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Nový Babybox v Chrudimi

Rada města Proseč dne 14. června
2022 na svém jednání rozhodla o poskytnutí finančního daru, stejně jako
některá okolní města, kterým podpořila vznik nového Babyboxu v Chrudimi. Město Proseč podpořilo již v
roce 2016 vznik nového Babyboxu v
Pardubicích v areálu Pardubické nemocnice. Od doby své existence zachránila tato zařízení na celém našem
území 239 dětí (naposledy v Jablonci
nad Nisou).
Nový Babybox bude první v chrudimském okrese a bude umístěn v areálu SeneCura SeniorCentrum Chrudim.

Proseč přeměnila chátrající objekt v centru na spolkový dům

Město Proseč právě dokončilo další
velký projekt, který je určen všem občanům, a který zároveň vyřešil i problém s
dlouhodobě chátrajícím průmyslovým
objektem v centru našeho města. Projekt
„Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“
byl financován z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj, programu Podpora revitalizace území, podprogramu Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití ve výši 4,92 mil. Kč, celkové náklady byly 7,09 mil. Kč, zbývající
prostředky ve výši 2,17 mil. Kč uhradilo
město Proseč ze svého rozpočtu. Reali-

zaci prováděla firma STINTER z Hlinska, která byla vybrána na základě veřejné
zakázky a předložila nejnižší cenovou
nabídku. Bohužel došlo k opakovanému
posunu termínu dokončení díla a předání
spolkového domu proběhlo nakonec až v
květnu 2022. V současné době město řeší
navazující práce, jako jsou terénní úpravy,
vybavení nábytkem a technikou. Veřejnosti bychom chtěli představit nový spolkový dům během dne otevřených dveří na
přelomu srpna a září.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč má další nové hřiště

Město Proseč nyní dokončuje projekt „Rekonstrukce sportoviště pro
míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“. Cílem projektu byla kompletní
rekonstrukce hřiště a jeho přeměna na
vhodné hřiště pro volejbal, nohejbal,
ale třeba i tenis, k tomu se město zavázalo v roce 2014 při bezúplatném převodu Sokolovny od TJ Sokol Proseč.
Hřiště bude mít dle požadavku členů
TJ Sokol antukový povrch. Na opravu
hřiště přispěl dodací ve výši 300 tisíc
korun Pardubický kraj, celkové náklady akce jsou 2,36 mil. Kč.
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stav před realizací

stav po realizaci

Proseč získala ocenění za sběr odpadu

Oceňování úspěšných obcí a měst, je- címu systému přispívá i sběrný dvůr, který
jichž obyvatelé svědomitě třídí odpad je v provozu 6 dní v týdnu.
proběhlo 25. května 2022 v Dříteči.
Miloslav Hurych, místostarosta města
O pomyslné vavříny v soutěži O Perníkovou popelnici usilovaly automaticky
všechny obce Pardubického kraje zapojené do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Město Proseč letos uspělo a získalo
1. místo v kategorii zpětného odběru
vysloužilého elektra u ASEKOL u obcí
a měst od 2 do 5 tisíc obyvatel.
Je to především zásluha a úspěch všech
občanů města Proseč. K dobře fungují-
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Stolpersteiny – Kameny zmizelých

Dne 15. července 2022 budou v 9 hodin pokládány v pořadí
již třetí Stolpersteiny – Kameny zmizelých. V roce 2020 byly
položeny do chodníku u firmy Ergotep první Kameny zmizelých v Proseči za rodinu Kopperlovu a v roce 2021 v Záboří u
kavárny Wake Up Coffe za rodinu Breitenfeldovu.
V letošním roce se budou pokládat poslední čtyři Kameny
zmizelých do chodníku na Podměstské ulici, před domem čp.
191, který patřil rodině Polákových. Z koncentračního tábora
se tehdy vrátila pouze jejich dcera Věra, která se následně provdala za Hynka Munka. Jejich syn Jan Munk, doktor filosofie
a kandidát věd, byl od roku 1990 do roku 2017 úspěšným ředitelem Památníku Terezín. Jeho dcera Kateřina žije v rodném
domě se svou rodinou dodnes.
Tyto poslední Kameny zmizelých bude poprvé pokládat sám
autor projektu, německý umělec Gunter Demnig.
Pozvání na toto slavnostního položení Kamenů za rodinu
Polákovu, tak jako v předešlých letech, obdrží ředitel Památníku Terezín Dr. Jan Roubínek, Polákovi byli jeho příbuzní,
historička Okresního archivu v Chrudimi Mgr. Alžběta Langová, pan Daniel Vaněk, kantor Židovské obce v Praze, a samozřejmě jsou zváni jak místní, tak i ti, kteří budou pokračovat na další pokládání Kamenů, které proběhne ještě tento den
na dalších místech.
Oba předešlé projekty podpořila finanční účastí místní firma
ERGOTEP a také paní Eva Outlá, za což jim patří díky.
Stanislava Češková
matrikářka a iniciátorka projektu v Proseči

80. výročí vyhlazení Ležáků

Dne 24. června 2022 uplynulo přesně
80 let od vyhlazení nedaleké obce Ležáky.
Nacisté tehdy vyhladili celou osadu jako
odplatu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Z 53 obyvatel
osady přežily pouze dvě děti, sestry Šťulíkovy, všichni dospělí byli zastřeleni na
Zámečku v Pardubicích a děti postupně
zplynovány v polském Chelmnu.
U příležitosti 80. výročí proběhl v neděli
19. června 2022 v Ležákách pietní akt.
Za město Proseč se ho zúčastnil starosta
města Proseč Jan Macháček, který položením květinového věnce uctil památku
na 51 zavražděných obyvatel.
redakce

Uzavření sběrného dvora v červenci

Poděkování rodiny

Vážení občané,
dovolujeme si vám oznámit, že provozovny výkupna
druhotných surovin a Sběrný dvůr města Proseč budou uzavřeny od pondělí 4. 7. do neděle 10. 7. 2022 z důvodu čerpání
dovolené.
Děkujeme za pochopení.

Rádi bychom poděkovali všem smutečním hostům,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s naším drahým zesnulým
Jiřím Mihulkou,
děkujeme rovněž za všechny květinové dary
a projevy soustrasti.
Rodina Mihulkova, Bor u Skutče
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Muzejní podvečer ve znamení skla

V sobotu 28. 5. 2022 se v našem muzeu
uskutečnil druhý ročník Muzejního podvečera. I tentokrát pod hlavičkou celorepublikového Festivalu muzejních nocí.
OSN navíc rok 2022 věnovala sklářské
tradici, a tak jsme letošní Muzejní podvečer věnovali sklu a sklářství na Prosečsku.
Celou akci připravila kulturní komise ve
spolupráci s městem Proseč a připraven
byl opravdu zajímavý program.
Po krátkém zahájení byla slavnostně
otevřena nová teráska na dvorku muzea.
Radní města Proseče Tomáš Háp poděkoval všem jejím tvůrcům za realizaci
projektu. O přípravu projektu a jeho celkovou podobu se zasloužili Marek Rejent,
Jakub Fafílek a Andrea Sodomková, nosnou kovovou konstrukci vyrobil Zdeněk
Háněl. Dřevěné části a finální kompletaci
zajistily Prosečské služby, zejména pak
Josef Soukal a Martin Ondráček. Terasa
byla pokřtěna tzv. sabráží, což je speciální způsob otevíraní sektových lahví za
pomoci šavle, kterou také provedl Tomáš
Háp.
Následovala komentovaná prohlídka
v režii Katky Zelenkové věnovaná dýmkařství v naší oblasti. Zajímavé povídání
plné vzpomínek na celoživotní vyrábění
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dýmek nám zprostředkoval pan Vladimír
Košnar, kterému tímto moc děkujeme za
zapojení do našeho programu. Proběhly
i přednášky o místním rodáku Aloisi
Metelákovi, o které se i s promítáním
postaral Marek Rejent. Přednášky o zdejších sklárnách s vlastnoručními kresbami
představil Josef Sodomka za asistence své
ženy Andrey. Zpřístupněn byl také domek spisovatelky Terézy Novákové, kde
se komentovaných prohlídek chopil syn
současného majitele objektu pan Haasz.
Celou akci hudebně doprovodila kutnohorská kapela Melissa, muzikanti byli
skvělí a vydrželi hrát téměř po celý muzejní podvečer. Výborné víno od Pavla
Němce rozléval pan Lukáš Klíma, dětský
výtvarný koutek s tematickým zdobením
váziček zajistila paní Ivana Müllerová z
Ateliéru Viki. Na konci akce nemohlo
chybět ani již tradiční zakuřování dýmek
a setkání místních vyznavačů této kratochvíle. Jsme velmi rádi, že i přes chladné
počasí přišlo mnoho návštěvníků.
Děkujeme všem příchozím za společně
strávený podvečer a těšíme na další ročník.
Kulturní komise města Proseče
a Katka Zelenková
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Sensor Cyklo Maštale 2022

Jubilejní 20. ročník sportovní akce
Cyklo Maštale, který proběhl v sobotu
18. června 2022, je za námi. Akce byla
podpořena Pardubickým krajem a konala
se pod záštitou hejtmana Martina Netolického, který se akce také zúčastnil. Po
dvouleté pauze proběhlo vše opět na jedničku, bez zásadnějších komplikací a vážnějších zranění. Celým sportovním dnem
nás provázel opět výborný Jan Rýdlo.
Hostem a hlavní hvězdou byl profesionální horolezec Radek Jaroš. Příjemným
zpestřením byl doprovodný program a
také ocenění „zakladatelů“ závodu.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
patriotům, pomocníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům města, sponzorům
a partnerům za jejich pomoc s přípravou
a organizací samotného závodu. Velmi si
pomoci všech vážíme a děkujeme za ni.
Jan Macháček, starosta města Proseč
a předseda Mikroregionu Maštale

Ohlédnutí za počátky Cyklo Maštale
a fotografie z posledního ročníku 2022:
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Poděkování - jubilanti 2022

Dne 11. 6. 2022 se sešla skoro polovina
jubilantů letošního roku v Sokolovně v
Proseči.
Díky dětským pěveckým souborům
naší základní školy jsme měli moc pěkný
program - Dřeváček nám zazpíval a zatančil v prosečských krojích a Červánek
měl také velice krásné vystoupení. Program obou souborů se všem velice líbil.
Moje poděkování jménem města Proseč patří především těm jubilantům, kteří
přišli mezi nás.
Také jsme moc rádi, že si na nás udělal čas pan starosta, který má program
opravdu hodně nabitý, a řekl nám několik
milých slov. Současně chceme poděkovat městu Proseč za financování tohoto
již druhého společného setkání. Za vel-

kou pomoc s přípravou a obsluhou hostů
děkuji pracovnicím Pečovatelské služby
Proseč – Marii Doležalové, Martině
Uhrové, Lucce Zvolánkové a Markétě
Macháčkové.
A tak jako v loňském roce si na nás
udělala čas Veronika Macháčková a celou
sešlost nafotila, děkujeme.
Snad budu mluvit za všechny, kteří
se zúčastnili, že nám bylo spolu hezky.
Mnozí se neviděli několik let a bylo znát,
že mají radost ze společného setkání.
Tak ještě jednou všem letošním jubilantům roku 2022 přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v jejich osobním
životě a budeme doufat, že se zase setkáme.
Stanislava Češková

Poděkování

Chceme touto cestou poděkovat za
krásné sobotní odpoledne, které jsme 11.6.
prožili v Sokolovně.
Nejdříve nás u prostřených stolů přivítali matrikářka Stanislava Češková a
pan starosta Jan Macháček. Pak na jeviště vyběhly děti z Dřeváčku v prosečských
krojích a všechny nás příjemně překvapilo,
kolik jich je. Pásmo písniček a tanečků
předvedly s půvabem a elánem, až se občas prkna jeviště třásla.
Následovalo vystoupení pěveckého souboru Červánek s písničkami i cizozemskými. Také jsme jim tleskali, co nám síly
stačily, protože si to opravdu zasloužili.
Paní učitelky Smělá a Pavlovičová jsou
výbornými vedoucími.
Díky patří také děvčatům z pečovatelské služby, staraly se o nás „jako o vlastní“.
Velmi si vážíme toho, že jak děti, tak
dospělí organizátoři celé akce, obětovali
tolik času ze svého volna, aby pro seniory
připravili toto setkání. Ještě jednou moc
děkujeme.
Senioři – jubilanti 2022
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ZŠ a MŠ Proseč

Zlatý list

Ve středu 11. 5. se vybraní žáci 6. 7. tříd zúčastnili přírodovědné soutěže
Zlatý list, který se konal již tradičně
v Záchranné stanici Pasíčka. Vyrazili
také naši ukrajinští spolužáci a paní
asistentka Irynka, kteří si šli prohlédnout venkovní expozice odchycených
zvířat.
Přestože se naši žáci neumístili na
předních pozicích, získali tak alespoň
cenné zkušenosti a společně strávený
čas si spolu náležitě užili, jak se můžete
přesvědčit na fotografiích. :)
Všem děkujeme za reprezentaci
školy a děkuji také asistentkám Petře
Nekvindové a Elišce Košňarové, které
se o děti vzorně staraly. :)
Mgr. Andrea Boháčová

Grafický manuál
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Zdá se mi až neuvěřitelné, že nám
školní rok uběhl takovou rychlostí. Nedávno jsme první školní den vítali prvňáčky a teď se chystáme na loučení s deváťáky. Když si však vše zpětně promítnu,
stihli jsme toho během roku ve škole i
mimo ni opravdu hodně - od exkurzí,
výletů, projektů, besed, účasti i pořádání
soutěží, různých vystoupení, přes otevření sportovní haly a možnosti využívat nové prostory přístavby, až po skvělý
pocit, chodit do školy s radostí a úsměvem. Samozřejmě přišly i náročné chvíle,
zvláště ty ovlivněné covidem nebo situací
na Ukrajině. S hlavou vztyčenou si ale
troufám říct- Společně jsme to zvládli!
Děkuji celému kolektivu ZŠ a MŠ Pro-

Exkurze na PřF UK Praha

V pondělí 30.5. 2022 se vybraní žáci 8.
tříd zúčastnili exkurze v rámci projektu
Prosečský talent 21 do Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to
konkrétně na katedru aplikované geoinformatiky a kartografie.
Nejprve nás uvítal pan Mgr. Alexandr
Prokop z Technécia, který exkurzi spoluorganizoval. V přednáškové hale nás čekala odborná přednáška pana doc. RNDr.
Přemysla Štycha, Ph.D. a pana Mgr. Josefa Laštovičky, Ph.D. na téma: Dnešní
svět očima družic. Po přestávce, během
které jsme měli nachystané bohaté občerstvení, jsme se přesunuli do počítačových
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seč, všem našim dětem a žákům, jejich
rodičům, městu Proseč, všem spolkům,
firmám i jednotlivcům z řad veřejnosti,
kteří s námi spolupracovali. Každému z
vás, kdo jste se během roku jakkoliv angažoval v životě naší školy, byť třeba i
návštěvou námi pořádaných akcí nebo
vyjádřením podpory, poděkování nebo
námětu ke zlepšení… Každý jste tím přidal dílek do našeho jedinečného „puzzle“:
Školní rok 2021/22.
Přeji Vám všem krásné prosluněné
prázdniny plné radosti a pohody. Už nyní
se s vámi těším na další dobrodružstvíškolní rok 2022/23.
Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy

učeben, kde jsme pracovali s programem
Sentinel Hub. V programu jsme mohli
pomocí družicových snímků pozorovat
například aktuální situaci na Ukrajině,
rozšiřování aglomerací nebo kůrovcovou
kalamitu na Vysočině. Tento program
je volně dostupný a doporučuji ho všem,
kteří se zajímají o práci s družicovými
snímky.
Během cesty jsme si vyzkoušeli hned
několik dopravních prostředků: autobus,
IC a EC vlak, metro a dokonce i tramvaj.
Exkurzi jsme si moc užili.
Mgr. Andrea Boháčová
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Den dětí

Středa 1. 6. patřila našim dětem. Jed- škole financoval Spolek rodičů. Děkuji
notlivé třídy přišly v domluveném oble- všem, kteří se na podařeném Dni dětí
čení- některé měly oblečení ve stejných podíleli, stálo to za to.
barvách, některé k tomu místo školních
Mgr. Romana Pešková
tašek zvolily apartní košíky apod., další
se proměnily stylem oblečení v mafiány.
Naši nejmenší žáčci se vydali na promítání pohádky Mimi a Líza, které pro ně
připravilo město Proseč, dalším třídám
si zábavné aktivity v hodinách připravili
učitelé. Co měly ale všechny děti společné, byl hodinový program „Roztančete celou školu“. Během něho jsme si
vyzkoušeli rozmanité taneční styly – od
baletu po street dance. Byla to hodina
nabitá pohybem od začátku až do konce
(kdy si všichni vydechli při relaxační
chvilce). O tom se můžete přesvědčit z
fotek od paní Evy Skalníkové. Program

PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ
V úterý 31. května se žáci 8. tříd společně se zájemci ze 7. ročníku a třemi
ukrajinskými spolužáky zúčastnili celodenního výletu s názvem Po stopách Boženy Němcové.
Do České Skalice jsme přijeli před 9.
hodinou, stihli jsme tedy ještě v autobusu
krátce posvačit. Pak jsme se vydali k Muzeu Boženy Němcové, kde nás přivítala
nejprve socha Barunky a hned poté paní
průvodkyně. Ta nás zavedla do Jiřinkového sálu, kde nám popovídala o životě,
díle i rodině Boženy Němcové. V muzeu
jsme si prohlédli i další vystavené expozice.
Další zastávka následovala ve škole
Barunky Panklové. Viděli jsme prostředí,
ve kterém se učila, i některé staré školní
pomůcky. Také jsme se dozvěděli, že se
známkovalo i šestkou! Po návštěvě školy
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jsme měli možnost se projít po místním
náměstí a také si pochutnat na místních
dobrotách. Všichni jsme samozřejmě této
možnosti využili.
Následovala tříkilometrová procházka
na zámek Ratibořice, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny a prohlédli si 1. patro
zámku se zajímavým výkladem.
Další pan průvodce nás pak očekával v
Rudrově mlýně, kde jsme si prohlédli jak
historické zařízení mlýna, tak i dobové
zařízení světnic.
Staré Bělidlo a Viktorčin splav jsme již
navštívili sami. Vše jsme si důkladně vyfotili a teď nám již zbývá jen vypracovat
zadané prezentace.
Výlet se nám moc líbil.
Tomáš Košnar, Matyáš Tobiáš,
Michaela Kynclová
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Konec roku ve znamení výletů
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MŠ Proseč informuje...
Projektový den se Záchrannou sta- časí bylo nádherné, přesunuli jsme se po
pohádce na školní zahradu, kde na děti
nicí Pasíčka - Návrat na hnízdiště

V pátek 13. května jsme navštívili Záchrannou stanici Pasíčka, kde jsme si nejprve prohlédli expozici zvířat s výkladem
od paní chovatelky a pak už na starší děti
čekal projekt nazvaný Návrat na hnízdiště. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého
o tažném ptactvu nebo ochraně ptáků v
době hnízdění a vyvádění mláďat. Nakonec si děti vyrobily ptáčky z keramické
hlíny, které si odnesly domů.

čekal dárek číslo dvě - nanukový dort
zdobený lentilkami. A to ještě nebylo
všechno. Dále byla pro děti připravena
další zábava. Hudba k tanci, bublifuková
chytaná, různé hry či fotbálek. Úsměvy a
rozzářené tváře dětí prozradily, že si slavnostní dopoledne náležitě užily.

Poslední plavání

Ve čtvrtek 2. června dokončili předškoláci plavecký výcvik. Po celou dobu
se děti zdokonalovaly v plaveckých dovednostech a některé se dokonce zbavily
strachu z vody. Bylo krásné sledovat jejich pokroky. Odměnou za dobře odvedenou práci byla vířivka, na kterou se děti
těšily po celou dobu plaveckého výcviku.
Za to, že všechno krásně zvládly, dostaly
diplomy a vesele se vrátily do školky.

Den dětí

Kdo jsou nejdůležitější lidičky ve
školce? No přece děti! Proto jsme spolu
s dětmi oslavili Den dětí tak, jak se patří.
Jeden dárek dětem nadělilo město Proseč,
když děti pozvalo do kina na pohádku
Mimi a Líza: Zahrada. To se ví, že se
dětem pohádka moc líbila. Protože po-
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dvě jízdní kola, která byla uzamčena ve
stojanu. Ani zámek však zloděje neodradil. Proto chceme na tuto skutečnost
upozornit všechny, kdo nechávají svá kola
u školky. Buďte obezřetní.

Berušky v pečovatelském domě

Besídka v Beruškách

Jednoho dne vyslovily Berušky přání,
že
by chtěly pozvat maminky do školky.
Protože předškolní třídy mají napilno
Proto
si nacvičili pásmo říkanek, písniček,
s přípravou pasování, vydaly se tentokrát
tanečků
a dramatizaci pohádky O veliké
nejmenší Berušky do pečovatelského
řepě.
I
když
nám do realizace besídky u
domu samotné a předvedly tam své vyněkterých
zasáhla
náhlá nevolnost, přesto
stoupení. Zatančily, zazpívaly, zacvičily a
se
nám
vystoupení
podařilo a věříme, že
zahrály pohádku O veliké řepě. Také přijsme
si
to
nakonec
všichni
užili.
pravily malé dárečky pro štěstí v podobě
berušky namalované na kamínku. Věříme, Upozornění
že jsme naším malým vystoupením zaJak už jistě někteří z vás ví, v pátek 10.
hřáli u srdíčka.
června byla od mateřské školy odcizena

Ohlédnutí za XII. ročníkem Mladé Proseče Terézy Novákové
V minulém čísle Zpravodaje jste si
mohli přečíst podrobnosti o průběhu
slavnostního vyhodnocení XII. ročníku
literární soutěže Mladá Proseč Terézy
Novákové, která byla určena dětem, mládeži a začínajícím mladým autorům do 35
let. Letos to bylo poprvé, kdy jsme jako
pořadatelé spojili doposud dvě soutěže
(„malou“ a „velkou“ Proseč TN) v jednu.
Přípravě a celkovému zajištění hladkého průběhu celé akce věnovali pořadatelé desítky hodin svého volného času.
Podle ohlasů, které nám od účastníků vyhodnocení přišly, se tato pečlivá příprava
opravdu vyplatila, viz níže.
Osobně mě velice těší, že se do přípravy
zapojilo tolik lidí, a to především z řad
učitelů, učitelek i ostatních zaměstnanců
naší školy. Všem za toto pracovní nasazení patří velké poděkování.
Hlavní část finančních nákladů neslo
město Proseč, ale na akci přispěla i řada
sponzorů, o kterých jste již četli v minulém Zpravodaji.
Nelze opomenout podporu a spolupráci
s Pardubickým krajem, který nám pomohl s propagací této soutěžní přehlídky,
a to nejen v rámci našeho kraje.
Na závěr si lze jen přát, aby obdobná
spolupráce, součinnost a nadšení probíhaly i při pořádání a vyhodnocení XIII.
ročníku MPTN v roce 2025.
Za pořadatelský tým
Mgr. Zdeněk Pecina
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Některé ohlasy:
Vážení pořadatelé soutěže MPTN,
ráda bych vám všem dodatečně poděkovala za opravdu vydařené a krásné odpoledne, které jsme se synem strávili u vás v
Proseči. Jednak nás oba velmi okouzlilo vaše
malé městečko plné zeleně, ale doslova mně
vyrazila dech organizace vaší soutěže (raut,
stoly pro soutěžící i doprovod, ceny, velmi
oceňuji sborník s ukázkami prací). Celá
akce byla velmi pečlivě naplánovaná, líbilo
se nám zařazení a četba textů i milá porota.
V neposlední řadě musím zmínit i skvělé a
hodnotné ceny, které výherci získali. Na
žádné soutěži jsme se s takovým množstvím
cen nesetkali. Navštívili jsme i dům Terézy
Novákové s komentovanou prohlídkou. Jednalo se o krásné odpoledne, na které budeme
oba rádi vzpomínat.
Věřím, že organizace takové soutěže je
časově i organizačně velmi náročná, jsem
velmi ráda, že jsme se mohli zúčastnit. Ještě
jednou velice děkuji a přeji mnoho úspěchů i
v dalších letech.
Petra Pilařová, Vítek Pilař

Děti nás baví…

“Paní učitelko, já už jsem milionář… mám
doma dvě stokoruny a jednu dvoustovku!”
Za MŠ Proseč Jana Vaňousová

Sokolově a smeknul před milými lidmi, kteří
pro mě udělali sobotní odpoledne nezapomenutelným. Také můj doprovod byl z akce
nadšený a všichni jsme se rádi podívali do
Vašeho krásného městečka. Rovněž jsem si
moc užil ostatní příspěvky. Už od nejmladší
kategorie jsem napjatě poslouchal zajímavé
texty a ještě teď si je s radostí přičítám v
almanachu. Vaše soutěž mě nabila novou
energií a chutí psát dál.
Mnohokrát upřímně děkuji a budu rád,
když se k Vám do Proseče budu moci ještě někdy (co nejdříve) podívat. S pozdravem Jan
Kij

Vážený pane učiteli,
chceme Vám a Vašemu týmu poděkovat za
organizaci této pěkné akce. Nemáme žádnou
připomínku. Akci jsme si celá rodina velmi
užili. Hodnotíme jenom kladně - výborně!
Vaše obec je pěkná, využili jsme i nabídku
nahlédnout do muzea dýmek. Mě osobně
překvapilo, že ředitel sklářské školy (19241948) Alois Metelák u nás v Železném
Brodě je téměř rodákem Proseče! Bylo velkým
překvapením vidět sklo v Proseči!
Děkuji porotě, že dcera Tereza měla možDobrý den,
nost
vystoupit na této akci! Terezka si i přes
rád bych Vám touto cestou ještě jednou
nervozitu
s čtením své prózy před diváky
srdečně poděkoval za nezapomenutelný záporadila
a
zase
se o kus posunula!
žitek, který jsem si odvezl od Vás z Proseče
Přejeme Vám i dalším organizátorům vše
ze sobotního vyhlášení výsledků literární
soutěže. Byl jsem příjemně překvapen svým dobré, pevné zdraví a spoustu energie na
umístěním na prvním místě v kategorii dalších akcích!
poezie a toto ocenění přijímám s velkou poS pozdravem Soňa Malinová, maminka
korou a vděčností. Rád bych také pochválil autorky; zároveň je paní učitelkou školy
organizaci celé akce, výborné občerstvení v
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Turnaj „O pohár města Proseč“
v malé kopané pro ZŠ Proseč
a okolí

V pondělí 20. 6. 2022 se v Proseči
na fotbalovém hřišti uskutečnil turnaj
v malé kopané O pohár města Proseč.
Zúčastnilo se celkem 114 dětí z toho
11 týmů z 1.stupně a 7 týmů z 2.stupně
ZŠ Proseč + 1 tým z 1. stupně ZŠ Perálec. Jednotlivé týmy byly rozděleny
do tří kategorií podle věku. Poté se
již na jednotlivých hřištích odehrávala
velice zajímavá a napínavá utkání plná
bojovnosti a pohledných akcí. I přesto,
že turnaj měl vítěze i „poražené“, tak
ve skutečnosti zvítězili úplně všichni,
kteří měli chuť přijít a zasportovat si!
Věříme, že díky podobným akcím se
nám podaří přivést více dětí ke sportu.
FK Proseč tímto děkuje vedení města
za finanční podporu, dále paní ředitelce ZŠ Proseč i všem učitelům a členům FK Proseč, kteří se aktivně podíleli na zajištění chodu turnaje.
Petr Macháček, předseda FK Proseč

Prosečský zpravodaj 6/2022

str. 11

www.prosec.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
Hrajeme si na řidiče a co se děje
ve vzduchu. Dopravní hry jsou u nás

s nanukovou Parádou a po návratu do
Perálce náš dětský den ve školce mohl
oblíbené, proto jsme toto téma nemohli pokračovat. Místo lehátek, nás v ložnici
ani letos vynechat. A když jsme se sezná- čekala velká hromada dárků. A tak jsme
mili s pravidly dopravy po zemi, vznesli si až do svačinky hráli a odpoledne jsme
jsme se i do vzduchu. Teď už víme, jak si s těmi venkovními hračkami hráli zase
to chodí na letišti a co se děje ve vzduchu. venku. Užili jsme si hezký hravý dětský
den.

O Červené karkulce… program
pro rodiče a přespávání ve školce.

Společně se základní školou jsme letos po
dvouleté odmlce opět zorganizovali program pro rodiče, který na konci roku býval vždy tradicí. Protože se celoročně ve
škole i ve školce zabýváme lesem a stromy,
nabízela se pohádka z lesního prostředí.
Kino Proseč a Den dětí. Den dětí A tak školáci nastudovali muzikál O Čerjsme letos oslavili netradičně. Navštívili vené karkulce od známých autorů Zdeňka
jsme Městské kino Proseč. Vybrali jsme Svěráka a Jaroslava Uhlíře. My ze školky
si příběhy Mimi a Líza. Společně s námi jsme do jejich lesa vstoupili coby lesní
představení shlédly i děti z Mateřské zvířátka. A aby pohádková atmosféra
školy v Proseči. Nakoukli jsme i do zá- byla dokonalá, všude to vonělo babiččikulisí, jak funguje dnešní kino moderním nými bábovkami. Ale ty se mohly nakrozpůsobem. Děkujeme městu Proseč, že jit a ochutnat až za odměnu, po návratu
umožnilo i našim dětem návštěvu kina z Karkulčiny cesty lesem. Kdo jí prošel a
zdarma. Po kinu jsme si protáhli tělo na všechny úkoly splnil a našel, vrátil se zpět
prosečském hřišti, poseděli na náměstí do chaloupky na kávičku a slíbenou bábovku. No a my školkoví jsme po bábovce
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pozvali rodiče na zahradu, na ohýnek a
buřtík. Když ohýnek dohoříval, odcházeli rodiče domů a my se uložili, kam jinam, než do spacáků. Tu noc jsme zvládli
všichni statečně. A ke snídani jsme si s
chutí dali zase bábovku.

Školkový výlet do Poličky. Ze super
výletu do Poličky jsme se vrátili všichni v
pořádku s kupou zážitků. Navštívili jsme
Městské muzeum a galerii Polička. V
programu „Poskládej si střípky skla“, jsme
se dozvěděli, co je sklo, jak a z čeho se vyrábí, vyzkoušeli jsme si jaké má vlastnosti
a víme, že může i ublížit. Ve výtvarné
dílně jsme si pomalovali skleněný svícínek. Ve třídě Bohuslava Martinů jsme si
hráli na školu. Posbírali jsme věci, které
patří do aktovky, učili jsme se číst a psát
a nechyběl ani tělocvik. Na závěr jsme
www.prosec.cz

získali i první školní vysvědčení s obrovskou jedničkou. „Zábaviště pro sviště“ pro
všechny hravé děti připravila ilustrátorka
Vendula Hegerová. V barevném světě
obrázků jsme si procvičili grafomotoriku,
logopedii, základní matematické představy, hudební a pohybové dovednosti,
vnímání prostoru a času. Rozehráli jsme
hudební koutek, k tomu si zazpívali písničky z kostky, zahráli si divadlo, započítali si v obchůdku. Výstavní sály radnice
nás vtáhly do světa poutavých a vtipných
příběhů. Tolik her pohromadě, to se ani
slovy nedá popsat, to musíte vidět. Otevřeno do srpna.

DIPRO, výrobní družstvo invalidů,
Borská 149, 539 44 Proseč

Přijme zaměstnance na tyto pracovní pozice:
Provozní elektrikář
Co bude vašim úkolem:
- provádění preventivní údržby budov a
technologických zařízení
- analyzování a odstraňování zjištěných
závad
- kontrola a oprava elektrického nářadí
a spotřebičů
- řádné vedení předepsané dokumentace
Požadujeme:
- min. vyučen v oboru
- platné osvědčení pro samostatnou činnost §6 vyhlášky č. 50/78 sb.
- pečlivost a řemeslnou zručnost
Obsluha kotlů na vytápění
Co bude vašim úkolem:
- obsluha řídicího systému kotlů
- obsluha systému dopravy paliva
Požadujeme:
- spolehlivost a samostatnost

- vyřizovaní zakázek, expedice výrobků a
doplňování základního materiálu
- spolupráce s ostatními útvary družstva
Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- zkušenost s vedením týmu
- dobré komunikační schopnosti, přirozenou autoritu, aktivní vystupování
- schopnost samostatně se rozhodovat a
řešit problémy, zodpovědný přístup
(uvedená místa jsou vhodná pro osoby
se zdravotním postižením)
Nabízíme:
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- práce na jednu směnu
- u obsluhy kotlů dvousměnný provoz
- zaměstnanecké benefity(závodní stravování, bonus za docházku)
- nástup možný IHNED

Vedoucí výrobního střediska
Bližší informace budou podány na
Místo výkonu práce provozovna v
adrese:
Krouně.
DIPRO, výrobní družstvo invalidů		
Co bude vašim úkolem:
Borská 149, 539 44 Proseč
- celkové řízení svěřeného výrobního
tel. č. 469 321 191,
provozu
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
- organizace a rozdělování činností mezi
kontakt: p. Zanina Milan
zaměstnance, denní zadávání úkolů zaměstnancům a jejich plnění
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

Monika Klofátová, MŠ Perálec
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P. Josef Čechal (* 3. 6. 1922 + 2. 11. 1996)

V pátek 3. června 2022 uplynulo sto
let od narození P. Josefa Čechala, významné osobnosti našeho města. Vzpomínku na pana děkana připravil pro
čtenáře Prosečského zpravodaje pan
Antonín Nekvinda.

P. Josef Čechal se narodil jako první
dítě manželům Julii a Josefovi Čechalovým ze Svratky. V chudé, skromné rodině,
vyrůstal společně se sestrou Marií.
Od dětství byl rodiči veden k víře, ministroval v kostele a obdivoval krásy světa v
lesích a kopcích kolem Svratky. Dobře se
učil, a tak mohl díky podpoře své hodné
tetičky po základní škole odejít studovat do Chrudimi. Tetička na něho měla
velmi dobrý vliv a pomohla mu objevovat
kouzlo literatury a umění. Jako mladého
studenta ho seznámila s dílem Jana Čepa,
které ho uhranulo na celý život - krásná
čeština, nevšední obrazy venkovského
života a přírody, hledání milosrdného
Boha. Naplněné dětství a dospívání, cit
pro krásno a umění, duchovní dozrávání
během studia ho dovedly k rozhodnutí
vstoupit do kněžského semináře.
V roce 1939 přešel do Prahy na Arcibiskupské gymnázium, které ovšem bylo
těsně před maturitou zrušeno, a tak maturoval v roce 1942 na Jiráskově gymnáziu, blízko kostela sv. Cyrila a Metoděje,
kde se právě ve dnech maturity odehrávalo tragické vyvrcholení heydrichiády.
Lidice, denní seznamy jmen zatčených,
odsouzených, popravených, Ležáky…
I tyto události měli velký vliv na další
celoživotní postoj P. Čechala – nezištně
sloužit svým bližním a přivádět je k Bohu
v lásce, protože byl přesvědčen, že jiné
cesty není.
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Po prázdninách roku 1942 nastoupil do
hradeckého semináře k přípravě na kněžství. Totální nasazení v „rajchu“ znamenalo přerušení studia na dva roky a silné
ovlivnění pro jeho další život. Po vysvěcení na kněze v roce 1949 působil nejdříve v Litomyšli a pak pět let v Hradci
Králové. Zde mohl někdy působit jako ceremoniář zcela izolovaného pana biskupa
Píchy a tak sloužil jako jeho jediná spojka
s diecézí. Po velikonocích v roce 1956 byl
„ na chvíli“ (jak rád říkával) přeložen do
Proseče, do farnosti, která osiřela vykonstruovaným zatčením a uvězněním svého
duchovního správce P. Ducháčka.
Začátky v prosečské farnosti popsal
ve svých pamětech a nebyly nijak lehké.
Lidé doufali v návrat P. Ducháčka, kostel
se mu zdál tmavý a nevlídný, Proseč nebyla Svratka ani Hradec Králové. Doufal,
že se vše v dobré obrátí a on se bude moci
vrátit do Hradce a bude moci vést „vyšší“
duchovní a kulturní život. Ovšem nakonec se musel v Proseči zabydlet, na faru se
přistěhovali i jeho rodiče a začal psát svoji
40 letou éru venkovského faráře. Netušil
totiž, že se později z Proseče stane město
a že vlastně jeho představy byly naplněny.
A že po něm bude jednou pojmenována
ulice v městě Proseči, by bral za tak dobrý
vtip, že by ho vykládal všem návštěvám a
pokaždé by se tomu dlouze ze srdce zasmál.
Díky své povaze, dobrotě srdce a otevřenosti všemu novému a krásnému se mu
podařilo z prosečské fary udělat i místo
setkávání významných umělců, profesorů
a osobností. Jenom namátkou - Radovan
Lukavský, Ivan Vyskočil, Aloys Skoumal,
Ludmila Jandová, Vladimír Tesař, Václav Vojtěch Tošovský, Pavel Herynek, Jiří
Grygar, Pavel Bošek a další. Vzhledem k
svému básnickému a výtvarnému talentu
byl jimi respektován i v oblasti umění a
on nacházel v rozhovorech s nimi inspiraci pro svoje díla.
P. Čechal měl velmi rád humor a dovedl si ho dělat i ze sebe. Jeho typický
hlasitý smích zněl nejen farou a kostelem, ale i celým náměstím, když šel na
poštu nebo nakupovat. S každým se zastavoval na kus řeči a pak míval „drobná“
zpoždění. Ostatně si byl vědom toho, že
přesnost je vlastností králů a on jím nikdy
nebude – jak říkával.
Za 40 let svého působení ve farnosti
pokřtil asi 1800 dětí, o něco více pohřbil, o něco méně oddal. Kostel změnil
na vzdušný, prosvětlený prostor, aby se v
něm lidé dobře cítili.
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Jeho záliba v rychlé jízdě autem se mu
málem 11.12.1964 nevyplatila, když cestou z Nových Hradů do Boru havaroval
a smrtícímu pádu ze stráně zabránily
stromy a všichni andělé strážní! Často na
toto nové narození vzpomínal a byl Pánu
Bohu vděčen za další roky života.
Že si ho Pán povolá k sobě při obřadech za věrné zemřelé uprostřed svých
farníků na prosečském hřbitově, jistě nepředpokládal ani při své velké umělecké
představivosti. Kdyby to bylo o dvacet let
později, tak by asi jeho ovečky ani nebyly
tolik zdrceny. Ovšem takto se Proseč ponořila do velikého smutku a jako by se
nezastavilo jen jeho srdce, ale i život v
Proseči. Posledního rozloučení s ním se
zúčastnilo na 2000 lidí a někteří říkají,
že nikdy neviděli plakat na pohřbu tolik
mužů a ani už neuvidí.
Smutek časem přebolí, ale celoživotní
víru P. Josefa Čechala, vyjádřenou v jeho
básni, si budeme moci do konce svých
životů připomínat při zastavení u jeho
hrobu na prosečském hřbitově – Hrob ve
skále se otevře a život zjeví se v kráse a
úžase!
Na stránky katolické farnosti Proseč
www.farnispolecenstvi.cz byly při příležitosti stého výročí narození P. Josefa
Čechala nově vloženy vzpomínkové materiály včetně dobových fotografií, videozáznamu bohoslužby z prosince 1994 a
autorské básnické sbírky Trnutí.
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Koutek naší kronikářky:

Sokol slaví 160 let od vzniku

V roce 2022 si Sokol připomíná 160 let
od svého založení. Také uplynulo 190 let
od narození zakladatele Miroslava Tyrše
a 200 let od narození jeho spolupracovníka Jindřicha Fugnera.
Miroslav Tyrš byl český národní obrozenec německého původu, kritik, historik
umění a univerzitní profesor. Do české
historie se zapsal především jako zakladatel a vůdčí ideový i organizační činitel
Sokola.
Narodil se 17. září 1832 v Děčíně jako
Friedrich Emmanuel Tirsch v sudetoněmecké rodině lékaře, ale po brzké ztrátě
rodičů, byl vychován v českém vlasteneckém prostředí. Po absolvování malostranského gymnázia studoval krátce
na pedagogické fakultě v Praze, odkud
přestoupil na filozofickou fakultu, kde
studoval přírodní vědy, filozofii a estetiku.
Velmi aktivně se účastnil českého kulturního a politického života, od roku 1869
byl volen poslancem zemského sněmu, v
roce 1873 i do říšské rady. Původně zamýšlel věnovat se filosofii, ale od začátku
70. let u něho převážil zájem o výtvarné
umění a estetiku. Svými články a statěmi
položil základy novodobé české výtvarné
kritiky. Byl zasvěceným průvodcem českého čtenáře po říši výtvarného umění i
rádcem mladých umělců. V roce 1860
získal doktorát na filozofické fakultě a
roku 1881 byl jmenován docentem na

Nové knihy v knihovně

Beletrie pro dospělé:
Radka Třeštíková – Tajemství, Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč: Hejnické pastorále, František Niedl – Já,
rytíř, Simon Mawer – Pražské jaro,
František Niedl – Poslední batalion,
Martin Rousek – Síla hlasu, Michaela Klevisová – Kocour z Montmartru,
Petra Š. Jirglová – Všechno nejlepší,
Anno, Miroslav Macek – Saturnin zasahuje, Klára Janečková – Vítěz, Táňa
Keleová – Vasilková – Slzy a smích
Kate Quinn – Alicina síť, Leila Meacham – Vážka, Lesley Kara - Fáma,
Louise Penny – Skleněné domy, Lucinda Berry – Útěk ze světa, Heidi
Perks – Vrať se pro mě, Chris Carter
– Sochař smrti, Jeden za druhým, Jussi
Adler Olsen – Oběť 2117, Sarah Pinborough – Tiché lži, Dmitry Glukhovsky – Metro 2035, Dirk Husemann
– Lovci knih, Max Czornyj – Nacistova
dcera, Krystyna Chiger – Dívka v zele-
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české technice. Kromě své profese velkou část svého činorodého života zasvětil tělovýchově. Spolu se svým přítelem a
otcem své ženy Renaty Jindřichem Fugnerem stál u zrodu české tělocvičné organizace Sokol, založené 16. 2. 1862. Byl
nejen spolutvůrcem sokolských idejí, ale
i duší praktických činností Sokola. Věnoval obrovské úsilí získávání i výchově
cvičitelského sboru, vypracoval sokolské
řády, vytvořil české tělocvičné názvosloví
(v podstatě užívané dodnes) a dále v díle
Základové tělocviku formuloval odborné
zásady pro sokolskou činnost. Přál si, aby
sokolství v duchu starořeckého ideálu kalokagathie (krásy a dobra), pěstováním

ném svetru, Bear Grylls – Hořící andělé,
h – Pátý svědek, Sara Blaedel – Zapomenuté dívky, Charlotte Duckworth –
Rivalka, Viola Shipman – Kouzelný náramek, Maria Nikolai – Čokoládovna:
Zlatá léta, Corina Bomann – Paní
ze Severu: Solvejžin slib, Tracy Rees
– Milostný dopis, Janna MacGregor
– Nevěsta, která se nevzdala, Debbie
Macomber - Návraty domů, Suzanne
Enoch – Nezkrotný horal, Frida Skybäck – Knihkupectví na Riverside Drive,
Lisa Unger – Cizinky ve vlaku, Liane
Moriarty – Zamilovaná hypnotizérka,
Kelly Rimmer – Utajená dcera, Leylah
Attar – Papírová labuť
Knihy naučné:
Jiří Kareš – Med jako lék, Jana Větvičková – Svačiny a svačinky, Jaroslava
Dovcová – Žakárové pletací vzory, Pia
Pedevilla – Bydlíme se sny, Natalie
Kunkel – Figurky z látky do oken a na
dveře, Veselé květináče, Ankje Serke -
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tělesné zdatnosti a brannosti přispívalo k
harmonickému rozvíjení lidské osobnosti
a národní kultury. Z Tyršovy iniciativy
byl v roce 1882 uspořádán 1. Všesokolský
slet, mohutná přehlídka síly sokolstva a
také hold svému náčelníkovi – Miroslavu
Tyršovi. Trpěl nervovou chorobou a při
2. léčebném pobytu zahynul ve vodách
tyrolské řeky Aachy 8. srpna 1884. Je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.
Pozn. V Proseči byl Sokol založen
15.dubna 1890 s členskou základnou 21
mužů. Sokolovna byla postavena v roce
1921, první akademie se v ní konala 14.
ledna 1922.
Připravila: Miluše Rejentová

Lampy s krásným dekorem, A. Massenkeil – Ubrousková technika
Knihy pro děti:
Adolf Dudek – Povídej pohádku, Jiří
Žáček – Krysáci jsou zase spolu, Eva
Dolejšová – Parkourista, Vlasta Beilová – Barevné cinkání, Ivana Smutná
– Nápady pro tvořivé děti, Josef Švarc –
Obrázková knížka, Bear Grylls – Dobrodružství na moři, Gilles Laurendon –
Husa, houser a housátka, Amelia Bruni
– Čí jsou to stopy?

www.prosec.cz

inzerce_poda_technik_policka_A6.pdf

hledá

1

10.06.2022

10:20

technika

telekomunikačních sítí
Nabízíme:

C

M

CM

- Hlavní pracovní poměr smlouva na dobu neurčitou.

MY

- Firemní služby zdarma.

CY

- Příspěvek na stravování.

Y

Prodáváme palivové dřevo
pro Vaši hřejivou domácí pohodu

- Příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění.

CMY

K

Podílejte se s námi
na výstavbě
internetových sítí.
Ozvěte se nám.

730 431 393

bilikova@poda.cz

Masarykova 8 I Polička

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU
SVITAVSKO, POLIČSKO
prace.zdar.cz
LOKALITY:
Polička, Svitavy, Proseč, Skuteč, Karle, Svojanov, Bohuňov

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

NABÍZÍME:
zázemí stabilní prosperující společnosti s jistotou práce na 10 let
nadstandartní zaměstnanecké benefity - www.zdar.cz/benefity
smlouva na dobu neurčitou, možnost práce jak na plný i zkrácený
úvazek či formou dohod, možnost krátkodobé brigády červen – srpen
výdělek 37-45 000 Kč/měsíc, tuzemské stravné ve výši
až 3 500 Kč/měsíc
nyní nabízíme náborový příspěvěk 40 000 Kč

KONTAKT: policsko@zdar.cz, 724 031 688
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TRAMPING
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

30. ročník

14. 8. 2022 - 26. 8. 2022
Tramping, to je zábava,
dobrodružství, přátelé a les!
-14 dní ve Vranicích (CHKO Toulovcovy maštale)
-celotáborová hra Survival/ Kdo přežije: Vranice
-soutěže, hry, táboráky, prozkoumávání okolních lesů,
spaní pod širákem
-vše pod vedením zkušených, sympatických
a nadaných vedoucích
-hlad a bída nebude, protože kotlíkové menu
vaří Lenka

CENA:
4100,- Kč
(včetně DPH)

Letní dětský tábor Tramping
Ladislava Kyselová
Leštinka 63
Skuteč 53973
tramping@seznam.cz
IČO 481 75 854 606 609 680
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SRDCE NA DLANI
30. června v RYCHTÁŘOVÝCH SADECH
od 21:30

VYŠEHRAD: FYLM
3. července v RYCHTÁŘOVÝCH SADECH
od 21:30

PO ČEM
MUŽI TOUŽÍ 2
7. července v RYCHTÁŘOVÝCH SADECH
od 21:30

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO
9. července v JAROŠOVĚ
od 21:30

KDYBY RADŠI
HOŘELO

MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
16. července v PŘÍLUCE
od 21:30

TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
3O. července na PASEKÁCH
od 21:00

WEST SIDE STORY
13. srpna v RYCHTÁŘOVÝCH SADECH
od 21:00

ZÁTOPEK
26. srpna v ČESKÉ RYBNÉ
od 21:00

10. července v RYCHTÁŘOVÝCH SADECH
od 21:30
Letní KINO Proseč (e.č. 535 000)
Letní kino Proseč
provozuje město Proseč,
v roce 2022 ve spolupráci s FK Proseč, P.A.S.E.K.Y, SDH Česká Rybná a obcemi Jarošov a Příluka
Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
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