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Městská knihovna modernější
Město Proseč uspělo se svou žádostí 

o dotaci z Ministerstva kultury na mo-
dernizaci informačního systému a nové 
IT vybavení obsluhy a návštěvníků 
městské knihovny. Nový systém Koha 
brzy nahradí zastaralý systém Clavius 
a nabídne zvýšený uživatelský komfort 
všem čtenářům v podobě nového rych-
lého on-line katalogu, přehledných 
čtenářských kont, zlepšení rezervace a 
výpůjčky knih, rozšíření nabídky slu-
žeb knihovny o e-knihy, responzivní 
vzhled a optimalizaci pro mobilní te-
lefony a tablety.

Proseč podporuje sport
Zastupitelstvo města Proseč na svém 

posledním zasedání rozdalo z rozpočtu 
města sportovním spolkům a organiza-
cím ve městě, na jejich činnost a pro-
voz v roce 2021, částku v celkové výši 
200 tisíc korun. Jedná se o podporu, 
kterou město každý rok přiděluje na 
základě vlastního dotačního programu 
s jasnými pravidly a způsobem rozdě-
lování alokované částky peněz.

Město pravidelně investuje také do 
modernizace svých sportovišť. Právě 
se dokončuje nová městská sportovní 
hala a v přípravě je modernizace hřiště 
za Sokolovnou s termínem dokončení 
červen 2022. Na tuto akci město již 
získalo dotaci z Pardubického kraje a 
nově byla podána žádost o druhou do-
taci z Národní sportovní agentury.

Základní škola a mateřská škola Proseč má novou ředitelku
Město Proseč vyhlásilo v květnu 

2021 konkurzní řízení na vedoucí 
pozici ředitele nebo ředitelky pří-
spěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Proseč. V rámci kon-
kurzního řízení, které skončilo v úterý 
17. srpna 2021 byla konkurzní komisí 
doporučena na vedoucí místo přihlášená 
uchazečka Mgr. Romana Pešková. Po 
jednání konkurzní komise zasedala rada 
města, která následně Mgr. Romanu 

Peškovou jmenovala do funkce ředitelky 
školy s účinností od 1. září 2021.

Věříme, že nová ředitelka pomůže škole 
vrátit zpět její ztracenou důvěru, a to ne-
jen směrem k veřejnosti, ale i k vedení 
města. Přejeme nové ředitelce, aby doká-
zala motivovat a vést zaměstnance školy, 
ale i své kolegy, kteří jí mohou pomoci 
realizovat představenou koncepci školy 
na následujících 6 let.

Rada města Proseč

Silnice III/3545 ve směru na Martinice je opravena
Díky výborné spolupráci města Proseč 

s Pardubickým krajem byla v srpnu opra-
vena komunikace III/3545 v úseku od 
Proseče po odbočku na Martinice. Ce-
lou opravu úseku komunikace dlouhého 
1,5 km v ceně 5 milionů korun uhradil 
Pardubický kraj. V současné době jed-
náme s Pardubickým krajem a Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje 
o pokračování opravy III/3545 až k od-
bočce na Rychnov a také o opravách 
dalších krajských komunikací na našem 
území, v přípravě jsou:

III/3542 Proseč - průtah (úsek od ná-
městí po výjezd z města na Českou Ryb-
nou, kolem nové městské sportovní haly) 

- již je hotová projektová dokumentace a 
vydáno platné stavební povolení - před-
pokládaná realizace je v roce 2022,

III/3542 Miřetín - průtah (kompletní 
rekonstrukce silnice přes celý Miřetín 
s napojením na opravený úsek v České 
Rybné) - je hotová již studie, probíhá jed-
nání s projektantem a investorem, před 
zahájením projektové přípravy pro spo-
lečné řízení budou zaměřeny všechny po-

zemky města a kraje a bude nutné vyřešit 
majetkoprávní problémy spojené s umís-
těním stavby,

II/359 Proseč - Litomyšl - kompletní 
oprava komunikace je přislíbena po do-
končení návozu stavebního materiálu na 
dálnici D35,

II/357 Proseč - průtah (úsek od ná-
městí až po sběrný dvůr) - proběhlo 
místní šetření a společné jednání se zá-
stupci města a SÚS Pk, nyní bude pro-
bíhat výběr zhotovitele projektové doku-
mentace.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

stav komunikace před opravou

komunikace po opravě
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MIKROREGION MAŠTALE INFORMUJE
V karavanu po Česku

Ve dnech 22. a 23. 8. 2021 v našem 
kraji proběhlo natáčení další série ces-
topisného pořadu V karavanu po Česku, 
jehož skvělým průvodcem je pan Aleš 
Háma. V díle věnovaném turistické ob-
lasti Českomoravské pomezí, jejíž sou-
částí je i Mikroregion Maštale, diváci 
uvidí krásy Toulovcových maštalí, zámku 
v Nových Hradech, skalního obydlí ve 
Zderazi či obce Bor u Skutče. Pan Háma 
s sebou přivezl štáb plný opravdových 
profesionálů v čele s režisérem a scéná-
ristou pořadu - Jakubem Wehrenbergem. 
Toho můžete znát jako herce z filmu Bá-
ječná léta pod psa (hlavní role Kvída) či 
seriálu Zdivočelá země. Pan Háma dostal 
od města Proseč krásnou dýmku vyrobe-
nou v místní firmě BPK spol. s r.o. Jako 
kuřák dýmek dokonce přislíbil věnovat 
některou ze svých již zakouřených dýmek 
do Muzea dýmek v Proseči. 

Česká televize bude tento pořad vysí-
lat na začátku roku 2022. Za toto krásné 
setkání a za zprostředkování dalšího na-
táčení v našem mikroregionu vděčíme 
dlouhodobé spolupráci s turistickou ob-
lastí Českomoravské pomezí.

Na začátku září nás dále čeká natáčení 
s panem Josefem Poláškem, který pod 
taktovou pana režiséra Petra Lokaje také 
objevuje krásy naší země. V pořadu s ná-
zvem Putování s párou navštíví Muzeum 
dýmek, Toulovcovy maštale, Zderazské 
skalní obydlí a další zajímavá zákoutí naší 
oblasti. O tomto natáčení budeme infor-
movat v příštím čísle zpravodaje. 

Kalendáře a leták Mikroregionu 
Maštale 

Pro rok 2022 jsem se rozhodli vrátit ke 
stolní podobě kalendáře Mikroregionu 
Maštale. Po mnoha letech si však za-
sloužil vizuální úpravy. Stále je ale plný 
nádherných fotografií z celé oblasti mik-
roregionu. Věříme, že se vám bude líbit 
a udělá jím radost nejen sobě, ale i svým 
blízkým. Kalendář je k dostání za 79 Kč 
v TIC Maštale (do konce září v budově 
Muzea dýmek, poté Borská 125) či v pro-
dejně DROPA Mundil. Počet kalendářů 
je omezený, proto s nákupem raději neče-
kejte až do konce roku. 

Pro letošní turistickou sezonu jsme také 
připravili aktualizovaný leták Mikroregi-
onu Maštale, a to ve stejném grafickém 
provedení jako výše uvedený kalendář. 
Propagační leták je k dostání na infor-
mačních centrech a dalších zájmových 

bodech v blízkém i vzdálenějším okolí. Je 
také ale představován i na nejrůznějších 
akcích se zaměřením na cestovní ruch. K 
výletu do naší oblasti např. lákal návštěv-
níky Slezskoostravského hradu při akci 
Cílety na hradě nebo návštěvníky Vese-
lice v nedaleké Litomyšli.

Turist Propag 2021
Ve čtvrtek 15. 7. 2021 se uskutečnilo 

slavnostní předávání VI. ročníku celore-
publikové soutěžní přehlídky turisticko-

-propagačních materiálů s názvem Turist 
Propag 2021. Mikroregion Maštale si od-
vezl krásné 3. místo v kategorii dřevěné 
propagační předměty za bruyerové mag-
netky a přívěsky s logem Muzea dýmek. 
Ty jsou oblíbeným suvenýrem zejména 
pro kuřáky dýmek, neboť jsou vyrobeny z 
materiálu, ze kterého se u nás dýmky do-
dnes vyrábí – z bruyéru. Bruyerové mag-
netky i přívěsky je možné zakoupit v TIC 
Maštale za 85 Kč a každý kus je originál.
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Ani v dalších kategoriích jsme neudě-
lali ostudu. Letáku Muzea dýmek patřilo 
nádherné 7. místo z 28 přihlášených. V 
nejnabitější kategorii stolních a nástěn-
ných kalendářů se Mikroregion Maštale 
umístil na krásné 23. příčce ze 46 přihlá-
šených.

Je tedy vidět, že ačkoliv jsme malým 
městečkem, umíme společnými silami vy-
tvořit něco jedinečného a originálního, za 
co se nemusíme stydět ani na celorepub-
likové úrovni.

VELIKÉ DÍKY patří zejména firmám 
BPK Proseč a Laserové gravírování Do-
stál, bez jejichž pomoci a ochoty by bru-
yérové suvenýry nemohly vzniknout. Dě-
kujeme i všem těm, kteří se podílejí na 
vzniku dalších předmětů a projektů. 

Magnetky město Proseč a Muzeum 
dýmek

Také patříte mezi sběratele magnetek? 
Do našeho informačního centra každo-
ročně zavítá řada návštěvníků, kteří právě 
tento suvenýr poptávají. Rozhodli jsme 
se rozšířit sortiment magnetek o dřevěné 
magnetky města Proseč a Muzea dýmek. 
Tentokrát se však jedná o dřevo březové, 
které je levnější a pro koncového zákaz-
níka je tak dostupnější. Při realizaci ja-
kýchkoliv produktů rádi spolupracujeme 
s místními tvůrci, proto jsme oslovili 
firmu Laserové gravírování Dostál, která 
zajistila nejen samotné gravírování ale i 
březový materiál. Tyto magnetky jsou k 
dostání za 35 Kč v TIC Maštale a opět je 
každý kus originál.

Mikroregion Maštale přeje krásné dny 
a školákům pohodový začátek školního 
roku. 

Bc. Kateřina Zelenková

Muzejní podvečer
V letošním roce se naše Muzeum dý-

mek přidalo k již 17. ročníku Festivalu 
muzejních nocí a v sobotu 26. června 
se tak uskutečnil první Muzejní podve-
čer. Akci připravila kulturní komise ve 
spolupráci s městem Proseč. A program 
tu byl opravdu bohatý. V pravidelných 
intervalech expozicemi provázeli sami 
jejich autoři Andrea Sodomková a Ma-
rek Rejent, který také celé setkání slav-
nostně zahájil. Při této příležitosti byl 
pokřtěn rozšířený audioprůvodce, který 
je od letošního jara k dispozici všem 
návštěvníkům muzea. Zpřístupněný byl 
také domek spisovatelky Terézy Nová-
kové, kde se komentovaných prohlídek 
chopil současný majitel objektu pan 
Haasz. Zejména o tuto část programu 
byl obrovský zájem. Na dvorku muzea 
dále proběhl seminář zakuřování dýmky 
s místními odborníky či přednáška o 
současné tvorbě a výrobních postupech 
firmy BPK Proseč s panem Josefem 

Chadimou. Repliky prosečských krojů s 
noblesou předvedli manželé Vanžurovi. 
K dobré náladě přispělo ideálně vychla-
zené víno a úžasný hudební doprovod v 
podání Niny Sodomkové a Adély Sto-
dolové. Muzejní podvečer tak byl po 
dlouhé době příležitostí pro setkání ne-
jen místních lidí. Věříme, že tento roční 
nebude posledním a najde si oblibu u 
místních i přespolních návštěvníků. 

Bc. Kateřina Zelenková
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8. ŠumSadu festival
V již tradičním termínu v polovině 

srpna proběhl v prosečských Rychtářo-
vých sadech osmý ročník letního multi-
žánrového festivalu ŠumSadu. 

Program na podiu se během pátečního 
podvečera nesl ve znamení písničkářů, 
konkrétně sourozenecké duo Barbora & 
Veronika se svými autorskými skladbami 
následované vystoupením svérázného 
Dana Vertíga. První festivalový večer 
završila projekce velkolepého filmového 
muzikálu Největší showman. 

Především na dětské návštěvníky cílil 
festivalový areál odpolední částí sobot-
ního programu. Dřevěné divadlo Honzy 
Hrubce, pestrá výtvarná dílna a další ak-
tivity bavily jak děti, tak jejich dospělý 
doprovod. Na podiu se následně před-
stavili jak interpreti, kteří měli na našem 
festivalu svou premiéru, jako například 
Heidi Valo s kapelou nebo pardubická 
skupina Plující, tak také jména místnímu 

publiku z minulých ročníků známá v po-
době kapely Do Větru nebo Petra Boští-
ková s kapelou Bitter Mood. Jedním z 
vrcholů festivalu bylo bezesporu vystou-
pení chrudimského big bandu KYX Or-
chestra. Početné hudební těleso originál-
ním a energickým způsobem propojující 
charakteristický zvuk big bandu s prvky 
funku nebo jazzu interpretovalo mimo 
jiné i množství notoricky známých skla-
deb a rozhýbalo posluchače napříč celým 
areálem. Novinkou byl závěrečný set Dje, 
který udržoval publikum v tanečním re-
žimu až do úplného konce festivalu. 

Festival ŠumSadu by určitě ani letos 
nebyl kompletní bez zajímavé gastrono-
mické nabídky. Již tradičně byl velkým lá-
kadlem Matěj Forman, který si připravil 
se svými spolupracovníky obzvláště bo-
haté a v lecčem i originální menu, ze kte-
rého si jistě zvládl vybrat každý. Chvála 
nejen na jeho čočkovou polévku se během 

festivalu nesla sady během víkendu hned 
několikrát. Prosečští skauti se postarali o 
skvělou kávu nebo palačinky a nabídku 
občerstvení zkompletovali členové kul-
turní komise pestrým nápojovým lístkem 
ve kterém nesměla chybět ani každoroční 
limitovaná edice festivalového vína. 

Společným jmenovatelem celého festi-
valu byla snaha nabídnout návštěvníkům 
melodie, chutě, vůně a zážitky, které by 
jinde neměli příležitost zažít, nebo je ani 
nenapadlo za takovým zážitkem jít a vě-
říme, že se tento cíl podařilo naplnit. 

Velký dík patří nejen návštěvníkům, 
bez kterých by festival ztratil svůj smysl, 
ale také všem, kteří se na jeho organizaci 
podíleli a věnovali mu nezanedbatelný 
kus svého času a energie. V dozvucích 
letošního ŠumSadu tak začínáme pomalu 
spřádat plány devátého ročníku, na který 
se společně můžeme již nyní těšit. 

Za pořadatele festivalu Bc. Ondřej Klofát
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Oslava jubilantů našeho města
Vážení a milí spoluobčané města Proseče, 
ne všichni, ale minimálně ti, kteří již pře-

kročili věk 75, vědí, že jim chodili zástupci 
města Proseče ke kulatým a půlkulatým vý-
ročím gratulovat. Když jsem se do této ak-
tivity zapojila já v roce 1991, bylo nás 16, 
kteří jsme se střídali a během roku naše ju-
bilanty navštěvovali. Nemohu říci, že si pa-
matuji všechny návštěvy a myslím, že ani ti 
ostatní, kteří mi pomáhali, také ne. Ale na 
dost velkou část našich jubilantů si vzpomí-
náme a děkujeme za to, že jsme jim mohli jít 
popřát a strávit s nimi příjemné okamžiky.

Bohužel situace se radikálně změnila neje-
nom rokem 2020 a začátkem letošního roku, 
kdy návštěvy nebyly povolené, ale také tím, 
že jsme na gratulace jubilantům v Proseči, 
Záboří, Podměstí, České Rybné, Miřetíně, 
na Pasekách a na Martinicích, zůstali jen 3.

A tak, abychom alespoň trochu udrželi 
tento hezký zvyk, máme v sobotu 21. 8. 
2021 v Sokolovně od 15 hodin první besedu 
s jubilanty letošního roku tzn. byli pozváni 
všichni ti, kteří mají letos 75, 80, 85, 90 a 

od 90 výše. Ne všichni mi potvrdili, že při-
jdou, ale přeci nám aspoň část z nich zavo-
lala s tím, že se těší a přijdou mezi nás. Letos 
ten program nebude ještě úplný – bude to 
opravdu jen beseda s hudbou, přáním od nás 
a popovídáním, ale příští rok bychom chtěli 
požádat např. děti naší ZŠ o program z je-
jich repertoáru.

Zároveň bych chtěla poděkovat za město 
Proseč všem, kteří nám těch 30 let věnovali 
svůj čas a pomáhali zajišťovat gratulace na-
šim seniorům. Když jsem to spočítala, tak to 
bylo přes 2000 odpoledních setkání, to mys-
lím není málo, zvlášť když posledních asi 10 
let nás bylo pouze 5.

A tak bych na závěr chtěla dodat, že věřím, 
že se naše příští setkání v roce 2022 setká s 
větším ohlasem a zájmem a budeme se moci 
zase sejít a jubilantům roku 2022 popřát.

Všem jubilantům roku 2021 přejeme 
pevné zdraví.

Za všechny gratulanty, kteří mi pomáhali,
Stanislava Češková

Poděkování
V sobotu 21. 8. 2021 se sešla skoro 

polovina jubilantů letošního roku 
v Městském společenském centru 
Sokolovna v Proseči. Neměli jsme sice 
žádný konkrétní program, ale zase 
jsme se po dlouhé době viděli a mohli 
jsme si hezky popovídat.

Moje poděkování jménem města 
Proseč patří především těm jubilan-
tům, kteří přišli mezi nás a bylo jim s 
námi hezky. Potom musím poděkovat 
pracovnicím Pečovatelské služby Pro-
seč – Marušce Doležalové, Martině 
Uhrové a Lucce Zvolánkové, které mi 
pomohly s přípravou a obsluhou hostů, 
také Veronice Macháčkové, která si na 
nás udělala čas a nafotila naše setkání, 
a panu starostovi Janu Macháčkovi, že 
i on našel chvilku a přišel osobně na-
šim jubilantům popřát a všechny po-
zdravit.

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 se-
tkání. 

Tak ještě jednou všem letošním ju-
bilantům přejeme hodně zdraví, spo-
kojenosti a pohody v jejich osobním 
životě a budeme doufat, že se zase se-
tkáme.

Stanislava Češková

Stolpersteiny – Kameny zmizelých
Dne 12. 9. 2021 budou v 11 hodin po-

kládány v pořadí již druhé Stolpersteiny – 
Kameny zmizelých. V loňském roce byly 
položeny do chodníku u firmy Ergotep 
první Kameny zmizelých v Proseči za ro-
dinu Kopperlovu. 

Nyní se bude pokládat 9 Kamenů zmi-
zelých do chodníku vedle jejich bývalého 
obchodu a pohostinství „Na Škvárovně“ 
(současná firma Stavitelství Háněl a 
Wake up Coffee, s.r.o), kde žila a praco-
vala rodina Breitenfeldova.

Pozvání na toto slavnostního polo-
žení Kamenů za rodinu Breitenfeldovu, 
tak jako v minulém roce, obdržel ředitel 
Památníku Terezín Dr. Jan Roubínek, 
ředitel firmy Ergotep Ing. Jiří Černý, 

firma Ergotep přispěla finanční částkou 
na položení prvních Kamenů, historička 
Okresního archivu v Chrudimi Mgr. Alž-
běta 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.

V příštím roce 2022 by se měly poklá-
dat 3 Kameny zmizelých za poslední pro-
sečskou židovskou rodinu Pollakovu. 

Tento projekt, který nám opět připo-
míná utrpení nejenom židovských občanů 
během II. světové války, pomůže, a i na-
dále bude pomáhat spolufinancovat firma 
Ergotep Proseč.

Stanislava Češková

Josef Breitenfeld z Proseče
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Zprávy ze Zderaze
Pro letošní rok bylo na programu ně-

kolik větších akcí. Asi největší bylo plá-
nované posílení vodního zdroje z dotace 
MŽP.  V květnu byl proveden zkušební 
vrt, ale bohužel se zjistilo, že vydatnost by 
byla tak malá, že nemělo smysl dál pokra-
čovat. Veliké poděkování patří manželům 
Talackovým, kteří provedení tohoto vrtu 
na svém pozemku umožnili.

Dále byla opravena cesta na „Starou 
Polanku“ a cesty po obci. V současné 
době probíhá realizace infrastruktury ro-
dinných domů na Ztracence. Jedná se o 
výstavbu komunikace a chodníku u no-
vých RD. V plánu je pokračování opravy 
cesty na Pasíčka.
Májová mše svatá u kapličky

V neděli 16. 5. se konala již tradiční 
mše svatá u kapličky. Její přípravu za-
jišťují každoročně převážně Talackovi a  
Chadimovi, kterým patří veliký dík. Po-
děkování také patří všem, kteří se naší 
poutě zúčastňují, ať už  jsou z Proseče 
nebo okolních obcí, panu faráři, mini-
strantům, zpěvákům a ostatním. Pro 
Zderaz je to slavnostní událost a bylo 
potěšujícím zjištěním, že se nás schází u 
kapličky čím dál víc.  

Zderazští  hasiči pomáhali na Moravě
Naši hasiči byli pomáhat s opravou 

rodinného domu v obci Mikulčice, kte-
rou zasáhlo ničivé tornádo. Jednalo se o 
bourání, úklid, opravu a následné zho-
tovení nového střešního věnce. Kluci se 
spojili přímo s paní, kterou toto neštěstí 
postihlo, vše si zařídili, sehnali materiál a 
jeli pomáhat.  Této pomoci se zúčastnil 
Jan Tměj, Jan Chadima, Václav Pulda, 
Milan Sys ,Víťa Menc a jejich kamarádi z 
Vížek. Všem patří veliké poděkování.

Historický úspěch mladých hasičů
Po dlouhé době se alespoň částečně 

rozběhly soutěže mladých hasičů. Druž-
stvo našich starších žáků se zúčastnilo 
krajského kola hry Plamen v Pardubicích. 
Okres Chrudim reprezentovali společně 
s družstvem ze Skutče a Lukavice. Am-
bice prý nebyly veliké, jak vždycky říká 
vedoucí Maruška. Proto se ve Zderazi s 
ničím velkým nepočítalo. Průběžné in-
formace ze soutěže dávaly tušit, že by to 
nemuselo být tak špatné, následně že by 
umístění mohlo být docela dobré … No a 
když se odpoledne ozval telefon a bylo mi 
oznámeno, že Zderazští mladí hasiči zví-
tězili na krajském kole a pojedou repre-
zentovat Pardubický kraj na Mistrovství 
České republiky do Jihlavy, na okamžik 
jsem se odmlčel a hledal vhodná slova, ja-
kou jsem měl radost.

Mistrovství republiky se konalo po-
slední víkend v červnu.  To, že si takováto 
událost zaslouží velkou podporu, nám 
bylo jasné.  Během týdne byl napláno-
ván zájezd do Jihlavy, ubytování a výroba 
triček u pana Zástěry. Zderazský fanklub 
čítal cca 70 fanoušků. Bohužel těsně před 
soutěží bylo sděleno, že maximální počet 
fanoušků na každé družstvo bude 10 lidí. 
Tím to všechno padlo a zůstali jsme jak 
opaření.

Alespoň částečným řešením bylo fan-
dění na dálku při sledování přenosu na 
FireTv na sportovním areálu.

V sobotu po poledni se na stadionu v 
Jihlavě rozběhly soutěže. V tu chvíli se se-
šel i fanklub ve Zderazi.

Na tuto republikovou soutěž se opravdu 
jelo bez nějakých velkých ambicí, tedy 
opět dle Marušky.

Začalo to štafetou na 4*60m a prvním 
místem. Podpora ze Zderaze byla cítit až 
v Jihlavě a myslím, že i to mělo obrovský 
vliv na celkový výsledek.

Celou soutěž můžeme zrekapitulovat 
takto: Zderazští mladí hasiči jsou mi-
stři republiky ve štafetě 4*60m, mistři 
republiky v královské disciplíně - požár-
ním útoku a vicemistři  ve štafetě CTIF. 
Celkově naši mladí hasiči obsadili krásné  
4. místo, což předčilo všechna očekávání.

Tomu odpovídal i příjezd do Zderaze a 
přivítání fanklubem na hřišti. Všem, kteří 
fandili i takto na dálku patří veliký dík. 
Ti, kteří byli po oba dva dny ve fanzóně 
na areálu, si zaslouží veliký obdiv, pro-
tože to fakt musela být „dřina“.

Obrovské poděkování patří všem sou-
těžícím, vedoucí Marušce Broulíkové, Ivě 
Pertlové. Anetě Šplíchalové, kamarádům 

ze Skutče a Krouny za doplnění družstva, 
pomoc s přípravou a podporu.

Važme si takovýchto radostí a uklá-
dejme si je do paměti na horší časy.

 Petr Novák
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Jak jsme v mateřské škole prožili poslední dny školního roku:
Za rytířem Toulovcem do Litomyšle 

se vypravili naši předškoláci společně s 
dětmi ze základní školy. Litomyšlí je pro-
vázel sám rytíř Toulovec a prohlídka byla 
opravdu dobrodružná. Navštívili zámecké 
zahrady a sklepení, prošli se tajemnými 
zákoutími litomyšlských uliček. 

Na cesty krajinou rytíře Toulovce 
jsme se vydali my všichni školkoví spo-
lečně. Jelikož po celý školní rok vedly 
naše vycházkové cesty pouze do nejbliž-
šího lesa nebo na zahradu, rozhodli jsme 
se na závěr pro odvážnější výpravy do 
okolí, při kterých jsme se učili zvládání 
několika rytířských ctností. Při cestě za 
vodou bylo třeba zvládnout ctnosti Po-
spolitost a Trpělivost, na cestě za Zde-
radáky jsme potřebovali Samostatnost a 
Odvahu, při cestě za zvířátky jsme se se-
známili se Starostlivostí a Pracovitostí, na 
cestě za poklady lesa jsme se učili Důvěru 
a Tvořivost a na nejdelší cestu, za pokla-
dem rytíře Toulovce, jsme se vypravili až 
do Toulovcových maštalí, kde jsme vyu-
žili ctnosti Vytrvalost, Štědrost a Sprave-
dlnost. Pohádkové dopoledne a rozloučení 

s předškoláky. Tak jsme si letos, trochu 
netradičně, užili poslední školkové pon-
dělí. Nejprve jsme si zacvičili u krátké 
pohádky O zmrzlém králi. Muzikálovou 
pohádku O šípkové Růžence pro nás se-
hráli žáčci Základní školy. Moc se nám 
všem líbila a prozpěvujeme si ji ještě dnes. 
Následovalo pasování předškoláků na 
prvňáčky, kterého se zúčastnil i sám ry-
tíř Toulovec. A na závěr se rozproudila 
všemi velmi vítaná pravá letní zahradní 
slavnost s bublinkovou a sprchovou kou-
pelí. 

Na pirátské výpravě jsme se coby po-
sádka lodi kapitána Filipa ocitli v předpo-
slední školkový den při oslavě narozenin. 
Foukavice nás provedly lesní cestou plnou 
nástrah, úkolů a nečekaných překážek. 
Uloupenou loď jsme nakonec i s pokla-
dem získali opět zpět.

Monika Klofátová, MŠ Perálec
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Základní škola Perálec informuje:
PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Než jsme se nadáli, je tu konec to-
hoto podivného školního roku, který 
nás připravil o společné akce a prožitky. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
rodičům za přízeň, podporu a pomoc 
(finanční, materiální i fyzickou). Jejich 
podpory a pomoci si velmi vážíme a tě-
šíme se na další spolupráci :-)

STŘEDOVĚK VE ZNAMENÍ 
POVĚSTÍ

Jak už je u nás ve škole zvykem, každý 
rok je zaměřen na určité téma. Letos jsme 
cestovali středověkem. I když nám dis-
tanční výuka ubrala spousty společných 
zážitků, nemohli jsme děti ochudit o po-
slední projektový týden. Společně jsme 
procestovali hrady, zámky. Děti plnily 
rozmanité úkoly, za které sbíraly do svých 
pokladnic groše a na konci týdne je vymě-
nily za tajemný středověký poklad.

LITOMYŠL
Společné putování středověkem jsme 

zahájili již před projektovým týdnem v 
Litomyšli, kde na nás čekal rytíř Toulo-
vec. Pod jeho vedením jsme prozkoumali 
zámecké zahrady, sklepení a tajemné zá-
koutí uliček Litomyšle. Počasí nám přálo 
a všichni jsme si den s rytířem náležitě 
užili.

PROJEKTOVÝ TÝDEN ŽIVOT 
VE STŘEDOVĚKU (21. 6. - 24. 6.)
Veršované divadlo

V pondělí ráno na děti čekalo překva-
pení v podobě veršovaného divadla, ve 
kterém se jim představil  nemocný král 
Bohuslav I. a  Honza, který králi poradil: 

„Jak chladu snadno zbavit se a nadobro 
uzdravit se.“

Středověké družiny, tvoření a tanec
Děti se rozdělily do pěti družin a spo-

lečně získávaly nové informace o středo-
věku.

Chlapci se například věnovali tvoření 
mečů a štítů, zatímco dívky si vytvářely 
šperky  a loktušky. Poté se společně na-
učili středověké písně, tance a každá dru-
žina tvořila středověký lapbook na určené 
téma.

Hrad Rychmburk
Na hrad jsme se vypravili autobusem 

hned v úterý ráno. Po příchodu na ná-
dvoří děti rozluštily pověst O zazděné 
Markétě. Poté jsme se všichni vydali na 
prohlídku hradu. Děti nejvíc zaujala 
hradní spižírna s rozmanitými lákadly pro 
jejich chuťové pohárky. Po občerstvení 
jsme vyrazili  pěšky přes vyhlídku zpět do 
školy.
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Rýžování zlata
Středu jsme věnovali odpočinku a utří-

dění si získaných informací. Aby se naši 
malí rytíři nenudili, vydali jsme se rýžovat 
zlato do nedalekého potoka.

Zámek Nové Hrady
Čtvrtek patřil prohlídce a seznámení se 

se zámkem  Nové Hrady. Prozkoumali 
jsme nejen vnitřní prostory zámku, ale 
nejvíc  jsme si užili rozmanitou krásu za-
hrad a zeleného bludiště, kde děti hledaly 
kamínky s hradem, aby mohly získat po-
slední groše do své pokladnice.

Královská slavnost
V závěru projektového týdne jednot-

livé družiny představily svoji celotýdenní 
práci zpracovanou do lapbooků. Poté 
chlapci předvedli své bojové umění, za 
které je  král pasoval na rytíře. Dívky zase 
zatančily královně, která je přijala za své 
dvorní dámy.  A mohla začít středověká 
královská hostina.    Král ocenil nasazení, 
se kterým děti po celý týden pracovaly a 
předal jim klíč ke královskému pokladu.  
Tím jsme zakončili  putování středově-
kem plné krásných zážitků.
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Koutek naší kronikářky: 

Historie domu č. p. 59 na prosečském náměstí
Dům č. p. 59 má poněkud zvláštní 

historii, která je výrazem nábožen-
ských, sociálních a posléze i politických 
poměrů v Proseči v minulých stoletích.                                                                                    
Byl postaven společně s dalšími 26 domky 
při zakládání náměstí v letech 1727 – 1730. 
Stejně jako ostatní domky, to byl dřevěný 
přízemní domek s podsíňkou na dřevěných 
sloupech a mansardovou střechou. Stál na 
západní straně náměstí a patřil Jakubovi 
Machatovi. V josefinském katastru pak do-
stal č.p. 59. Po vydání tolerančního patentu 
roku 1781 se občané nekatolických vyznání 
v Proseči hlásili k evangelickým vyznáním. 
Bylo jim umožněno konání nedělních 
náboženských shromáždění, ale chyběl 
jim prostor. Jako modlitebnu získali pří-
zemní místnost Machatova domu, kterou 
s přibývajícím počtem účastníků rozšířili 
probouráním stropu a vytvořili jakousi ga-
lerii. Tento dům užívali až do vybudování 
první evangelické modlitebny v roce 1785.                                                                                                               
Další etapa historie domu začíná ve spo-
jení se jménem katolického učitele Voj-
těcha Klugara. Ten se výhodně oženil s 
Kateřinou Sonenberkovou, vdovou po 

posekaneckém panském myslivci a získal 
značné finanční prostředky. To mu umož-
nilo dobré zabezpečení rodiny. Na západní 
straně náměstí nechal vybudovat první dva 
kamenné, patrové domy. Pro dceru Kate-
řinu dům č.p. 66 (bývalá lékárna, dnes re-
staurace), pro syna Antonína zakoupil dům 
č.p. 59 a 60, na jejichž základech vybudo-
val obchodní dům. Říkalo se mu „Klugarův 
dům“. 

Ten však neměl přímého dědice a při-
šel do prodeje. V té době stál evangelický 
sbor v Proseči před rozhodnutím, zda 
starou, nevyhovující školu v č. p. 7 zrušit 
nebo postavit novou školní budovu. Právní 
zástupce dědiců jim nabízel Klugarův dům, 

avšak sbor neměl 9000 zl. a dům nekoupil. 
Tato situace byla pobídkou pro královéhra-
deckého biskupa Eduarda Brynycha, že od 
dědiců Klugarových – Hlaváčkových v roce 
1893 zakoupil dům a daroval ho vzniklé 
Svatojosefské jednotě, která sloužila ke 
shromažďování, výchově a vzdělávání ne-
jen katolické mládeže, ale i celé farnosti. 

Místo zde našla i tělocvičná jednota 
Orel. Dům byl nazýván Brynychovým, Or-
lovnou či Svatojosefskou jednotou. Aktivní 
působení spolku bylo násilně ukončeno 
r. 1949, kdy byl předsedou katolický farář 
Petr Ducháček. Pak nastalo období budo-
vání socialismu a každé město i větší obce 
stavěly agitační střediska a kulturní domy. 
Ani Proseč nezůstala pozadu a v roce 1966 
začala Orlovnu přestavovat na kulturní 
dům. Vedením této přestavby byl pověřen 
tehdejší tajemník MNV František Nešet-
řil, který měl zkušenosti při stavbě budovy 
mateřské školy. Nápomocen mu byl před-
seda stavební komise Jaroslav  Vobejda. 

Podle prosečské kroniky připravila:  
Miluše Rejentová

DIVADLO ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Paní učitelka Mgr. Jana Zárubová při-

pravila s dětmi muzikál Šípková Růženka. 
Děti pilně nacvičovaly.  Děkujeme za 
pěkný zážitek, který zajisté všechny moc 
potěšil.

HRÁTKY U POTOKA
V úterý před vysvědčením jsme si spo-

lečně užili dopoledne u vody.

VYSVĚDČENÍ
Školní rok jsme zakončili 30. června 

předáním vysvědčení. Rozloučili jsme se 
i s našimi páťáky. Přejeme jim šťastné vy-
kročení do nové školy, pohodu a spoustu 
nových, krásných zážitků.

Za ZŠ Perálec Mgr. Markéta Pérková
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FOTBALISTÉ PROSEČE ZAHÁJILI SEZONU 2021/2022
Po dvou předcházejících sezonách, 

které přerušily epidemiologická opat-
ření, odstartovala další sezona. Postoupili 
jsme do I.A-třídy, odtud do Krajského 
přeboru – fotbalu jsme si však mnoho 
neužili! Těžká období mezi rozehranými 
soutěžemi „přečkávali“ naši hráči přede-
vším individuálním tréninkem – společ-

ných tréninků mnoho nebylo. Musíme 
věřit, že vývoj situace stran covidu bude 
příznivý a soutěž bude dohrána. Vedle 
A-mužstva hrají i dorostenci, starší žáci, 
trenéři pracují s mladší i starší příprav-
kou. Mužstvo mladších žáků nemáme. V 
práci s mládeží jsme na tom ale lépe než 
mnohé kluby větších měst.

Současné A-mužstvo – účastník Krajského přeboru - se členy realizačního týmu: 
Zadní řada: Jan Macháček - starosta města,  Vladimír Pala - trenér, Radek Klíma, Patrik Zelenka, Michael Vopařil, Tomáš 

Mareš, Zdeněk Kunhart, Michael Plozsa,  Tomáš Fenyk, Šimon Suchý,  Milan Novák - vedoucí mužstva, Jiří Herynek - 
předseda klubu 1994-2014, člen výboru 

Přední řada: Petr Macháček-předseda klubu, Jarda Marek-kapitán, Martin Marek, Petr Hromádka, Matěj Hromádka, 
Samuel Mészáros, Venda Beránek, Víťa Menc, Zdeněk Marek, Andrej Kiričenko, Richard Raba-sekretář klubu 

Vpředu brankáři Michal Novotný a Pepa Lampárek                                                                    

Rozhovory s dvěma aktéry FK Proseč
Před utkáním Krajského přeboru s mužstvem Svitav jsem oslovil dva muže, kteří 

pracují v čelních pozicích prosečského fotbalu. Povídali jsme si o současné situaci z 
pohledu jejich práce v klubu. Jejich společným přáním je, aby se hlavně hrálo. A jak se 
dívají na to své? Oba v klidu a s potřebnou dávkou optimismu.

Snad už konečně budeme hrát… To 
je nejdůležitější. Ostatní máme vše zajiš-
těno. Potěšitelný je „rozjezd“ mládežnic-
kých mužstev. Děkuji trenérům malých 
kluků – jejich pozice je pro klub strate-
gická. Péče o mládež patří k našim prio-
ritám. Hřiště si odpočalo, tak je v dobré 
kondici. Těšíme se na dokončení nové 
haly – budeme mít dobré podmínky pro 
zimní přípravu. Děláme vše pro to, aby-
chom zapojili co nejvíce malých kluků. 
Nábory probíhají nepřetržitě, rodiče mi 
mohou volat na tel.:  604764495.  Obno-
vení týmu mladších žáků by bylo obrov-
ským přínosem pro všechny kluky. Jinak 
přeji všem hráčům, trenérům, funkcioná-
řům i fanouškům pevné zdraví a radost z 
našeho fotbalu!

Bylo to velice složité období. Spra-
vedlivé je, že úskalím epidemie prošla 
všechna mužstva. Soutěž to určitě pozna-
menalo. Počáteční výhra nás povzbudila, 
další zápasy ukázaly, že kvalita mužstev 
odpovídá stupni soutěže.  Nálada je dobrá, 
nemůžeme si stavit vysoké cíle. Důle-
žité je zdraví, pohoda v rodinách hráčů. 
Všichni „něco“ doháníme… Z mužstva 
odešel Michal Jeřábek, do Hlinska pře-
stoupil Viktor Koutný. Po vleklém zra-
nění se vrací Michal Plozsa, ze zahraničí 
se vrátil Víťa Menc. Zranění ruky dolé-
čuje brankář Pepa Lampárek – ale Michal 
Novotný chytá dobře.  S přibývajícími 
tréninky a zápasy se soutěž zkvalitní – ale 
jak říkám, jsme v klidu. Věřím, že i naše 
forma půjde nahoru.

Petr Macháček, předseda FK Proseč Vladimír Pala, trenér A-mužstva

Fotbalovou stránku připravil Jiří Herynek

ROZLOSOVÁNÍ - PODZIM  2021

"A" MUŽSTVO KRAJSKÝ PŘEBOR
NE 1.8. 18.00 Rohovládová Bělá - Proseč 15.45
NE 8.8. 17.00 Proseč - Horní Ředice
NE 15.8. 17.00 Lanškroun - Proseč 14.45
NE 22.8. 17.00 Proseč - Svitavy
SO 28.8. 17.00 Třemošnice - Proseč 14.35
NE 5.9. 17.00 Proseč - Chrudim B
NE 12.9. 16.00 Moravany - Proseč 14.00
NE 19.9. 15.30 Proseč - Moravská Třebová
NE 26.9. 15.30 Heřmanův Městec - Proseč  13.20
NE 3.10. 15.00 Proseč - Litomyšl
NE 10.10. 15.00 Pardubičky - Proseč 12.45
NE 17.10. 14.30 Proseč - Česká Třebová
SO 23.10. 14.30 Choceň - Proseč 12.30
ČT 28.10. 14.30 Proseč -Luže
SO 30.10. 14.30 Holice - Proseč 12.30

NE 7.11. 14.00 Proseč - Rohovládová Bělá    předehrávka 
jara

DOROST KRAJSKÁ SOUTĚŽ
SO 21.8. 10.30 Přelovice - Proseč 8.15
ST 25.8. 18.00 Jablonné n/O. - Proseč 15.45 o.a.
NE 29.8. 10.00 Proseč - Němčice/Sloupnice
SO 4.9. 14.30 Slatiňany B - Proseč 12.45
NE 12.9. 10.00 Proseč - Jaroměřice/Jevíčko
SO 18.9. 12.30 Žamberk - Proseč 10.15
NE 26.9. 10.00 Proseč - Kameničky
ÚT 28.9. 15.30 Proseč - Rudoltice
SO 2.10. 12.00 Orel -  Proseč 10.15
NE 10.10. 10.00 Proseč - Chrast/Zaječice
SO 16.10. 12.00 Třemošnice - Proseč 9.45
NE 24.10. 10.00 Proseč - Libchavy
ČT 28.10. 10.00 Proseč - Nemošice

STARŠÍ  ŽÁCI OKRESNÍ  PŘEBOR
NE 29.8. 10.45 Rváčov/Hor.Bradlo - Proseč 9.15
NE 5.9. 10.00 Proseč - Chrast
SO 11.9. 10.00 Orel -  Proseč 8.30
NE 19.9. 10.00 Proseč - Hrochův Týnec
NE 26.9. 13.00 Miřetice/Nasavrky - Proseč 11.30
ÚT 28.9. 10.00 Hrochův Týnec - Proseč 8.30
NE 3.10. 10.00 Proseč - Prosetín/Holetín
NE 10.10. 12.30 Dřenice/Stolany - Proseč 10.50
NE 17.10. 10.00 Proseč - Rváčov/Hor.Bradlo
SO 23.10. 10.00 Chrast - Proseč 8.30
SO 30.10 10.00 Proseč - Orel

St. a ml. přípravky OKRESNÍ  PŘEBOR
NE 5.9. 10.00 Krouna              (Vítanov,Krouna) 9.00
NE 12.9. 9.00 Rosice               (Rosice,Skuteč) 7.40
SO 18.9. 9.00 Proseč        (Prosetín,Kameničky)
NE 26.9. 9.00 Skuteč              (Skuteč,Krouna) 7.50
NE 3.10. 10.00 Chrast            (Kameničky,Chrast) 8.40
SO  9.10. 9.00 Proseč             (Luže, Chrast)
NE 17.10. 9.00 Vítanov               (Vítanov,Luže) 7.30
NE 24.10. 10.00 Krouna               (Skuteč, Krouna) 9.00
NE 31.10 9.00 Proseč             (Prosetín,Vítanov)

V průběhu soutěže může dojít ke změnám v dopravě !!!
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Pořádání výstavy zvířat stále s otazníkem
Tradiční posvícenský víkend je řadu let zasvěcen pořádání vý-

stav drobného zvířectva. V loňském roce prosečští chovatelé zru-
šili uspořádání výstavy z důvodu zhoršené situace v covidové epi-
demii a následnými hygienickými opatřeními. V letošním roce je 
situace totožná. Organizace, které pořádají výstavy v srpnu či v 
počátku září jsou optimistické. Začátek školy a  návraty z dovole-
ných však zřejmě přinesou zhoršení „covidových“ statistik. A tak 
se vše ukáže zhruba kolem poloviny září, kdy posoudíme zvládnu-
telnost hygienických opatření.                                                                                   

Základní organizace prosečských chovatelů se na výstavu při-
pravuje – avšak už dnes víme, že budeme značně organizačně 
oslabeni nepřítomností několika členů. Zatím uvažujeme o zjed-
nodušené podobě výstavy – konání pouze v jednom dni, v sobotu.  
Samozřejmě nám jde o to, abychom přes všechny potíže tradici 
udrželi – vždyť v loňském roce jsme dosáhli skvělých výsledků, 
především na krajské výstavě v Hlinsku. Naše ani celostátní vý-
stava se poté neuskutečnily.                                                              

Pro dnešek vás, čtenáře Prosečského zpravodaje, srdečně zveme 
do Rychtářových sadů v sobotu 25. září odpoledne. Kromě vy-
stavených zvířat si můžete prohlédnout bonsaje Josefa Soukala, 
potěšíte se prací prosečských řezbářů. Prosečské děti pak mají 
možnost přinést do sadů své zvířátko a ukázat ho ostatním v sa-
mostatné ukázkové expozici, umístěné ve velkém stanu.

Přejme si tedy, abychom se u našich zvířat setkali. Jste srdečně 
zváni.                                                                  

Jiří Herynek, předseda ZO ČSCH Proseč

Rodinné centrum Mikeš je znovu otevřeno!
Milí dospěláci, milé děti. Téměř po roční přestávce vás 

opět srdečně zvu do Rodinného centra Mikeš v Proseči. Do-
polední programy RC jsou určené pro dospěláky s dětmi 
ve věku do 5 let. Otevřeno máme každý čtvrtek od 8:30 do 
12:30, přijít můžete kdykoliv během dopoledne. Ráno mo-
hou děti využít hernu k volné hře, od 10 hodin je připraven 
společný program, během kterého zpíváme lidové písničky, 
hrajeme na hudební nástroje, učíme se říkanky s pohybem, 
protahujeme svá těla při hrách s padákem nebo míčky a vy-
rábíme, kreslíme nebo malujeme barvami. Příspěvek za po-
byt v RC je 20 Kč/dítě, děti do 1 roku zdarma. Scházíme 
se v multifunkčním sále v přízemí římskokatolické fary na 
náměstí. Aktuální informace a program můžete sledovat na 
FB Rodinné centrum Mikeš Proseč nebo na www.rcmikes.
webnode.cz. Přijďte mezi nás!

Mgr. Romana Titová, vedoucí RC Mikeš

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
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Nové knihy v knihovně 
Beletrie:
Alena Mornštajnová – Lis-
topád, Marie Rejfová – Kdo 
jinému jámu kopá, Eva Hau-
serová – Cvokyně, Fráňa 
Šrámek – Měsíc nad řekou, 
George R. R. Martin – Bouře mečů, J. R. R. Tolkien – Húri-
novy děti, Terry Pratchett – Barva kouzel, Peter May – Ti-
chá smrt, Ochráním tě, Louise Penny – Pohřběte své mrtvé, 
Hladový duch, Michael Robotham – Hodná a zlobivá holka, 
Ruta Sepetys – Mlčící fontány, Moliére – Lakomec, Steve 
Toltz – Zlomek celku, Paldän Gjaccho – Oheň pod sněhem, 
Terence O´Brien – Příběhy z nebe, Julie Caplin – Pekárna 
v Brooklynu, Donna Douglas – Sestřičky a jejich tajná přání, 
Barbara Cartland – Dotkni se hvězd, Libby Page - Plovárna
Naučné knihy:
Ota Kraus, Erich Kulka – Továrna na smrt, Adam Rosla-
wski – Jak zůstat fit ve stáří
Knihy pro děti:
Zuzana Pospíšilová – Kouzelná Třída: Další rok s vílou Jas-
mínou, Jeff Kinney – Deník malého poseroutky: Samá voda, 
Walt Disney – Pohádky na dobrou noc: Vyprávění o princez-
nách, Kouzelné pohádky: Příšerky s.r.o., Jiří Jilík – O jízdě 
králů
Knihy v angličtině:
Lauren Weisberger – The Devil Wears Prada, Last Night at 
Chateau Marmont
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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

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

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
FINANČNÍ ÚČETNÍ

Místo výkonu práce Proseč. 
              
Pracovní náplň:
 - vedení účetnictví v jednotce střední velikosti
 - obsluha saldokont
 - příprava a zpracování účetních závěrek
 - zpracování výkazů
 - zpracovávání inventur
 - zajišťování agendy DPH za jednotku
 - kontakt s auditorem, finančním úřadem a ostat-
ními orgány státní správy

Požadujeme:
 - SŠ minimální vzdělání ekonomického směru 
 - znalost a aplikaci účetní a daňové legislativy
 - důslednost, časová flexibilita, komunikativnost
 - organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, 
spolehlivost, aktivita
Nabízíme: 
 - práci v zavedené a stabilní společnosti
 - hlavní pracovní poměr
 - zaměstnanecké benefity (závodní stravování)
 - nástup možný IHNED

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
OBSLUHA KMENOVÉ PÁSOVÉ PILY

Místo výkonu práce Proseč. 

Požadujeme:
- spolehlivost a kladný vztah k práci
(vhodné pro osoby se zdravotním postižením)

Nabízíme: 
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- závodní stravování
- nástup možný IHNED 

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
PRACOVNÍK DO VÝROBY

Místo výkonu práce Proseč. 
              
Pracovní náplň: 

- různé práce v dřevovýrobě 
(vhodné pro osoby se zdravotním postižením)

Požadujeme:
- manuální zručnost
- spolehlivost a kladný vztah k práci

Nabízíme: 
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- hlavní pracovní poměr
- jednosměnný provoz
- závodní stravování
- nástup možný IHNED
 
Bližší informace budou podány na adrese:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů 
Borská 149, 539 44 Proseč
tel. č. 469321191, e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan
                p. Tmejová Jana

„Mladá rodina koupí dům v Proseči“ 
kontakt 739 999 373
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.

Jste manuálně zruční?
Hledáme muže nebo ženu, 

kteří nám pomůžou s výrobou a montáží

Vyrábíme v Proseči vozíky za kolo 
pro děti i náklad. Práce máme poslední 
dobou víc a víc, a tak hledáme 
pomocníky na částečný, nebo na plný 
úvazek. Vyžadujeme hlavně pečlivost.

A co byste u nás dělali? 
- řezání, vrtání a ohýbání trubek
- montáž rámů našich vozíků

Máte-li zájem, zastavte se za námi:
KoloFogo, Proseč, Budislavská 119. 
Nebo volejte na 724014416 
a domluvíme si schůzku.


