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Proseč má novou kronikářku
Dne 7. března 2016 jmenovalo za-

stupitelstvo novou kronikářkou města 
Ing. Milušku Rejentovou. Dlouholetá 
kronikářka paní Růžena Hromádková 
z funkce k březnu odstoupila ze zdra-
votních důvodů. Rád bych tímto paní 
Hromádkové veřejně a s úctou podě-
koval za její dosavadní zajem o dění 
města a velmi pečlivé vedení městské 
kroniky. Byla to jistě role nelehká pře-
vzít vedení kroniky po Velimíru Dvo-
řákovi, přesto se jí ujala velmi dobře 
a profesionálně. Kroniky jsou pro nás 
to nejcennější, uchovávají obraz města 
a života lidí v plynoucím toku času a 
slouží jako cenný zdroj informací bu-
doucím generacím a stejně jako nyní 
my se s úctou a pokorou díváme do 
historie a životů našich předků i naše 
děti a další potomci budou se zájmem 
v kronikách sledovat naše kroky a ob-
raz nás samých.

Jan Macháček, starosta 

Pojmenování ulic pokračuje
Zastupitelstvo města na svém po-

sledním zasedání dne 7. března 2016 
schválilo pojmenování pěti nových ulic. 
Jedná se o oficiální pojmenování již 
užívaných názvů ulic v Proseči - ulice 
Pasecká (od náměstí až po výjezd na 
Poličku), Bratří Mannů (zadní ulice 
souběžná s náměstím a prodlou-
žená do nové zástavby za hřbitovem),  
V Plůtku (kolem Prosečského ryb-
níka), Terézy Novákové (z náměstí 
kolem domku Terézy Novákové až 
pod Ergotep) a Zábořská (Ergotep až 
po výjezd na Rychnov).

Registrace ulic bude provedena v 
dubnu. Všichni občané a majitelé ne-
movitostí obdrží, stejně jako v případě 
předchozích pojmenovaní ulic, dopis s 
postupem změny adresy včetně usne-
sení zastupitelstva, na kterém bylo 
pojmenování ulice schváleno. Ozna-
čení ulic informačními rozcestníky 
proběhne také v měsíci dubnu. Již po-
jmenované náměstí a ulice jsou velmi 
dobře zaevidované na mnoha mapách 
(www.mapy.cz) a navigacích.

Povedlo se, Pasecká kraslice je v knize rekordů!
Osadní výbor Paseky každoročně po-

řádá Pasecký ples, jehož příprava zabírá 
spoustu času. Protože byl pro letošní 
rok ples zrušen, přemýšleli jsme, jak 
volný čas využít. Blížící se Velikonoce, 
svátky jara, nás inspirovaly a tak jsme se 
rozhodli uplést z vrbového proutí malé 
velikonoční vajíčko. Z malého vajíčka 
bylo ale velké vajíčko a pak najednou 
nápad „Co se pokusit o rekord“. Kon-
taktovali jsme pelhřimovskou Agenturu 
Dobrý den, kde nám poskytli veškeré 
informace a podmínky, které je nutné 
splnit, abychom mohli o rekord bojovat. 
Protože byla zima mírná, vyrazili jsme  
10. ledna na proutí. Bylo ořezáno asi 60 
vrb u pana Halamky v Proseči a pana 
Černého na Pasekách, za což velmi dě-
kujeme. Když jsme měli proutky připra-
vené, tak už nám zbývalo se „jen“ naučit 
plést. Proto jsme také na náš výtvor hrdé, 
přestože se tam chybičky určitě najdou. 
Když už nás vajíčko začínalo přerůstat, 
bylo nutné postavit lešení. Za veškerou 
technickou pomoc děkujeme Liboru  
Tobiášovi, který nám všechny naše ná-
pady technicky vyřešil a připravil.

Samotné pletení vajíčka trvalo 57 
hodin, během kterých se vystřídalo 5 
amatérkých pletařek (Jana Doležalová,  
Martina Uhrová, Veronika Doležalová, 
Alena Mlejnková a Šárka Skipalová).  
V sobotu 19. března 2016 přijel z pel-
hřimovské Agentury Dobrý den pan  
Filip Vratišovský, který vajíčko změřil a 

oznámil nám, že se dílo povedlo a máme 
nový český rekord. Pasecká kraslice měří  
3,09 m na výšku a má obvod 6,58 m. Pře-
konali jsme tak pět let starý rekord z Bis-
kupic u Jevíčka, kde zkušení pletaři košů 
vytvořili vajíčko o výšce 2,83 m (samotné 
pletené vajíčko měřilo 2,20 m, hnízdo 
0,63 m) a obvodu 4,32 m. Pasecká kras-
lice je doplněná o 1691 vyfouklých a zdo-
bených vajíček.

Pasecká kraslice bude umístěna do 
konce dubna na náměstí Dr. Tošovského 
v Proseči, kde si ji můžete prohlédnout. 

Na všechny fotky z pletení vajíčka a 
měření se můžete podívat ve fotogalerii 
na stránkách města Proseč.

Za OV Paseky a tým pletařek 
Veronika Doležalová
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Vyjádření města Proseč k žalobě vedené proti městu Proseč místní Římskokatolickou farností Proseč u Skutče
Město Proseč obdrželo dne 6. 1. 2016 

usnesení Okresního soudu v Chrudimi 
č.j. 11 C 172/2015, kterým  místní Řím-
skokatolická farnost Proseč u Skutče ža-
luje Město Proseč a Českou republiku 
ve věci určení vlastnického práva státu k 
nemovitostem. Předmětem žaloby je zpo-
chybnění přechodu pozemků v devadesá-
tých letech ze státu na obec a následné ur-
čení, že tyto pozemky vlastní stále český 
stát. Jedná se o necelých 17 ha pozemků 
za koupalištěm, kde se na pozemcích na-
chází také lom a skautský tábor. Na zá-
kladě vyjádření právního zástupce města 
a státu by takovéto určení pak žalobci 
Římskokatolické farnosti Proseč u Sku-
tče nebo Královéhradeckému biskupství 
umožnilo žádat o fyzické vydání a právní 
navrácení těchto pozemků podle zákona 
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi, a to bez ohledu na to, zda jsou 
pozemky již zahrnuty ve finanční náhradě.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetko-
vém vyrovnání církvemi, přesně definuje 
osoby, které jsou povinné k navrácení 
majetku a který majetek se bude církvím 
vracet a osoby, které nejsou povinné, mezi 
ně patří všechny obce a města a za jejich 
majetek bude vyplacena finanční náhrada. 
Dle vyjádření Ministerstva kultury, které 
máme k dispozici, a bude předloženo v 
tomto soudním sporu, se postupovalo 
při výpočtu finanční náhrady tak, že se 
od celkové hodnoty původního církev-
ního majetku odečetla hodnota majetku, 
který může vydat Státní pozemkový úřad 
a Lesy ČR jako povinné osoby. Rozdíl 
mezi hodnotou původního církevního 
majetku a majetkem, který mohou vydat 
povinné osoby, pak činí součet finanč-
ních náhrad pro dotčené církve a nábo-
ženské společnosti. Z vyjádření je jasně 
patrné, že majetek v držení obcí a měst, 
který byl zapsán přechodem na obce v 
devadesátých letech, je součástí finanč-
ních náhrad a nebude církvím vrácen. 

Finanční náhrady byly kalkulovány dle 
dodané evidence původního církevního 
majetku jednotlivých církví v letech 1990 
až 2007 a oceněny paušálně pouze podle 
druhu pozemku (zemědělská půda 44 Kč/
m2, lesní půda 27 Kč/m2, vodní plocha 
20 Kč/m2, ostatní plocha 30 Kč/m2, za-
stavěná plocha 1 106 Kč/m2). Na tomto 
způsobu vyrovnání a stanovení cen se 
dohodli zástupci všech církví, se zástupci 
měst a obcí (Svaz měst a obcí ČR) a zá-
stupci státu, které zastupovalo v této věci 
Ministerstvo kultury.

Ze získaných důkazních materiálů, 
které bude město předkládat v tomto 
soudním sporu, vyplývá, že Královéhra-
decké biskupství požádalo za místní 
farnost, v rámci přípravy zákona o cír-
kevních restitucích, o finanční náhradu 
za předmětné pozemky uvedené v ža-
lobě. Pozemky se nachází v k.ú. Proseč 
u Skutče a tato náhrada byla biskupství 
v rámci kalkulované finanční náhrady 
přiznána a zčásti již také vyplacena. Je 
nám líto, že peníze z finančních náhrad 
pravděpodobně nedorazí do Proseče, pro-
tože je biskupství přerozdělí na jiné „po-
třebnější“ farnosti dle vlastního uvážení, 
ale to ovšem není problém města, jako 
strany žalované.

Dle právního zástupce města a státu 
je proto nutné v žalobě uplatněný nárok 
zásadně odmítnout, a to z důvodu práv-
ních, ale i morálně etických. Žaloba je v 
přímém rozporu s dohodami učiněnými 
v této otázce mezi českým státem a jed-
notlivými církvemi. Etické a morální 
důvody jsou evidentní zejména v tom, 
že byla uzavřena dohoda o finančních 
náhradách za majetek, který se ne-
bude církvím vracet a jedním z důvodů 
uzavření této dohody bylo i to, aby ne-
byly vedeny rozsáhlé spory, časově i fi-
nančně náročné, o navracení majetku 
měst a obcí církvím. Uplatněná žaloba 
je v přímém rozporu s touto dohodou 

stvrzenou i zástupcem 
Římskokatolické církve 
a uplatněná žaloba k ta-
kovémuto sporu povede.

Chování místní farnosti 
příliš nerozumíme, bez 
varování a předchozího 
jednání jsme obdrželi no-
voroční přání v podobě 
žaloby jako poděkování 
za dlouholetou podporu 
a spolupráci. Za posled-
ních 5 let jsme financovali 
opravy 4 křížků, opravy 
církevních kapliček, 

spravujeme a opravujeme hřbitov v ma-
jetku církve, podporovali jsme finančně 
kulturní a společenské akce pořádané 
římskokatolickou farností. Finančně je 
možné zmíněnou 5-letou podporu vyčís-
lit na více než 500 tisíc Kč. Nebráníme 
se uzavření dohody, která soudní spor 
ukončí, podmínkou však je předložení 
korektního návrhu dohody ze strany far-
nosti a stažení samotné žaloby.

Náklady tohoto řízení, které vyvolala 
místní Římskokatolická farnost Proseč u 
Skutče, se odhadují v první instanci na 
60 tisíc korun. Tuto částku bude nakonec 
muset zaplatit prohraná strana. Soudní 
spor se však může vést i několik let a ná-
klady budou na obou stranách stoupat. 
Město zatím získalo na základě jednání s 
orgány a úřady státu dost důkazních ma-
teriálů, hovořících v náš prospěch, a jsme 
přesvědčeni o vysoké šanci tento soudní 
spor vyhrát. Vzhledem k výše uvedené ža-
lobě zastavilo město přípravu investičního 
záměru přestavby koupaliště na přírodní 
koupací biotop, který zasahoval i do po-
zemků uvedených v žalobě. Rada města 
Proseč dále rozhodla o posečkání pro-
jednávání žádostí o příspěvky z rozpočtu 
města pro Římskokatolickou farnost Pro-
seč u Skutče do doby vyřešení soudního 
sporu. Zastupitelstvo v této věci přijalo 
usnesení, které ukládá jednat právnímu 
zástupci města o zamítnutí žaloby jako 
neoprávněné.

Reakci zastupitelů a členů rady pova-
žuji za naprosto adekvátní k současné 
situaci. Jako volení zástupci musíme hájit 
zájmy města a většiny jeho občanů. V pří-
padě, že by členové orgánů města jednali 
jinak, vystavují se potenciálnímu nařčení 
z protiprávního jednání a možnému trest-
nímu stíhání pro trestný čin porušení po-
vinností při správě cizího majetku.

Církevní restituce jsou téma, které budí 
emoce a bohužel současné žaloby a spory 
vedené po celé republice mohou zname-
nat pouze rozbití dlouholetých korekt-
ních vztahů mezi farnostmi a místními 
samosprávami a možná i mezi občany. 

Jan Macháček, starosta města Proseč

Žalobou dotčené pozemky.

Vzhledem k dezinformacím, které mezi 
veřejností kolují ve věci podané žaloby,  
jsme se rozhodli zveřejnit stanovisko 
města, plný text žaloby, stanovisko práv-
ního zástupce města JUDr. Františka 
Hanáka, právního zástupce státu JUDr. 
Hany Novotné a plné znění vyjádření 
Římskokatolické farnosti Proseč u Sku-
tče na webových stránkách města Proseč: 
www.mestoprosec.cz
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Církevní restituce a žaloba Římskokatolické farnosti Proseč
Vážení spoluobčané,
o církevních restitucích jistě každý z 

nás slyšel – mají za úkol navrátit neo-
právněně odebraný majetek původnímu 
majiteli. Týkají se i naší Římskokato-
lické farnosti v Proseči, které byl po roce 
1948 komunistickým režimem zabaven a 
neoprávněně převeden na stát nemovitý 
majetek o rozloze 84,5 ha. Z toho bylo 
53 ha lesů, ostatní byla orná půda, louky 
a pastviny. Majetek, který po celou dobu 
(od roku 1948 až po současnost) zůstal 
ve „vlastnictví“ státu, je naší farnosti po-
stupně vydáván. Například jsme již pře-
brali tzv. „zádušní les“ za Pánovým kop-
cem, část lesa u Toulovcových maštal, 
část luk a orné půdy. 

Problém však nastal u pozemků, které 
začátkem devadesátých let Obec Proseč 
ohlásila na sebe s odkazem na zákon o 
majetku obcí. Konkrétně se jedná o ne-
celých 17 ha pastvin a luk v oblasti ko-
lem Pánova kopce a koupaliště směrem 
k farnímu zádušnímu lesu. Podle zákona 
o majetku obcí však na obce měl přejít 
pouze majetek, který obcím historicky 
skutečně patřil anebo majetek, který ná-
rodní výbory koncem roku 1990 využívaly 
k plnění svých úkolů. Mezerou zákona o 
majetku obcí bylo to, že nikdo nepřezkou-
mával, zda jsou tyto zákonné podmínky 
skutečně splněny a zda se ve skutečnosti 
nejedná o majetek, který obcím patřit po-
dle tohoto zákona nemá. Katastrální úřad 
pozemky přepisoval na obce na základě 
pouhého jednostranného ohlášení. Tyto 
historické církevní pozemky tvoří celek, 
a proto koncem loňského roku Biskup-
ství královéhradecké vyvolalo iniciativu 
k tomu, aby se naše farnost obrátila na 
okresní soud s návrhem (tzv. určovací ža-
lobou), aby soud kvalifikovaně přezkou-
mal všechny skutečnosti a posoudil, zda 
tyto pozemky ve skutečnosti nejsou stále 
v majetku státu. 

Rozruch u města vyvolaly především 
dvě skutečnosti. Tou první je, že žalující 
stranou je Římskokatolická farnost Pro-
seč, ne Královéhradecké Biskupství. Proč 
farnost „žaluje“ svého partnera (město), 

„souseda“, se kterým vždy velmi dobře vy-
cházela, když mezi farností a městem do-
sud panovaly výborné vztahy? Chápeme, 
že tento postup může na první pohled bu-
dit rozpaky, ale právo nechat věc soudem 
přezkoumat má pouze naše farnost. 

Tou druhou námitkou, která je nejspíš 
zásadním názorovým rozkolem, je infor-
mace, kterou Město Proseč obdrželo od 
Svazu měst a obcí, že byla údajně Bis-
kupství královéhradeckému za pozemky, 

které jsou předmětem žaloby, vyplacena 
finanční úhrada. Tato informace je však 
zavádějící a neodpovídá skutečnosti. Úče-
lem žaloby není vydání pozemků farnosti, 
nýbrž přezkoumání toho, zda obec postu-
povala v souladu se zákonem a zda jsou 
pozemky stále majetkem státu. Případné 
vydání pozemků farnosti se v tomto sporu 
vůbec neřeší. Není tak vůbec jisté v jakém 
rozsahu a zda stát pozemky farnosti na-
konec vydá. Vedle toho finanční náhrada 
nedopadá na celou řadu případů překážek, 
které brání vydání a které byly vytvořeny 
dodatečně (jako pozemky související se 
stavbami, pozemky tvořící tzv. veřejné 
statky, pozemky využívané pro veřejné 
účely, pozemky dotčené plánovanými 
dopravními a technickými stavbami, vč. 
liniových staveb ad.).  

Znovu zdůrazňujeme, že cílem tohoto 
kroku je určení vlastnictví státu dotče-
ných pozemků, neboť nikdo dosud kva-
lifikovaně nezkoumal, zda všechny pod-
mínky pro přechod do vlastnictví obce 
byly splněny. Neobviňujeme tím nikoho 
z nepoctivosti či zlého úmyslu, jde o to, 
že zákon o majetku obcí z roku 1991 je 
od počátku nejasný a matoucí.   

Možná, že se mnozí ptáte, proč se o 
ty nemovitosti – pozemky s městem „ta-
háme“. Proč je nenecháme městu a ne-
snažíme se o udržení „míru“ mezi námi. 
Je nám to velmi nepříjemné, ale domní-
váme se, že je naší povinnosti a že to 
spravedlnost vyžaduje, aby věc přezkou-
mal soud. Vždyť se jedná i o majetek 
věnovaný našimi předky, když vznikala 
prosečská farnost, která dostala od svých 
zakladatelů většinu pozemků proto, aby 
měla prostředky k zajišťování svých čin-
ností, k opravám kostelů, ke stavbě a 
opravám far a hospodářských stavení, k 
hrazení režijních nákladů a k zajištění ži-
vobytí správců farností. Nabývací doklady, 
že vlastníkem dotčených nemovitostí je 
prosečská farnost, jsou dochovány z doby 
před rokem 1881 a jsou pro každého k 
nahlédnutí v pozemkových knihách u 
katastrálního úřadu. Máme závazky k na-
šim předkům a odpovědnost vůči našim 
potomkům, aby farnost (kostel, fara) pro-
sperovala. I my se v současné době mu-
síme starat o kostel a faru, zajišťovat chod 
celé farnosti, hradit opravy a režii budov. 
Jenom připomeneme, že když jsme před 
asi 12 lety roky dávali novou krytinu 
(tašky) na kostel, zajišťovali restaurování 
nástěnných maleb, generální opravu var-
han a elektrizaci zvonu, tak jsme mezi 
sebou ve farnosti vybrali téměř 1,5 mil. 
Kč! Výměna pozinkovaného plechu za 

měděný na věži kostela, kterou jsme re-
alizovali před 3 roky, nás farníky vyšla 
na 0,5 mil. Kč; taktéž jsme téměř celou 
částku hradili ze sbírek ve farnosti. Právě 
alespoň na pokrytí části uvedených výloh 
by měly sloužit nemovitosti, o kterých je 
zde pojednáváno. A musíme podotknout, 
že římskokatolická farnost není uzavřené 
společenství, které si v Proseči žije samo 
pro sebe, ale je tu k tomu, aby sloužila 
všem, celé obci. Například pomáháme 
s přípravou na manželství a oddáváme i 
snoubence, ačkoliv třeba oba nechodí do 
kostela (nepraktikují víru), ujímáme se 
posledního rozloučení s našimi občany, 
kteří se také během života neúčastní bo-
hoslužeb (je-li to přání rodiny, vždy rádi 
vyhovíme), pořádáme koncerty, na které 
zveme všechny občany, centrum Mikeš 
na faře je rovněž otevřené pro všechny 
děti a jejich maminky z Proseče i okolí. 

Závěrem chceme říci, že i když se s 
vedením města rozcházíme v názorech 
na vydávání pozemků, které před rokem 
1948 patřily prosečské farnosti, chceme i 
nadále s městem vycházet dobře tak jako 
dosud a jsme připraveni kdykoliv mi-
mosoudně jednat a věci narovnat formou 
dohody.

Mgr. Zdeněk Mach, 
duchovní správce farnosti;

Bc. Josef Roušar, jáhen
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Merida Cyklo Maštale 2016
Již 16. ročník prestižního závodu hor-

ských kol malebnou krajinou Přírodní 
rezervace Maštale startuje z prosečského 
náměstí v sobotu 11. 6. 2016. 1. března 
bylo spuštěno elektronické přihlašování. 
Připraveny jsou nové tratě. Trať 50 a 100 
km Vás letos zavede přímo nad skalní 
město Toulovcovy Maštale, užijete si 
prudké stoupaní i klesání. Na 25 km a 
20 km trati se také připravte na změny. 
Úplně novou trasu má pro letošní rok 
trať 10 km, jejíž součástí je i nová kate-
gorie 5 km. Trať není tak náročná, jako 
byla v předešlých letech. Žáci ve věku 10 

- 12 let si mohou vybrat trať 5 km nebo 
10 km (2x 5 km). Propozice pro letošní 
ročník Merida Cyklo Maštale 2016 jsou 
již zveřejněny, stejně tak na stránkách 
www.cyklomastale.cz naleznete přehled 
soutěžních kategorií a ceník startovného. 

Věnujte pozornost jejich změnám.
Hlavními partnery letošního ročníku 

je Merida, Bike Sport Chrudim a spo-
lečnost Dipro, výrobní družstvo invalidů. 
Můžete se těšit na tombolu, ve které bu-
deme losovat 2 značková kola Merida, 2 
koloběžky a na zajímavé a originální ceny 
pro vítěze od těchto partnerů. Odměněn 
bude i nejmladší a nejstarší závodník. Z 
důvodu nákladů na čipy, startovní čísla a 
dárkové tašky, které převyšují částku za 
startovné, se změnila cena startovného a 
to u kategorií 300 m, 1 km a 20 km RT. 
U 300 m a 1km z 49 Kč na 69 Kč a u RT 
z 399 Kč na 499 Kč. Děkujeme za pocho-
pení.

Pro kategorie 100, 50, 25 a 20 km 
nebudou možné dohlášky na místě při 
prezenci! Závodníci a týmy se mohou 
na závod přihlásit pouze elektronicky!  

(do 8. 6. 2016). Není podmínkou uhradit 
startovné, to stačí až na místě při prezenci. 
Pokud ale nebude startovné uhrazeno do 
31. 5. 2016, platí plná cena startovného 
a pro kategorie 100, 50 a 25 km nebude 
připraveno triko a jídlo, na které má zá-
vodník nárok v rámci startovného. 

Každým rokem stoupá počet závodníků. 
Za poslední 3 roky vzrostl počet téměř 
o 300 na neuvěřitelných 993 závodníků. 
Velmi nás těší, že se vám náš závod líbí. 
Bohužel ale kapacita tratí a náměstí je 
omezená, proto jsme nuceni stanovit li-
mit 700 závodníků z kategorií 100, 50, 
25 km. Ostatní kategorie se do limitu ne-
započítávají. Naším zájmem je zlepšovat 
kvalitu závodu, ne zvyšovat kvantitu. Po-
kud si chcete zajet náš závod, přihlaste se 
včas! Těšíme se na vás!!!

Za tým pořadatelů Lucie Oherová

www.cyklomastale.cz

11. 6. 2016 v Proseči

4	16. ročník prestižního závodu horských kol 
     malebnou krajinou Přírodní rezervace Maštale

4	tratě na 100, 50, 25, 10, 5 a 1 km, 20 km dlouhý    
      speciál pro rodinné týmy a 300m trať pro nejmenší

4	tombola o kola Merida a koloběžky

4	zlevněné startovné do 31. 5. 2016

MERIDA 
CYKLO 

MAŠTALE 

Přijeďte se pobavit a zazávodit si s námi!!

NABÍDKA BRIGÁDY
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 

nabízí brigádu na DPP pracovníka ob-
sluhy Toulovcovy rozhledny (Budislav) 
a rozhledny Borůvky (Hluboká) v ob-
dobí duben – říjen.

Více informací na tel.: 775 526 236 
nebo na adrese: TIC Maštale, Borská 
125, 539 44 Proseč (po-pá 8 – 16 hod.)

Upozornění pro občany,
kteří jsou evidováni na adrese ohla-
šovny - tzn. Proseč, náměstí Dr. To-
šovského 18:

Občané, kteří mají trvalý pobyt na 
adrese ohlašovny - Proseč, náměstí 
Dr. Tošovského 18, by si měli zajistit 
doručování pošty na P.O. BOX nebo 
na poště nahlásit doručovací adresu. 
Pokud nic takového neučinili, jsou 
pro tyto osoby uloženy upozornění 
o listovních zásilkách v kanceláři po-
datelny u paní Stanislavy Češkové po 
dobu max. 3 měsíců. 

Stanislava Češková

Končící splatnost poplatků
Upozorňujeme občany, že dne  

31. 3. 2016 končí splatnost místních 
poplatků za komunální odpad, po-
platky ze psů a nájmy z pozemků. Dále 
upozorňujeme občany na skutečnost, 
že vyváženy budou pouze popelnice 
označené známkou pro rok 2016 a do 
sběrného dvora budou přebírány od-
pady jen od občanů, kteří mají uhra-
zený poplatek za komunální odpad.

MěÚ
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Český rekord - Pasecká kraslice 
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Vítání občánků
13. 2. 2016 proběhlo v obřadní síni 

Městského úřadu v Proseči slavnostní 
vítání občánků do života. Děti přivítal 
do našeho městečka starosta Jan Machá-
ček s matrikářkou Stanislavou Češkovou. 
Hudbu nám zajistila Veronika Lettlová. 
Přivítali jsme celkem 8 dětí. Jako při kaž-
dém vítání občánků dostaly děti dárkovou 
tašku, domovský list a maminky růžičku.

Díky účasti rodinných příslušníků je 

pro nás vítání občánků opravdu slav-
nostní a příjemná událost.

Přejeme všem dětem, jejich rodičům 
a sourozencům hlavně zdraví, radost 
ze života a vše dobré do dalších let. Na 
webových stránkách Proseče si můžete 
prohlédnout fotografie z této akce, které 
pořídila Veronika Doležalová za skvělého 
přispění miminek.

Stanislava Češková

Uvítaná miminka:
Sára Novotná

Zuzana Čermáková
Marek Vavřín

Žofie Roušarová
Michaela Rybenská
Martin Limanovský
Rozálie Čermáková

Kamil Vobejda 
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Dýchánek se žraloky a kanibaly
Úžasné dobrodružství prožili návštěv-

níci prvního letošního prosečského dý-
chánku, jehož hostem byl jičínský potá-
pěč, dobrodruh a pedagog Mgr. Radek 
Bohuňovský. Tomu kromě jedinečných 

zážitků z pod hladiny oceánů a exotické 
divočiny nelze upřít i mimořádné vy-
pravěčské schopnosti, kterými ve staré 
evangelické škole uchvátil hned něko-
lik generací posluchačů.  Radek nám na 
plátně promítal videozáznamy z cizokraj-
ných expedic, dozvěděli jsme se od něho 
spoustu přírodopisných a etnografických 
zajímavostí a mohli jsme si osahat desítky 
pozoruhodných trofejí. Rukama návštěv-
níků dýchánku tak prošlo několik žralo-
čích čelistí, krokodýlí hlava, pravé perly, 
různé druhy mušlí a korálů, zub prehisto-
rického žraloka Megalodona nebo kousky 
síry z indonéské sopky Kawah Ijen. 

V průběhu večera jsme shlédli záběry 

z krmení žraloků na Fidži, Kubě, v JAR 
a Súdánu, jedinečné záběry z potápění s 
krokodýly, z ponorů k vrakům lodí nebo z 
expedice v republice Vanuatu, kde Radek 
se svojí skupinou na ostrově Malakula 
navštívil domorodou vesnici bývalých 
kanibalů a potápěl se k vraku bývalého 
zaoceánského parníku SS President Coo-
lidge, pohřbeného v mořských hlubinách 
u ostrova Espiritu Sanctu. Ohledně vý-
pravy mezi kanibaly se nám dostalo velice 
barvitého vyprávění, při kterém Radek v 
prostorách staré evangelické školy zinsce-
noval nefalšovanou kanibalskou svatbu a 
názorně předvedl použití různých kani-
balských nástrojů, sloužících k usmrcení 
a pojídání lidských obětí. Pro dobrou 
náladu pak vlastnoručně připravil tradiční 
nápoj z kořene pepřovníku opojného 
(kava-kava), který zájemcům servíroval 
do kokosové skořápky. Dobrodružný ve-
čer byl zakončen vědomostní soutěží, při 
které nám Radek ukázal tradiční masky 
z různých zemí, prozradil několik ty-
pických charakteristik států, ze kterých 
masky pocházejí, a úkolem soutěžících 
bylo jednotlivé státy podle těchto nápo-
věd identifikovat. Ačkoliv v nás v tu chvíli 
ještě doznívaly psychoaktivní účinky 
opojné kavy a nebylo tudíž snadné se na 

obtížný kvíz soustředit, zhostili jsme se 
soutěžení se ctí a vítěz si domů odnesl 
přívěsek se žraločím zubem. Prosečský 
dýchánek s Radkem Bohuňovským byl 
veskrze pozitivním a inspirativním zážit-
kem pro všechny, kteří si našli v páteční 
podvečer čas, a mám velikou radost, že 
se zásluhou šikovných členů kulturní ko-
mise podařilo toto milé setkání zorgani-
zovat.

Mgr. Kristýna Řebíčková, předseda KK

Ohlédnutí za dýchánkem o islámu
V pátek 4. března byla hostem letoš-

ního druhého dýchánku npor. Mgr. Ga-
briela Horáková, která školí na vojenské 
akademii ve Vyškově mimo jiné vojáky, 
kteří se chystají na misi do Afganistanu. 
Proto se zabývá také islámem, který nam-
noze utváří hodnotový systém tamních 
obyvatel. 

Islám se kvůli tzv. „uprchlické krizi“ stal 
v poslední době také důležitým tématem 
pro mnoho lidí na Západě, proto jsme 
na kulturní komisi usoudili, že Gabriela 
a její povídání islámu bude pro dýchán-

kové setkání aktuálním tématem, což se 
doufáme stalo.

Islám, který má v současné době více 
než 1,5 miliardy vyznavačů a je tak po 
křesťanství druhým nepočetnějším svě-
tovým náboženstvím, tvoří nesmírně ši-
roký až nepřehledný fenomén, který není 
snadné v krátkosti nějak smysluplně po-
jednat. Gabriela se o to pokusila stručným 
a výstižným představením jeho klíčových 
náboženských motivů (např. džihádu a 
práva šaría), historického vývoje a napětí 
mezi jeho jednotlivými proudy (sunnitský 
a šíitský islám), až po současná radikální 
nábožensko-politická islámská hnutí 
(např. Taliban a Hizballáh).

Pozorný posluchač si tak mohl v první 
části dýchánku mimo jiné udělat poměrně 
ucelený obrázek o ideovém podhoubí, 
ze kterého vyrůstá současný konflikt na 
Blízkém východě, což zároveň umožňuje 
rozlišovat mezi islámem a džihádistickým 
radikalismem. Zaměňování těchto dvou 
skutečností je velmi nebezpečné, napl-
ňuje totiž džihádistickou propagandistic-
kou agendu, která by chtěla vyvolat válku 
mezi liberálním Západem a islámským 
světem, kterému se snaží namluvit, že 

Západ nenávidí islám jako takový. 
Této propagandě džihádistů nahrávají 

na Západě lidé (žel včetně našeho pana 
prezidenta, který se tak na ideové rovině 
stává větším ohrožením naší národní bez-
pečnosti než kdokoli z islámských uprch-
líků), kteří nerozlišují mezi džihádisty a 
islámem a svým protiislámským postojem 
přispívají k islámistické radikalizaci. Jde 
o velký ideový zápas, o myšlení přibližně 
jedné miliardy muslimů na celém světě, 
jde o to, aby tito muslimové nebyli zatla-
čeni urážkami islámu na stranu islamistů. 

Pokud se dýchánkem aspoň trochu 
podařilo přispět k našemu lepšímu poro-
zumění spletitému světu islámu, myslím, 
že stál za to. Bonusem dýchánku bylo 
setkání s pozoruhodnou osobností npor. 
Horákové, která nám po chutné občers-
tvovací přestávce dala nahlédnout do své 
práce kaplanky v armádě ČR. 

Na závěr přijměte pozvání na poslední 
dýchánek tohoto půlroku, který se usku-
teční ve středu 20. dubna a jehož hostem 
bude Tibeťan a jeho česká manželka. 

Za kulturní komisi města Proseč  
Mgr. Lukáš Klíma
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Jak bylo na Planetě LEGO 2016
Aspoň na pár dní bylo v Proseči po-

řádné vlakové nádraží! A nejen to. 
O víkendu 11. – 13. března, kdy byla 

k vidění Planeta LEGO, jsme mohli 
obdivovat mnoho, co v Proseči jinak ne-
máme: polární stanici, sněžnou rolbu, le-
tadla, raketoplány a stíhačky, Dakarový 
speciál, hydroplán i výletní loď, kamion 
McQueen, důlní stroj, originální obojži-
velné vozidlo … anebo si představit svůj 
život v úkrytu koruny stromů, v králov-
ství, na zámku či paláci, na horské chatě, 
ve městě robotů, na farmě. Potkali jsme 
hrdiny z Hvězdných válek na jejich ves-
mírné lodi Millenium Falcon, roboty, 
hrdiny z Hero Factory, říše Chima a ze 
světa pohádek, fantazie. Fantazie, trpě-
livost a kostky LEGO v rukách dětí ze 
základní školy v Proseči umí zázraky a 
nemá hranice. 

Viděli jsme 122 výrobků od 50 vysta-
vovatelů, práce Kroužku technických do-
vedností, četli 2 příběhy, viděli 3kresby. V 
prostorách sousedící školní knihovny byl 
dětský koutek, kde bylo možno si pohrát 
s kostkami, kreslit si, vybarvovat LEGO 
obrázky nebo luštit kvíz. Koutek se velmi 

osvědčil.
Druhý ročník výstavy opět připravilo 

pár aktivních rodičů ze SRPDŠ spolu s 
panem učitelem Mgr. Pavlem Stodolou, 
který 5. rokem vede na ZŠ Proseč Krou-
žek technických dovedností. Pan učitel se 
neúnavně staral o výrobky dětí, které při-
jímal, aranžoval, a při výstavě byl stále k 
dispozici. Naše Planeta by nevznikla bez 
Kamily a Tomáše Schejbalových, kteří 
jejím přípravám věnovali mnoho času a 
energie a zapůjčili v Proseči postrádané 
vlakové nádraží. Daniel a Ondra Tryn-
klovi předváděli velké modely LEGO 
Technic na dálkové ovládání jako např. 
Monster Truck, nakladač Volvo aj. Do 
služby na výstavě se zapojilo několik ne-
uvěřitelně ochotných rodičů a prarodičů z 
Klubu seniorů, jimž patří dík. 

ZŠ a MŠ Proseč nám vyšla vstříc po-
skytnutím (vyhřátého) prostoru, přístupu 
do školy, tolerancí. Soukromé muzeum 
LEGO v Táboře jako odměnu darovalo 
pro Kroužek technických dovedností 
volné vstupenky. Firma G-Tisk (Vy-
soké Mýto) věnovala samolepky LEGO 
Planeta podle originálního návrhu paní 

P. Lustykové, která zdarma vytvořila i 
plakáty aj. Díky sponzorským finančním 
darům firem BPK, DIPRO, Ergotep, 
STARMON (Choceň) může být pro 
Kroužek technických dovedností zakou-
pen technicky zajímavý a složitý model 
LEGO Technic Mercedes Benz Arocs 
s pneumatickým systémem a na dálkové 
ovládání. Zbývající finance a výtěžek z 
dobrovolného vstupného (2314,- Kč) 
přijdou na dopravu na exkurzi Kroužku 
do Tábora (odměna) a do fondu SRDPŠ. 
Z finančního daru Města Proseč budou 
koupeny odměny pro všechny děti, které 
zapůjčily své LEGO výrobky na Planetu, 
napsaly příběh nebo nakreslily obrázek. 
Dárek jim bude předán do měsíce od 
skončení výstavy.

U některých z nás se projevila nová zá-
vislost – legománie. Již přemýšlíme nad 
Planetou LEGO 2017. Pomůžete nám 
ji stvořit? Ať nám tvoření z LEGO stále 
přináší radost a nový elán!

Mgr. Olga Klímová, 
SRDPŠ při ZŠ Proseč

Planeta LEGO 2016 v kostce
Počet vystavujících: 50

Počet výrobků: 122
Počet příběhů: 2
Počet kreseb: 3

Počet návštěvníků: 270
Připravili

Sdružení rodičů, přátel, dětí ZŠ Proseč
Mgr. P. Stodola a Kroužek technických dovedností

Sponzoři
BPK, DIPRO, Ergotep, G-TISK (Vysoké Mýto), Město Proseč , Soukromé 

muzeum LEGO (Tábor), STARMON (Choceň)
Děkujeme

ZŠ a MŠ Proseč, Pavla Lustyková, Daniel Trynkl, Klub seniorů, Eva Rejentová, 
Orel
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Leden 2016 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
BESEDA O HOLOCAUSTU
V  příjemné atmosféře úterního dopo-

ledne 26. ledna probíhala beseda žáků de-
vátého ročníku s paní Miroslavou Gölb-
lovou, která je lektorkou Mezinárodního 
křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě. 
Paní Miroslava žákům vysvětlila význam 
pojmů spojených s tematikou holocaustu, 
propojila historii se současnou situací ve 

světě a také se zaměřila na osudy Židů 
zde v Proseči. Celou dobu poutavě vyprá-
věla, odpovídala na dotazy žáků, zhlédli 
jsme bohatý obrazový materiál a poslechli 
si dobová svědectví. Tato beseda navazuje 
na loňský celoroční projekt ,,Jak to ten-
krát vlastně bylo“ a na návštěvu koncen-
tračního tábora v Osvětimi, které se naši 
žáci zúčastnili.

Mgr. Alena Zvárová

Jedná se o celoroční projekt žáků ZŠ 
a MŠ Proseč a města Proseč, který bude 
realizován v průběhu kalendářního roku 
2016. Projekt zahrnuje ekovýchovné akce 
určené nejen žákům naší školy, ale i oby-
vatelům Proseče a široké veřejnosti.

Při konzultaci s vedením města Proseč 
jsme společně stanovili tři hlavní úkoly:

1. zlepšit informovanost občanů o tří-

dění odpadů v obci
2. shromáždit informace o památných 

stromech a významných krajinných prv-
cích mimo CHKO na území našeho 
města

3. vytvořit stezku Geocashing
V průběhu projektu se žáci seznámí s 

problematikou třídění odpadů v obci a vy-
tvoří praktický a názorný „Manuál třídění 
odpadu“ pro prosečské občany. Uspořá-
dají také vědomostní soutěž pro veřejnost 
o ceny. Žáci dále vyhledají informace o 
památných stromech a významných kra-
jinných prvcích mimo CHKO na území 
města a sestaví z nich texty na popisky. 
Ty budou následně umístěny jednak k 
těmto významným objektům, ale budou 
využity i jako součást stezky Geocashing.

Nedílnou součástí celoročního projektu 
jsou i další ekovýchovné akce – např. pro-
jekt „Ekologie letem světem“, exkurze, 

Den Země, Ukliďme Česko, projekt 72 
hodin dobrovolnických aktivit, Meziná-
rodní den vody, Den stromů, Týden lesů 
i sběr starého papíru a hliníku.

Od projektu očekáváme, že přispěje k 
výraznému zlepšení informovanosti žáků 
i občanů o správném třídění odpadů. 
Předpokládáme, že se zlepší i kvalita vy-
tříděného odpadu v kontejnerech, což by 
znamenalo i finanční prospěch pro naše 
město a následně i pro občany. Prací na 
popiskách se žáci blíže seznámí s míst-
ními ekologickými zajímavostmi. Před-
pokládáme, že si budou své práce vážit a 
nebudou přírodu poškozovat. Doufáme, 
že výsledky jejich práce ocení i široká ve-
řejnost nejenom z Proseče, včetně stezky 
Geocashing, která zde bude „novinkou“, 
jenž obohatí stávající naučné stezky v 
Proseči a okolí.

Mgr. Šárka Kovářová

Zima v podání našich dětí
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ŠKOLNÍ KOLO VE SKOKU 
VYSOKÉM

Ve středu 13. ledna 2016 proběhlo 
školní kolo ve skoku vysokém. Soutěž se 
z časových důvodů neuskutečnila v před-
vánočním čase, ale vše si závodníci vyna-
hradili teď, v lednu. 

Závodů se zúčastnilo 10 závodníků z 1. 
stupně a 23 závodníci z 2. stupně.

Mladší děti se teprve seznamují s touto 
atletickou disciplínou, někteří skákali vů-
bec poprvé, a tak jejich výkony jsme brali 
jako motivační prvek. 

Nejlepší byl Filip Romportl z 5. třídy, 
který skočil 110 cm, a mezi děvčaty Lili 

Poslušná z 5. třídy se 100 cm.
Mezi žáky- dívkami 2. stupně zvítězila 

Ema Sodomková (8. A), která skočila so-
lidních 125 cm před Terezou Fulíkovou 
(8. A) – 115 cm Terezou Volfovou (6.) – 
110cm.

Mezi chlapci byl nejlepší Jakub Dostál 
(8. B) se 145 cm, na druhém místě skon-
čil Filip Sejkora (8. B) s výkonem 135 cm 
a třetí byl Martin Štorek (9.) 135 cm.

 Závod probíhal v přátelské atmosféře a 
všem se moc líbil.

Mgr. Jan Stodola 

LITERÁRNÍ STRÁNKY
Při rozvoji komunikativních dovedností dostali šesťáci těžký 
úkol, při vypravování využít celou abecedu:
Aleš sedí pořád u mobilu.
Bude u něj sedět, dokud mu ho paní učitelka nevezme.
Co si Aleš myslí o paní učitelce, nikdo neví.
Často při hodině dělá vylomeniny, dokud si toho někdo ne-
všimne.
Do školy chodí za tři minuty osm.
E-maily mu chodí od Jindřicha a Honzy.
Facebook patří mezi Alešovy koníčky.
Google je Alešův vyhledávač.
Honza si s Alešem povídá při hodině, i přestože s ním nesedí v 
lavici.
Chobotnice Aleš nemá vůbec rád.
Injekce ale nesnáší ze všeho nejvíc.
Jeho oblíbené barvy jsou oranžová a ještě více modrá.
Když přijde ráno do školy, je rozcuchaný.

Lva se Aleš bojí.
Michal je Alešův kamarád.
Na lavici má Aleš penál s lebkami.
Opisovat Aleš umí, hlavně když píšeme písemnou práci.
Po první hodině ve škole začíná dělat blbosti.
Raduje se, když dostane jedničku.
Říká vždycky „jupííí“
Sám si Aleš asi nikdy neporadí.
Šiška je Alešovo oblíbené slovo.
Thomase Brezinu zná Aleš z knížek.
Určitě od něho nějakou knížku četl.
Vyjmenovaná slova po M si už asi moc nepamatuje, protože ve 
slově Smích napsal tvrdé y.
Xylofon zná Aleš z hudební výchovy.
Yvetu Blanarovičovou Aleš vůbec nezná.
Zato ale zná zpěváka Karla Gotta.
Že jsem o něm napsala, Aleš vůbec neví... 

Petra Kynclová 

SNĚHULÁKOMÁNIE
Ve školce se v lednu objevilo mnoho 

sněhuláků. K těm školkovým se postupně 
přidali sněhuláci z celého okolí. Rodiče s 
dětmi přinášeli veselé sněhuláčky, které si 
doma vyrobili. Nakonec se na sněhuláky 
proměnily i děti ze školky, a tak tu byla 
pravá sněhuláková mánie.

A my za naši redakci musíme při-
znat, že to sněhulákům a sněhulačkám 

ve školce opravdu moc slušelo! Takže 
sněhu zdar!

Redakce

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

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz 

Návštěva předškoláků v první  
třídě

27. 1. jsme měli v první třídě vzácnou 
návštěvu. Přišli se na nás podívat před-
školáci. Děti si vyzkoušely, jaké je to učit 
se v první třídě. Návštěvu si užily všechny 
děti.
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Předávání cen

Ringo

ŠD: Připravujeme velikonoční výstavu

Zápis do první třídy
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Koncert skupiny MARBO
Hudební skupina MARBO si pro děti 

připravila i pro letošní rok hudební pořad. 
V programu 20. 1. zazněly i nové písničky 
z vlastní produkce.

Sněhuláková mánie
Součástí sněhulákových dnů byla i vý-

stava sněhuláků. Zpočátku byla tvořena 
vyrobenými sněhuláky ze školky. Po naší 
výzvě – nakresli, vymodeluj a vytvoř sně-
huláka z jakéhokoliv materiálu, se strhla 
sněhuláková mánie. Sněhuláků se sešlo 
velké množství a všem nadšeným rodi-
čům a dětem děkujeme.

Prvňáčci ve školce

Předškoláci na-
vštívili své starší 
kamarády ve škole 
a ti jim návštěvu 
oplatili setkáním 
ve školce. Do 
školky se prvňáčci 
přišli 28. 1. po-
chlubit vysvěd-
čením se samými 
jedničkami.   

Karneval ve třídách
Haló pane Karnevale, račte dále, račte 

dále.
Všecko máme na míru,

z krepového papíru.

Veselá ordinace (4. – 5. 2.)
Na každého občas nějaká ta rýmička 

přijde. Pokud brzy nepoleví nebo se při-
dají nějaké komplikace, návštěva lékaře je 
na místě. Pacientů s různými potížemi se 
v ordinaci u Muchomůrek sešlo hodně…

„Pecky“ z naší školky 
Paní učitelka převlečená na karnevalu 

za soba se ptá dětí: „Jak se vám líbím?“ 
„Líbíš, seš pěkná koza!“ „Ne, ne, je to 
pěkná kráva!“ oponuje chlapeček.

Pan učitel se ptá chlapečka: „Víš, kde 
všude musí mít hokejisti chrániče?“ 

„Přece v kabině“, odpoví pohotově chla-
peček.

„Nejsilnější dravec na světě je slon, má-
lokdo ho přepere!“

Libor Michálek
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Únor 2016 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY V PARDUBICÍCH

Festivalu vědy a techniky se naše škola 
účastní posledních pět let velice úspěšně. 
Protentokrát naši školu reprezentovala 
dvojice Lucie Lacmanová a Miloslava Je-
ništová, poprosili jsme je o jejich dojmy: 

Ve čtvrtek 18. února ráno jsme přišly 
ke škole, kde už na nás čekala p.uč. No-
váková, a společně jsme se přepravily do 
Pardubic. Hned po příjezdu do SPŠCH  
jsme si začaly pečlivě připravovat náš 
projekt. Před zahájením se u nás zasta-
vila ještě naše ,,oblíbená“ paní porotkyně 
a pochválila nás za pečlivé propracování 
projektu, což nám dodalo před soutěží 
potřebnou odvahu. Po zahájení soutěže 
k nám chodili porotci, kterým jsme před-
stavily náš projekt. Hodnotilo se asi do 
dvanácti hodin, pak jsme mohly jít na 
oběd. Ve zbytku dne jsme se snažily pro 
náš projekt zaujmout přihlížející, tak aby 
se u nás zastavili a vyslechli si nás, popří-
padě nám i kladli různé otázky. Před třetí 
hodinou odpolední bylo vyhlášení a pře-
dávání diplomů. S velkou radostí jsme si 
šly převzít i náš diplom. Do dalšího kola 
postoupilo asi 45 projektů z obou katego-
rií. Celý den se nám velice líbil a těšíme 
se na krajské kolo. 

A teď něco k našemu projektu:
Náš projekt je o hudbě. Často slýcháme 

od starší generace: „Ta dnešní mládež…“ 
Proto nás zajímalo, zda jsou tato tvrzení 
pravdivá nebo jsou to o dnešních dětech 
zkreslení představy a idealizování doby 
minulé. 

V literatuře se pan učitel zmínil o rčení 
,,Co Čech, to muzikant“. Nám se toto 
téma zalíbilo a rozhodly jsme se ověřit 
si, jestli to platí i v současnosti. Zda jsou 
současné děti zdatnými muzikanty, zpě-
váky a jestli se v hudebním světě neztratí. 
Zjišťovaly jsme, kolik procent dětí z naší 
školy hraje na hudební nástroj, kolik pro-
cent dětí přemýšlí o profesionální dráze 
hudebníka. 

Vyhledaly jsme muzikanty v minulosti 
a současnosti, porovnaly popularitu hu-
debních stylů dětí a dospělých. Zkoumaly 
jsme, jaký je nejoblíbenější hudební ná-
stroj, na který děti hrají, a který je nejoblí-
benější k poslechu.

Na internetu jsme našly množství zají-
mavých studií o tom, jaký vliv má hudba 
na mysl člověka, a že hudbou se dá i lé-
čit. Práce na tomto projektu nás velice 
obohatila, seznámily jsme se zajímavými 
lidmi, poznaly jejich hudbou naplněné 
životy. Překvapilo nás, jak hodně hudba 
ovlivňuje život lidí a jaké závažné ne-
moci může léčit. Navštívily jsme všechny 

třídy ZŠ, komunikovaly jsme s dětmi i 
pedagogy.  Vytvořily jsme jednoduché 
dotazníky, které jsme později zpraco-
valy. Navštívily jsme také ZUŠ, kde nám 
pan ředitel zodpověděl naše otázky. Žáci, 
kteří ZUŠ navštěvují, také obdrželi naše 
dotazníky. Vyzkoušeli jsme si hru na vše-
lijaké hudební nástroje. Prostřednictvím 
rozhovorů s dospělými jsme zkoumali 
vývoj popularity jednotlivých hudebních 
stylů. Proběhla i hitparáda hudebních 
nástrojů (na který se nejčastěji učí, který 
nejraději poslouchají). 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Únor bývá tradičním měsícem pro ko-

nání lyžařského výcviku v horském terénu. 
I v letošním roce se vypravilo 35 žáků  ze 
6. třídy, ale i několik ze sedmé a osmé 
třídy vyzkoušet, jestli sníh na horách i le-
tos klouže.

V neděli 7.2.2016 jsme se všichni sešli u 
školy, ,,nalodili“ se do autobusu, který nás 
dopravil do Branné v Jeseníkách. Lyže 
jsme si uložili v lyžárně u sjezdovky a pak 
rychle do hotelu Kolštejn – ubytovat se 
a seznámit se s  prostředím, ve kterém 

strávíme celý týden. Po nutných organi-
začních procedurách jsme netrpělivě oče-
kávali zítřek.

V pondělí ráno jsme vyrazili na sjez-
dovku, která se zdála poněkud dlouhá a 
hrozně prudká. Sníh v rámci možností – 
technický, ale alespoň nějaký. Sedačková 
lanovka nás dopravila na vrchol kopce a 
začalo trápení. 11 z nás bylo dnes na ly-
žích vůbec poprvé a před námi ten velký 
svah.  Pravá lyže -váha - levá lyže - váha, 
těžiště nahoru - těžiště dolů a znova – 
mezitím se zvednout ze země. Na konci 
dne už to všechno nebylo tak těžké a 
každým dalším pobytem na svahu jsme 
získávali jistotu. Ve čtvrtek už z kopce 
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fičeli všichni a dokonce si troufli na 
prudší – „červenou“část sjezdovky. Kromě 
vlastního pohybu a ovládání lyží jsme se 
naučili nastupovat a vystupovat z vleku. 
Prostě bylo toho hodně. A to všechno za 
dohledu rodičů, kamarádů a učitelů, kteří 
nás sledovali pěkně z křesla a v teploučku 
doma u počítače – web kamera jim přiblí-
žila všechno naše snažení.

 Po našem vyčerpávajícím snažení nás 
vždycky nakrmili v restauraci v hotelu. 
Nejen prací živ je člověk, ale také zábava 
patřila mezi naše zaměstnání – líté boje 
při partii bowlingu, koupel v bazénu se 
slanou vodou, sladká (é) návštěva(y) cuk-
rárny, zábavné hry, které nám připravili 
naši vedoucí a které jsme si organizovali 
i sami. Vyvrcholením byla závěrečná ta-
neční zábava, kterou jsme si perfektně 
užili.

A už je tu sobota. Vracíme se domů- 
sice všichni unaveni, někteří nastydlí, ale 
s pocitem moc dobře vykonané práce. 

Jezdíme na lyžích, dokážeme bez-
pečně sjet většinu svahů a k lyžování 
máme úplně jiný vztah než první den, 
kdy jsme mysleli, že sníh je to nejprotiv-
nější a všechny lyže patří spálit.  Těšíme 
se na příští rok, alespoň někteří se rádi 

„lyžáku“ znovu zúčastníme. Mgr. Jan Stodola

JAK SVĚT NEPŘICHÁZÍ O 
BÁSNÍKY 

aneb
ŠKOLNÍ KOLO RECITACE
Ve středu 17. února se v naší škole 

uskutečnilo školní kolo v přednesu. Cel-
kem se ho zúčastnilo 25 dětí, z toho 12 
z 1. stupně a 13 z 2. stupně.  Všichni vy-
stupující podali velmi pěkné výkony, a tak 
porota měla velice obtížný úkol, a to vy-
brat v jednotlivých kategoriích ty nejlepší 
recitátory.

Zde jsou tedy konečné výsledky:
Kategorie 2. – 3. ročník 
1. místo Karolína Kynclová 3. třída
2. místo Zuzana Roušarová 3. třída
 Štěpán Hromádka 3. třída
 Andrea Lacmanová 2. třída
3. místo Ida Klímová 2. třída

 Tomáš Schejbal 2. třída
Kategorie 4. – 5. ročník 
1. místo Eliška Lehká 5. třída
2. místo Nina Sodomková 5. třída
3. místo Sabina Křiklavová 4. Třída

Kategorie 6. – 7. ročník 
1. místo neuděleno
2. místo Kristýna Sochová 6. třída 
 Iveta Pešková 7. třída
3. místo Adéla Jetmarová 6. třída
Kategorie 8. – 9. ročník
1. místo Ema Sodomková 8. A s mož-
ností postupu do OK
2. místo Barbora Lněničková 9. třída
 Jakub Lehký 8. A třída
3. místo Neuděleno

TURNAJ V RINGU
Tradiční turnaj v RINGU – hře se 

dvěma kroužky - se uskutečnil v netra-
dičním termínu v únoru. RINGO je hra, 
která procvičí rychlost, postřeh i sílu. Své 
dovednosti  změřilo osm dívčích a čtyři 
chlapecká družstva. 

Mezi děvčaty zvítězila dvojice děvčat 
z 8.B Veronika Uhrová a Natálie Nešet-
řilová. Jejich největšími soupeřkami byly 
Hana Odvárková ( 8.A) a Kristýna Třa-
sáková ( 8.B ), které skončily na 2. místě, 
a Kristýna Stejskalová ( 6. ) a Lucie Lac-
manová ( 7. ) 

Turnaje chlapců se zúčastnili pouze zá-
stupci 6. a 7. třídy. Nejlepším týmem se 

stala dvojice Tobiáš Svoboda ( 7. ) a An-
drej Češka ( 6. ).

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

PERNŠTEJNI
 V pátek 19. února se v ZŠ Proseč zasta-

vili Pernštejni. Tato skupina historického 
šermu z Pardubic je v naší škole dobře 
známá a mimořádně oblíbená. Program 
se jako vždy konal v tělocvičně. Hned jak 
žáci přišli, usedli a ztišili se, vše mohlo 
začít. Dozvěděli jsme se nové poznatky o 
zbraních a vojenských formacích.  Poté se 
začal probírat útok na nepřítele. Ovšem 
neprobíralo se pouze teoreticky -  jak je 
již zvykem, vybírali se dobrovolníci, kteří 

,,pomáhali“ na scéně. Bylo vybráno 16 
žáků, kteří se nejen pěkně procvičili, ale i 
hodně nasmáli - a my diváci samozřejmě 
s nimi. Nakonec nám šermíři předvedli 
profesionální souboj, při kterém podali 
úžasný výkon - jak sportovní, tak herecký. 
Určitě nás tato zábavná forma učení oslo-
vila. Myslím, že budu mluvit za všechny, 
když řeknu, že aktéři měli své vystoupení 
moc hezky připravené.

Tereza Kopecká

ŠKOLNÍ BUFET
Nově pro Vaše děti otevíráme školní bufet na ZŠ Proseč.

Kdy otevíráme?  V pondělí 29. února 2016
Co u nás děti koupí?  Svačiny z Borovské pekárny,
                                                  minerálky a pitíčka, 
                                                  müsli a cereální tyčinky pro zdravé mlsání,
                                                  školní potřeby a další.

JÍME ZDRAVĚ???
Máme radost, že se po delší odmlce 

v naší škole opět otvírá školní bufet. Již 
plakát s nabídkou zdravých svačinek nás 
oslovil, tak jsme se vypravili situaci hned 
prozkoumat. A můžeme říci, že to vypadá 
slibně. Doufáme, že se tedy vše podaří a 
budeme moci chutně a přitom zdravě ml-
sat.

Za redakci Veronika Bukáčková, 
Míša Oherová

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz 

Bruslení 5. třída Modelování 3. třída 2. A na sněhu
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ZAPOJTE ŽÁKY MODER-
NÍMI TECHNOLOGIEMI…
 Většina učitelů ZŠ i MŠ Proseč se v 

únoru zúčastnila školení  s názvem Za-
pojte žáky moderními technologiemi.  
Hlavním cílem dotačního programu bylo 

poskytnout školám možnost pokračovat 
v systematickém vzdělávání pedagogů 

v této oblasti.  Školení pedagogům po-
skytlo informace o možnostech lepšího 
využití moderních technologií při výuce 
s důrazem na rozvoj výukových metod a 
většímu aktivnímu zapojení žáků.

Mgr. Milena Tobiášová

MEMENTO - PODĚKOVÁNÍ
Dne 9. 3. se naši žáci 8. a 9. tříd zúčastnili divadelního představení hraného jedním hercem panem Otou Rajmanem s názvem 
Memento.
Po představení nám pan Rajman napsal email: "Dobrý den, ještě jednou a tímto způsobem musím pochválit Vaše děti. Jsou 
naprosto vzorné a vnímavé. Věřte, prosím, že to se dnes zas tak často nevidí. To je ale především Vaše zásluha a Vašich kolegů."
My panu Rajmanovi děkujeme také, za poutavé představení a za hezká slova.

Mgr. Josef Roušar

PROSEČTÍ HASIČI V MŠ
Prosečtí hasiči 24. 2. navštívili děti v 

MŠ. Zajímavá povídání o práci hasičů 
provázely ukázky z opravdových zásahů 
i praktické vyzkoušení hasičské výstroje a 
výzbroje. 

Děkujeme a přejeme co nejméně práce.

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
Při návštěvě školky se ptá hasič dětí: 

„Víte, kdy hasiči musí použít dýchací pří-
stroj?“ „Asi když někdo hodně smrdí!“ 
odpoví okamžitě chlapeček.

POHÁDKA O LÍNÉ LIDUNĚ 
A TŘECH PŘADLENÁCH
Do MŠ zavítala 8. 3. se svým loutko-

vým divadélkem Mgr. Jarmila Vlčková. 
Hrající autorku i režisérku mohli někteří 
z vás vidět v televizi Prima, kde pravi-
delně se svými pořady vystupovala. 
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ZŠ a MŠ Proseč

prosechvezda_elvis.indd   1 15.3.2016   14:01:04

Základní škola a mateřská škola Proseč
Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772

tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz

adresa MŠ: Podměstská 220, 539 44 Proseč

vyhlašuje na měsíc DUBEN 2016

ZÁPIS dětí do mateřské školy
pro školní rok  2016/2017.

Žádost o přijetí si lze vyzvednout v MŠ v době provozu (denně od 6:15 do 16:00)
nebo stáhnout z internetových stránek http://msprosec.cz/.

Vyplněnou žádost lze odevzdat v MŠ denně v době provozu, nebo při návštěvě MŠ 

v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 4. 2016.

Tento den lze školku navštívit i s dítětem a prohlédnout si ji.

Dítě mohou přihlásit pouze zákonní zástupci (rodiče) a při odevzdání vyplněné 
žádosti předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Veškeré podrobné informace o MŠ najdete na  http://msprosec.cz/
a případné dotazy zodpovíme na tel. 736 465 423.

Nabízíme:
- dostatečnou kapacitu (přijímáme i dvouleté děti),
- integraci dětí (je třeba uvést veškeré údaje o dítěti, pokud by bylo nutné 

zajistit asistenta),
- jednu předškolní třídu,
- dvě heterogenní třídy (kde mohou být sourozenci v jedné třídě).

Samozřejmostí pro nás je:
- profesionální přístup všech zaměstnanců školy k dětem i k rodičům,
- využívání interaktivních výukových metod,
- využívání nadstandartních aktivit jako individuální logopedická péče, pěvecký 

kroužek, keramika, plavání, ad.,
- rozvíjení dětí v enviromentální oblasti (hry na školní zahradě, poznávání 

přírody v okolí MŠ).
Těší se na Vás kolektiv MŠ Proseč

Základní škola a mateřská škola Perálec 

vyhlašuje 

od 11. do 22. dubna od 8 do 10 hodin, od 12 do 15 hodin 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
na školní rok 2016/2017 

Je nutné přihlásit i dítě, které nastoupí až v průběhu školního roku. 
OÚ Perálec poskytuje nově přihlášenému dítěti příspěvek 1000 Kč. 

 
Srdečně zveme Vás i Vaše dítě 

ve čtvrtek 14. dubna od 8 do 10 hodin na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Máte možnost poznat prostředí a běžný den v naší školce. Využíváme prožitkové  

a kooperativní učení v centrech aktivit podle vzdělávacího programu Začít spolu. 
 

www.skolaperalec.cz 
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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:
Prosečské lístky, Martin Reiner – Bás-
ník - román o Ivanu Blatném (Kniha 
roku v soutěži Magnesia Litera), Ma-
těj Hořava – Pálenka. Prózy z Banátu 
(Objev roku v soutěži Magnesia Litera), 
Petra Hůlová – Macocha, Jan Hníz-
dil – Mým marodům, Renáta Fučíková 

– Praha v srdci (189 příběhů města a 
lidí), David Lagercrantz – Dívka v pa-
voučí síti (Milénium 04), Peter May – 
Ostrov Entry, Simon Mawer – Dívka, 
která spadla z nebe, Mary Higgins 
Clark – Nikdy není pozdě, Kateřina 
Dubská – Dcery, Markéta Pilátová – 
Tsunami blues, Pavel Brycz – Muž bez 
ženy není člověk, Nejlepší světové čtení 
(Dick Francis, Nicholas Sparks, Jeffery 
Deaver, John Nichol Stinger), Robin 
Cook – Horečka, Vlasta Pittnerová – 
Na rychtě, Selská pýcha
Doporučená četba pro střední školy:
Bohumil Hrabal – Rukověť pábitel-
ského učně, Jean Giono – Muž, který 
sázel stromy, Konstantin Biebl – Básně, 
Karel Čapek – Tři hry, Bohumil Hra-
bal – Jsme jako olivy (novely),

Naučná literatura:
Prosečská kuchařka, Marie Rakušanová 

– Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a 
svázal, Roman Prahl – Karikatura a 
její příbuzní, Josef Jonáš – Tak chutná 
štěstí, Olga Černá – Čtení není žádná 
nuda, Ladislav Dvořák – Obejměte své 
vnitřní dítě, Rob Parsons – Supermatce 
řekni sbohem
Knihy pro děti:
Petra Soukupová – Bertík a čmuchadlo, 
Ivana Pilařová – Nejkrásnější české po-
hádky, Iva Kořístková – Šmoula hasič

Zajišťujeme tiskové a zasílatelské činnosti na klíč.* 

Chcete oslovit své 
zákazníky a partnery?

* Na veškeré naše služby lze uplatnit náhradní plnění.

Oční screening opět v Proseči
Ergotep CSR institut, obecně prospěšná společnost,  orga-

nizuje pro děti z Proseče a okolí preventivní vyšetření zraku, 
tzv.  oční screening.  Vyšetření provádějí odborníci z neziskové 
společnosti PROZRAK. Ergotep CSR Institut  financuje ce-
lou akci v rámci projektu společenské odpovědnosti. Vyšetření 
se uskuteční již potřetí, je optimální pro děti od 4 let – nejpoz-
ději do 8. roku věku. Není třeba ho opakovat. Kromě odhalení 
jiných  očních vad je jeho hlavním cílem identifikovat počína-
jící tupozrakost – tu  v pozdějším věku  nelze léčit.  Vyšetření 
proběhne v mateřské školce v Proseči dne 19. dubna 2016  od 
8.30 hodin ráno.  Rodiče, jejichž děti MŠ nenavštěvují, mohou 
vyšetření dětí domluvit  s vedoucí učitelkou MŠ, paní Pavlou 
Černou.

V letošním roce uspořádá Ergotep CSR Institut přednášku a 
besedu s PhDr. Dagmar Fiedlerovou, ředitelkou OPS Prozrak 
(www.prozrak.cz), autorkou projektu očního screeningu a zku-
šenou pediatričkou. Besedovat tudíž nebudeme jen o potížích 
se zrakem, ale o všech „novodobých“  problémech předškoláků 
a školáků. Dotkneme se tedy i toliko diskutované inkluze.

Jiří Herynek, Ergotep CSR Institut o.p.s.

Přednáška Express Peking, Dillí
Po předcházející cestopisné besedě - 

Austrálie, Nový Zéland, s velmi kladnými 
ohlasy, vedenou cestovatelem panem Mi-
lanem Pilným, volně navazujeme pokra-
čováním další cestopisnou přednáškou s 
rozmanitým tématem Express Peking, 
Dillí.

Pro připomenutí, pan Milan Pilný je 
dobrodruh a cestovatel na volné noze. 
Procestoval téměř všechny světadíly. Své 
zážitky a vyprávění doplňuje promíta-
nými fotografiemi.

Přednáškou nás provede z Pekingu 
přes Velkou Čínskou zeď, klášter Sha-
olin, Xian s hliněnou armádou, Lhasu 
s Potalou a další kláštery po vysokohor-
ské silnici s výhledem na Mt. Everest do 
Káthmándú, dál přes posvátné Váránasí 
se spalováním mrtvých u Gangy, hrobku 
Tádž Mahal až do Dillí s Červenou pev-
ností a nerezavějícím sloupem.

Srdečně zveme všechny zájemce na přá-
telské posezení 14. dubna 2016 od 15:00 
hodin do vzdělávacího centra Ergoeduky, 
vstupné dobrovolné.

Pro bližší informace kontaktujte 
p. Martinu Štrumfovou na tel. čísle  
734 474 050.
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SYMBOL OZNAČENÍ CHEMICKÁ
PIŠTĚNÍ NÁPOVĚDA: OTÁZKA AMERICKÁ ZKRATKA PRVNÍ

LESNÍŽENY, ASA, DUDY,
AMINOKYS CITLIVOS ZNAČKA NA SMĚR HEREČKA REDAKCE PÍSMENO

KDYŽ VIDÍ LAMA, VON, PTÁK
VALIN FILMU LITHIA CESTY A ZPĚVAČ. TELEVIZE ABECEDY

MYŠ RT, MANA,
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SLADKOV.
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 NÁSTROJ UNIVERZ.

I ONEN OBVAZOVÁ NUTRIČNÍ

POTŘEBA NÁPOJ

STROMY
1313

POLNÍ
55
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ČAJ

ŠLECHTIC. LAPAČ

TITUL HMYZU
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Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili René a Marie Čáslavských 

Francouzké přísloví: Sundejte darebáka ze šibenice,  (viz. tajenka)
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    Klub seniorů slaví 5. narozeniny
Klub seniorů byl oficiálně založen  

17. února 2011 na prvním setkání ve spo-
lečenské místnosti pečovatelského domu 
za přítomnosti 55 seniorů. Vedením 
klubu byla pověřena paní Věra Stoklasová.

Díky pochopení a podpoře představitelů 
města jsme získali prostory v bývalé Kaře 
a vytvořili z nich klubovnu pro naše se-
tkávání. Od 3.března 2011 se pravidelně 
každý čtvrtek setkáváme v naší klubovně 
v počtu 30-38 účastníků.Program při-
pravují členky klubu vždy na jeden měsíc 
dopředu a je zveřejňován ve vývěsce před 
městským úřadem a na nástěnce u klu-
bovny. Naše činnost je zaměřena na ně-
kolik oblastí:

1. Besedy a přednášky na různá témata 
(zdravotní, sociální, historická, atd). Pro-
běhly např. besedy s představiteli města, s 
policií, s hasiči, s lékařem, psycholožkou, 

masérkou, kosmetičkou, výtvarníky, apod. 
V cyklu "Významné osobnosti Proseče" 
jsme vzpomněli Josefa a Velimíra Dvořá-
kovy, Terezu Novákovou, Arne Nováka, 
Bernarda Kosinera, P.Čechala, Bohdana 
Kadlece, Aloise Meteláka, prof. Tošov-
ského a další

2. Zájezdy a exkurze
Každý rok se uskutečnily dva celodenní 

autobusové zájezdy a půldenní výlety do 
okolí. Také jsme navštívili všechny pro-
sečské podniky a provozovny, čističku 
odpadních vod, záchrannou stanici ži-
vočichů na Pasíčkách, Městské muzeum 
Proseč.

3. Zábavné programy
Členky klubu připravovaly různé scénky 

a vystoupení pro oslavy narozenin klubu, 
MDŽ, Den mužů,vánoční besídky, sil-
vestrovská posezení. Oblíbené jsou různé 
soutěže, kvízy, testy a hlavolamy.

4. Kontakty a spolupráce s veřejností 
Naši senioři se pravidelně zúčastňují 

akcí pořádaných kulturní komisí města 
Proseč a koncertů Duhy. Navázali jsme 
kontakty se ZŠ (besedy s žáky 9. ročníku) 
a MŠ (vystoupení Cvrčků v KS). Uspo-
řádali jsme dvě výstavy: Šikovné ruce 
žen a Šikovné ruce mužů. Pomoc seni-

orů při cyklistických závodech - služby 
v úschovně kol. Příprava programů pro 
veřejnost při Odpoledni s harmonikáři 
v     Rychtářových sadech a při Dni řeme-
sel.  Sepsání Prosečské kuchařky a Pro-
sečských lístků seniorkami klubu. Obě 
knížky vydalo Město Proseč. Péče o stu-
dánky na horním lese. Účast seniorek při 
charitativní akci "Upleť, uháčkuj čtverec".

5. Turistika
Skupina seniorů pravidelně podniká 

kratší či delší túry. Trasy vedou do okol-
ních i vzdálenějších míst.

To je stručný průřez naší činností za 
uplynulé období. Pokud se vám náš pro-
gram líbí a chtěli byste se zapojit, přijďte 
mezi nás.

M. Rejentová
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Fotbalisté jsou v plné přípravě – začínáme 26. března 
na horkém hřišti Dobříkova

A-mužstvo se intenzívně připravuje od konce ledna. Sehrálo 
přátelská utkání s mužstvy  Tuněchod, Svitav, Opatovce a Luže. 
Před zahájením jarních mistrovských bojů čeká hráče víkendové 
soustředění.  To se uskuteční doma, tedy v katastru města Pro-
seč.  V plánu je především příprava kondiční – zejména oblí-
bený „Brooklinský ovál“  či umělka u ZŠ.  Do přípravy se zapojili 
všichni hráči – tedy i „navrátilci“ z hostování Kiričenko Andrej, 
Marek Jiří a Lampárek David.  Pozváni byli i dorostenci Ondra  
Hromádka,  Šimon Vopařil a Michal Novotný. Krátkodobě je z 
přípravy vyřazen Víťa Menc - pro zranění v přátelském utkání. 
Ne poprvé je to pro něho smolný začátek sezony. Naštěstí by měl 
první utkání stihnout.  Po mnoha letech „odpočívá“ František 
Šplíchal, který přerušil kariéru.  V přípravě chybí i opora zadních 
řad Michal Jeřábek.  Zranění sice doléčil ale pracuje mimo ČR.  
V úvahu připadá alespoň občasná účast a pomoc v náročných 
utkáních. Trenérské pozice u všech mužstev zůstávají beze změn, 
FK stále hledá trenéry k mládeži.

Věříme, že všechna mužstva budou dobře reprezentovat město 
Proseč a všechny příznivce bude fotbal bavit.     

Jiří Herynek                                                    

Český pohár v nohejbalu mládeže
Dne 5. 3. 2016 proběhl v Semilech úvodní podnik Českého po-

háru v nohejbalu trojic mladších žáků. Oddíl nohejbalu mládeže 
při Základní škole v Proseči reprezentovali dvě trojice mladých 
hráčů. Mužstvo ZŠ Proseč  A ve složení Antonín Odehnal, Da-
vid Sodomka a Filip Romportl odehrálo velmi dobrý turnaj s tě-
mito výsledky :

ZŠ Proseč A  : Brno Modřice  1:1
ZŠ Proseč A  : Čakovice Praha  0:2
ZŠ Proseč A  : Peklo nad Zdobnicí 2:0
ZŠ Proseč A  : TJ Radomyšl  1:1      
Mužstvo ZŠ Proseč B, ač nejmladší v celém turnaji, převedlo 

bojovný výkon.  Ve složení Jiří Fridrich, František Odehnal a Petr 
Herynek  odehrálo zápasy s těmito výsledky :

ZŠ Proseč B : Peklo nad Zdobnicí    0:2
ZŠ Proseč B : Karlovy vary                 0:2
ZŠ Proseč  B : Semily                          0:2
ZŠ Proseč B : Čelákovice                   0:2

 Bc. Petr Herynek
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RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče

tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384
renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

I. na hlavní pracovní poměr od 1. 3. 2016 – výuční list v oboru nevyžadujeme

Hotel Renospond přijme do svého kolektivu

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU

Nabízíme práci v příjemném kolektivu, finanční jistotu a možnost ubytování.
Podrobné informace Vám rádi podáme
na tel.: 777 848 384, 469 321 282
nebo na e-mailu: renospond@renospond.cz

Pracovní doba týden a týden volno, nebo krátký + dlouhý týden.

II. na brigádu do letního baru se zahrádkou – měsíce červenec, srpen
    (po dohodě možné červen, září)
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