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Proseč řeší úspory energií
Město Proseč vnímá dlouhodobě 

nutnost hledání a realizace úsporných 
opatření na městském majetku. V mi-
nulosti proběhlo zateplení městských 
objektů, v Sokolovně byla instalována 
tepelná čerpadla a nové osvětlení se 
postupně mění za úsporná LED sví-
tidla. Tyto řešení však nestačí, a tak 
chce město v další fázi koncepčně řešit 
další možné úspory v objektech a spo-
lečně s tím řešit také nové alternativní 
zdroje energií (instalace FVE a nových 
zdrojů vytápění).

V srpnu město uspělo v rámci vý-
zvy vypsané Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a získalo dotaci na Místní 
energetickou koncepci. Nyní se město 
snaží ještě získat dotaci na Energetický 
management. Následovat by měla sé-
rie projektů a opatření v následujících 
letech, která pomohou zefektivnit a 
snížit provozní náklady města a vytvo-
řit úspory pro nové investice

Dotace na demolici objektu
Město Proseč získalo od Minister-

stva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1,4 
mil. Kč na demolici chátrajícího ob-
jektu čp. 1 v Záboří. Celkové náklady 
na demolici budou 2 mil. Kč.  Velkou 
část nákladů tvoří poplatky za uložení 
materiálu na skládku. Tento objekt 
město získalo v dražbě v roce 2016. V 
posledních letech hledalo město marně 
vhodného kupce, bohužel se to nepo-
dařilo, a tak bude v následujícím roce 
provedena demolice objektu. Následně 
se bude řešit další možné využití uvol-
něné stavební parcely, jednou z mož-
ností je výstavba nového městského 
domu se 4 nájemními byty o větší vý-
měře.

Miroslav Ondříček a Miloš Forman

Proseč získala dýmku kameramana Miroslava Ondříčka
David Ondříček, režisér filmů Samo-

táři, V pasti nebo Zátopek a držitel 7 
ocenění Český lev, navštívil 4. srpna 2022  
Tábor Barrandov mezi Miřetínem a Čes-
kou Rybnou. Na místo se vrátil po mnoha 
desítkách let, na tábor jezdil také jako 
jedno z mnoha dětí slavných filmařů. Dů-
vodem jeho návštěvy byla beseda s dětmi 
a uvedení promítání filmu Zátopek, které 
mělo na starosti město Proseč. Příjemné 

setkání a vstřícnost režiséra způsobily, že 
se Muzeum dýmek brzy rozroste o další 
slavnou dýmku, jeho otce a kameramana 
Miroslava Ondříčka.

Miroslav Ondříček byl dvorní kamera-
man režiséra Miloše Formana a sám byl 
dvakrát nominován na nejvyšší filmové 
ocenění Cenu Akademie, Oscara (za 
filmy Amadeus a Ragtime).

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Režisér David Ondříček v Miřetíně

Poděkování starosty
Vážení spoluobčané,

blíží se komunální volby, to je období, kdy 
je čas hodnotit a následně si zvolit nové ve-
dení své obce nebo svého města.

Během posledních 4 let jsme společně řešili 
něco, co nikdo z nás nečekal – byl to Covid a 
s ním tehdy spojené obavy občanů o životy 
své a svých blízkých. V letošním roce řešíme 
ekonomické záležitosti – klesá rychle hodnota 
peněž díky vysoké inflaci, trh s energiemi se-
lhal a lidi řeší existenční problémy.

I přes výše uvedené si troufám tvrdit, že 
pro naše město to bylo úspěšné období, přede-
vším z pohledu investic. Podařilo se dokončit 
rozestavěnou přístavbu školy a začít ji po-
užívat, postavili jsme novou sportovní halu, 
spolkový dům, zasíťovali jsme více než 40 

nových stavebních parcel, máme nové dětské 
hřiště v Proseči, opravovali jsme komunikace 
i chodníky, těch projektů bylo několik desítek.

Rád bych touto cestou hlavně poděkoval 
všem současným zastupitelům, byla to vý-
borná spolupráce a vše, co vidí naši občané 
kolem sebe nového, je zásluha nás všech.

Děkuji také všem spolupracovníkům a 
spolkům, které pro své občany dobrovolně 
vytvářejí sportovní, kulturní a společenské 
aktivity.

A nakonec děkuji všem spoluobčanům za 
podporu, toleranci, kritické názory nebo za-
jímavé podněty. Byla to čest být starostou 
města  a já jsem dnes nesmírně hrdý na místo, 
kde nyní žijeme.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Komunální volby do Zastupitelstva 

města Proseč 2022 se uskuteční v pátek 
dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. 

Voličem je státní občan ČR, který nej-
později 24. září 2022 dovrší 18 let a má 
v obci trvalý pobyt. Voličem je také ob-
čan členského státu Evropské unie, který 
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu nebo má re-
gistrovaný přechodný pobyt a požádal o 
zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České repub-
liky. Cizinec prokáže svou totožnost prů-
kazem o povolení k trvalému pobytu nebo 
potvrzením o přechodném pobytu na 
území. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popří-
padě státní občanství členského státu Ev-
ropské unie, nebude mu hlasování umož-
něno.
Hlasovací lístky

Volič obdrží od okrskové volební ko-
mise prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem. Na požádání mu ko-
mise vydá i sadu hlasovacích lístků. Ka-
ždý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se musí volič odebrat do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Ji-
nak mu nebude hlasování umožněno.

Usnesením č. 3/2022 Zastupitelstva 
města Proseč byl stanoven počet členů 
Zastupitelstva města Proseč pro volební 
období 2022–2026 na 15 členů.
Hlasovat lze jedním z následujících 
způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v zá-

hlaví sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je dán 
hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
členů zastupitelstva obce má být voleno.

• Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého volič hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany. Nejvýše lze označit tolik kandi-
dátů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno.

• Kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále v 
rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty z libovolných ostatních stran. 

V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební 
stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K označení 
kandidátů u této volební strany se v tako-
vém případě nepřihlíží.

Z důvodu možného šíření onemocnění 
covid-19 žádáme občany, aby si volební 
lístky upravili doma a nemuseli tak trávit 
delší čas ve volební místnosti.

Volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 
jinak je hlas voliče neplatný. Volič hlasuje 
tak, že úřední obálku s vybraným hlasova-
cím lístkem vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlaso-
vací lístky, které jsou přetržené, a hlaso-
vací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky.

S voličem, který nemůže upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, ne však člen okrskové volební ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky, popřípadě i 
úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může 
vysílat své členy s přenosnou volební 
schránkou pouze v rámci svého volebního 
okrsku.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (20. září). V den 

voleb může volič obdržet hlasovací lístky i 
ve volební místnosti.
Volební okrsky:
Volební okrsek č. 1: volební místnost Proseč 

– Spolkový dům, Borská čp. 137
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Proseč, Podměstí

Pozor změna místa oproti předchozím 
volbám!
Volební okrsek č. 2: volební místnost Proseč 

– Záboří, Zábořská čp. 33
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Záboří, Paseky, Martinice
Volební okrsek č. 3: volební místnost Česká 
Rybná čp. 96

- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Česká Rybná
Volební okrsek č. 4: volební místnost 
Miřetín čp. 65

- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce 
Miřetín 

Za přípravu a organizaci voleb je kom-
petentní osobou Mgr. Kateřina Jetma-
rová, oddělení správní a sociální, tel.: 
468 005 030, email: jetmarova@prosec.cz

Další informace pro voliče jsou zve-
řejněny na webových stránkách města: 
www.mestoprosec.cz

Platné kandidátní listiny pro volby 
do Zastupitelstva města Proseč:
č. 1 - NAŠE PROSEČ (15 kand.)
č. 2 - KDU-ČSL (15 kand.)
č. 3 - ZA LEPŠÍ PROSEČ (15 kand.)
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Uzavírky a dopravní omezení v souvislostí s realizací lokality Vyhlídka
S realizací výše uvedených stavebních 

prací na dopravní infrastruktuře budou 
spojeny dopravní omezení a uzavírky.
- Úplná uzavírka bude v ulici Na 

Ohradě, a to v termínu od 30. 8. do  
31. 11. 2022. Vjezd je povolen pouze ma-
jitelům nemovitostí a dopravní obsluze.
- Částečná uzavírka, provoz řízen sema-

fory, bude na silnici II/357 (Proseč-Bo-
rová) v úseku realizace lokality Vyhlídka, 
a to v termínu od 12. 9. do 30. 10. 2022.

 Za veškeré komplikace a 
omezení se všem občanům 
jménem města omlouváme,  
děkujeme za pochopení.

Vedení města Proseč

Lokalita Vyhlídka – nová vjezdová brána a autobusový záliv
V rámci přípravy nové lokality Vy-

hlídka bylo nutné také řešit zvýšení bez-
pečnosti dopravního provozu při vjezdu 
do Proseče od Pasek. Po tomto kroku 
volali již v minulosti také občané z ulice 
Pasecká a k tomuto účelu vznikla petice, 
kterou město vnímalo jako opodstatně-
nou, ale bylo složité najít uspokojivé a 
funkční řešení.

Realizací nové lokality dojde k něko-
lika dopravním změnám:
- dojde k posunutí značek začátek a ko-

nec obce blíže k Pasekům,
-  bude vytvořen nový autobusový záliv 

naproti stávající autobusové zastávce,
- bude vytvořena, na základě doporu-

čení Policie ČR DI, vjezdová brána, tzv. 
„šikana“, která by měla zpomalit dopravní 
provoz od Pasek,
- část ulice Na Ohradě bude rozšířena 

na 5,5 metrů a bude plně obousměrná, 
jedná se o úsek od křižovatky Vyhlídka 
kolem „hangáru“ s napojením na ulici 
Na Ručičce,

- část ulice Na Ohradě bude jedno-
směrná, jedná se o úsek od křižovatky 
Vyhlídka až po výjezd z Pasek.

Na základě jednání s Pardubickým 
krajem se podařilo úspěšně vyjednat, že 
většinu stavebních prací spojených s 
novým autobusovým zálivem, a hlavně 
vjezdovou bránou, která se nachází na 
komunikaci II. třídy, zaplatí Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Zásah hasičů z Proseče v Hřensku
Dne 24. července 2022 vypukl v národ-

ním parku České Švýcarsko lesní požár. 
Na počátku se jednalo o obyčejný požár a 
nikdo ještě netušil, že se vyvine v největší 
požár v novodobých dějinách České re-
publiky, který bude trvat dalších skoro 20 
dní. Jak se požár postupně zvětšoval a na-
bíral na síle a intenzitě, byly postupně na-
sazovány další jednotky, a to nejen profe-
sionálních, ale také dobrovolných hasičů. 
Po dohodě se zřizovatelem jednotky, kte-
rým je město Proseč, jsme 27. července 
2022 nabídli HZS Pardubického kraje 
naši techniku – velkokapacitní cisternu 
CAS30 T815-7 a dopravní automobil 
Ford Tranzit v provedení 4x4 a také členy 
naší jednotky na pomoc s hašením požáru 
v Hřensku. HZS naši nabídku přijalo a 
dne 1. srpna 2022 jsme vyjeli s třetím od-
řadem Pardubického kraje pod vedením 
ppor. Bc. Petrem Dvořákem a ostatními 
jednotkami z kraje směr Hřensko. V tu 
dobu bylo v Hřensku nasazeno cca 1028 
hasičů jak profesionálních, tak dobrovol-
ných a cca 300 kusů techniky. Po příjezdu 

na místo události jsme celé čtyři dny pl-
nili úkoly zadané našim velením a dne 4. 
srpna 2022 jsme se ve večerních hodinách 
vrátili zpět do Proseče. Poděkovat bych 
chtěl jak klukům z jednotky, jmenovitě 
Jiřímu Zvolánkovi, Ondrovi Hanusovi, 
Pavlu Vaňousovi a Martinu Ondráčkovi, 
ale i městu Proseč za dlouhodobou pod-
poru jednotky a také Náhodnému sesku-
pení Naživo za dar v podobě potravin, 
který jsme do Hřenska v pořádku dovezli.

Požár v Hřensku byl oficiálně uhašen 
12. srpna 2022, za tu dobu se na této udá-
losti vystřídalo asi 6000 hasičů a přes 400 
ks techniky a velké množství dobrovol-
níků, kteří pro hasiče vařili a zajištovali 
jim zázemí. Za mne ještě dodám, že zku-
šenosti získané na tak rozsáhlém požáru 
jsou obrovské a jsem rád, že jsme dokázali 
přispět a pomoci s jeho hašením. Podě-
kovat bych chtěl také našim rodinám, že-
nám a manželkám za jejich podporu.

Petr Džbánek, velitel JSDH Proseč

Poděkování hasičům
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat dobrovolným hasičům z Proseče za 
profesionální lividaci sršňů v červenci.

Děkujeme, Herynkovi ze Záboří
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Letní hudebně - filmový večer v Proseči
Přestože festival ŠumSadu si pro le-

tošní léto vzal volno, aby se vrátil opět 
v příštím roce v plné síle, žilo to v jeho 
tradičním srpnovém termínu v sobotu 
13. srpna 2022 v Rychtářových sadech 
i tak. Na podiu se představili u nás pre-
miérově The Bladerstones a poté jsme 
měli možnost opět přivítat litomyšlskou 

kapelu Lucky Joke. Na závěr večera byla 
promítnuta nejnovější adaptace slavného 
broadwayského muzikálu West Side 
Story. Děkujeme všem, kteří jste přišli a 
pomohli vytvořit skvělou a pohotovou at-
mosféru.

za pořadatele Ondřej Klofát
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Odpoledne s harmonikáři
V sobotu 30. 7. 2022 se v Městském 

parku Rychtářovy sady uskutečnil další 
ročník Odpoledne s harmonikáři. I přes 
ne příliš příznivé počasí se zde sešla řada 
diváků i vystupujících.

 V letošním roce jsme plně převzali 
organizaci celého odpoledne od Klubu 
seniorů Proseč. Místnímu klubu seniorů 
patří velký dík za zrod myšlenky této akce 
a neutuchající elán, se kterým ji po léta 
připravoval.

Programem bravurně provázel pan 
Josef Sláma a ozvučení zajistili bratři 

Michal a Tomáš Hápovi. Každý z účin-
kujících vystoupil několikrát a odnesl si 
dárkový balíček regionálních potravin, 
které jsme pořídili spolu s městem Proseč. 
Vše bylo doplněno skvělým občerstvením 
a setkání se tak vydařilo na výbornou.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci 
akce podíleli, všem návštěvníkům i vy-
stupujícím. Jsme rádi, že jsme mohli spo-
lečně strávit příjemné chvíle a těšíme se 
na další ročník. 

SDH Záboří 
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Koutek naší kronikářky: 

 Jaroslav Panuška a jeho stopy v Proseči
Český malíř – krajinář, knižní ilust-

rátor a jeden z nejznámějších žáků Julia 
Mařáka. Jeho dílo je velmi rozsáhlé a růz-
norodé. Od krajinářských začátků, přes, 
velmi ceněné symbolistické období, plné 
strašidel a mystických postav, dále období 
námětů z české historie, pravěku a života 
na starých hradištích až k návratu k ro-
mantickému realismu. 

Narodil se 3.3.1872 v Hořovicích. V le-
tech 1876 až 1880 žila Panuškova rodina 
v Proseči, není však známo, kde bydleli. 
Jeho otec byl geometr a můžeme se do-
mnívat, že v Proseči vyměřoval katastr 
nebo lesy. Malý Jaroslav zde začal chodit 
do školy a upoutal učitele svým výtvarným 
nadáním, které po přestěhování rodiny v 
roce 1880 do Prahy, rozvíjel studiem na 
malostranském gymnáziu a na Akademii 
výtvarných umění. Jeho učitelem byl nej-
dříve Max Pirner a později Julius Mařák.

Po absolvování akademie maloval na 
mnoha místech v Čechách, velmi si ob-
líbil okolí Lipnice nad Sázavou, jejíž hrad 
ztvárnil hned několikrát. Na Lipnici při-
vedl i světově proslulého spisovatele Ja-
roslava Haška, svého přítele, s nímž měl 
stejnou rázovitou povahu bohéma i ven-
kovana. Roku 1923 zakoupil pozemek v 
Kochánově u Světlé nad Sázavou a po-
stavil na něm jednopatrový srub s ateli-
érem. Od r. 1926 se v Kochánově usadil 
natrvalo a maloval motivy z okolí. Nejra-
ději prý ztvárňoval prastarý dub rostoucí 
přímo před jeho srubem, který dnes nese 
jeho jméno.

Podle sdělení místních občanů (Hana 
Špačková, roz. Filipiová) Panuškovi při-
jížděli do Proseče ještě krátce před 1. 
světovou válkou na letní pobyty a tehdy 
bydleli v rodině učitele Citty na dolním 
náměstí proti Boháčovu hostinci. Panuš-

kův pobyt v Proseči připomínají fotogra-
fické reprodukce 2 kreseb zobrazujících 
prosečskou starou školu, z nichž na jedné 
je i starý kostel a zvonice. V té době byl 
ještě malý chlapec ve věku 5 – 8 let. Ori-
ginály jsou zřejmě nezvěstné, obě kresby 
jsou podepsány autorem. 

Z pozdější doby je třeba zmínit Panuš-
kovy ilustrace k dílům Terézy Novákové, 
knihy Děti čistého živého a Drašar.                                                                                                        

Zemřel 1. 8. 1958 ve věku 86 let v Ko-
chánově u Světlé nad Sázavou.

Připravila: Miluše Rejentová

V současné době probíhá ve Východočeské  
galerii v Pardubicích výstava obrazů a 
ilustrací s názvem „Kořeny a toulky ma-

líře a ilustrátora Jaroslava Panušky“.

Nové knihy v knihovně 
Beletrie:
Jaroslav Rudiš – Winterbergova po-
slední cesta, Patrik Hartl – 15 roků 
lásky, Jana Poncarová – Alžběta a Nina, 
Markéta Harasimová – Klinická smrt, 
Klára Mandausová – Odměna za ne-
věru, Alena Jakoubková – Maminka 
vaří líp, miláčku, Katarína Gillerová – 
Jen trochu lásky
Tomi Reichental - V pekle jménem 
Bergen-Belsen, Elisabeth Gifford – 
Doktor z Varšavy, Ronald H. Balson 

– Bývali jsme bratři, Andrew Mayne 
– Dívka pod hladinou, Tim Weaver – 
Muž bez minulosti, Ztracené střípky, 
Camilla Läckberg – Mořská panna, 
Elsyino tajemství, Jean-Luc Bannalec 
– Bretaňský odkaz, Peter May – Ne-
zvratné alibi, Liz Moore – Tíha, Marc 
Elsberg – Helix, Mads Peder Nordbo 

– Bez kůže, Ledový strach, Maska smrti, 
So Mie -Jedináček, Brenda Novak – 
Jsem zpět, Mario Giordano – Apoka-
lypsa, Tom Harper – Kniha tajemství, 
Josh Malerman – Bir box, Alex Hyland 

– Černá ovce, Wilbur Smith – Nad pro-
pastí
Madeline Martin – Poslední knihku-
pectví, Joanna Bator – Pískový vrch, 
Ruth Boswell – Nějaká vzdálená země, 
Kathryn Hughes – Dopis, Ulrike 
Schweikert – Nemocnice Charité: Na-
děje a osud, Barbara Wood – Pod af-
rickým sluncem, Cristina Caboni – Ta-
jemné cesty parfémů, Barbara O’Neal 

– Když jsme ještě věřily na mořské víly, 
Susanna Kearsley – Beznadějný osud, 
Frauke Scheunemann – Jezevčík jako 
svědek, Lorna Byrne – Andělé na dosah

Naučná literatura:
Arnošt Vašíček – Labyrint záhad: Nej-
větší tajemství Čech, Moravy a Slezska, 
Kamila Šírová Motyčková – Krásy naší 
země: Pozapomenutá místa, Petr Da-
vid – Cestovní kniha: Autem po Če-
chách, Moravě a Slezsku, Alena Gem-
balová – Malá výletní kniha: Česká 
republika, Karel Jordán – Tenkrát 
na Západě: český průvodce světovými 
westerny, j – Život smrtí nekončí, Stig 
Förster – Triumfy a prohry: slavné bitvy 
světových dějin od Salamíny po Sinaj, 
Pavel Bár – 100 let Divadla Rokoko

Knihy pro děti:
Zuzana Pospíšilová – Vystrašený zají-
ček, Daniela Krolupperová – Mechová 
víla, Lisa Alderson – Nejlepší tatínek, 
Douglas Palmer – Dinosauři a další 
prehistorická zvířata, Chiara Piroddi – 
Timovy tipy: Bojíš se tmy?

Čistírna v Proseči
Oznamujeme občanům, že skon-
čila možnost využít služby praní 
prádla a chemického čištění šat-
stva v městské knihovně, protože 
firma Prádelna a čistírna, s.r.o. Žďár 
nad Sázavou ukončila v červnu 
2022 spolupráci s Městem Proseč.
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FOTBALOVÝ KLUB PROSEČ – ZAČÍNÁ SEZONA 2022/2023 – SEZONA MNOHA ZMĚN

Prosečský fotbal vstupuje do nové se-
zony s několika změnami. Tou zásadní 
je „dobrovolná“ volba pro nižší soutěž. 
Ačkoliv jsme v krajském přeboru obsadili 
nesestupovou příčku, bylo A-mužstvo 
přihlášeno do krajské I.A třídy. Druhou 
změnou, neméně významnou, je změna 

trenéra v prvním mužstvu.  Hráčský kádr 
představujeme čtenářům PZ v soupisce 
pro první utkání. Na soupisce chybí Ma-
těj Hromádka, který se zotavuje po ope-
raci kolena. Do mužstva se vrátil Viktor 
Koutný, který hrál v Hlinsku. V mládež-
nických kategoriích se klub stále více po-

týká s nedostatkem hráčů. Trenéři mlá-
deže určitě uvítají rodiče malých adeptů 
na trénincích elévů. Elévové pilně trénují 
a hrají pravidelné turnaje. Poděkování 
rodičům za spolupráci je určitě na místě. 
Podrobnější informace z dění ve fotbalo-
vém klubu přinese příští číslo PZ.

ROZLOSOVÁNÍ     PODZIM  2022  PODZIM 2022
"A"MUŽSTVO        I.A. TŘÍDA
NE 14.8. 17.00 Proseč - Ústí n.O  B
NE 21.8. 17.00 Skuteč - Proseč                o.a. 1  5.3015.30
NE 28.8. 17.00 Proseč - Králíky
NE 4.9. 10.15 Letohrad B - Proseč       BUS 8.00
NE 11.9. 16.00 Proseč - Svitavy B
NE 18.9. 15.30 Tatenice-Proseč hř.Albr  BUS 13.15
NE 25.9. 15.30 Proseč - Luže
NE 2.10. 15.00 Jablonné n/O-Proseč      BUS 12.45
NE 9.10. 15.00 Proseč - Dolní Újezd
SO 15.10. 14.30 Zámrsk - Proseč             BUS 12.45
NE 23.10. 14.30 Prosetín - Proseč           o.a. 13.00
NE 30.10. 14.30 Proseč - České Heřmanice
SO 5.11. 14.00 Polička - Proseč             o.a. 12.30

o.a. =  os.auta

DOROST KRAJSKÁ SOUTĚŽ
SO 20.8. 10.00 Proseč Jablonné n/O     
SO 27.8. 14.00 Orel - Proseč                 BUS 12.15
SO 3.9. 10.00 Proseč - Třemošnice
SO 10.9. 13.30 Polička-Proseč (Bystré) BUS 12.00
SO 17.9. 10.00 Proseč - Nemošice
NE 25.9. 12.00 Králíky-.Proseč hř.Čer.v.BUS 9.30
SO 1.10.        VOLNO
SO 8.10. 10.00 Proseč - Rudoltice/Žichlínek
NE 16.10. 12.00 Sezemice - Proseč        BUS 10.00
SO 22.10. 11.30 Chrast - Proseč             BUS 10.00
SO 29.10. 14.30 Proseč - Slatiňany

Děkujeme, trenére!
V sezoně 2016/2017 hrála Proseč I.B třídu.  Angažmá 

na trenérském postu přijal bývalý hráč Litomyšle Ladislav 
Pala. Dovedl mužstvo do I.A třídy a ve složitých „covido-
vých“ sezonách postoupilo mužstvo až do krajského pře-
boru. V tomto roce Láďa požádal o zasloužený odpočinek 
od fotbalových povinností. Po šesti letech pravidelné účasti 
na každém utkání a vedení tréninků 2x týdně se nelze jeho 
rozhodnutí divit. Za jeho práci mu vedení klubu, hráči i fa-
noušci moc děkují!

Pozici hrajícího trenéra převzal kapitán týmu Jarda Marek. 
Asistentem mu bude (rovněž hrající) bratr Martin Marek.

Před uzávěrkou PZ:   FK Proseč - Jiskra Ústí nad Orlicí  4:2 (1:1)  -  1. kolo  krajské I.A třídy
Střelci domácích: 3. Marek Jaroslav, 47. Marek Jaroslav, 66. Mareš Tomáš, 70. Klíma Radek

SOUPISKA „A“ MUŽSTVA 

20 Novotný Michal 

13 Plosza Michal 

9 Marek Jaroslav 

3 Kunhart Zdeněk 

2 Marek Zdeněk 

6 Menc Vítězslav (K) 

7 Stupavský Pavel 

15 Marek Martin 

10 Mareš Tomáš 

12 Rybička Tomáš 

14 Klíma Radek 

8 Hromádka Petr 

11 Koutný Viktor 

1 Lampárek Josef 

5 Janko Lukáš 

16 Síla Jaromír 

4 Romportl Filip 
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EXPOZICE POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Víte, že jméno města Proseč stále 

figuruje ve výsledkových listinách zá-
vodů poštovních holubů? A že proseč-
ská organizace poštovních holubářů je 
velice aktivní?  Holubi z Proseče létají 
na závodech v Rumunsku, Ukrajině či 
Portugalsku. Letos dokonce v Kuwaitu 
a Egyptu.  A co více – do „práce“ se za-
pojují i mladí chovatelé, aby nadále roz-
víjeli tradici, která nese jména Zerzán, 
Špaček, Soukal, Odehnal,  Hromádka a 
mnoho dalších.  Proto Jsme se rozhodli 
představit návštěvníkům výstavy ex-

-pozici zaměřenou na poštovní holuby. 
Kromě živých „letců“, kteří mají nalé-
táno tisíce km a vracejí se do Proseče 
např. i z 900 km vzdáleného Ostende, 
představíme trofeje z výstav v 50. letech 
minulého století (mj. vyrobeny proseč-
skými řezbáři i pro Zemskou výstavu v 
Praze) i propagační materiály z olympi-
ády ph v Maďarsku v tomto roce. Na-
učné panely vám objasní, jak to vlastně 

s těmi holuby bylo a je. Vždyť holubí 
pošta byla důležitá už v době dávných 
válek, kdy každý hrad měl svůj holub-

-ník…

TRADIČNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT OPĚT NA POSVÍCENSKOU SOBOTU
Základní organizace chovatelů zvířectva Proseč připravuje tradiční místní výstavu drobného zvířectva.

Expozice drůbeže bude výstavou okresního formátu.
Součástí výstavy budou doprovodné akce, možnost nákupu chovných zvířat, tombola i chutné občerstvení.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem organizacím i jed-

notlivcům, kteří přispějí ke zdárnému 
uspořádání letošní výstavy. Především 
pak Městu Proseč, které je hlavním 
partnerem a finančním podporovate-
lem naší akce. Dále pak tradičním do-
nátorům za podporu pořádání tomboly, 
zemědělským družstvům v okolí za 
poskytnutí obilí pro zvířata. V nepo-
slední řadě všem vám, kteří zavítáte do 
Rychtářových sadů! Těšíme se na vaši 
návštěvu! 

Jiří Herynek, ZO ČSCH v Proseči

ŘEZBÁŘI
+ malá řezbářská škola

Tradiční prosečské řemeslo předvedou 
opět mistři dlátka Jiří Brunclík, Franti-
šek Malý a Miroslav Bureš z Proseče a 
Zdeněk Elčkner z Bystrého. Pro zájemce, 
především děti, nabídnou možnost vy-
zkoušet si řezbu do lipového prkénka. 
Část expozice jejich výrobků bude pro-
dejná.

BONSAJE
Dlouholeté úsilí a trvalá péče o bonsaje 

– to je krédem Josefa Soukala z Proseče a 
Miloslava Novotného z Pasek. Početná a 
pestrá expozice bonsají se každoročně těší 
velkému zájmu návštěvníků výstavy!

O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA PROSEČ

Proseč má ve znaku kohouta. Proto při 
každé výstavě zvířectva v Proseči je od-
měněn nejlépe oceněný kohout proseč-
ského chovatele. Je pro něho připraven 
pohár, který věnuje starosta města a může 
se pyšnit titulem Prosečský kohout.

RYCHTÁŘOVY  SADY  PROSEČ – ZÁBOŘÍ
SOBOTA 24. ZÁŘÍ 2022

10 – 16 HOD
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RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ PROSEČ 

OTEVŘENO V PONDĚLÍ A VE ČVRTEK  
od 8:30 do 12:00 hodin 

 

Od 10 hodin je připraven společný program. 
Přijít můžete kdykoliv během dopoledne. 

 
 

 

ZÁŘÍ 2022 
 
  1. 9. ČT   VÍTEJTE V MIKEŠI! 
 

  5. 9. PO  JEŘABINY   

  8. 9.  ČT  HŘÍBEK 
 

12. 9. PO  MUCHOMŮRKA 
 

15. 9. ČT  ŽALUD 
  

19. 9.  PO  JEŽEK 
 

22. 9. ČT  JABLÍČKO   
 

26. 9.  PO  HRUŠKA 
 

29. 9. ČT  DEŠTNÍK  
 

 
Příspěvek na pobyt v RC – 30 Kč/dítě, každé další dítě 15 Kč, děti do 1 
roku zdarma. Každý desátý vstup volný. 
 

Scházíme se v sále v přízemí římskokatolické fary na náměstí v Proseči. 
 

 
 

Přijďte mezi nás… 
 

Rodinné centrum Mikeš Proseč
Ohlédnutí za prázdninami

Rodinné centrum Mikeš bylo v pro-
vozu i o letních prázdninách, které jsme 
si s dětmi a rodiči náležitě užili. Červenec 
se nesl ve znamení výletů. Hned první tý-
den jsme se vydali na procházku budislav-
ským lesem k Panskému stolu. Po cestě 
jsme si zahráli několik her, postavili jsme 
domečky pro skřítky, házeli šiškami na 
cíl a vyzkoušeli si frotáž. Krásné dopole-
dne jsme strávili v Předhradí a na hradě 
Rychmburk. Všechny děti byly velice 
statečné a nezalekly se výzvy vysvobodit 
princeznu Růženku, která se nehezky 
chovala, a proto skončila zakletá jako dře-
věná socha v hradní zahradě. Děti si po-
slechly pohádku o princezně, cestou přes 
Panskou zahradu k hradu plnily statečně 
úkoly, princeznu zachránily a odměnou 
jim byla výtečná zmrzlina. Také jsme vy-
razili do Luže, na hrad Košumberk a na 
hřiště do Hamzovy léčebny. Na tomto 
výletě jsme viděli mnoho zajímavého – 
např. čápata na komíně nebo šermíře. 
Srpnové programy jsme strávili v Proseči. 
Přijali jsme milé pozvání od paní Skalní-
kové a vyrazili jsme se podívat, co dokáže 
za psí kusy jejich pejsek. Hráli jsme různé 
hry na farní zahradě a užili jsme si indi-
ánské dopoledne. 

Pozvání do Mikeše
V novém školním roce mezi sebou rádi 

uvítáme nové tváře. V Mikeši bude ote-
vřeno každé pondělí a čtvrtek od 8:30 
do 12 hodin. Hned od rána mohou děti 
využít volnou hernu. Od 10 hodin je při-
praven společný program – zpívání lido-
vých písniček, hraní na orfovy hudební 
nástroje, říkanky s pohybem, hry s padá-
kem a overbally, tancování na písničky a 
vyrábění či malování. Připojit se můžete 
kdykoliv během dopoledne. 

O Mikeši
Rodinné centrum Mikeš provozuje 

Oblastní charita Nové hrady u Skutče. Je 
určeno pro dospěláky s dětmi, které ještě 
nechodí do školy. Scházíme se v sále v 
přízemí římskokatolické fary na náměstí 
v Proseči (ul. Farská 1). Příspěvek na 
program je 30 Kč dítě, každé další dítě 
15 Kč, děti do 1 roku zdarma. Každý de-
sátý vstup do Mikeše je volný. Chcete-li 
někoho potěšit netradičním dárkem, mů-
žete zakoupit a věnovat dárkový poukaz 

na 5 vstupů do Mikeše. Kromě pravidel-
ných dopoledních programů pořádáme 
nárazově i odpolední programy (např. be-
sedu o první pomoci, vyrábění pro děti i 
dospělé). 

Co říkají o Mikeši rodiče, kteří s dětmi 
do centra pravidelně docházejí?

Například „Na Mikeši se mi moc líbí bo-
hatý dopolední program – básničky, zpívání, 
tanec i vyrábění. Bezva hernička a skvělé 
setkávání s maminkami.“ „Mikeš je pro nás 
skvěle strávený čas mezi dětmi. Každý týden 
se moc těšíme na hraní, zpívání, tanečky a 
malování. A rodiče se těší na povídání s 
ostatními.“ „Mikeš je taková příprava na 
školku. Děti sedí a zpívají v kruhu, hrají si 
společně v herně, svačí a malují u stolečku. 
Poznali jsme tu děti a rodiče z okolí. Za nás 
návštěvu Mikeše rozhodně doporučujeme.“

Dopolední programy startují opět od 
1. 9. 2022, a to každé pondělí a čtvrtek. 
Aktuální program RC můžete sledovat 
na Facebooku Rodinné centrum Mikeš 
Proseč nebo na webových stránkách www.
rcmikes.webnode.cz.

Mgr. Romana Titová, vedoucí RC Mikeš
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Výročí taneční skupiny MitriX 
15 let  

 

Kdy: 23.9. 2022 v 15:30 - 17:00 

Kde: v městské sportovní hale 

 

Přijďte s námi oslavit naše výročí a zároveň 
zavzpomínat na naše začátky. 

Zváni jsou především naše bývalé, stávající, budoucí členky, rodiče a 
všichni, kdo mají zájem o nahlédnutí do našich hodin. 

 

Program: 

 - zahájení, přivítání(15:30) 

- foto vzpomínky 

- tancování, hry a další... 

 

Těší se na Vás trenérky skupiny MitriX! (NMPK)  

Každé pondělí

od 16:00 hod

Sportovní hala Proseč
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Korálky pro Natálku
Natálka Dittrichová je velká bojovnice! Od narození trpí dět-

skou mozkovou obrnou s výraznými dyskinetickými projevy. Na-
tálce je osm let a žije se svojí rodinou v Borové. Celodenní péče o 
Natálku je náročná jak fyzicky, tak finančně. Natálka potřebuje ne-
jen různé rehabilitační pomůcky, ale velmi důležité je také přizpů-
sobit prostředí v domě a před domem, aby vše bylo snazší jak pro 
dceru, tak i pro nás, rodiče. Natálka roste, a tak bude potřebovat mj. 
nové koupací lehátko. Nejvíce ale budeme potřebovat zhotovit bez-
bariérový vstup do domu. Těch věcí, které Natálka potřebuje a bude 
potřebovat je samozřejmě mnohem víc, ale bezbariérový přístup do 
domu by nám v tuto chvíli pomohl nejvíce.

Natálka chodí do školy v Poličce, kde je moc šťastná, ráda se učí, 
tráví čas se spolužáky a se svojí úžasnou asistentkou, která ji stále 
posouvá vpřed.

Naše dcera je pro nás obrovský dar. Naučila nás nahlížet na svět 
v jiných perspektivách a dokonale uspořádala naše životní hodnoty.

maminka Natálky

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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KONTAKT: policsko@zdar.cz, 724 031 688

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:
řidičské oprávnění sk. D, průkaz profesní způsobilosti 

pro zájemce bez praxe ZDARMA rozšíříme řidičské 
oprávnění  sk. D + průkaz profesní způsobilosti

zázemí stabilní prosperující společnosti s jistotou práce na 10 let

smlouva na dobu neurčitou, možnost práce jak na plný 
i zkrácený úvazek či formou dohod, možnost krátkodobé brigády 

výdělek 37-45 000 Kč/měsíc, 
tuzemské stravné ve výši až 3 500 Kč/měsíc
nyní nabízíme náborový příspěvěk 40 000 Kč

POLIČKA, SVITAVY, PROSEČ, SKUTEČ, 
KARLE, SVOJANOV, BOHUŇOV

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 40 000 Kč

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU 

prace.zdar.cz

nadstandardní zaměstnanecké bene�ty - www.zdar.cz/bene�ty

Milostivé 
léto II

Vztahuje se jen na platby 
exekutorovi, které odešlete 
od 1. září do 30. listopadu 
2022 dle níže uvedených 
pravidel!

Máte jedinečnou a současně i poslední 
šanci na úhradu svých dluhů bez vyso-
kých poplatků. Pokud se budete řídit níže 
uvedenými čtyřmi kroky, nebudete muset 
platit vysoké úroky a penále. To všechno 
vám státní firmy a veřejné instituce od-
pustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradí-
te celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy 
původní dluh bez úroků, penále apod.)  
a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exe-
kutorovi, což je zpravidla výrazně méně 
než původní vymáhaná částka.

www.milostiveleto.cz

Kdo může Milostivé léto II využít?
■ Občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení (oddlužení).

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
■ Státu, samospráv, měst, úřadů.
■ Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
■ Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy 
 či dopravní podniky).
■ Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
■ Českého rozhlasu či České televize.

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, dechovky ani lidovky

Platba ihned v hotovosti
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: 

Fiat1955@seznam.cz
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