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V Proseči bude Z-BOX
Mezi občany stále populárnější 

Zásilkovna nabídla městu umístění 
nového Z-BOXu v centru, s mož-
ným umístěním u městské knihovny. 
Z-BOX umožní zákazníkům výdej 
i příjem zásilek 24 hodin, 7 dní v týdnu. 
V současné době probíhají jednání 
a záležitostí se bude dále zabývat rada 
města. V případě dohody by mohl 
nový Z-BOX sloužit občanům již 
v květnu letošního roku.

Omezení regionální dopravy
Od neděle 7. března 2021 s ohledem 

na přijatá vládní opatření a vývoj epi-
demie nejen na území Pardubického 
kraje, dochází k omezení veřejné do-
pravy a přechod na „prázdninový re-
žim“. V železniční dopravě dochází od 
tohoto data k omezení některých spojů 
v rozsahu obdobném jako na podzim 
roku 2020. Tato opatření jsou zave-
dena s platností do 5. dubna 2021.

Přehled omezení konkrétních spojů 
je k dispozici na stránkách Pardubic-
kého kraje: www.pardubickykraj.cz

Proseč připravuje nový projekt skateparku v Záboří 
I v současné době připravujeme nové 

projekty na období, které všichni netr-
pělivě očekáváme, a kdy bude zase lépe a 
děti a mládež vyrazí od počítačů a tabletů 
zase ven. Město oprášilo projekt rekon-
strukce pumptracku a výstavby nového 
skateparku v Záboří a vytvořilo pracovní 
skupinu složenou z koloběžkářů a bikerů, 
která má za úkol společně s projektanty z 
U/U studia vytvořit co nejlepší návrh no-
vého sportoviště.  

V pátek 12. února 2021 proběhlo na 
městském úřadě v Proseči druhé společné 
jednání. Přípravu projektu odsouhlasila 
v minulém roce rada města a projekt je 
také součástí Programu rozvoje města 
Proseč na období 2019-2026. Věříme, že 
se rychle posuneme z fáze studie do pro-
jektové přípravy a následně se podaří na-
leznout také vhodné financování tohoto 
pěkného projektu.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč získala dotaci skoro 5 milionů na Spolkový dům
Projekt na využití chátrajícího objektu 

Kara II v ulici Borská a jeho přeměnu 
na Spolkový dům připravuje město už 4 
roky. Odkládání zahájení realizace pro-
jektu bylo způsobeno vysokými náklady 
a chybějícími prostředky v rozpočtu města. 
V roce 2020 jsme podali žádost o do-
taci na Ministerstvo pro místní roz-
voj v programu Podpora regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské vy-
užití a nově získali dotaci ve výši 4,9 
milionů korun. Město již také stihlo 
vypsat veřejnou soutěž na zhotovitele 

a projekt s rozpočtovanými náklady 8,3 
milionů korun zvládlo vysoutěžit o 15 
procent levněji. Zhotovitelem s nejnižší 
nabídkovou cenou ve výši 7,1 milionů ko-
run s DPH se stala firma STINTER CZ.

Proseč nyní realizuje hned několik vý-
znamných investičních akcí (Sportovní 
hala, lokalita Vyhlídka atd.) a proto rada 
města rozhodla o realizaci projektu Spol-
kového domu až v roce 2022, což nám 
dotační titul umožňuje.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Označení každé sběrné nádoby (popelnice) na komunální odpad číslem popisným a čipem
Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 

schválila zákon č. 541/2020 Sb., o od-
padech, který je účinný od 1. 1. 2021 a 
všichni jsou povinni se tímto řídit. 

Implementace této novely má mimo 
jiné zásadní dopad na způsob nakládání s 
odpady a s tím i zvýšené finanční náklady. 
Zejména je nutné sledovat, a co nejpřes-
něji vykazovat produkci komunálních 
odpadů z jednotlivých obcí, jelikož pro-
dukce komunálních odpadů přímo ovliv-
ňuje finanční dopad na obec.   

Z důvodu shora zmiňovaných dopadů 
novely zákona o odpadech se zástupci 
obcí, jež jsou obsluhovány Technickými 
službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dal-
ším společném postupu, kterým je zave-
dení komplexního řešení svozu odpadů, 
tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná 
se o zavedení evidenčního systému odpa-
dových nádob (popelnic) v jednotlivých 
obcích. 

V průběhu první poloviny roku 2021 by 
měly být všechny nádoby na odpad očipo-

vány a následně pasportizovány. Aby byla 
možná pasportizace očipovaných nádob, 
je nutné, aby každá nádoba byla opatřena 

číslem popisným. Tímto opatřením, které 
je prvním krokem v plnění podmínek zá-
kona o odpadech, bude zpřesněno produ-
kované množství komunálních odpadů z 
jednotlivých obcí a tím i odpovídající fi-
nanční náklad spojený s likvidací odpadů 
v dané obci. 

Prvním krokem, co je nutné učinit, 
je, aby si každý vlastník označil číslem 
popisným nádobu na komunální odpad 
(popelnici), která bude následně obslu-
hována. 

Po tomto kroku bude následovat očipo-
vání nádob, což bude zajištěno ze strany 

obce. O termínu čipování budou občané 
v dostatečném časovém předstihu infor-
mováni. Po tomto bude provedena pa-
sportizace nádob – přiřazení čipu k číslu 
popisnému, což už budou provádět Tech-
nické služby 
Hlinsko, s.r.o. 
v rámci svozu 
odpadů, o 
čemž budou 
rovněž občané 
informováni, 
aby ponechali 
nádoby na sta-
novišti delší 
dobu a mohlo 
tak dojít k 
paspor t izac i 
všech nádob. 

Evidence sběrných nádob je vyvolána 
dopady zákona o odpadech, který nabyl 
účinnosti od 1. 1. 2021. 

Petr Stejskal,  
jednatel Technických služeb Hlinsko s.r.o.

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání online:
Od půlnoci z pátku 26. března 

2021 na sobotu 27. března 2021 do 9. 
dubna 2021. Možnost sčítání online, 
prostřednictvím formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Sčítání pomocí formuláře:

Kdo se nesečte online, má zákonnou 
povinnost od 17. dubna do 11. května 
2021 vyplnit a odevzdat listinný formu-
lář.

Vzhledem k současné epidemické si-
tuaci připravil ČSÚ v součinnosti s Čes-
kou poštou a hlavní hygieničkou České 
republiky distribuci a sběr listinných for-
mulářů, při kterých dojde k výraznému 
omezení fyzických kontaktů mezi sčíta-
cími komisaři a obyvatelstvem.

Distribuce formulářů do domácností 
bude probíhat podobně, jako nyní pro-
bíhá doručování doporučených poštov-
ních zásilek, při dodržování přísných hy-
gienických pravidel (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, fyzický kontakt primárně 
venku, minimalizace doby kontaktu).

Z tohoto důvodu nebudou sčítací ko-
misaři pomáhat s vyplňováním formu-
lářů!!!!

V případě potřeby se však můžete ob-
rátit na infolinku 840 30 40 50.

Vyplněné formuláře bude možné ode-
slat v předtištěné obálce prostřednictvím 
schránek České pošty nebo odevzdat na 
kontaktním místě České pošty. Odeslání 
bude zdarma.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v roz-

hodný okamžik na území České repub-
liky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
nad 90 dnů, nebo které byl na území 
České republiky udělen azyl, doplňková 
ochrana nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je 
na území České republiky v rozhodný 
okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý 
byt (i neobydlený).

Za osoby mladší 18 let, osoby ome-
zené ve svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrov-
ník nebo osoba k tomu oprávněná.

Povinnost sečíst se se nevztahuje 
pouze na cizince, kteří jsou v České re-
publice na dobu kratší než 90 dnů (na-
příklad turisté), a na cizince požívající 
diplomatické výsady a imunity.

Kontaktní místo:
    Česká pošta Skuteč
    Tylova 134
    53973, Skuteč
    Tel.: +420 954 253 973

Otevírací doba kontaktního místa:
    PO: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
    ÚT: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
    ST: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
    ČT: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
    PÁ: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
    SO: 08:00 - 10:00
    NE: Zavřeno

Sčítací komisaři:
Renata Kudláčková
Číslo průkazu 90-05-02108
Ondřej Faltys
Číslo průkazu 90-05-07300
Petr Edlman
Číslo průkazu 90-05-01364
Pavel Bureš
Číslo průkazu 90-05-06582

Seznam obvodů a své č.p. si můžete 
ověřit na intenetových stránkách města 
 www.mestoprosec.cz

Podrobné informace se nacházejí na 
stránkách www.scitani.cz 
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REALITNÍ KANCELÁŘ
BEZPLATNÉ SLUŽBY
Chcete prodat vaši 

nemovitost?
Les, pozemek, byt, dům, chatu, 
chalupu, nebo jen odborně, 
bezplatně poradit? (přijedeme 
k vám)
V rámci Proseče a okolí, dále, 
Pardubický kraj,  kraj Vysočina 
Celá ČR - po individuální  dohodě

Volejte, nebo pište na email:

Mob: 728 201 301
galko@adreality.cz

Adresa stálé pobočky: 

Za Okály 404, Proseč u Skutče, 539 44www.adreality.cz

Změna plateb za stočné
Všichni odběratelé jistě zazname-

nali změnu způsobu plateb vodného 
Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., 
která po celé Proseči proběhla během 
loňského roku. Z tohoto důvodu musí 
také město Proseč jako provozovatel 
kanalizační sítě změnit způsob účto-
vání stočného. Nově budou prováděny 
odečty stavu vodoměru 1x ročně (dopo-
sud to bylo 4x ročně), stočné bude tedy 
možné platit čtvrtletními případně po-
loletními zálohovými platbami. Vzhle-
dem k tomu, že dojde ke snížení počtu 
odečtů vodoměrů, jednorázová platba 
stočného za delší období by mohla být 
pro odběratele velkou jednorázovou fi-
nanční zátěží, cílem a výhodou je tedy 
rovnoměrné rozložení plateb za stočné 
během celého roku. Současně se zavádě-
ním zálohových plateb jsme povinni se 
všemi odběrateli uzavřít nové odběratel-
ské smlouvy, které budou odběratelům k 
doplnění doručeny do schránek během 
měsíce dubna.

Současné období od dubna 2020 bude 
vyúčtováno podle skutečného stavu vo-
doměrů v průběhu dubna 2021, kdy bu-
dou odběratelům odečteny všechny do-
posud vyfakturované „zálohové platby“ 
(poslední byla rozeslána na konci ledna), 
které byly stanoveny průměrem celkové 
spotřeby odběrného místa za rok 2019.

Změna se dotkne i odběratelů, kterým 
je stočné fakturováno podle tzv. směr-
ného čísla. Nově bude stočné fakturo-
váno za počet osob, které jsou na odběr-
ném místě hlášeny k trvalému pobytu. 

Podrobnější informace k nové odbě-
ratelské smlouvě a nastavení zálohových 
plateb budou zveřejněny v příštím čísle 
Prosečského zpravodaje.

V případě dotazů ke konkrétnímu od-
běrnému místu mě kontaktujte na tel. 
468 005 025 nebo e-mailem na adrese 
machackova@prosec.cz.

Ing. Veronika Macháčková, účetní

Modernizace silnice III/3542
Česká Rybná – průtah

(I. etapa)
Termín uzavírky: 15. 3. - 9. 4. 2021
Zhotovitel stavby: Skanska a.s.
Kontakt: Martin Paťava, stavbyvedoucí 
tel. 737 257 350, 
e-mail martin.patava@skanska.cz

Od poloviny března 2021 budou po-
kračovat v České Rybné stavební práce na 
významné investiční akci Pardubického 
kraje na našem území, a to „Modernizace 
silnice III/3542  Česká Rybná - průtah“ 
v úseku označeném jako I. etapa. Do-
pravní omezení se týkají také linkových 
autobusů. Aktuální informace zveřejníme 
na internetových stránkách města.

Za komplikace a omezení způsobené 
stavebními pracemi se jménem města 
Proseč a Pardubického kraje všem obča-
nům a řidičům omlouváme.

V současné době jednáme s Pardubic-
kým krajem o pokračování modernizace 
silnice přes Miřetín v rámci připravo-
vaného projektu „Modernizace silnice 
III/3542 Miřetín - průtah“.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč



 Prosečský zpravodaj 1-3/2021 str. 4 www.prosec.cz

Úhrada poplatků a stočného
Město Proseč vzhledem k novým 

technologiím a současné situaci spo-
jené s Covid-19 preferuje bezhoto-
vostní platby za stočné, nájemné a 
místní poplatky převodem na účet. 
Všechny platby je nadále možné také 
uhradit bezhotovostně platební kartou 
nebo v hotovosti na pokladně měst-
ského úřadu.

Městský úřad Proseč

Mikroregion Maštale hledá pro letošní turistickou sezónu brigádníky na obsluhu rozhleden
Pracovníci na této pozici mají na sta-

rosti provoz rozhledny, prodej vstupenek, 
turistického zboží, občerstvení a poskyto-
vání informačních služeb. 

Vzhledem k tomu, že jsou na rozhled-
nách prodávány alkoholické nápoje a ob-
čerstvení, je nezbytné, aby byli tito pra-
covníci plnoletí a byli držiteli zdravotního 
průkazu. 

Provoz rozhleden je v dubnu, květnu, 
září a říjnu o víkendech a svátcích, v 
červnu, červenci a srpnu denně. Pracov-
níci se zde střídají na základě předem 
domluvených směn. Poměr je sjednáván 
jako dohoda o provedení práce s finanč-
ním ohodnocením ve výši 93 Kč/hod.

V případě zájmu se obracejte 
na email tic@mastale.cz nebo na 
tel. 775 339 104. 

Za MM Kateřina Zelenková

Vzpomínka
Dne 6. března by se dožil 80. let 

pan Mgr. František Nekvinda. Rodák 
z Proseče prožil většinu svého života 
s rodinou v nedalekém Dolním 
Újezdě, aby se opět do Proseče navrá-
til prožít svoje nejpoklidnějši poslední 
roky života.

Děkujeme všem, kdo ho znali a  
vzpomenou v dobrém a láskou s námi.

Dcery Alena a Terezie s rodinami 
a sourozenci.

Očkování vakcínou v Proseči
Vážení občané, v těchto dnech oče-

káváme první dodávku vakcín na one-
mocnění COVID-19! 

Nejdřív budou pozvání na očkování 
občané ve věku 80 let a víc, kterých zá-
jem jsme už zjišťovali.

Občané ve věku 70 let a víc, kteří 
ještě nejsou registrovaní v očkovacím 
centru a mají zájem o očkování v naši 
ordinaci se mohou přihlásit:
1. SMS na tel. č.: 720 369 935
2. e-mail: 
     ordinacebackovsky@seznam.cz
3. telefonicky:  720 369 935, 
     469 321 203 nebo 775 384 772 
     (Stanislava Češková)

Občany si budeme do registru zadá-
vat sami a na očkování zvát až budeme 
mít skutečně vakcíny v ordinaci.

Absolutní kontraindikací očkování 
je akutní horečnaté onemocnění a zá-
važná alergická reakce na jiné očkování 
v minulosti.

Věřte, že se snažíme, aby očkování 
probíhalo v našich ordinacích, v zá-
zemí, které dobře znáte, nicméně o 
tom rozhodují jiní. 

Všem pacientům se omlouváme, že 
nestíháme vyřizovat všechny telefonáty 
z důvodu zhoršení epidemiologické 
situace a proto, že jsme prozatím ne-
omezili poskytování péče v plném roz-
sahu, děkujeme za pochopení.

S pozdravem tým Bačkovský spol. s r.o.

Hasiči z Proseče bodovali
Sbor dobrovolných hasičů Proseč se 

s projektem 3D tisku ochranných štítů 
umístil v Anketě Dobrovolní hasiči 
roku na pěkném 3. místě mezi nomi-
novanými sbory v oblasti Východ Čech. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo v Brně 
dne 16. 12. 2020. Záznam ze slavnost-
ního vyhlášení Ankety Dobrovolní ha-
siči roku byl vysílán na programu ČT2 
dne 13. 2. 2021. Za prosečské hasiče 
se předání zúčastnil Ondřej Hanus, 
který byl hlavním aktérem 3D tisku v 
Proseči. Členům sboru, s díky za spo-
lupráci, gratuluji a přeji další úspěchy.

Ing. Jan Macháček, starosta Proseče
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Zprávy ze Zderaze
Dovolte mi, abych vás krátce informo-

val o dění ve Zderazi.
V tomto čase bylo zvykem hodnotit 

zderazské plesy. Ty se samozřejmě neko-
naly, stejně tak jako tradiční zimní rado-
vánka Rallye Vohrádka (sjezd kopce na 
čemkoliv), ke které byly po dlouhé době 
ideální podmínky. Věřím, že v příštím 
roce si všechny tyto akce vynahradíme.

Abychom si čas zpříjemnili, pořádali 
jsme soutěž určenou nejen pro děti ,,Celá 
Zderaz staví sněhuláky“. Konala se při-
bližně týden a zapojit se do ní mohl ka-
ždý tím způsobem, že před svým domem 
postavil postavu ze sněhu. Den po té, co 
byla soutěž vyhlášena, jako bychom to 
měli tam nahoře domluvené, se nad Zde-
razí roztrhla sněhová peřina a bylo radostí 
procházet se po obci a sledovat, jak z té 
bílé krásy rostou všelijací sněhuláci, sně-
hulačky a sněhuláčata v různých polohách 
a designech. Hned bylo tak nějak veseleji.

Původně jsme chtěli jednotlivé vý-
tvory hodnotit, ale to bylo nad naše síly. 
Všichni zúčastnění proto dostali medaile, 
které jsme předem slibovali, diplom a ba-
líčky se sladkostmi. Fotografie všech sně-
hových krasavců jsou na webu obce.  Moc 
děkujeme všem, kteří se zapojili a věříme, 
že jsme vytvořili další zderazskou tradici.

Po této „akční“ jsme vyhlásili další ten-
tokrát dlouhodobou soutěž fotografickou 
s názvem „Čtyři roční období Zderaze“, 
která je určená pro širokou veřejnost a 
může se jí zúčastnit opravdu každý. Ze 
zaslaných fotografií bychom rádi vytvořili 
kalendář na rok 2022. Bližší informace 
týkající se soutěže jsou k dispozici na 
webu obce a na FB stránce.

Co se týká plánovaných akcí,  sportovní 
a kulturní jsou v této době trochu nejisté, 
ale pokud situace dovolí, pevně věříme, 
že hlavně přičiněním SDH Zderaz bude 
zase ve Zderazi živo a bude o čem psát.

V následující části příspěvku bych se 
rád zmínil o stavební činnosti, která je v 
letošním roce ve Zderazi plánována. Tou 
nejpodstatnější je posílení vodárenské 
soustavy, jedná se o vrt pitné vody, který 
pokud bude dostatečný, vyřeší problémy 
s vodou  možná na  několik desítek let 
a Zderaz by tímto mohla být co se týká 
množství vody soběstačná. Dále je v plánu 
zhotovení komunikace a chodníku u sta-
vebních parcel ,,Na Ztracence“. V plánu 
je dokončení projektové dokumentace 
pro 13 stavebních parcel ,,Na Ohrádce“, 
oprava vodovodního řádu a oprava polní 
cesty k Polance.

Bohužel ne vždy se řeší jen příjemné 

věci, které jsou ku prospěchu obce a slouží 
k tomu, aby se tu lépe žilo. Jednou z nich 
je nyní nutnost dodatečného zlegalizo-
vání části kanalizace na udání občana JZ. 
Takovýchto staveb, které většinou prová-
děli občané často o sobotách a zdarma, je 
určitě všude spousta. Bohužel občan JZ, 
který je mimochodem na tuto kanalizaci 
také napojen, pravděpodobně předpo-
kládal, že mu obec opraví letitou pode-
zdívku, která je paradoxně  z větší části 
na obecním pozemku. Když nepochodil, 
tak prostě  musí aspoň škodit. Bohužel v 
takovýchto případech se často jedná o ob-
čany, kteří pro obec nikdy nic neudělali. 
Samozřejmě dáme vše do pořádku, jen je 
škoda vynaložených financí (předpokládá 
se částka cca 100.000,- Kč), za které se 
třeba mohly koupit nějaké nové prvky na 
dětské hřiště, opravit nátěry na kapličce a 
podobné.

Rád bych na tomto místě  poděkoval 
všem spoluobčanům, kterým není dění 
v naší obci lhostejné, podílí se na úklidu 
obce, pořádání akcí, pomůžou, když je 
potřeba a často o tom ani ostatní nevědí.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, 
hodně optimismu a pohody .

Petr Novák

Recycling - kovové odpady, 
a.s., provozovna v Proseči 

přijme 
pracovníka sběrného dvora 

a výkupny.
Vhodné pro OZP,  životopisy 

prosím zasílejte na e-mail: 
prosec@recyclingas.cz, 

informace na tel. 725 515 771 
u p. Mencové.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Co nového v mateřské škole v Perálci 
od adventu do ledna.

Když Advent začíná a než přijde 
Mikuláš. Ani v této době jsme nepři-
šli o vánoční přípravy a těšení. Adventní 
věnec z vlastní tvorby i adventní kalendář 
nás pomalu přibližovaly k tomu nejoče-
kávanějšímu dni. To čekání jsme si krá-
tili hraním a tvořením. A Mikuláš k nám 
také přišel, i když nadílku nechal přede 
dveřmi.

Čím voní Vánoce aneb s Večerníč-
kem do pohádky O perníkové cha-
loupce. Letošní voňavé vánoční perníčky 
jsme pekli pouze na ozdobení stromečku, 
i tak voněly nádherně. A k tomu jsme 
si pohráli s pohádkou O perníkové cha-
loupce. 

Zas po roce jsou tu Vánoce. Ko-
nečně! Dočkali jsme se. Poslední přípravy, 
příběh z Betléma… a Ježíšek naděluje.

U krmelce. Ani na zvířátka jsme letos 
nezapomněli a bohatě je pohostili.

Tři králové. A putováním Tří králů 
do Betléma vánoční čas končí. Tak zase 
za rok.
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To je Izrael aneb s Večerníčkem 
po stopách Tří králů. Kde ten Betlém 
vlastně je? My už to také víme a spoustu 
dalších informací o Izraeli.

Na sněhu. Jaké překvapení nás čekalo 
po novém roce v lednu? Další nadílka, 
tentokrát v podobě spousty bílého sněhu. 
To si užíváme.

Více fotografií z našich aktivit na skolapera-
lec.cz. 

     Monika Klofátová, MŠ Perálec

Základní škola Perálec informuje...
Adventní čas v ZŠ

Konečně jsme se dočkali a všichni žáci 
se mohli  vrátit zpět do lavic. Bohužel 
jsme nemohli adventní čas trávit tak, jak 
je na naší škole zvykem. Mikuláš k nám 
letos do školy nemohl, ale o nadílku děti 
nepřišly. Odvážlivci objevili košík plný 
dobrot v šatně :-)  
Lesní nadílka

17. 12. jsme se společně vypravili do 
Zderaze ke krmelci, abychom obdaro-
vali zvířátka. Tato procházka do lesa 
se stala již tradicí. Letos byla však bez 
zpěvu koled. Děti naplnily krmelec a 
ozdobily stromy jablíčky. Dopoledne 
jsme si všichni náramně užili.

I k nám přišel Ježíšek
Konečně nastal den, na který se 

všechny děti těší. I do perálecké školy 
zavítal Ježíšek.  Pod stromečkem byla 
spousta dárečků. I přes přísná opatření, 
která nám neumožnila  ochutnávku 
cukroví, jsme si vytvořili kouzelnou vá-
noční atmosféru.

Za ZŠ Perálec Mgr. Markéta Pérková
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PŘÍJEMNÉ MÍSTO K POSEZENÍ MLÁDEŽE
Vážení spoluobčané,
naši budovu Školní 70 využívá kromě Městské knihovny a 

oddílu stolního tenisu při Sokolu Proseč k výuce také Základní 
umělecká škola Skuteč a jsme za to moc rádi. Díky této pobočce 
ZUŠ Skuteč nemusí naše prosečské děti, které se chtějí umě-
lecky vzdělávat, dojíždět do Skutče. Proto se společně se zřizo-
vatelem, městem Proseč, snažíme tuto budovu zvelebit, např. 
tím, že od hlavního vchodu byly odstraněny mříže a celé vstupní 
schodiště bylo zrekonstruováno a nově obloženo.

 Vznikl tak hezký prostor, který si oblíbila zejména mládež a 
ráda na těchto schodech sedává. Nic proti tomu nemáme. Ale...

Bohužel, zůstává po uživatelích tohoto prostoru dost často 
velký nepořádek a těsně před Vánocemi dokonce někdo poničil 
fasádu domu.

Moc rádi bychom toto místo zachovali pro veřejnost v této 
podobě (bez mříže). Pokud uvidíte někoho, jak ničí majetek 
naší školy, potažmo města, obraťte se prosím na vedení školy či 
rovnou vedení města Proseč.

Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč

VÁNOČNÍ BESÍDKA V 7. A
Po dlouhé době jsme se konečně společně sešli 7. prosince na 

týden ve škole. Protože se všichni společně potkáváme pouze 
při hodinách výtvarné výchovy, domluvili jsme se, že hned v 
pondělí si uděláme „výtvarné Vánoce“. Každý si vylosoval jedno 
číslo, pod kterým bylo ukryto jméno spolužáka, které znal pouze 
losující. 

Děti si daly velkou práci a pro svého spolužáka vymyslely 
krásné a originální ručně vyrobené vánoční dárečky. Rozbalili 
jsme si dárečky, povídali jsme si, zahráli jsme stolní hry, vyráběli 
jsme vánoční ozdobu nejen na stromeček, a i když jsme nemohli 
zpívat a tancovat, tak to naše vánoční setkání bylo moc fajn.

Mgr. Veronika Roušarová, třídní učitelka
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V DRUŽINĚ 
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VELKÝ VÍTR O VÁNOCÍCH
Silný vítr napáchal škody také v našem školním areálu.

„OCHUTNÁVKA“ EXOTICKÉHO OVOCE BOVYS
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ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLCE
V prosinci si děti užily výroby vánočních ozdob, přání, bet-

lémů, andílků pro seniory do domu s pečovatelskou službou. 
Poslouchaly vánoční písničky a koledy a radovaly se z advent-
ních překvapení a dárků od Ježíška. 

Příjemné bylo i společné setkání na zahradě, kde se nám bet-
lém rozrostl o další zvířátka.

Radost všem dělají krmítka, která zaplnila školkovou zahradu. 
Vyrobili je doma rodiče společně s dětmi a nadělili je ptáčkům. 
Nejen děti teď mohou pozorovat ptačí hostiny.

O svou nadílku nepřišly ani zvířátka v lese, za kterými se děti 
vydaly ke krmelci.

Mgr. Hana Vobejdová
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VYSVĚDČENÍ DRUHÁČKŮ
Pololetní vysvědčení u druháčků proběhlo netradičně. I přesto, 

že jejich paní učitelka s nimi nebyla přímo ve třídě, měli mož-
nost se s ní vidět a slavnostní předávání s ní tak prožít na dálku.

Mgr. Zuzana Nováková

STAVBA BUŇKY
Žáci 6. tříd si měli v distanční výuce přírodopisu netradiční 

metodou zopakovat stavbu rostlinné a živočišné buňky. Model 
buněk tvořili pomocí potravin, modelíny, domácích pomůcek, 
ale někteří zvolili i tradiční metodu pomocí papíru a tužky. 
Mohli tvořit i pomocí přírodnin, ale jelikož naše okolí zasypal 
sníh, tak se nejednalo o nejlehčí metodu. Na výsledky žáků se 
můžete sami podívat. 

Mgr. Andrea Boháčová

BOBOVÁNÍ DRUHÁČKŮ
Cvičit bohužel nemůžeme, ale počasí nám přeje – užíváme si 

sněhu plnými doušky :)
Mgr. Romana Pešková

LEDEN V DRUŽINĚ
V lednu jsme se sešli ve škole opět v omezeném počtu a s 

mnoha opatřeními. 
Zpěv máme nadále zakázaný, ale my jsme si hudební výchovu 

zpestřili i bez něho. Poznávali jsme pohádkové písničky podle 
jejich melodie a poté jsme je přiřazovali ke správnému názvu 
pohádky. Luštili jsme křížovky, kvízy, přesmyčky a hádanky, se-
známili jsme se s Orffovy nástroji, na které jsme si mohli také 
zahrát.

Dále jsme si zrealizovali projekt přezimující ptactvo. Pozná-
vali jsme zbarvení a zpěv jednotlivých ptáků, vytvořili jsme si 
krásné zimní dekorace – ptáčci z vlny, krmítko – koláž, dále 
jsme připravili závěsná krmítka, která jsme roznesli po stromech 
a keřích v areálu školy. 

A protože nám zima v lednu opravdu přeje, mohli jsme se 
pěkně vyřádit na kopci a vyzkoušet si některé zimní sporty, které 
byly dalším naším tématem. 

Kolektiv ŠD
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KARNEVAL V ŠD
Poslední týden prvního pololetí jsme v družině prožili v kar-

nevalové atmosféře. 
Vyrobili jsme si masky, papírové balonky a na závěr si zasou-

těžili. 
Těšíme se na další zábavu v druhém pololetí. 

Žáci 1. a 2.třídy ŠD

ZPRÁVA ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY
Ve školní knihovně máme nové knížky, které nám zakoupil 

Spolek rodičů a přátel naší školy. Na mnohé z nich nám dali tip 
naši čtenáři. 

Na co se můžete po návratu do školy těšit?
Série knížek „Malá baletka“ a „Deník malého poseroutky“ je 

doplněn na 15 dílů každé série. „Fotbaláci“ mají v naší knihovně 
již 4 díly. O tyto knihy je mezi našimi čtenáři zájem. Hlavně 
kluci si přáli knihy o sportovcích. Snad se bude líbit další titul o 
Petru Čechovi a kniha o Lukáši Krpálkovi. O jiných osobnos-
tech se dočtete v knihách „Příběhy na dobrou noc pro malé re-
belky“ (1; 2) a „Příběhy pro kluky, kteří se nebojí být výjimeční“. 

Do naší školní knihovny se nyní nejčastěji dostanou děti z 
prvního stupně, a to druháci. Využívají její prostředí k sezná-
mení spolužáků s knihou, kterou přečetli a zapsali si do svého 
čtenářského deníku. Také pro tyto mladší čtenáře máme nové 
knižní tituly: 

„Myšákova nová kamarádka“, „V ZOO není žádná nuda“, „Jo-
hana s dlouhýma nohama“, „Kuba nechce spát“, „Ať jsou velcí 
zase malí“, „Sísa Kyselá“, „Rošťák Oliver a korále pro mořskou 
vílu“, „Zlobivé pohádky“, „Kouzelná třída v ZOO“, „Kouzelná 
třída o Vánocích“, a „Kouzelná třída v muzeu“. 

Moc se těším na to, až zase nastane běžný provoz naší 
knihovny. 

Určitě se mezi vámi najdou další čtenáři, kteří dají tip na 
knihy, které by vás bavily. 

Blanka Stodolová, knihovnice

LEDEN V MŠ
Na začátku ledna 6. ledna se děti proměnily na Kašpara, Me-

lichara a Baltazara. Nemohlo se jít do kostela, tak si „zaputo-
valy“ děti alespoň ve školce.

V lednu byla zima jako v pohádce, a tak jsme měli celý měsíc 
zaměřený na zimní tematiku. Děti poznávaly roční období, mě-
síce a názvy dní. Užívaly si sněhové nadílky, což se všem moc 
líbilo. Vzniklo mnoho sněhových výtvorů, ale hlavně děti sta-
věly sněhuláky.

Povídali jsme si o ptáčcích a zvířátkách, jak jim pomoci, aby 
dobře přežili zimu. Pozorovali jsme stopy a určovali komu patří. 
Ptáčkům jsme sypali zobání do krmítek.

K zimě patří i zimní sporty. O některých jsme si povídali a 
některé jsme si i vyzkoušeli.

Mgr. Hana Vobejdová
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Zpráva o činnosti SDH Proseč za rok 2020
Další rok činnosti SDH Proseč je za 

námi. Pro všechny byl tento rok jiný, než 
ty předchozí a každého určitě zasáhla 
opatření proti šíření nemoci COVID 19. 
Stejně tak i náš sbor musel svoji činnost 
přizpůsobit dané situaci. 

Pro členy zásahové jednotky začal rok 
tradičně. Proběhla pravidelná školení 
řidičů, obsluhy motorových řetězových 
pil, první pomoci, velitelů atd. Na jaře 
udeřila první vlna epidemie a naši hasiči 
se zapojili aktivně v boji proti ní. Něko-
likrát jsme obcházeli seniory a roznášeli 
jim informační letáky, později dezin-
fekci od města. Město Proseč zakoupilo 
pro jednotku nové vybavení – ochranné 
oděvy, motorový a ruční postřikovač na 
dezinfekci, generátor ozónu na dezinfekci 
vnitřních prostor, přenosný defibrilátor a 
digitální přenosnou radiostanici pro lepší 
spojení s ostatními složkami IZS. 

Začali jsme pravidelně dezinfikovat ve-
řejná prostranství (náměstí, autobusové 
čekárny, dětská hřiště, venkovní prostory 
před domy s pečovatelskou službou, ško-
lami atd.). Členové jednotky prováděli 
i dezinfekci veřejných budov pomocí 
generátoru ozónu. Ve spolupráci s měs-
tem jsme začali tisknout na 3D tiskárně 
ochranné štíty pro hasiče, zdravotníky, 
pečovatelky a další. Celkem jich bylo vy-
robeno a předáno asi 600 kusů. S touto 
aktivitou jsme se přihlásili do soutěže 

Anketa Dobrovolní hasiči roku, v kate-
gorii sborů v oblasti východ Čech jsme 
obsadili krásné 3. místo a získali tím fi-
nanční částku 40 000 Kč a ruční radio-
stanici. Děkujeme za hlasy. Náš sbor také 
uspořádal sbírku ručně šitých roušek od 
spoluobčanů a vybralo se jich slušných 
680 kusů. Všechny byly předány nemoc-
nicím, charitě a pečovatelské službě.  

Během roku samozřejmě jednotka vy-
jížděla k dalším běžným zásahům. Za rok 
2020 to bylo celkem 80 zásahů a 6 dal-
ších činností. Z toho to bylo: požár 8x, 
dopravní nehoda 3x, epidemie 3x, ostatní 
pomoc 3x, technická pomoc 63x, pro-
plach kanalizace 2x a mytí komunikace 
4x. Jestliže by se některý člen zúčastnil 
všech výjezdů, strávil by na nich úcty-
hodné 4 dny, 10 hodin a 36 minut. 

Náš sbor uspořádal v únoru již tradiční 
hasičský ples a dětský karneval, obě akce 
se vydařily. V roce 2021 nemůžeme bo-
hužel vzhledem k vládním opatřením v 
tradičním termínu ples ani karneval uspo-
řádat, ale doufáme, že nás přijdete pod-
pořit svojí účastí v letech následujících.

Opatření proti šíření pandemie pozna-
menala i činnost mladých hasičů. Přes 
zimu a na začátku jara se pravidelně 
scházeli a připravovali na sportovní se-
zónu. Jarní závody byly nakonec všechny 
zrušeny. Na konci srpna a v září se druž-
stva mladších a starších hasičů zúčastnila 
všech tří závodů Okresní ligy v požárním 
útoku. Naši mladší hasiči předvedli letos 
suverénní výkony a po třech vyhraných 
závodech obsadili jasné 1. místo v lize. I 
starším hasičům se dařilo a celkově skon-
čili jako třetí v okrese. V okresním kole 
hry Plamen mladší družstvo obsadilo 2. 
místo a starší 6. místo.

Velmi si vážíme dlouhodobé podpory 
Města Proseč a našich sponzorů, kterým 
patří náš velký dík.

Děkujeme za přízeň a přejeme vám 
hodně úspěchů, zdraví a štěstí v roce 2021.

SDH Proseč
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Koutek naší kronikářky: 

Přidružená výroba v Proseči
V 50. letech minulého století vzni-

kaly v Proseči průmyslové závody, např. 
Družstvo invalidů, Elektro – Praga a 
další. Kromě toho mohli lidé praco-
vat v tzv. přidružené výrobě, kterou 
zřídila Rada Místního národního vý-
boru (MNV) Proseč s účinností od 1. 
4. 1958. Jejím úkolem bylo zajišťování 
odborných prací a služeb pro obyva-
tele, zamezení „černé práci“ řemesl-
níků a získání finančních prostředků 
do obecní pokladny. Byla organizována 
podle druhu řemesla v sedmi provozov-
nách, v nichž si občané mohli objednat 
příslušnou práci u vedoucího provo-
zovny.

1. Sedlářství – Bohumil Gregor, Pro-
seč – opravy postrojů a ostatní sedlářské 
opravy, za pracovní hodinu účtováno 
7,50 Kč.

2. Malířství pokojů – Jan Herynek, 
Proseč – malování bytů apod., za prac. 
hodinu účtováno 7,50 Kčs.

3. Truhlářství – Ladislav Čermák, 
Proseč - opravy truhlářského charak-
teru, za pracovní hodinu účtováno 9,60 
Kčs.

4. Zednická četa – Ondřej Jetmar na 
práci celodenní, Křiklava, Břeň, Váško – 
práce po zaměstnání – zednická údržba, 
opravy domů, omítky – prac. hodina  
účtována  9,00 Kčs.

5. Výroba proutěných košů – Luboš 
Vávra, Proseč – práce jen v zimním ob-
dobí.

6. Dámské krejčovství – Marie Pavli-
šová, Záboří – šití dámských oděvů 
a jejich součástí z přinesených látek – 
prac. hodina se účtuje 3,60 Kčs.

7. Řezání palivového dřeva – Vojtěch 
Stodola, Proseč -  řezání dřeva přímo 
u objednavatele, poplatek za pořezání  
1m3 činil 13,00 Kč, za každý další metr 
10,00 Kčs.                                                                                      

Během roku 1958 se připojili další ře-
meslníci: Dostál Vladimír – čalounictví, 
Háněl Emil – zahradnictví, Božena Ská-
lová – švadlena, Skála František – kovář.                                                                                                            
Účetnictví přidružené výroby vedl 
František Palouš. Výtěžek, který výroba 
přinesla, byl jako součást doplňkového 
rozpočtu věnován na úhradu dalších 
akcí na zvelebování obce. V roce 1958 
byl čistý zisk výroby 8432,08 Kč. Tato 
částka umožnila vybudování betono-
vého mostu přes Olšinku.

Podle prosečské kroniky připravila: 
Miluše Rejentová

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Jakuba Katalpa – Zuzanin dech, Evžen 
Boček – Aristokratka a vlna zločinnosti 
na zámku Kostka, Aristokratka u krá-
lovského dvora, Vlastimil Vondruška 

– Pomsta bílého jednorožce, Vladimíra 
Klimecká – Druhý život Marýny G., 
Táňa Keleová-Vasilková – Rodinné 
klubko, Katarína Gillerová – Život 
plný iluzí, Inna Rottová – Norkový 
kožich za hrst vloček, Jaromír Jin-
dra – Zajatec osudů: Dcera Magistra 
Kelleyho, Dominik Dán – Básník, Ma-
rie Rejfová – Kočka myši nenechá, Ro-
bert Bryndza – Kanibal z Nine Elms, 
Bernhard Aichner – Přítelkyně smrti, 
Dům smrti, Agonie smrti, Antonio G. 
Iturbe – Osvětimská knihovnice, Jo-
seph Joffo – Z Paříže do Paříže, Lu-
cinda Riley – Půlnoční růže, Rafel Na-
dal – Paní Stendhalová, Barbara Wood 

– Vzdálená řeka, Corina Bomann – 
Motýlí ostrov, Jane Corry – Pokrevní 
sestra, Donna Douglas – Sestřičky ve 
víru osudu, Shari Lapena – Jeden z 
nás, Andrew Mayne – Temný vzorec, 
Jo Nesbo – Království, Soren Sveis-
trup – Kaštánek, Lars Kepler – Zrca-
dlový muž, Gilly Macmillan – Chůva, 
Elena Ferrante - Geniální přítelkyně, 
Dirk Husemann – Slon pro Karla Ve-
likého, Sofia Lundberg - Červený adre-
sář, Colleen Hoover – To nejlepší v nás, 
Lucinda Riley – Motýlí pokoj, Anne 
Jacobs – Kavárna U Anděla, Corina 
Bomann – Čas vlčích máků, Robert 
Crais – Zloději lidí, John Le Carré – 
Nejhledanější muž, Sally MacKenzie 

– Jak odolat markýzovi, Sandra Brown 
– Adamův pád

Naučná literatura:
Blanka Milfaitová – Příběh opravdové 
vášně, Thomas J. Craughwell – Slavné 
záchranné akce druhé světové války, 
Robert Leckie – Sága 2. světové války, 
Rupert Butler – Gestapo: Dějiny Hit-
lerovy tajné policie 1935-45, Břetislav 
Ditrych – Báječní muži na létajících 
strojích

Knihy pro děti:
Daniela Krolupperová – Zprávy z pe-
líšku, Ivona Březinová – I hračky si 
chtějí hrát, Řád sladkého sněhuláka, 
Martina Drijverová – Moje první za-
hrádka, Ester Stará – Milda a Milda, 
Michaela Fišarová – Pavel: kapela, 
Alžběta Dvořáková – Modrá hodina, 
Monika Golasovská – Bylinkář, Pi-
trová Pavlína – Hurá do galerie, Věra 
Hudáčková Barochová – Hanko, za-
chraň štěně, Klára Smolíková – Pozor, 
v knihovně je kocour, Jaroslav Něme-
ček – Čtyřlístek a elixír neviditelnosti, 
Daniela Krolupperová – Vánoční 
tramvaj, Pavlína Pitrová – Velikonoce: 
historie, zvyky, tradice, Věra Hudáč-
ková Barochová – Terezka a ušáček, 
Jan Švrček – Strážci Sovího vrchu, Pa-
vel Valach – Ukradený poklad, Naďa 
Pažoutová – Vilma běží o život, Jarmila 
Marešová – Veverka a Myška v Praze, 
David Walliams – Ledová obluda, Jo 
Nesbo – Doktor Proktor a prdicí prášek

Otevírací doba městské knihovny:
Úterý     7.30 - 11.00  12.00 - 17.00 hod
Čtvrtek  7.30 - 11.00  12.00 - 16.00 hod
Pátek     7.30 - 11.00  12.00 - 16.00 hod

Milí čtenáři,
knihovny jsou stále na základě naří-

zení vlády zavřené, ale v knihovně je 
pro vás otevřeno výdejní okénko, kde 
si můžete bezkontaktně vypůjčit knihy. 
Bezkontaktní výdejní okénko funguje v 
běžné otevírací době.

Eva Rejentová
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Historie prosečských divadelních ochotníků XV.
Rok 1968 se stal významným rokem 

politické obrody našeho národa. Do čela 
strany KSČ a státu byly postaveny osob-
nosti, které si za krátkou dobu své práce 
získaly nezměrný obdiv a popularitu jak v 
českém, tak i slovenském národě. Jména 
Ludvík Svoboda, Alexandr Dubček, Jo-
sef Smrkovský a Oldřich Černík se stala 
symbolem národní aktivity a nové vlny 
svobodného myšlení.

Nahromaděné problémy se draly na po-
vrch, lidé začali mít zájem jak o společen-
ské, tak i kulturní dění. Je samozřejmé, že 
s většinou kladných jevů se také objevo-
valy některé jevy záporné.

To však nemohlo nikdy opodstatnit  
21. srpen 1968, kdy vojska pěti zemí Var-
šavské smlouvy okupovala Českosloven-
sko pod záminkou ochrany proti „vzrůs-
tající kontrarevoluci“, kterou celý národ 
neviděl.

A tak jsme začali znovu žít v nejistotě, i 
když naši čelní politikové se snaží jít na-
dále cestou demokratického socialismu, 
se kterou souhlasí drtivá většina Čechů a 
Slováků.

Není mým úkolem kronikářsky zazna-
menat sled a průběh událostí a jejich po-
litický dosah. Chci jen osvětlit složitost 
situace, za které se opět rozvíjí naše diva-
delní činnost.

Na jaře jsme chtěli uvést detektivní hru 
„Smrt nemá nikdy dovolenou“, ale pro ob-
tíže při zkouškách (velká směnovost), hra 
nebyla docvičena a proto neuvedena.

Po 21. srpnu jsme byli všichni zdrceni. 
Ale rok 1968 byl také významný tím, že 
28. října slavila naše republika 50 let od 
svého vzniku. Byli jsme tedy před problé-
mem, co máme uvést. Po delším přemýš-
lení bylo rozhodnuto.Zahrajeme znovu 
Čapkovu „Matku“. Byla sice hrána v r. 
1962, ale tenkrát ji shlédl malý počet di-
váků a hra je tak aktuální, že v současné 
době ji budou velmi dobře chápat.

(Zde, mi dovolte vložit několik pozná-
mek. Lépe řečeno vysvětlení. Tato kronika 
nabyla nikdy dopsána. Někdy v roce 1972? 
Si ji odnesl učitel František Kašpar s tím, že 
ji bude nadále doplňovat. Bohužel skončila 
na dlouhá léta v depozitu dílenského kabi-
netu ZŠ. Materiály z ní nebyly ani pou-
žity při vydání brožury k výročí vzniku 
Proseče. Činnost ochotnického spolku z let 
1959 až 1985 jako by neexistovala. Děkuji 
tedy redakci prosečského „Zpravodaje“, že 
mi umožnilo toto období činnosti ochotnic-
kého spolku doplnit. Pokud si kladete otázku 
proč, odpověď najdete ve výše uvedeném 
textu. Ano. Byl v ní odsouzen vstup vojsk 

Varšavské smlouvy na naše území suverén-
ního státu. Proto nebyla dopisována a zata-
jena. Ale to už není jasné proč po roce 1989. 
Pravda zřejmě odešla společně se zrušením 
jednotek pomocné stráže VB)

Začalo se s nácvikem hry. Některé 
úlohy musely být nově obsazeny, ale v 
podstatě základní obsazení zůstalo. Role 
Matky byla opět svěřena paní Marii Bár-
tové, které si náš soubor nesmírně váží. 
Hra byla uvedena v podvečer hlavních 
oslav.
Opis plakátu:
Divadelní soubor OB v Proseči sehraje v 
rámci oslav 50. výročí ČSR drama Karla 
Čapka „M A T K A“

Režie: Václav Vobejda                                                            
Scéna: František Kašpar

Byla uskutečněna tři představení. 
25. X. pro děti účast 227 dětí
25. X. pro dospělé  odpoledne účast 102
5. X. pro dospělé  večer účast 218

Pro tentokrát nutno říci, že „Matka“ 
měla úspěch. Hra byla sehrána opravdu 
dobře.

Velmi dobře se uvedli mladí herci 
ochotníci Jirka Černý a Josef Kovář ml.

Osoby a obsazení: Matka: M. Bártová; 
Hlasatel: F. Háp; Otec: V. Vobejda;  
Hlasatelka: D. Vobejdová; Dědeček M. 
Křiklava; Ondra: J. Novák,; Jiří: Z. No-
vák; Kornel: J. Kovář ml.; Petr: J. Černý; 
Toni: F. Kašpar; Nápověda V. Špačková; 
Technický pracovník: J. Kovář st.

Svatopluk Václav Vobejda

LBtech a. s. Litomyšl 
Výstavba inženýrských sítí 
 
PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI: 
 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY 
Požadujeme: Středoškolské vzdělání 
technického směru 
 
ŘIDIČ 
Požadujeme: Řidičské oprávnění sk. C, 
profesní průkaz 
 
STROJNÍK 
Požadujeme: Strojní průkaz 
 
Nabízíme: 
Finanční ohodnocení odpovídající profesi 
Cestovní náhrady  
Příplatky za práci přesčas 
Roční odměny 
Příspěvky na penzijní pojištění 
Možnost rozšíření kvalifikace 
Individuální přístup k zaměstnancům 
Práce v mladém přátelském kolektivu 
Zázemí prosperující společnosti 
 
Kontakt:  
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl 
lbtech@lbtech.cz, 603 782 907 
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

Koupím
gramofonové desky do své archivní sbírky

Nesbírám vážnou hudbu, dechovky a lidovky.
Platba ihned v hotovosti.

Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Firma Odehnal a syn nabízí dřevěný odpad  
(roztápku)
1 m3 za 90 Kč

Doprava po Proseči zdarma
Informace na tel. 603 751 846

Firma Klinsky&Co, s.r.o. 
přijme 

pracovníka
na dokončovací práce ve dřevovýrobě

 Bližší informace na tel. čísle 777 340 620,  
p. Tobiáš

Prodám rodinný dům na náměstí v Proseči!
3 samostatné bytové jednotky (35, 61, 143m2), ihned 
k nastěhování + možnost dostavby mezanin. velkého 
bytu se samostatným vchodem, terasou a balkonem.
3 vedlejší budovy a dvůr k podnikání, rekonstrukci.

Bližší informace na tel.: 735 449 023 nebo 721 926 363.

Velká pomoc pro každou nastávající maminku!

PRODEJ DĚTSKÉHO VYBAVENÍ

- oblečení (kvalitní, značkové), hračky, prací pleny, vanička 
apod.
- oblečení pro chlapečka 0 – 12 měsíců (ideálně jarní dítko)
- s možností domluvy i dále

 
Kontakt: +420 605 004 532                       Cena: dohodou


