenou minu-
lostí, a to formou besed, exkurzí, filmo-

vých představení, návštěv památných míst 
v Proseči i v jiných místech, jež se k to-
muto období nějakým způsobem váží. 

Žáci se v průběhu roku též seznámí 
například s literaturou o válečných udá-
lostech na Prosečsku či s fotografickými 
dokumenty. Sami je také budou vytvářet 
a zpracovávat do podoby prezentací nebo 

jiných výukových materiálů.
Celá akce by měla děti přivést k po-

znání, že 2. světová válka zasáhla i naše 
nejbližší okolí, konkrétní obyvatele v Pro-
seči a v přilehlých obcích, obyčejné lidi s 
jejich radostmi i starostmi.

Mgr. Zdeněk Pecina
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Krásné zimní odpoledne s družinou:

Dnes čtu dětem já – Eva Skalníková:

Divadlo Honzy Poplety v družině:

ZÁPIS do 1. ročníku základní školy

Ve čtvrtek 5. února 13:30 – 18:30 hodin se koná ve 4. 
a 5. třídě základní školy Proseč zápis dětí do 1. třídy pro 
školní rok 2015/2016.

K zápisu zveme:
- všechny děti narozené od 1. 9. 2008 do 
31. 8. 2009,

- všechny děti, kterým byl v roce 2014 odložen začátek 
školní docházky,
- případně děti mladší (narozené do konce června 

2010), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly 
školní zralosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 
2009 do 31. 12. 2009 k plnění povinné školní docházky 
je doporučující vyjádření školského poradenského zaří-
zení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 
2010 do 30. 6. 2010 k plnění povinné školní docházky 
jsou doporučující vyjádření školského poradenského za-
řízení a dětského lékaře (tzn. oba dokumenty). Předlo-
žení těchto vyjádření je nutné již při zápisu.

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a 
rodný list dítěte. Současně se bude předběžně zjišťovat, 
zda dítě bude navštěvovat školní družinu.
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RUSKÁ
NÁŘEČNĚ CHEMICKÁ

OBYVATELÉ
DŘÍVĚJŠÍ

NÁPOVĚDA:

KARETNÍ
ŘÍMSKÁ

STÁŘÍ
OHNIPAR,

KOŽNÍ ZNAČKA OHON ZNAČKA ČÍSLICE
ŘEKA STÁTU SONET, HRA LIDÉ

NEMOC CÍNU SEDATIVA 4
OHNICE,

3 1 OBLÍBENÝ 14

EPILOG PĚNIVÝ

MOK

PLANÁ

12 15 OZD. LUSTRŮ 8
STAROŘEC.

ROSTLINA POHŘEBNÍ

OBĚŤ

PODPIS

JMÉNO 7 SLEPIČÍ

VOSTŘELA CITOSLOVCE

ANONYMA SLOVENSKY

KARTÁČ 1000 kg

INICIÁLY
2 ZNĚLKA 13 6

RUSKY

KAČÍRKOVÉ PÍSMENO V

NÁSTRAHY TENISOVÝ OVČÍ

PYTLÁKA ÚDER CITOSLOVCE

ZNAČKA
11

RUBEM
5

NAHORU

AUTOMOB.
UVNITŘ

PÍT RÁD LIDOVĚ 4
KONEC

A ČASTO ZÁPORNÉ
ABECEDY

KÁVU ODMÍTNUTÍ

TELEVIZNÍ 10 9
ZAČÁTEK

26 PÍSMENO

POHÁDKOVÝ LATINSKÉ
ABECEDY

SERIÁL ABECEDY

Pro Prosečský zpravodaj zdarma sestavili René a Marie Čáslavských 

Prof. Martin Hilský:  K VÍTĚZSTVÍ ZLA STAČÍ, ABY SLUŠNÍ  (viz tajenka)
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