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Výzva pro majitele pozemků
Chcete prodat svůj pozemek nebo 

uvažujete o prodeji pozemku na 
území města Proseč a místních částí? 
V tomto případě zvažte nabídnutí po-
zemků jako prvnímu kupujícímu právě 
městu. 

V průběhu roku oslovují cizí sub-
jekty a osoby z různých koutů repub-
liky vlastníky dopisem s žádostí o 
odkup pozemků. Mnohdy se však ne-
jedná o osoby,  které chtějí s pozemky 
hospodařit, pouze mají peníze a po-
zemky vykupují z čistě spekulativních 
a mnohdy i blokačních důvodů. Pokud 
takto oslovený vlastník chce pozemek 
prodat, nebo potřebuje na něco nutně 
peníze, tak nabídky většinou využije, 
přestože je nabízená cena za metr čtve-
rečný mnohdy podhodnocená.

Město nejednou následně zjistí, že 
nový majitel pozemku je ochotný po-
zemky nebo jejich část prodat pro po-
třeby a záměry města, ovšem za mno-
honásobně vyšší ceny než nový majitel 
zaplatil původním majitelům a poža-
dovaná cena je často nad finanční mož-
nosti města. Tím může být zabráněno 
dalšímu rozvoji města - především  
vybudování nebo opravám místních  
komunikací, chodníků, či výstavbě ka-
nalizace nebo dalších inženýrských sítí.

Prosíme tímto vlastníky pozemků, 
kteří zvažují prodej, aby se obrátili s 
nabídkou prodeje nejdříve na město 
(poveřenou osobou je člen rady Karel 
Hloušek, tel. 739 452 641) a v případě, 
že město nebude mít zájem, nebo se 
nedohodnou podmínky přijatelné pro 
obě strany, můžete následně vždy vyu-
žít nabídky prodeje třetí osobě. Město 
má zájem i o lesy, polnosti a louky. 
Velmi tímto krokem městu pomůžete. 
Za Vaši ochotu a vstřícné jednání pře-
dem děkujeme.

Rada města Proseč  

Nová ordinace praktického lékaře na náměstí
Město Proseč od konce minulého 

roku pracovalo na projektu zřízení nové 
ordinace praktického lékaře na náměstí  
Dr. Tošovského v objektu města z dů-
vodu změny majitele držitele licence 
praktického lékaře pro obvod Proseče a 
jeho okolí.

Se změnou majitele bylo nutné hledat 
nové prostory, proto město začalo připra-
vovat své náhradní řešení v podobě nové 
ordinace tak, aby byla zachována  lékař-
ské péče pro občany i nadále. V lednu 
proběhla soutěž na dodavatele, v únoru 
byly zahájeny stavební práce a v dubnu 
proběhla kolaudace. Výsledkem je nová 
moderní ordinace v majetku města, která 

je nyní pronajímána firmě Bačkovský 
spol. s r.o. právě pro potřeby provozu ob-
vodního praktického lékaře.

Nová ordinace splňuje všechny sou-
časné hygienické normy a předpisy. 
Kromě ordinace obsahuje také sesternu, 
příjemnou čekárnu a samostatné sociální 
zařízení určené pouze pro pacienty.

V následujícím období nás čeká vyře-
šení umístění stojanu na kola a vytvoření 
vyhrazeného parkování pro vozíčkáře a 
sanitku, což je součástí připravovaného 
projektu stavebních úprav náměstí. Vě-
říme, že nová ordinace bude dobře sloužit 
všem občanům a pacientům.

Jan Macháček, starosta města  

Nová zasedací místnost města
Zasedací místnost na městském úřadě v 

Proseči, kde se konají veřejná jednání za-
stupitelstva města, ale také různá školení, 
výuka autoškoly nebo angličtiny, prošla 
od ledna celkovou modernizací. Součástí 
nové zasedací místnosti je výkonný pro-
jektor, připojení k internetu, nový náby-

tek, židle, nebo ručně vyřezávaný státní 
znak MgA. Markem Rejentem. 

Místnost je možné v případě zájmu 
využít také pro potřeby veřejnosti nebo 
místních spolků a organizací.

Miloslav Hurych, místostarosta města  
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MĚSTO PROSEČ 
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 na obsazení funkce

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK – PRACOVNICE
Sjednaný druh práce: pracovník/pracovnice hospodářsko-správního odboru, oddělení finančního a ma-
jetkového Městského úřadu Proseč, s místem výkonu práce Proseč. Platové zařazení v platové třídě 9, 
pracovní poměr na dobu neurčitou, s 3-měsíční zkušební dobou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: fyzická osoba, která dosáhla věku 
18 let, občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá 
český jazyk, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

Požadované vzdělání: středoškolské popř. VŠ vzdělání ekonomického směru.

Požadované znalosti: znalost mzdových předpisů, znalost právních předpisů týkajících se rozpočto-
vých pravidel územních samosprávních celků, znalost právních předpisů týkajících se nakládání s ne-
movitostmi, včetně věcných břemen, velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail),  
praxe v oblasti rozpočtu a státní správy je výhodou.

Základní náplň práce: personalistika / mzdová agenda, evidence pozemků, bytů a nemovitých prostor 
včetně souvisejících úkonů, příprava smluv k nemovitostem – pronájem, prodej, nákup, dary, pachty, 
věcná břemena atd.

více informací k přihlášce na webových stránkách města www.mestoprosec.cz nebo na tel. 777 119 957

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 13. 5. 2016 na adresu:

Městský úřad Proseč, Náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč 
nebo osobně na podatelnu MěÚ Proseč.

obálku označit slovy: „Výběrové řízení - pracovník/ce ekonomického oddělení“

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 7. 2016 nebo dohodou.

Finanční situace města Proseč v roce 2015
Dlouhodobým cílem předchozího a 

současného zastupitelstva je odpovědné 
hospodaření a stabilizace finanční situ-
ace města. Stejně tomu bylo i v loňském 
roce, kdy jsme předčasně splatili zůsta-
tek dlouhodobého hypotečního úvěru ve 
výši 2,3 mil. Kč použitého v minulosti 
na výstavbu 10 RD („Šmoulov“) a také 
jsme  splatili kompletně celý úvěr ve výši 
2 mil. Kč přijatý v roce 2014 na opravu 
místních komunikací. Předčasné splacení 
nám umožnilo odblokování zastaveného 
majetku (a např. jeho následný prodej či 
další manipulaci s ním), finanční úsporu 
na úrocích a celkové zlepšení ratingu 
města u mezinárodních agentur (CRIF) a 
bankovních domů.

V roce 2015 zastupitelstvo schválilo 
přijetí nového úvěru s výhodným úrokem 
na zateplení radnice a sokolovny a tento 
úvěr byl ještě v minulém roce čerpán do 
výše 2,7 mil. Kč. Na konci minulého roku 
byl schválen zastupitelstvem ještě úvěr do 
výše 3 mil. Kč pro potřeby financování 
stavebních úprav sokolovny, tento úvěr 
zatím nebyl čerpán. 

Ke dni 31. 12. 2015 bylo úvěrové za-
tížení města 16 mil. Kč a přestože byl 
čerpán nový úvěr na zateplení radnice a 
sokolovny v minulém roce, došlo k celko-
vému  snížení dluhu za posledních 5 let o 
více než 13 milionů korun.

Jan Macháček, starosta města

Město Proseč řeší pokutu FÚ 
Dne 14. 8. 2012 byla Finančním úřa-

dem pro Pardubický kraj, Oddělením 
kontroly zvláštních činností zahájena 
kontrola daňového subjektu Obce Pro-
seč, nyní Město Proseč. Kontrolovány 
byly projekty podpořené dotací před 
rokem 2009 a to na základě podnětu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ke 
kontrole byly vyžádány projekty - vý-
stavba 16 chráněných bytů, zasíťování 
18 bytových jednotek v lokalitě ke 
koupališti a Kanalizace Proseč - IV. 
etapa. Pochybení a podněty, které byly 
zaměstnanci FÚ zjištěny, se podařilo 
z větší části napravit a objasnit, aby se 
minimalizovala částka případně stano-
veného odvodu a penále za možné po-
chybení při realizaci těchto projektů.

V roce 2014 nám byl přesto vyměřen 
odvod a penále za porušení rozpočtové 
kázně v celkové výši téměř 26 milionů 
korun, což by bylo pro naše město na-
prosto likvidační! Pochybení se týkalo 
nedodržení termínu kolaudace projektu 
16 chráněných bytů a nedodržení ter-
mínu obsazení tohoto domu vhodnými 
nájemníky. Město se proti tomuto 
rozhodnutí okamžitě odvolalo a dále 
jednalo, společně s právním zástupcem 
města JUDr. Hanákem, se zástupci Fi-
nančního úřadu o odpuštění, případně 
snížení výše stanoveného odvodu a pe-
nále. Poslední jednání se uskutečnilo v 
prosinci roku 2015. Bohužel i přes naši 
argumentaci FÚ trval na pochybení 
na straně příjemce dotace. Díky dal-
šímu jednání se však podařilo vyjednat 
mnohem nižší částku odvodu a to ve 
výši 424 tisíc Kč a k tomu dále penále 
ve stejné výši tedy 424 tisíc Kč. S tímto 
konečným rozhodnutím kontrolního 
orgánu bylo ihned seznámeno zastu-
pitelstvo města v rámci mimořádného 
bodu zařazeného na jednání zastupitel-
stva ještě v prosinci 2015.

Od února 2016 má město stanovený 
platební výměr na odvod včetně penále 
v celkové výši 848 tisíc Kč. Přestože 
problém vznikl ještě před rokem 2010, 
jsme si vědomi vysoké závažnosti na-
stálé situace. Snažíme se zmírnit její 
následky a proto jsme ihned připravili 
žádost o posečkání platby adresovanou 
FÚ a také žádost o prominutí platby 
adresovanou Generálnímu finančnímu 
ředitelství ČR. Žádosti o posečkání 
platby bylo vyhověno do února roku 
2017, tedy do doby než bude známé 
rozhodnutí GFŘ. O dalším postupu 
budeme občany informovat.

Jan Macháček, starosta města
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Zhodnocení práce zastupitelstva a vedení města Proseč za období 
leden 2015 až březen 2016 a přehled připravovaných projektů

Vážení občané, pokračujeme v již pravidelném přehledu realizovaných projektů za uply-
nulé období. Víme, že vás trápí celá řada problémů a dlouhodobých nedostatků, ale není 
možné vše napravit tak rychle. Jsme samozřejmě rádi a vážíme si toho, když nás na další 
problémy a nedostatky upozorníte třeba pomocí formuláře na internetových stránkách města,  
e-mailem nebo osobně. Za všechny vaše podněty a příspěvky předem děkujeme.

Analýza rizik bývalé sběrny
V průběhu roku 2015 probíhal projekt 

Analýza rizik bývalé sběrny druhotných 
surovin spolufinancovaný z dotace SFŽP. 
Předmětem projektu bylo provedení od-
borného průzkumu pozemků u koupa-
liště a zjištění možné kontaminace na 
místě, kde se v minulosti nacházela bý-
valá sběrna druhotných surovin. Během 
průzkumu bylo zjišteno, že podzemní 
vody nejsou znečištěny, ovšem pozemek 
obsahuje již částečnou kontaminaci a ná-
kladná sanace pozemku tak znemožnuje 
jeho budoucí využití pro výstavbu. Další 
využití pozemku je doporučeno jako 
zpevněná skladovací plocha, parkoviště, 
případně prostor pro volnočasové aktivity.

Regenerace zeleně II. etapa
V první polovině roku 2015 byla reali-

zována druhá etapa projektu Regenerace 
zeleně města Proseč spolufinancovaného 
dotací ze SFŽP. V rámci projektu bylo 
ošetřeno celkem 8 lokalit v Proseči, Zá-
boří, Podměstí a České Rybné. Byla 
ošetřena stávající zeleň a provedena vý-
sadba 83 nových stromů a 275 keřů. Vý-
znamnou obměnou prošla především 
Alej Thomase Manna vysazená původně v 
roce 1937 za peníze, které daroval městu 
osobně spisovatel při své návštěvě Proseče.

Pojmenování ulic v Proseči
 V květnu 2015 a v březnu 2016 za-

stupitelstvo města rozhodlo o pojmeno-
vání dalších 10 ulic v Proseči. Oficiální 
pojmenování již mají kromě náměstí 
Dr. Tošovského také ulice Borská, Bra-
tří Mannů, Budislavská, Pasecká, Pod-
městská, Rybenská, Terézy Novákové, V 
Plůtku, Zahradní a Zábořská. Informační 
systém města je postupně rozšiřován o 
ukazatele nově pojmenovaných ulic.

Zateplení a modernizace městských objektů
V průběhu roku 2015 byly postupně 

zatepleny hned tři objekty v majetku 
města Proseč. Jmenovitě se jednalo 
o budovu mateřské školy a městské 
knihovny čp. 70, budovu Sokolovny čp. 
170 a Městský úřad čp. 18 na náměstí. 
Všechny stavební práce proběhly v řád-
ných termínech a bez komplikací. V So-
kolovně byla navíc provedena kompletní 
výměna topného systému, kdy byl na-
hrazen již nevyhovující kotel na tuhá pa-
liva dvojicí tepelných čerpadel. Všechny 
provedené změny povedou ke snížení 
provozních nákladů a úspoře prostředků, 
které budou dále využity na další inves-
tiční akce města. Realizace těchto pro-
jektů byla podpořena dotací ze SFŽP.

Systém odděleného sběru bioodpadu a kompostéry do domácností
V průběhu roku 2015 jsme se zamě-

řili na řešení bioopadu dvěma projekty. 
První projekt řešil pořízení nákladního 
automobilu s nosičem kontejnerů a po-
řízení 13 kontejnerů na bioodpad, které 
byly postupně rozmístěny na frekven-
tovaná místa. Do kontejnerů je možné 
ukládat trávu, listí a větve. Druhým 
projektem, do kterého se město zapo-
jilo společně s dobrovolným svazkem 
obcí Sdružení Toulovcovy Maštale, bylo 
pořízení kompostérů do domácností. 
Občanům Proseče včetně místních částí 
bylo postupně vydáno 390 kompostérů. 
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Oprava místních komunikací
U vybraných komunikací v Proseči a 

na Pasekách, které byly ve špatném stavu 
se provedla oprava. Na opravu byl použit 
asfaltový recyklát, tzv. frézing, který se 
podařilo zajistit a ve spolupráci se Sprá-
vou a údržbou silnic Pardubického kraje 
se tyto komunikace podařilo opravit. U 
většiny cest byl navíc frézing opařen ná-
střikem, který prodlouží jejich životnost. 
Ulice z Budislavské k fotbalovému hřišti 
byla opatřena rovněž novým asfaltovým 
povrchem. Celkem bylo opraveno více jak 
půl kilometru komunikací.

Rekonstrukce ulice Zahradní
V průběhu roku 2015 byla provedena 

rozsáhlá rekonstrukce ulice Zahradní u 
zdravotního střediska. Na provedenou 
rekonstrukci vodovodního řadu navázalo 
město položením nového asfaltového 
povrchu komunikace, výstavbou nových 
chodníků a instalací nových stožárů ve-
řejného osvětlení s úsponou LED tech-
nologií. 

Venkovní tělocvična a fitness hřiště u základní školy
V roce 2015 vyrostla v areálu základní 

školy venkovní tělocvična, která byla se-
stavena na základě požadavků a potřeb 
veřejnosti z řad mládeže o tento druh 

sportovního vyžití. Projekt skládající 
se z workoutového hřiště a pěti fitness 
prvků byl podpořen dotací z Pardubic-
kého kraje.

Nové chodníky a veřejné osvětlení v ulici Terézy Novákové
Od října 2015 se pracuje na rekon-

strukci chodníků a veřejného osvětlení 
v ulici Terézy Novákové. První byla re-
alizována část u staré evangelické školy 
v souvisloti s přípravou pomníku věno-
vaného prosečským obětem holocaustu, 
letos se realizovala další část u domku 

spisovatelky Terézy Novákové a Jarských. 
V současné době probíhají práce na další 
části chodníku na druhé straně. Cílem je 
zajistit bezpečnou cestu pro pěší po chod-
ních z náměstí až do Záboří. V květnu 
bude na novém úseku chodníků instalo-
váno nové veřejné osvětlení.

Opravy kulturní památky staré evangelické školy
Během jara 2015 byla provedena 

oprava zdi staré evangelické školy, která 
je kulturní památkou v majetku města a 
pravidelně se zde konají Prosečské dý-

chánky. V březnu 2016 byly nahrazeny  
poškozené vstupní dveře a vrata za nové, 
plně v souladu s doporučením Národ-
ního památkového ústavu ČR.
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70 let od konce 2. světové války v Proseči
V roce 2015 si město Proseč připomí-

nalo 70 let od konce 2. světové války. V 
rámci uchování piety a vzpomínky na 
naše padlé a umučené spoluobčany v 
první a druhé světové válce realizovalo 
město hned několik projektů. Prvním  
bylo odhalení pamětní desky obětem 
válek v Miřetíně a uctění památky na 
australského vojína Lawrence Saywe-
lla. Tato akce byla realizována společně 
s Osadním výborem Miřetín a SDH 
Miřetín. Druhým projektem byla rea-
lizace pomníku obětem holocaustu vě-
novaného památce židovským rodinám 
Proseče. Autorem návrhu pomníku je 
MgA. Dagmar Šubrtová, spoluauto-
rem MgA. Marek Rejent. Třetím pro-
jektem byla pietní akce na Pasekách k 
uctění památky na generála Josefa Sva-
toně a kapitána Eduarda Sošku, spojená 
s výsadbou dceřiné Památné Lidické 
hrušně, kterou vysadily děti z prosečské 
školy. Čtvrtým projektem města byla 
příprava a znovuvydání knihy Smrtí 
boj nekončí Jaromíra Nepraše. Kniha 
se věnuje postavám generála Svatoně a 
kapitána Sošky a odboji na Prosečsku. 
Kniha je stále k zakoupení za 150 Kč na 
Městském úřadě v Proseči a v Městské 
knihovně. Projekty města byly výborně 
doplněny celoročním školním projek-
tem Základní školy a mateřské školy 
Proseč nazvaným „Jak to tenkrát vlastně 
bylo 1945 … 2015“. Vše navíc završil 
společný projekt školy a města, kterým 
byl zájezd do Osvětimi. 

Oprava křížku k Borkám
Město za vlastní prostředky a finanč-

ního přispění Pardubického kraje opra-
vilo již čtvrtý křížek za posledních pět 
let na svém území. Křížek se nachází pří 
výjezdu z Proseče na Budislav u odbočky 
k Borkám.

Nová chýše na Pasekách
Osadní výbor Paseky se rozhodl v roce 

2015 za podpory města Proseč znovu po-
stavit již rozpadající se „chýši“ na Pase-
kách u rozhledny. Ta původní tam stála 
od roku 1998. Město uhradilo pouze 
materiál a veškerou práci odvedli zdarma 
občané a příznivci Pasek. 

Akce a opravy v Miřetíně
Město Proseč v loňském roce společně 

s Osadním výborem Miřetín a SDH Mi-
řetín realizovalo několik projektů v Mi-
řetíně. Společně byla realizována pamětní 
deska nebo veřejná odpočinková zóna. V 
rámci provedených oprav bylo realizo-
váno - oprava vnější zdi hřbitova, vybu-
dování přístřešek u autobusové zastávky 
nebo umístění dřevěné čekárny.
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Právě realizované projekty městem Proseč:

Připravované projekty
 

- chodník a veřejné osvětlení v ulici Budislavská 
kolem Sokolovny

- chodník a veřejné osvetlení v ulici Pasecká -  
II. etapa (od Jeništů až do Záboří)

- oprava střechy městského úřadu
- parkovistě u ZŠ a MŠ
- zateplení obecního objektu čp. 17 (restaurace a 
MěÚ)

- rozšíření víceúčelového hřiště a revitalizace  
atletického hřiště u ZŠ

- rekonstrukce veřejných WC
- instalace výtahu do městského úřadu
- Kanalizace Proseč - V. etapa (Záboří)
- oprava komunikací Záboří
- oprava komunikací v České Rybné
- oprava komunikací v Miřetíně
- rekonstrukce veřejného osvětlení v Záboří
- přechody a místa pro přecházení na náměstí  
a jeho okolí a řešení parkování na náměstí

- instalace osvětlení na evangelickém hřbitově
- Regenerace zeleně III. etapa - prosečské aleje
- veřejné osvětlení v ulici Rybenská

Technická infrastruktura za hřbitovem
V dubnu 2016 byla zahájena realizace 

zasíťování až 8 stavebních parcel v loka-
litě za hřbitovem a příprava na výstavbu 
komunikace. Na financování zasíťo-
vání se kromě města podílejí i samotní 
vlastníci těchto stavebních parcel. Po 
realizaci sítí bude řešena  komunikace a 
výstavba veřejného osvětlení.

Rozšíření Muzea dýmek v Proseči
Od února 2016 probíhají práce na 

rozšíření Muzea dýmek v Proseči. Pů-
vodní garáž byla zcela odstraněna a na 
jejím místě vyrostla nová stavba, která 
bude propojená s původní expozicí mu-

zea a umožní vystavit nové exponáty dý-
mek, historie nebo hasící techniky. Na 
rozšíření muzea přispěl i Pardubický 
kraj částkou 150 tisíc Kč. Dokončeno by 
mělo být již v červnu. 

Pasecká kraslice se vrátila domů
Proutěné vajíčko, které zdobilo proseč-

ské náměstí od 19. března 2016, kdy se 
stalo novým českým rekordem a se svojí 
výškou 309 cm a obvodem 658 cm se 
zapsalo do knihy rekordů, bylo v sobotu  
30. dubna 2016 za krásného a slunečného 
dne přemístěno z parku na náměstí v Pro-
seči zpět do svého domova, kde vznikalo, 
tedy na Paseky. 

V celé své kráse ho najdete pod rozhled-
nou Terezka, vedle nové pasecké „chýše“. 

Veronika Doležalová

Stavební úpravy Sokolovny
Od února 2016 probíhají stavební 

práce také v Sokolovně. Rekonstrukcí 
zde projde téměř vše - nové rozvody 
(elektro, odpady, voda), sociální za-
řízení, bar, přípravna jídel i hlavní sál. 
Sokolovna bude kompletně moder-
nizována i technicky, bude instalován 
digitální projektor a prostorový zvuk, 
technika bude využitelná i pro letní 
kino v následujících letech. Dokon-
čeno by mělo být do plesové sezóny.
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Rybářský spolek Proseč
Dne 8. dubna 2016 byl do spolko-

vého rejstříku zapsán „Rybářský spolek  
Proseč“ se sídlem v Proseči. Jeho hlavním 
účelem je ochrana přírody, čistoty vod,  
životní prostředí a údržba, ochrana a vy-
užívání rybníků na území města Proseče 
a jeho okolí k rybaření a výchově dětí a 
mládeže v oblasti rybaření, ochrany ži-
votního prostředí a přírody. Členové 
Rybářského spolku Proseč budou mít 
rybolov povolen na Prosečském rybníce 
a Zábořském rybníce (oba rybníky bu-
dou spolku pronajaty městem Proseč za 
stanovených podmínek) a dále na vodní 
nádrži Toulovec, nedaleko rekreační ob-
lasti Borka. Prosečský rybník a vodní ná-
drž Toulovec již byly zarybněny, celkem 
bylo vypuštěno 100 kg lína, 500 kg kapra,  
250 kg amura, 150 kg bílých ryb a několik 
štik. Do vodní nádrže Toulovec bylo na-

víc vypuštěno 40 kg pstruha duhového a 
20 kg pstruha obecného a do Prosečského 
rybníka bylo navíc vypuštěno 200 ks úhoře. 
Candát bude vypuštěn při slovu na pod-
zim letošního roku. Zábořský rybník letos 
musí projít ještě nezbytnou opravou, aby 
mohl být  následně také zarybněn. Vzhle-
dem k omezené ploše rybníků bude po-
čet členů spolku omezen na cca 15 členů. 
Člena spolku bude stát roční povolenka  
1 200 Kč a jednorázový členský pří-
spěvek 3 000 Kč. O ceně krátkodo-
bých povolenek pro nečleny a příle-
žitostné rybáře budeme informovat v 
příštích číslech zpravodaje. Bližší in-
formace k členství v Rybářském spolku 
Proseč a prodeji povolenek žádejte na  
tel. 777 109 796. Petrův zdar! 

Mgr. Magdalena Vašíková

Zprávy z Martinic
Dne 3. září 2015 byl ustavující schůzí 

založen spolek pod názvem „Naše Marti-
nice", který je veden u Krajského soudu v 
Hradci Králové, pobočce Pardubicích a je 
evidován pod. č. L10304, IČ: 04392825.

Účelem spolku je dobrovolně sdružovat 
občany a budovat jejich pocit sounále-
žitosti s místní částí Proseč - Martinice, 
šířit historický odkaz původních rodáků, 
aktivně se podílet na zvelebování Mar-
tinic s cílem vést děti a mládež v duchu 
místních zvyklostí a tradic. Spolek bude 
dosahovat tohoto účelu vyvíjením čin-
nosti v pořádání sportovních, kulturních 
a osvětových akcí.
Výbor spolku: 
Miroslav Mareš - předseda
Richard Tichý - místopředseda
Michal Woff - člen

Dne 24. října 2015 se konalo setkání 
starousedlíků a chalupářů při country 

muzice a mělo veliký úspěch. Všichni 
přítomní se shodli na dalším pokračovaní 
takových akcí. Byl přednesen návrh na 
vybudování pietního místa na památku 
padlých martinických rodákův I. světové 
válce. Pomník bude vybudován ve spolu-
práci a za finanční podpory města Proseč, 
přičemž jeho slavnostní odhalení je sta-
noveno na 28. říjen - den vzniku samo-
statného československého státu.

Dne 5. prosince byl uspořádán dětský 
karneval v maskách, který se velmi vyda-
řil. Členové spolku se společně rozloučili 
s rokem 2015 v restauraci U Marešů.

V měsíci březnu t.r. zahájili čle-
nové spolku práce na přípravě pietního 
místa a vybudování pomníku pro padlé 
martinické rodáky - Jaroslava Mence  
čp. 16, Václava Vávru čp. 23, Josefa Mence  
čp. 27, Ludvíka Binka čp. 1 a Josefa Ku-
drnu čp. 56.

Liboslav Krčil

Smuteční oznámení
Oznamuji všem, kdo znali moji ma-

minku Marii Jeništovou, že zemřela 
22. dubna po dlouhé těžké nemoci ve 
věku 80 let. Maminka měla k Proseči 
blízký vztah, znala tam třeba šest ge-
nerací v jedné rodině. V blízké Zderazi 
prožila dětství a mládí. Do měšťanské 
školy chodila pěšky do Proseče a škola 
byla v budově, kde je nyní Městský 
úřad. Po provdání do Mokré Lhoty 
dojížděla do Proseče pracovat do n.p. 
Kara. Asi před šesti lety se tam i na-
trvalo přestěhovala do Domu s pečo-
vatelskou službou. Mohu říci, že jsem 
ji nikdy neviděla tak šťastnou a spoko-
jenou, jako když tam žila. Pěkné byd-
lení, spousta milých lidí kolem, vzorná 
péče a našla si tak i kamarádky. Za to 
bych chtěla poděkovat paní Hánělové 
a ostatním pečovatelkám a také paní 
Češkové z Městského úřadu. Bohužel 
se jí zhoršil zdravotní stav natolik, že 
musela ukončit pobyt v tomto zařízení. 
Poslední měsíce strávila v Domově 
důchodců v České Třebové. Nikdy 
na Proseč nezapomněla a moc vzpo-
mínala. Pokud jste ji znali a měli rádi, 
věnujte ji tichou vzpomínku.

Eva Komárková, dcera

NABÍDKA BRIGÁDY
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale na-
bízí brigádu na DPP pracovníka obsluhy  
rozhledny Borůvky (Hluboká) v období 
květen – říjen. Více informací na tel.:  
775 526 236 nebo na adrese: TIC Maštale, 
Borská 125, Proseč (po-pá 8-16 hod.)
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Prosečské čarodějnické hrátky 2016
V sobotu 23. dubna jsme se opět po 

roce slétly na čarodějnické hrátky do 
Rychtářových sadů. I přes nepříliš jarní 
počasí, které alespoň pro toto odpoledne 
odložilo déšť i sníh, byla účast 170 dětí 
velmi milým a neočekávaným překvape-
ním.

Pro děti bylo připraveno 8 stanovišť, na 
kterých postupně plnily zapeklité kouzel-
nické úkoly, jako nakrmit hladovou ča-
rodějnici, projít pavoučím bludištěm, vy-
svobodit začarovanou princeznu, rozluštit 
čarodějnický rébus, nasbírat čarodějné 
bylinky, zúčastnit se myšího rejdění či 
kočičích závodů, nebo si vyzkoušet čaro-
dějnické klobouky. Pro odvážné byla při-
pravena strašidelná jeskyně a pro zručné 
stavební materiál, ze kterého vznikly 
krásné domečky pro lesní skřítky. Nechy-
běly ani čarodějnické dílničky, kde mohly 
děti zapojit svou fantazii a vytvořit něco 
kouzelného.

Po splnění všech úkolů a nasbírání 

potřebných razítek si děti vyzvedly svou 
odměnu v podobě myšky s překvapením 
a buřtíku, který si také hned mohly opéct 
na ohni. Rodiče a ostatní návštěvníci se 
samozřejmě mohli občerstvit v čarobu-
fetu. K večeru nezbývalo nic jiného, než 
zapálit připravenou hranici s čarodějnicí 
a společně se u ní ohřát. Před odchodem 
pak děti obdržely kelímky se sazeničkami 
dýní, které si doma přes léto vypěstují a 
budou tak připravené na naše plánované 
podzimní slavnosti.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás 
podporují nejen finančně, všem dobrovol-
níkům, kteří věnují čas přípravám a samo-
zřejmě všem návštěvníkům a dětem, které 
vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru na-
šich akcí. Věříme, že nám zachováte pří-
zeň a že se minimálně ve stejném počtu 
sejdeme 4. června na obnovené pohád-
kové cestě, kterou nám vloni nedopřálo 
extrémní počasí. Těšíme se na vás!

Klub Hnízdo Proseč
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Okrsková soutěž v požárním sportu na oslavu 135. výročí SDH Proseč
V letošním roce je to již 135 let od zalo-

žení sboru dobrovolných hasičů v Proseči, 
a proto jsme se rozhodli oslavit toto vý-
ročí tím, co je nám nejbližší tedy požár-
ním sportem.

V sobotu 14. května ve 13 hodin se v 
Proseči na náměstí Dr. Tošovského usku-
teční okrsková soutěž v požárním sportu. 
Přibližně deset družstev mužů i žen zde 
předvede nejzajímavější hasičskou disci-
plínu – Požární útok. 

Srdečně Vás zveme, přijďte se pobavit a 
podpořit naše soutěžící, pro všechny ná-

vštěvníky bude v našem stánku zajištěno 
občerstvení a jako perličku nakonec nám 
svůj požární útok předvedou i naše děti, 
které v loňském roce začaly trénovat na 
hru Plamen (soutěž v požárním sportu 
pro děti).

U této příležitosti bychom také rádi po-
děkovali za podporu Městu Proseč, firmě 
Bohemia Steelmont, s. r. o. a firmě PP-

-Group.cz, které nás dlouhodobě sponzo-
rují, a samozřejmě i všem ostatním spon-
zorům. Děkujeme a vážíme si vaší přízně.

SDH Proseč

Pokračování knihy  „Osudy  
sedláků na Poličsku po roce 1948“ 

Do vydání je připraveno pokračo-
vání Akce StB K (kulak) i po jejím 
oficiálním skončení, neboť perzekuce 
selského stavu s nebývalou intenzitou 
pokračovala i další roky, čehož jsou 
dokladem publikované příběhy jednot-
livých rodinných celků po celém Par-
dubickém kraji.

V Archivu bezpečnostních složek 
MV Praha a Brno-Kanice pracovníci 
této instituce nalezli dostatek archiv-
ních materiálů, které jsou v knize „Ob-
vinění manžela ze žhářství Marie Ka-
brhelová odvolala“  otištěny. 

Z regionu Prosečska budou mít čte-
náři možnost seznámit se s procesem  
u Krajského soudu v Pardubicích ve 
dnech 9. až 10. srpna  1956 s římsko-

-katolickými faráři Josefem Čihákem z 
Dolního Újezda a  prosečského Petra 
Duchečka. Dalšími obžalovanými 
byli Josef Čermák z Makova  a Josef 
Buben z Chotovic.  O tom, že vše-
mocná Státní bezpečnost se zajímala o 
všechny „bývalé lidi“, v uvedené knize 
označené v „estébácké hantýrce“ jako 
BL, je i případ prosečských dýmkařů v 
roce 1957 při „odhalení“ skrytých zá-
sob v milionové hodnotě.

Kniha bude v prodeji v trafice pana 
Mundila na prosečském náměstí.

Josef Němeček

Hokejový  turnaj „ O pohár města Proseče“
Tradiční hokejový turnaj proběhl na 

zimním stadionu ve Skutči v sobotu 12. 
března 2016. Turnaje se zúčastnila čtyři 
mužstva, Prosečské Legendy, Prosečské 
hvězdy, Strnadi z Boru a tým Příluky. 
Hráno bylo systémem každý s každým 
většinou ve slušném tempu a s nasaze-
ním. Již po prvních zápasech bylo zřejmé, 
že mužstvo prosečských hvězd je na tom 
herně nejlépe a svoji kvalitu hvězdy po-
tvrdily vítězstvím ve všech svých zápasech. 

Konečné pořadí turnaje:
1. Hvězdy Proseč  
2. Příluka
3. Legendy Proseč
4. Strnadi Bor

V rámci závěrečného vyhodnocení 
turnaje byl vyhlášen nejlepší střelec, kte-
rým se stal útočník Michal Novotný z 
týmu Hvězd, nejlepším obráncem se stal 
Roman Češka hrající za Legendy. Jako 
nejlepší brankář byl vyhlášen Ondřej Vo-
bejda a do pomyslné síně slávy vstoupil 
Jaroslav Vobejda, který nastoupil  (jak 
jinak) za Legendy. Velký dík patří pořa-
datelům, rozhodčím a také  fanouškům a 
fanynkám. Turnaj se uskutečnil díky fi-
nanční podpoře města Proseče.

MgA. Marek Rejent
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Aktuálně z Mikeše
Rodinné centrum Mikeš, provozované 

Oblastní charitou Nové Hrady prosto-
rách multifunkčního sálu prosečské kato-
lické fary, nabízí již šestým rokem aktivity 
pro rodiny s dětmi předškolního věku. 
Dvakrát týdně nabízíme maminkám s 
nejmenšími dětmi dopolední program 
sestavený ze zpívánek, zábavně – pohy-
bových aktivit a společného výtvarného 
programu. Jednotlivé činnosti jsou při-
pravovány a řízeny lektorkou programu 
a centrum je pro tyto účely dostatečně 
vybaveno rytmickými hudebními nástroji 
a nepřeberným množstvím výtvarného 
materiálu. Děti mohou využít vybavenou 
hernu a mají dostatek prostoru k vyžití 
při méně náročných výtvarných činnos-
tech, jako je vybarvování omalovánek, 
stříhání zbytků papírů, hra s modelínou 
a podobně. Nárazově se organizují jed-
nou až dvakrát do měsíce odpolední pro-
gramy pro veřejnost – besedy, přednášky, 
výtvarné dílny a programy pro starší děti 

– canisterapie, odpoledne s pohádkou, 
tvořivé a výtvarné dílny. Naše služby v 
letošním roce navštěvuje pravidelně deset 
rodin s dětmi a několik dalších dochází 
nárazově. Velice nás těší zájem přespol-
ních maminek, které se v centru poměrně 
pravidelně objevují. Kdykoliv v průběhu 
roku rádi přivítáme nové maminky, do-
cházka je zcela nezávazná, otevřeno 
máme každé úterý a čtvrtek od 8:30h do 
12:00h, vyjma letních prázdnin a státních 
svátků.

Něco málo z dění v Mikeši:
Tvořivé dílny 
Odpolední kreativní dílny jsou určené 

jak pro děti, tak i pro maminky, tatínky, 
babičky… Několikrát do roka mají zá-
jemci možnost vyrobit si praktické i de-
korační předměty. 

Seminář Su – Jok
V chladných lednových dnech přišla 

vhod beseda s lektorkou bezlékové lé-
čebné metody Su – Jok paní Kateřinou 
Zelinkovou DiS, která si pro posluchače 
připravila zajímavé povídání o přírodní 
léčbě běžných onemocnění, jako je rýma, 
kašel, bolest hlavy, zad a jiné.

Mikeš v modrém
Ve čtvrtek 31.3. se uživatelé RC Mi-

keš zapojili do Světového dnu autismu. 
Tradiční dopolední program byl doplněn 
vzkazy autistů v písemné podobě, ob-
rázky, modrými balonky a informacemi 
o sociálních službách pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra (PAS). 
Všechny maminky i děti přišli oblečeni 
v modrých tričkách a tím se zapojili do 
osvětové kampaně Rozsviťme se modře. 

Canisterapie
Každoročně navštěvuje naše centrum 

Eliška Švihlová se svou fenkou zlatého 
retrívra Barunkou. Odpolední program 
seznamuje návštěvníky o léčebné terapii 
pomocí zvířat.

Besedy o první pomoci
Nejčastější úrazy dětí nám v březnu 

loňského roku popisovala zdravotní sestra 
ze Svitavské nemocnice paní Jana Odvár-
ková. Hovořila také o prevenci zranění 
dětí a případné první pomoci. Letos v 
dubnu k nám zavítali studenti z LFHK s 
praktickým školením o PP.

Vánoční besídka
Při tradičním setkání se vždy sejdeme 

v hojném počtu, navštívíme katolický 
kostel, zazpíváme pár koled a poté se 
kocháme krásnými dárky, které přinesly 
maminky navštěvující RC a také paní ře-
ditelka Oblastní charity Nové Hrady. 

Loučení před prázdninami 
Během letních prázdnin je centrum 

uzavřeno. Proto se vždy koncem měsíce 
června setkáme při dopoledním programu 
na farní zahradě, kde je pro děti připra-
veno několik aktivit, jako je hledání slad-
kého pokladu, výroba společného výtvar-
ného díla a další pohybové hry.

Aktuální informace  fotografie zveřej-
ňujeme na facebooku pod uživatelským 
jménem „Rodinné centrum Mikeš Pro-
seč“. Prohlédněte si i naše webové stránky 
www.rcmikes.webnode.cz.

Během letních prázdnin bude centrum 
uzavřeno. Těšíme se na vás opět v září! 

Ludmila Dostálová, 
lektorka RC Mikeš
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Březen 2016 – Speciál pro Prosečský zpravodaj
HODY, HODY, DOPROVODY
Úterý 22. března nebyl v naší škole 

jen tak obyčejný den. Paní učitelky na 1. 
stupni dostaly pro tento den „částečný 
důchod“ a výuky se ujali „páťáci“. Pro 
ostatní třídy si pečlivě připravili projekt, 
ve kterém nejen prokázali svoji šikovnost 
a zručnost, ale také schopnost naučit ty 
ostatní.

VELIKONOCE V MŠ
Na velikonoční svátky se připravují 

také děti z MŠ. Papíroví zajíčci, kuřátka, 
barvená vajíčka, výrobky z keramiky a 
proutků budou brzy zdobit školku i do-
mácnosti.

Hody, hody, doprovody,
pijem všechno, kromě vody.

Tak nalijte tetičko,
mlíčko nebo kafíčko.

Za MŠ Libor Michálek
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LITERÁRNÍ STRÁNKY
Žáci 9. třídy dostali zadání slohové 

práce s názvem „ Můj život za 20 let“. 
Zhostili se tohoto úkolu až překvapivě 
dobře a je zajímavé, jak jasnou před-
stavu o svém budoucím životě mají.

Redakce

Štěpánka Doležalová, 9. třída
Můj život za 20 let

Je ráno 24. prosince 2035 a já se pro-
bouzím vedle svého manžela, který jako 
obvykle „chrápe“. Usměju se a převléknu 
se z pyžama do kalhot a trička. Zajdu se 
umýt a odcházím s naším dvouletým vl-
kodavem na procházku. Když se asi po 
půl hodině vrátím, dám mu jídlo a ucítím 
snídani. Přijdu do kuchyně a tam stojí 
můj manžel. Dá mi pusu na tvář a řekne 

„Dobré ráno“. Potom si chvíli povídáme a 
já jdu vzbudit naši pětiletou dceru Míšu. 
Když přijdu k ní do pokoje, sednu na její 
postel a dám jí pusu na čelo. Za chvilku se 
vzbudí, usměje se a začne mi horlivě vy-
právět, co se jí zdálo za sen, i když nevím, 
jestli si to jen nevymyslela. Trvá jí to asi 
pět minut a já se směji. Potom jí vyndám 
oblečení a jdu jí pomoct se umýt. Když 
se umyje, jdeme na snídani, kterou už 
máme na stole. Po snídani se jdeme dívat 
na film a Míša odpočívá u sebe v pokoji. 
Okolo dvanácté se jdeme převléct do svá-
tečního oblečení, protože jdeme k man-
želovým rodičům na oběd. Potom máme 
naplánovanou návštěvu u mých rodičů. 
Když jsme oblečení, nasedáme do auta 
a odjíždíme. Asi po půl hodině jsme na 
místě. Když vycházíme z auta, už na nás 
z okna mávají manželovi rodiče. Strávíme 
u nich asi dvě hodiny. Ještě než odjedeme, 
tak mi potají dávají dárky pro nás a pro 

dceru. Nasedáme a odjíždíme k mým ro-
dičům. Cesta trvá něco přes hodinu. Tam 
zůstaneme také dvě hodiny, také se roz-
loučíme, dostáváme dárky, děkujeme a 
odjíždíme. Po příjezdu domů si manžel a 
dcera jdou hrát ven a já jdu připravovat 
večeři. Já s manželem budeme mít sma-
ženého kapra a Míša kuřecí řízek. Když 
mám hotovo, připravím na stůl a zavolám 
je. Oba už mají hlad, proto jídlo ze stolu 
rychle zmizí. Dám znamení manželovi a 
on si jde „umýt ruce“. Za chvilku začne 
volat, že tu byl Ježíšek a přinesl dárky. 
Míše se rozzáří oči a vyběhne ke stro-
mečku. Zbytek večera si rozdáváme dárky 
a díváme se na pohádky.

Tohle je moje představa, ale kdo ví, jak 
to nakonec za 20 let bude.

Šarlota Schejbalová, 9. třída
Píše se rok 2035...

Právě jsem se přestěhovala z České 
republiky do USA a začínám zářit mezi 
hvězdami.

Žiji v centrální části Los Angeles se 
svým přítelem, který je známý herec.  
Před dvěma dny jsem odletěla do Evropy 
na moje turné.  Jen co jsem přiletěla, ode-
šla jsem do hotelu, který se nachází ne-
daleko letiště. Je ráno a mně začíná moje 
evropské turné.

Dnes zpívám v jedné velké aréně pro 60 
tisíc lidí. Právě mě maskéři líčí, češou a 
připravují další věci na koncert. Vstupuji 
na jeviště a lidé tleskají a volají a ve mně 
to probouzí pocity štěstí a radosti. Zpí-
vám své největší hity. 

Dozpívala jsem a odcházím se převlék-
nout a sbalit si věci. Můj koncert trval 
přes 2 hodiny... 

Další den odlétám do Varšavy, cestou 
se stavím v České republice, tedy doma, 
kde mě lidé vítají velkým potleskem. V 
Česku strávím jeden den a odlétám na 
koncerty do Varšavy a do dalších měst. 
Za dva týdny jsem odzpívala koncerty ve 
všech koutech Evropy.

Odlétám domů, po příletu mě přítel 
vítá s otevřenou náručí a polibkem na tvář.

Doufám, že se mi můj sen o budouc-
nosti za 20 let splní do posledního detailu.

Michaela Oherová, 9. třída
Je 15. prosince 2035.

Sedím ve své kanceláři a čekám, až mi 
konečně skončí pracovní doba.

Konečně! Můžu jet domů za svou ro-
dinou. Ještě předtím se stavím ve velkém 
nákupním centru v Pardubicích a nakou-
pím pár dárků pro rodinu pod stromeček. 
Bože! Za necelé 2 týdny jsou Vánoce!

Nakoupila jsem spoustu dárků. Je 18:00 
hod. a já jsem konečně po hodinovém če-
kání na silnici doma. Bydlím se svojí ro-
dinou na okraji města v rodinném domku. 
Jakmile vystoupím z auta, vítá mě naše 
fenka Pipča. Doma na mě čeká manžel a 
dvě dcery, Gabča a Sára. Gabče je 13 let 
a Sáře 10. Také máme kocourka Fufíka. 

Jsem unavená po nakupování. Půjdu 
si vypít „kafe“ a navečeřím se. Až budu 
mít více energie, udělám domácí práce, 
jako je luxování a uklízení všelijakého 
nepořádku. Zítra jedem za mými rodiči a 
mou sestrou, která bydlí s rodiči v České 
Rybné. Česká Rybná je vesnice, ve které 
jsem vyrůstala. Ráda se na toto místo vra-
cím a vzpomínám na dětství. 

Takhle bych si představovala život za 
20 let.

A JAKO BONUS
ještě pár vtipných výroků učitelů tělo-

cviku. Naše tělocvikáře ubezpečujeme, 
že to nejsou jejich výroky a určitě jim 
nejsou ani podobné...
„Na konec řady tě nepostavím. Tam už 

někdo stojí.“

„Poslyš, Vondráčku, ty jsi tak nemo-
torný, že skoro pochybuji o tom, že jsi 
také z opice.“

„Holky, buďte v tělocvičně zticha, jste 
jak malí kluci!“

„Když jsme dříve běhali lesem, krásně 
šuměl. Teď čumí.“

„Kluci tady nejsou. Šli si před hodinou 
zahrát na pět minut hokej.“
„Stůj, nebo tě nedohoním!“

Vše nejlepší přeje Vaše redakce
 a sportu zdar! 
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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 

FLORBAL V PROSEČI!!
Díky velké snaze vedení místní zá-

kladní školy zde během několika málo 
let vyrostl velký počet zájmových a spor-
tovních kroužků. Jedním z nich je i flor-
bal, který je dostupný pro žáky prvního 
stupně, nicméně pevně věříme, že dojde k 
jeho rozšíření i pro jejich starší spolužáky.

Do výše zmíněného kroužku se přihlá-
silo 15 chlapců, kteří pravidelně dochází 
každé pondělí od 14:30 hod. do školní 
tělocvičny. Zde si zatrénují a zahrají hru, 
která se pyšní titulem „Nejpopulárnější 
školní hra“, kterou florbal získal nejen 
díky své dostupnosti, ale i charakterem 
vlastní hry. Naši mladí florbalisté se učí 
jak správně ovládat míček, jak vystře-
lit, nahrát a další techniky nezbytné pro 
tento sport.

Důležitým motivem je ovšem pohyb 
dětí, týmová spolupráce a fakt, že je to ve-

lice vítaná zábava. Kroužek se snaží roz-
víjet děti ve sportovní činnosti a ty, které 
mají o hru zájem nad rámec kroužku, do-
jíždějí i na tréninky mládeže do moderní 
sportovní haly v nedaleké Skutči. Ně-
kteří mladí hráči již pravidelně nastupují 
v turnajích na území nejen našeho kraje, 
ale dále i v ligových zápasech, kde bo-
jují za družstvo elévů florbalového klubu 
FbC Skuteč, a rozhodně nedělají žádnou 
ostudu! Mezi největší naděje prosečského, 
ale zároveň i skutečského florbalu, pa-
tří gólman Daniel Nekvinda, dále hráči 
Radek Pešek, Antonín Odehnal, Josef 
Halda, Karel Břeň a další.

 Úspěchy v letošní sezoně rozhodně 
nejsou pro klub i prosečskou školu za-

nedbatelné. S týmem nižšího stupně ZŠ 
Proseč jsme se zúčastnili turnaje „Think 
blue cup“ ve Skutči, kde jsme těsně ob-
sadili 4. místo po nešťastné prohře v se-
mifinále, ve kterém jsme byli překonáni o 
jediný gól vítězem turnaje ZŠ Smetanova 
Skuteč.

Dalším úspěchem za účasti chlapců z 
kroužku bylo vítězství a s tím spojený zisk 
zlaté medaile na turnaji OHIO CUP v 
Pardubicích, kde vypomohli kamarádům 

z již zmíněného oddílu elévů klubu FbC 
Skuteč. Tohoto turnaje se zúčastnil Da-
niel Nekvinda, Radek Pešek a Antonín 
Odehnal. Další zastávkou florbalového 
putování byl turnaj DONA BOSKA v 
Lubné, kde kluci bojovali i s o mnoho 
staršími soupeři, a přesto prokázali svoje 
kvality a vybojovali stříbrné medaile.

Prosečští florbalisté také pravidelně 
reprezentují skutečský klub i prosečskou 
školu v krajské soutěži elévů, kde prak-

ticky neznají porážku. Z 18 odehraným 
zápasů zaváhali pouze dvakrát.

Florbalový klub FbC Skuteč připravuje 
mnoho akcí nejen pro naše florbalisty, 
přikládáme aktuální program:

• 23. 4. Florbalový den v MSH ve Sku-
tči + finále PLAY OFF 2. ligy dorostenců.

• 7. - 8. 5. Florbalový turnaj O pohár 
starosty města Skuteč.

• 4. 6. Dětský den v letním sportovním 
areálu Doupnice v Radčicích

• 10. -14. 8. Florbalový tábor v proseč-
ské základní škole.

Více informací k našim akcím na www.
fbcskutec.cz nebo na facebooku FbC 
Skuteč.

Těšíme se na další spolupráci s místní 
základní školou a městem Proseč.

Trenér Ondřej Laška

RECITACE
Ema Sodomková reprezentovala školu 

v okresním kole „Přehlídky dětských re-
citátorů“, které se konalo v Chrudimi 9. 
března a poté v „Krajské přehlídce sólo-
vých recitátorů“ 13. dubna v Pardubicích.

Za vzornou reprezentaci školy Emě dě-
kujeme.
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CELOROČNÍ PROJEKT ZŠ A MŠ PROSEČ A MĚSTA PROSEČ

EKOLOGIE LETEM SVĚTEM

DEN VODY NA 1. STUPNI ZŠ
23. března proběhlo vyučování na 1. 

stupni ve znamení vody. Vodní téma se 
objevilo snad ve všech vyučovacích před-
mětech. Největšímu zájmu dětí se těšily 

„vědecké“ pokusy.

 DEN VODY NA 2. STUPNI ZŠ
Ze Střední školy stavební ve Vysokém 

Mýtě k nám přijeli Ing. Jiří Skalický a 
Ing. Romana Novotná, kteří pro nás při-
pravili pěkný program. 

Stavební škole děkujeme.

DEN VODY V MŠ
Voda je pro děti vždy velkým lákadlem. 

Ve všech třídách si děti s chutí a radostí 
vyzkoušely nejrůznější aktivity z vodního 
světa. Záměrem akce byla ochrana pří-
rody, šetření a praktické užití vody a hry s 
vodou. V závěru veselého dopoledne děti 
vytvořily společný obraz „ Od pramínku 
po moře“ a v moře se také přeměnily té-
měř všechny třídy v MŠ.

DEN ZEMĚ V MŠ
Oslavu Dne Země si děti užily 13. 4. 

za hezkého jarního dne na zahradě MŠ. 
Nejprve bylo zapotřebí zahradu uklidit a 
vytřídit odpad do kontejnerů. Poté děti 
nakreslily pro všechny živé tvory obrázky. 
Závěrečný pozdrav Zemi na křídlech ho-
lubice ukončil první část oslav Dne Země 
a jejích přátel.

Za MŠ Libor Michálek
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SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V PROSEČI
Nedílnou součástí našeho celoročního 

ekologického projektu „Žijme v čisté a 
zdravé Proseči“ jsou školní sběrové akce. 
Co mohou děti ve škole odevzdávat? V 
rámci celostátního projektu Recyklohraní 
sbíráme vybité baterie a vysloužilá drobná 
elektrozařízení. Za odevzdaný sběr získá-
váme průběžně body, za které pak mů-
žeme objednat z katalogu odměn např. 

sportovní potřeby pro děti. Na konci 
dubna uzavíráme soutěž mezi třídami 
ve sběru drobného hliníkového odpadu. 
Dvakrát ročně – v září a v květnu sbíráme 
starý papír. Peníze, které naše škola získá 
za odevzdaný sběr, jsou využity k nákupu 
potřeb pro žáky. 

V průběhu celého roku mohou rodiče 
odevzdávat sběr ve sběrném dvoře v Pro-

seči ve prospěch ZŠ a MŠ Proseč – týká 
se to nejenom starého papíru, ale i kovů, 
autobaterií – prostě všeho, co lze ve sběr-
ném dvoře zpeněžit. Všem rodičům, kteří 
již takto učinili, za to velmi děkujeme a 
těšíme se na další spolupráci.

Koordinátor EVVO
Mgr. Šárka Kovářová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO 

MŠ
Malí i velcí navštívili 12. 4. naši školku, 

aby si prohlédli zdejší prostory a se-
známili se s provozem školky. Školkoví 
klauni všechny příchozí postupně pro-
vedli po všech třídách a zázemí školky. 
Rodiče s dětmi se postupně zúčastnili 
připravených programů ve třídách. Ne-
chybělo malé občerstvení a drobné dá-
rečky. A vy, co jste návštěvní den nestihli? 
Přijďte jindy, všichni jste vítaní!

PROSEČÁNEK
VE VELIKONOČNÍ PRAZE

31. 3. 2016 se náš dětský pěvecký sbor 
Prosečánek zúčastnil pěveckého vystou-
pení v Praze na Staroměstském náměstí v 
rámci Velikonočních trhů. Při té příleži-
tosti si děti také prohlédly Prahu.

UČÍME SE NÁZORNĚ...
Jazyková imaginace 6.třídy

Mladí hudebníci z 2. třídy

Výuka fyziky v 6. třídě

Forever Young (divadlo anglicky)

 FLORBAL V LUBNÉ
Děkujeme panu Romanu Češkovi za 

zajištění dopravy.
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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:

Helga Weiss – Deník 1938-1945 
(Příběh dívky, která přežila holocaust), 
Gilly Macmillan – Spálená obloha, 
Fredrik Backman – Muž jménem 
Ove, Klára Janečková – Deník Gréty 
Keiserové, Kathryn Stockett – Čer-
nobílý svět, Agatha Christie – Po po-
hřbu, Hana Marie Körnerová – Caro-
lina, Jarmila Pospíšilová – Kočka na 
plotě, Markéta Harasimová – Pouta 
z pavučin, Peter Benchley – Hlubina, 
Halina Pawlowská – Ještě že nejsem 
papež, Lenka Lanczová – Sběratelka 
polibků, Sandra Brown – Dům s mi-
nulostí, Danielle Steel – Přátelé navždy, 
Elizabeth Lowell – Letní závrať, Vášeň 
a vítr, Gayle Callen – Skandál, Linda 
Needham – Krásná rebelka, Linda Lael 
Miller – Za hlasem srdce, Lisa Kley-
pas – Nezkrotná touha, Joyce May-

nard – Sváteční víkend, Susan Johnson 
– Vábivý jako hřích, Johanna Lindsey - 
Zkrocená láskou
Naučná literatura:

Tomáš Kosačík – Rychlovky a chu-
ťovky Břicháče Toma, Luboš Nečas – 
Marta Kubišová, Alan Alda – Co jsem 
zaslechl, když jsem mluvil sám se sebou, 
Vratislav Vaníček – Svatý Václav, Mi-
loslav Jenšík – Varšava bude zničena, 
Břetislav Ditrych – Proti Rudému ba-
ronovi, Beto Perez - Zumba
Dětská literatura:

Jeff Kinney – Deník malého pose-
routky (1. – 8. díl), Thomas C. Brezina 

– Dračí pohár, Julia Boehme – Loupež v 
Safariparku, Ronne Randall – Huňaté 
pohádky na dobrou noc, Gisela Fischer 

– Co se děje na selském dvoře

Velikonoce v knihovně
   V předjarním čase proběhla v 

městské knihovně tradiční výstava 
dětských prací. Velikonoční dekorace 
vytvořily děti z mateřské školy a děti, 
které navštěvují tvořivou dílnu a školní 
družinu prosečské základní školy. Dě-
kuji p. Ročňákové, p. Jeřábkové a dě-
tem za pomoc při realizaci výstavy.

Eva Rejentová

Noc s Andersenem 2016 je za námi
V pátek 1. dubna se v městské knihovně 

v Proseči uskutečnila již osmá Noc s An-
dersenem. Stejně jako v mnoha knihov-
nách a školách, kde se tento den nocovalo, 
tak jsme si i v naší knihovně připomněli 
výročí narození dánského spisovatele 
Hanse Christiana Andersena. Hlavním 
tématem letošního ročníku pohádkové 
Noci s Andersenem bylo 180. výročí na-
psání pohádky Malá mořská víla.

Během večera jsme si také připomněli 
i další výročí, a to narození Miloše Ma-
courka, autora televizních seriálů a filmů 
(Arabela, Rumburak, Létající Čestmír, 
Křeček v noční košili, Dívka na koštěti, 
Šest medvědů s Cibulkou) a v neposlední 
řadě i televizního seriálu se žáky III. B, 
Machem a Šebestovou, který vytvořil 
Miloš Macourek společně s grafikem a 
ilustrátorem Adolfem Bornem. Televizní 
seriál namluvil Petr Nárožný a vysílá se 
v televizi v cyklu Večerníček. Příhody 
Macha a Šebestové byly vydány i knižně, 
Miloš Macourek zároveň napsal i knihu o 
Žofce a pohádky pro děti.

Mach a Šebestová se tak stali našimi 
průvodci a kamarády po celou Noc s An-
dersenem. Nocležníci měli za úkol vy-
barvit obrázek Macha a Šebestové, složit 
dohromady skládačku Macha a Šebestové 
a ověřili jsme si i naše znalosti o tomto 
televizním animovaném seriálu. Děti se 

také staly na chvíli ilustrátory a vytvořili 
krásné obrázky podle knih Miloše Ma-
courka ilustrované Adolfem Bornem. 
Obrázky se nám moc podařily, tak jsme si 
z nich udělali v knihovně malou výstavku. 
Nezvyklým úkolem bylo pro děti vytvořit 
kouzlené utržené sluchátko, které by jim 
splnilo všechna přání. 

Kouzlené utržené sluchátko jsme poz-
ději použili při hraní divadelního předsta-
vení. Děti se rozdělily losováním na dvě 
skupiny a každá skupina sehrála jeden 
příběh o Machovi a Šebestové. První 
skupina si vylosovala příběh „O tom jak 
Mach a Šebestová jeli s Jonatánem na 
školní výlet“ a druhá skupina příběh „O 
tom, jak Mach a Šebestová vyléčili Kro-
páčkovi angínu“. Při secvičování, vyrábění 
rekvizit a samotném hraní divadla se děti 
mimořádně bavili a divadlo mělo takový 
úspěch, že si nakonec obě skupiny téma 
prohodily a každé divadlo se hrálo ještě 
jednou. 

Divadelním představením byl ukončen 
hlavní program nocování. Potom jsme si 
ještě společně hráli, četli, povídali a na-
konec přišel čas karimatek a spacáků. To 
ale ještě neznamenalo, že nastal čas spaní, 
protože se ještě dlouho ze všech koutů 
knihovny ozývalo špitání, chichotání a 
blikání baterek. Ráno po probuzení jsme 
se ještě společně nasnídali a už se mů-
žeme těšit na další společné nocování …

Děkuji p. Dagmar Lacmanové a Petře 
Macháčkové za pomoc při této akci. 

Eva Rejentová
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Klub seniorů
Z roku 2016 jsme „odškrtli“ první čtyři 

měsíce a v našem klubu jedeme na plné 
obrátky dál. V programech se držíme 
stále slov klubové znělky: „Na vycház-
kách, na výletech, nevadí, že už jsme v 
letech; čteme si a učíme se; bavíme se, 
soutěžíme.“ Nic nám nevadí, že se mezi 
spoluobčany najdou lidé, kteří nad námi 
kroutí hlavou. Myslíme si, že je to jen 
závist těch, kteří se neumějí smát, ani si 
udělat legraci sami ze sebe. Vždyť smích 
a radost ze života je půl zdraví! Zveme 
všechny seniory, kteří mají rádi život a 
lidi, ať přijdou mezi nás. Jsme v klubovně 
každý čtvrtek od 15 hodin  a pokud vás 
zaujme nějaký program ve vývěsce, mů-
žete přijít jen na něj. První akcí, na kterou 
zveme, je květnový celodenní autobusový 
výlet do Kutné Hory. Informace budou 
jako vždy ve vývěsce.

Za čtyři měsíce  stihli naši turisté 14 
vycházek (další tři plánované se neusku-
tečnily kvůli špatnému počasí). Výlety 
nebyly tak dlouhé, 6, 7, 8 km, jen mimo-
řádně to bylo 10 nebo 11 km. Zdržovali 
jsme se kolem Proseče, cíle byly: Paseky, 
Budislav, Zderaz, Bor, Česká Rybná, Pe-
rálec, Martinice, Polanka ... Výšlapů se 
účastnilo 7, někdy až 13 chodců. 

Nevlídné počasí a špatné cesty v zimě 
odrazovaly seniory slabší či se zdravotním 
hendikepem od tzv. „krátkých“ vycházek, 
takže se konaly jen málo a s malým po-
čtem účastníků. 

S jarem je situace mnohem lepší, pří-
roda láká čím dál víc. Budeme rádi, když 
se k nám přidají další turisté. Delší vy-
cházky jsou vždy v úterý odpoledne. 
Informace v kolik hodin a kam se jde, 
najdeme vždycky ve vývěsce. Krátké vy-
cházky se odbývají  ve středu, sraz je ve 14 
hodin u vývěsky.
A teď pár zpráv z klubu: 

Zdravotní tématiku jsme měli na pro-
gramu několikrát. 14. 1. jsme řešili  pro-
blémy pomocí pěti rad proti zimním 
chmurám a nachlazení. Jsou to: 1. smích, 
2. pohyb na čerstvém vzduchu, 3. dobrý 
čaj z koření a bylinek, 4. odpočinek v pro-
středí provoněném bylinami a květinami, 
5. mlsání hlavně v podobě oříšků a semí-
nek. Takové pěkné rady nám dala Marie 
Jeništová. Pak nás 28. 1. navštívila DiS.
Kateřina Zelinková s přednáškou na téma 
Sebeléčba bez chemie a seznámila nás s 
terapií SU-JOK.

3. 3. a 17. 3. jsme se  zabývali našimi 
unavenými mozky – o Alzheimerově cho-
robě a demenci vyhledala poučení Věra 
Stoklasová, trénink mozku s námi vedla 
Ing. J. Menšíková v Ergotepu. Vřele do-
poručujeme!

Nezapomněli jsme na náš cyklus „vý-
znamné osobnosti“. Na 21. 1. si paní 
Marie Potůčková připravila vyprávění o 

Prof. MUDr. V.V. Tošovském, význam-
ném lékaři, jehož jméno všichni v Proseči 
dobře známe. Paní Potůčková nás s jeho 
osobou seznámila nejen z profesního hle-
diska, přiblížila ho jako člověka, provedla 
nás jeho životem a rodinou.

Méně známá je u nás osobnost Prof. 
PaeDr. Františka Kábeleho, významného 
speciálního pedagoga, logopeda, autora 
mnoha knížek pro děti a učebních textů 
pro učitele. Fr. Kábele působil v r. 1935 
na Františkách a 1937 – 1939 na měšťan-
ské škole v Proseči. Informaci o něm si 
připravila Věra Stoklasová.

Rádi cestujeme po světě, i když spíš 
už jen s pomocí fotografií. Švýcarskem 
a hlavně švýcarskými Alpami nás 4. 2. 
provedla paní Míla Rejentová, která tam 
několik dní strávila s přáteli a poutavě 
připravila a popsala průběh cesty. Až do 
Číny, Tibetu, Nepálu a Indie jsme se po-
dívali s panem Milanem Pilným, na jehož 
vyprávění jsme přijali pozvání od paní 
inženýrky Menšíkové na 14. 4. do Ergo-
tepu. Pozvání jsme nelitovali, vyprávění i 
fotografie nás opravdu zaujaly.

Zaujala nás ještě jedna beseda. Pozvání 
do klubu přijal na 7. 4. ředitel ZŠ a MŠ 
Proseč pan Josef Roušar. Vyzpovídali 
jsme ho, pověděl nám o svých studiích, o 
rodině i práci v prosečské škole. Potěšilo 
nás, že se kladně vyjádřil o učitelském 
sboru, o žácích i škole jako takové. Ne-
zapomněli  jsme se  vyptat na názor na 
současné školství a srovnávali ho s našimi 
zkušenostmi. 

Musím vzpomenout i naše zábavné 
programy. Sami je vymýšlíme, sami je 
tvoříme,  sami se jimi bavíme. V minulém 
čísle Prosečského zpravodaje se pozorní 
čtenáři dozvěděli, že jsme slavili páté vý-
ročí vzniku Klubu seniorů Proseč. To už 
je docela pěkné výročí a zaslouží řádnou 
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SCHRÁNKA LIDOVĚ
ZKRATKA

FÁZE MUSLÍMS.
TVRDÉ KLUB NÁPOVĚDA: KAMENNÉ LETECKÁ

REC, AC, SLOVENS.
EVROPSKÉ ZAKONČ. SPARTY STAVBY NA SPOLEČ.

PLŽŮ ZNOVU MĚSÍCE DUCHOVNÍ IMÁM, DE, HOVORY
KOMISE PRSTU PRAHA KOPCÍCH CANADAVELŠAN,
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Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili René a Marie Čáslavských 

Čtrnáctého května oslavíme sedmisté výročí našeho významného krále a (viz tajenka)

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717

.

oslavu. Při té příležitosti navštívila klub 
vzácná návštěva – hosté až z dávnověku. 
Praotec Čech přivedl Libuši a Přemysla, 

Kazi a Bivoje, Šárku a Ctirada, kteří nám 
popřáli další úspěšná léta, stále dobrou 
náladu, hodně zdraví, sil a radosti ze ži-

vota. Bavili se přitom všichni přítomní.
Další příjemnou změnu do klubových 

programů přinesla 10. 3. „klobouková 
párty“. Jednalo se o přehlídku klobouků 
letních, sportovních, na běžné nošení i 
extravagantních. Téměř všichni přítomní 
se přehlídky zúčastnili jako modelky a 
modelové a porota měla těžkou práci vy-
brat ty nejkrásnější a nejpůsobivější mo-
dely.

Všichni o nás vědí, že si ke kávě dáme 
rádi něco dobrého. Zjistili jsme, že nej-
lepší ze všeho je chleba. Obzvlášť ten, 
který upečou naše členky, ať už je to Dana 
Jetmarová, Marie Potůčková, Růžena 
Drahošová, Helena Kalousková, Marie 
Šlégrová, Jarka Matějková. Děkujeme jim 

i všem dalším, kteří do klubu rádi chodí a 
podílejí se na dobré náladě i na všem dob-
rém v našem malém společenství.

Věra Stoklasová
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Velikonoční vyrábění
S příchodem dalších Velikonoc přišel 

i čas vyrábění velikonočních dekorací. 
Toto velikonoční vyrábění se stalo v na-
šem oddíle již tradicí. Letos se sešla dru-
žinka skautek, světlušek a nově vzniklá 
družinka benjamínků (holčičky 5-6 let) 
18. března.

Na programu bylo mnoho práce, a 
proto děti začaly s vyráběním v 15.00 hod. 
Děti byly rozděleny do několika skupinek 
a v těchto skupinkách se střídaly u vyrá-
bění jednotlivých dekorací. Letos si děti 
vyrobily vrbový věnec s ozdobami, vese-
lého zajíčka z kartonové ruličky a origam 

tulipánu z barevného papíru na špejli. 
Jako sladkou tečku na závěr si pro holky 
připravila rádkyně Viky výrobu zvířátek z 
domácího marcipánu. 

Během tříhodinového vyrábění vydaly 
děti tolik energie, že se ji rozhodly slad-
kým marcipánem doplnit a připravit tak 
rodiče o podívanou na vytvořená marci-
pánová zvířátka. 

Děkujeme všem dětem, které se letoš-
ního velikonočního vyrábění zúčastnily. 
Už teď se těšíme na příští rok. 

Za 1. oddíl Vanda Šlechtová
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Kulturní akce v Proseči a 
okolí

1. 5. Fotbal – FK Proseč – dorost I.A tří-
da – Proseč – Králíky – fotbalové hřiště 
v 10 hod

6. 5. Volejbal - Proseč – Heřmanův 
Městec – okresní přebor muži – 9. kolo 

– volejbalové hřiště za sokolovnou (tělo-
cvična ZŠ)

8. 5. Fotbal - FK Proseč  - krajská I.B 
třída dospělých – Proseč – Rohovládova 
Bělá – fotbalové hřiště v 17 hod

14. 5. Okrsková soutěž v požárním 
sportu - SDH Proseč - náměstí v Pro-
seči od 13 hod

15. 5. Fotbal FK Proseč – dorost I.A tří-
da – Proseč – Tatenice – fotbalové hřiště 
v 10 hod

21. 5. Fotbal – FK Proseč – krajská I.B 
třída dospělých - Proseč – Starý Máte-
řov – fotbalové hřiště v 17 hod

26. 5. Jarní koncert - pěvecký sbor 
DUHA - hala 2. stupně ZŠ v 18 hod

29. 5. Fotbal - FK Proseč – dorost I.A 
třída – Proseč – Jablonné – fotbalové 
hřiště v 10 hod

4. 6. Pohádková cesta - Klub Hnízdo 
Proseč - u Muzea dýmek od 14 hod
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DEN PRO PEJSKY       
ZKO SKUTEČ

3. ročník
Kdy:     25. 6. 2016 začátek v 9.00 hod
Kde:     cvičák ZKO Skuteč
Tel.:  799 503 769, 731 789 132
Propozice:  www.zulu51.webnode.cz

Den plný zábavy (oslava pejsků 
všech ras a původu), pro celé ro-
diny, soutěže, ukázky výcviku,  
občerstvení zajištěno.

Dárek pro každého soutěžícího, 
poháry pro 3 místa v kategorii a 
hodnotné dary (pamlsky, granule, 
pelechy, přepravky, knížky, časo-
pisy, vodítka, dorty).

Sponzoři akce: Město Skuteč, Město Proseč, VNT 
electronics, Fair Credit, Tekro.cz, Mudr. Jiří Andrýs, Svi-
tap Svitavy, Nakladatelství Plot, 4DOX, Mira Mar s.r.o., 
Sokol Falco, Dokonalá Láska, Zulu, psí hotel Proseč.  

Pořadatelé akce Vás všechny zvou. Budeme rádi za další 
sponzory, které samozřejmě uvedeme v katalogu akce, le-
tácích i na akci samotné, děkujeme.

Zuzana Švihrová, Psí hotel a škola ZULU

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!!

Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:

 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen 
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,

 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,

 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,

 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, 
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na 
úřadech městských částí Prahy 1 až 22),

 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 
2000 Kč pro děti do 15 let,

 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad 
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním 
dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

o
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DIPRO,  výrobní   družstvo   invalidů Proseč

vyhlašuje výběrové řízení  na místo
REFERENTA ZAHRANIČNÍHO  

OBCHODU
Požadujeme: 

- SŠ vzdělání
- výhodou praxe v oblasti  obchodu
- podmínkou je dobrá znalost AJ, slovem i písmem
- komunikativnost, systematičnost, flexibilitu
- výhodou  zkušenosti z exportních aktivit
- řidičský průkaz skupiny B
- časovou nezávislost
Náplň práce: 

- řízení vztahů se zákazníkem
- rozšiřování zahraničního obchodu
Nabízíme: 

- zajímavou a kreativní obchodní činnost
- možnost seberealizace
- nástup možný ihned
Stručný životopis zašlete na adresu:
DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Borská 149,   539 44  Proseč 
tel.: 469 321 191-4,  fax č. 469 321 168
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan, p. Macháčková Stanislava

- PNEUSERVIS
- NOVĚ SERVIS A OPRAVY KLIMATIZACÍ
- opravy podvozku vozidel
- diagnostika, opravy a seřízení motoru
- autoklempířské a autokarosářské opravy 
- seřízení geometrie náprav
- opravy brzdových systémů
- příprava vozů na STK
- výměny autoskel
- certifikovaná montáž tažných zařízení
- opravy startérů a alternátorů
- veškeré mechanické opravy 

více na : tel.: 607 934 690, 721 040 792, 604 537 842

PRODEJ

BONSAI KLUB SKALKA POŘÁDÁ 

BONSAI 2016

BONSAI KLUB SKALKA

VÝSTAVU BONSAJÍ
28.–29. května 2016

Výtvarné kamenné prvky

Ukázka tvarování 
29. 5. v 9.30 hodinbonsají

okrasných rostlin
keramiky
literatury

PENZION U ROUŠARŮ 
Lubná u Poličky

28. května 10–19 hodin 
29. května 8–17 hodin

Vstupné 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA 

 

Info: bkskalka@seznam.cz

Partneři:
BONSAJE

A JAPONSKÉ ZAHRADY

www.bonsai-dnes.cz


