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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, je za námi opět další rok, který se překulil jako voda a nezbývá mi nic
jiného než konstatovat, že to byl rok velmi rušný, a to nejen u nás, ale hlavně na politické
scéně. Máme nového pana prezidenta a do konce ledna se snad dočkáme nové vlády.
V Prosiměřicích se událo také několik změn, které stojí za to zmínit. První na řadu po dlouhé
zimě přišla budova mateřské školy, která dostala novou střechu. Střecha se zateplila, byla
opatřena novým povrchem a hromosvodem. Následovalo umístění fotovoltaických elektráren
na střechy budov základní školy a úřadu. Vyrobená elektřina slouží k vlastní spotřebě v těchto
budovách a přebytky se dodávají do distribuční elektrické soustavy. Novinový stánek na
náměstí se nám po létech změnil v pizzerii, kulturní dům prošel kompletní obměnou kabátu
(zateplení fasády a střechy) a přibyla nám nová víceúčelová plocha u základní školy. Objevil
se nám také nový bezpečnostní prvek a nové dopravní značení naproti této víceúčelové ploše.
Prvotně to některým spoluobčanům připomínalo, že zde bude kruhový objezd, ale nakonec
vznikl bezpečnostní ostrůvek, který udělal křižovatku bezpečnější. Hlavně zpomalil auta,
která přijíždějí od Práč, ta musí přibrzdit a poslušně objet ostrůvek ve směru, který jim
přikazuje nová dopravní značka.

V domě s pečovatelskou službou se na jaře rozjela plánovaná výměna oken ve druhém
podlaží a v technické části budovy. V prvním patře vznikla nová bytová jednotka 1+kk, která
má od poloviny roku nové nájemníky. Výměna nákladního výtahu za velký osobní výtah se
posunula až na rok 2014 a malý osobní výtah bude zrušen. Všem obyvatelům DPS
i návštěvám se tak velmi usnadní pohyb po budově.
Místní zdravotní středisko doznalo také přeměny, a to hlavně uvnitř budovy, kde
v prostorách bývalé zubní laboratoře vznikly prostory, kde našla nové místo obecní knihovna.

Kompletní opravou prošly také toalety v přízemí, byla vyměněna okna v čekárnách pro
pacienty u praktických lékařů v přízemí, u zubařů prvním patře a v prostorách nové knihovny.
Všechny prostory, kde se prováděly výše uvedené práce, pak byly kompletně vymalovány.

Chodníky a místní komunikace se také dočkaly drobných oprav, jednalo se o opravu
chodníku za Kukačkovými a oprav místních komunikací od základní školy ke zdravotnímu
středisku a v lokalitě za motorestem.
Jiří Lukeš, starosta

Co nás čeká v roce 2014
Správa a údržba silnic JMK má pro letošní rok v plánu opravit komunikaci II/413, a to
v úseku Suchohrdly – Těšetice – Prosiměřice. Práce by měly být zahájeny koncem dubna nebo
v květnu. Celá akce bude rozdělena na dvě etapy, první etapa bude Prosiměřice – Těšetice a
pak bude následovat druhá Těšetice – Suchohrdly. Během stavby bude objížďka směrována na
Bantice a pak po státní silnici dále na Znojmo.
Městys Prosiměřice na stejné období plánuje „Úpravu prostoru u zdravotního střediska“, kde
vznikne nové parkoviště, chodníky a přechod pro chodce. Dále je v plánu vybudování
chodníků od hřbitova směrem na Práče.

Cena za svoz SKO v roce 2014
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů zůstává i pro rok 2014 ve stejné výši 500,- Kč.

Cena vodného v roce 2014
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na svém zasedání dne 20.12.2013 kalkulaci
vodného platnou pro rok 2014. Základní cena vodného byla pro rok 2014 stanovena ve výši
24,35 Kč bez DPH za 1 m3 vody. Celková cena včetně DPH bude 28,00 Kč za 1 m3 vody.
Proti roku 2013 došlo tedy k nepatrnému zdražení vody o 0,04 Kč.
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Volby v roce 2014
Rok 2014 bude pro nás všechny rokem volebním, v první polovině roku nás čekají volby do
Europarlamentu a na podzim potom přijdou volby do zastupitelstev obcí.
Občané se opakovaně dočkají volební místnosti v přízemí budovy úřadu a mnohým tak
odpadne náročné zdolávání schodiště do první patra.

Svatební obřady
V současné době prochází další úpravou obřadní síň na místním úřadě, kterou dojde
k dalšímu výraznému zlepšení celého interiéru, kde se odehrávají slavnostní události. Prostory
obřadní síně budou více ucelené, důstojnější a budou působit na občany majestátným dojmem.

Od února tak zde znovu můžeme přivítat nové svatebčany, kterým byla po dobu oprav
kulturního domu a vnitřních úprav prostor tato obřadní místnost uzavřena.

Pochvala hasičům z Prosiměřic
Pochvala patří členům SDH JPO III Prosiměřice, kteří v loňském roce vyjeli cca 10x
a zasahovali u požárů, dopravních nehod a spadlých stromů. Odměnou za jejich celoroční
práci byl děkovný dopis pana Jana Oberreitera ze Šumné, který vyslovil poděkování všem
členům naší jednotky na jednom z největších požárů loňského roku, a to požáru seníku
a hlavní hospodářské budovy v areálu soukromého statku v Šumné.

Foto: Archiv HZS JMK
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Mateřská škola Prosiměřice
Ve školním roce 2013 – 14, který byl zahájen v pondělí 2. září, navštěvuje mateřskou školu
55 dětí z Prosiměřic a okolních obcí. Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd.
Složení zaměstnanců mateřské školy zůstalo v letošním školním roce beze změn.
S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod
názvem Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima. Hlavním cílem naší mateřské školy
je poskytovat všem dětem v předškolním věku, v jedné z rozhodujících etap v dalším
celoživotním učení, základy vědomostí, dovedností a návyků, tak potřebných pro vstup do
základní školy. Pěstovat v dětech vztah k rodné obci a okolí, vést je k pozitivnímu vztahu ke
kulturním zvykům a tradicím. Rozvíjet komunikativní dovednosti, lásku k rodině a rodičům.
Celý kolektiv mateřské školy se snaží děti postupně vybavit potřebnými kompetencemi
důležitými pro celý jejich další život. Úroveň těchto kompetencí, obecně dosažitelná,
vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může naše
mateřská škola přispět k výchově dítěte pro celoživotní učení. Pro tuto vizi je třeba získat
rodinu dětí a přispívat k rozvíjení partnerských vztahů rodičů a pedagogů při výchově našich
nejmenších.
Od našeho posledního příspěvku do zpravodaje uplynul rok a i v tomto roce jsme pro děti a
jejich rodiče připravili spoustu akcí a společných aktivit. Děti mají možnost jezdit na výuku
plavání do krytého bazénu, na divadelní předplatné do Znojma, na výlety, seznamovat se
s anglickým jazykem, navštěvovat divadelní, hudební a kouzelnická představení v mateřské
škole. Pravidelně je do činností dětí zařazována logopedická prevence. Pro děti a rodiče jsme
naplánovali společný karneval v kulturním domě, ozdobili jsme si společně velikonoční strom
před mateřskou školou, vydali jsme se na cestu Z pohádky do pohádky u příležitosti MDD,
kde byla pro děti a jejich rodiče připravena spousta soutěží a zábavy. Nejvíce zážitků ale děti
měly z malování na obličej. Zúčastnili jsme se také soutěže, kterou pořádala televizní stanice
Smíchov. Za výrazné podpory rodičů a přátel školy při hlasování jsme se umístili na krásném
čtvrtém místě a v soutěži naše mateřská škola vyhrála několik hodnotných cen.
V měsíci červnu jsme s budoucími prvňáčky navštívili první třídu základní školy, aby se děti
seznámily s tím, co je po prázdninách ve škole čeká. V obřadní síni Městyse Prosiměřice jsme
se pak s nimi slavnostně rozloučili. Docházku těchto dětí do mateřské školy jsme zakončili
posledním spaním, kdy děti měly možnost v mateřské škole přespat přes noc. Pro děti jsme
připravili malou oslavu se zábavou i dobrodružstvím a maminky pro své děti nachystaly velké
pohoštění. Děti si odnesly z této poslední akce určitě hodně zážitků a hezkých vzpomínek na
chvíle strávené v mateřské škole. V měsíci říjnu jsme pak uspořádali společné pouštění draků
pro děti a rodiče a v prosinci tradiční setkání s Mikulášem v kulturním domě. Děti se
převlékly za čerty a andílky, maminky napekly výborné cukroví a děti si pro své rodiče
připravily pěkné vystoupení.
Mateřská škola také částečně přispívá k obohacení kulturního života naší obce a obce
Vítonice. Děti vystupují při vítání občánků, na kulturních akcích a před vánočními svátky
potěšily děti babičky a dědečky v domě pro seniory.
Na budově mateřské školy proběhla v letošním roce rekonstrukce střechy a kuchyňka pro
výdej stravy v prvním patře se může pochlubit novou kuchyňskou linkou.
Dovolte mi, abych Vám všem jménem celého kolektivu mateřské školy na závěr popřála
mnoho úspěchů a zdraví v roce 2014.
Iveta Hodinová, ředitelka Mateřské školy Prosiměřice
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Základní škola Prosiměřice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych využil prostoru v novém čísle zpravodaje a informoval vás o dění na naší
základní škole.
Školní rok 2013 – 2014 byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2013 tradičně před budovou
školy. Žáci 9. ročníku představili všem přítomným prvňáčky a pak se všichni žáci rozešli do
tříd. Celkem 314 žáků (statisticky ubylo 5 žáků) bylo rozděleno do 15 tříd. Školu navštěvuje
celkem 70 prosiměřických žáků. Do dvou prvních tříd nastoupilo 28 dětí z toho 16
z Prosiměřic. V prvních třídách učí paní učitelka Dana Zezulová a paní učitelka Blanka
Nožková. Rozdělit prvňáčky v tomto počtu do dvou prvních tříd jsem rozhodl po zvážení
náročnosti práce v prvních třídách. Předpokládám, že v příštím školním roce budou tyto třídy
sloučeny do jedné druhé třídy.
Pedagogický sbor se oproti loňskému roku vlastně nezměnil. Práci na naší škole ukončila
paní učitelka Novotná, za kterou jsem, vzhledem k úbytku žáků a tím i finančních prostředků
pro školu, nevzal náhradu.
Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Tvořivá
škola“. Na Našich ambicích, být opravdu školou rodinného typu, se nic nemění. Jde hlavně o
dobře fungující vztah mezi školou a rodinou. Tam kde tento vztah funguje, je úspěch téměř
zaručen. Někteří rodiče, zejména nových žáků, nám někdy vyčítají, že jsme při hodnocení
příliš přísní. Domnívám se, že to není pravda. Při rozhovorech s těmito rodiči upozorňuji na
úkol řádně děti připravit pro střední školu a pak pro praktický život. Pravda je taková, že naši
absolventi na středních školách nemají vzdělávací problémy. To nám potvrzují i děkovné
dopisy ředitelů znojemských středních škol. Dnes už nejde pouze o přijetí na střední školu, ale
hlavním úkolem je být dobře připraven na absolvování střední školy a další uplatnění na trhu
práce.
Prosiměřická základní škola má dobrou materiální základnu, kterou se nám podařilo vylepšit
díky projektu a penězům z EU, ve kterém jsme pro školu získali 1,7 miliónu korun. Prakticky
v každé učebně je interaktivní tabule (celkem 6), nebo projektor či televize s velkou
obrazovkou.
Stále se potýkáme s velkou nekázní některých dojíždějících žáků na autobusových
zastávkách. Protože sem pravomoc školy nesahá, snažíme se tento problém řešit výchovně,
ale i zde narážíme na nezájem některých rodičů, ale i na neochotu občanské veřejnosti řešit
problémy na místě, třeba i ve spolupráci se školou.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem mnoho klidu a spokojenosti v době předvánoční, klid,
mír a pohodu všude u vás doma. Kromě splněných přání také najít čas na společné chvíle
v přírodě, nebo doma při rozjímání a povídání si s dětmi. Prosím, nezapomínejte si se svými
dětmi také číst a vyprávět o přečteném. Velmi tím podpoříte jejich schopnost porozumět
přečtenému a také podpoříte představivost dětí. Věřte, že společné pohodové chvíle v rodině
jsou dětem potřeba víc, než sebekrásnější drahé dárky! Naše děti dnes umí mnohem lépe
komunikovat s počítači, než s lidmi, a to není vždy potěšující zjištění. Vše dobré
v kalendářním roce 2014, hlavně zdraví, klid, pohodu a vzájemnou úctu,
přeje
Mgr. Jiří Mašek, ředitel Základní školy Prosiměřice
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Jak jsem byla v Bludišti
Na začátku školního roku moje třída 9.B dostala možnost soutěžit v pořadu Bludiště. Ani na
okamžik nezaváhali a už ze svých řad vybírali soutěžní čtyřčlenné družstvo. Bylo to fajn vidět
je plánovat, jak pojedeme, kde budeme spát, ale hlavně abychom měli hotová školní trička. A
přitom nikdo neřešil soutěžního učitele. Protože jeho výhodou by mohly být matematické
schopnosti, bylo vybráno. Nikdy bych nedokázala jim to odmítnout, teď už jsem jenom mohla
svoji disciplínu trénovat. Času moc nebylo, natáčení bylo určeno na 21. a 22. října v České
televizi Ostrava. Soutěžní družstvo ve složení Tomáš Weiss, Martin Čejka, Gábina
Františová a Vendula Kryštofová se pilně připravovalo a každý týden jsme sledovali
odvysílaný sobotní pořad. Postupně se zařídily další věci, autobus s řidičem panem Janem
Šimšou byl objednán, ubytování zařízeno v Radvanicích, pedagogický dozor doplněn o pana
učitele Petra Urbánka a paní učitelku Dášu Mrákovou. I školní trička byla pro nás přednostně
vyrobena. Už zbýval pouze název družstva. Ač jsem navrhovala různé možnosti, žáci si
vybrali Bezroučata. Pro mě to byla obrovská pocta, ale taky zodpovědnost zvládnout svůj
soutěžní úkol. A tehdy mě napadlo, že bych jim mohla nechat ušít bludišťáka jako maskota.
Oslovila jsem paní Andreu Reberníkovou, která mi ho ochotně ušila, za co ji moc děkuji.
V pondělí 21. října v 7 hodin ráno jsme vyrazili směr Ostrava s cílem vše vyhrát. Po krátké
prohlídce Ostravy jsme po třinácté hodině vystupovali přede dveřmi České televize. Akorát
odcházelo prohrané družstvo z dopoledního natáčení a my už přicházeli do jejich šatny. Než
jsme se rozkoukali, soutěžní družstvo bylo převlečeno, namaskováno a už jsme se vrhli do
natáčení. Náš soupeř byl ze Základní školy Chuchelné u Ostravy. Natáčení trvalo přes čtyři
hodiny, během něho byl vždy vysvětlen a ozkoušen soutěžní úkol a v krátkých přestávkách
byly natočeny rozhovory se soutěžícími. Atmosféra byla nádherná, z tleskání nás bolely ruce a
fanděním pomalu odcházel hlas. Všichni jsme byli vtrženi do soutěžení. Moje obrovská
nervozita nastala vstupem do budovy televize a provázela po celou dobu natáčení. Naše
družstvo si vedlo výborně, zvládalo vědomostní i sportovní disciplíny. Můj úkol bylo projít 8
čtvercových polí z 28, které mi byly na 10 sekund rozsvíceny a ukázány, poté zhasnuty. Tady
teprve zjistíte, že můžete mít natrénováno sebevíc, ale obrovská nervozita může vše pokazit.
Tentokrát jsem ji porazila, svůj úkol splnila a tím jsem pro družstvo získala zlatou indicii a 15
sekund navíc v balancovníku. Naše výhra v tomto duelu byla rozhodnuta poslední disciplínou,
kdy ani jedno družstvo nesplnilo úkol, ale my celkově získali více bodů, takže vítězství bylo
naše. To byla radost a obrovský úspěch.
Čekalo nás další natáčení, v úterý ráno o půl deváté. Tentokrát to bylo družstvo z Gymnázia
Matyáše Lercha Brno. Přestože jsme věděli, co nás bude čekat, mělo toto dopolední natáčení
samé dramatické chvíle. Hlavně při disciplíně z lanového centra se nám zprvu nedařilo, čekali
jsme propadák. Ale kluci se vzchopili a s naším obrovským překvapením tuto disciplínu
nakonec vyhráli. Jsou dobří, my už viděli prohru a odjezd domů. I já jsem s velkou trémou
úkol opět zvládla. Naše družstvo uhodnutím poslední soutěže to soupeřům pořádně natřelo.
Uhádli pohádkovou postavu, vodníka. Zase výhra, to jsme borci.
V televizi jsme zůstali, protože natáčení dalšího pořadu bylo hned odpoledne. Přijel soupeř
ze Základní školy Mikulov. V tomto duelu byla už vidět nejen obrovská nervozita, ale hlavně
únava. Nepodařily se nám úkoly, které jsme v předcházejících duelech hravě zvládli. I já jsem
úkol nesplnila. Ale to nevadilo, přesto všechno jsme opět rozhodujícím větším počtem bodů
vyhráli, a to už potřetí. Máme hattrick. To je obrovský úspěch. Naše škola se pořádně
zviditelnila. Po natáčení nás řidič pan Šimša dovezl ke škole, kde si rodiče vyzvedli své hodně
unavené, ale slavné děti.
Tak to je moje natáčení v Bludišti. Nervozitu jsem měla ještě i další den jako bych měla
znovu soutěžit. Byl to ale nádherný zážitek na celý život. Moc všem děkuji.
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Vedení školy se rozhodlo soutěžní družstvo ocenit. Nechali jsme pro žáky ušít bludišťáky
a předali je i s poděkováním na vánočním jarmarku.
Fotky z natáčení si můžete prohlédnout na stránkách školy:
www.zsprosimerice.estranky.cz.
Všechny díly můžete zhlédnout také na internetových stránkách České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097253859-bludiste/video/
Na žáky i nás to zanechalo obrovský dojem. Proto jsme se rozhodli písemně poděkovat české
televizi. Zde si můžete přečíst znění dopisu.
Vážení,
chtěli bychom Vám poděkovat za příjemné chvíle strávené ve Vaší společnosti při natáčení
dětského soutěžního pořadu Bludiště. Zvlášť bychom chtěli ocenit laskavost a ochotu celého
štábu, který nám s úsměvem na tváři zpříjemnil natáčecí dny. Poznali jsme, že je Vaše práce
náročná, a proto přejeme všem hodně zdraví, síly a optimismu do dalších natáčecích dnů.
S pozdravem
za tým ZŠ Prosiměřice
Dagmar Mráková, Jana Bezrouková, Petr Urbánek

A zde jsou ohlasy, postřehy a vzkazy některých našich deváťáků:
Moc Vám za vše děkuji, líbilo se mi s Vámi trávit čas a doufám jen, že si to někdy ještě budu
moci zopakovat. Máte můj velký obdiv a respekt.
(Tomáš Weiss)
Chtěl bych Vám moc poděkovat za skvělé dva dny v mém životě. (Dominik Gregor)
Vyhráli jsme celkem třikrát, ale ten balancovník nás vždy porazil. Nejlepší na celém Bludišti
byl asi ten adrenalin mezi námi a protivníkem. Toto se nedá popsat slovy, ale každý si to musí
prožít na vlastní kůži.
(Pavel Grézl)
Chtěl bych moc poděkovat všem v Bludišti. Líbilo se mi, jak se o nás všichni starali. Hlavně
chci poděkovat Dáji, která nám všechno vysvětlovala, pomáhala a povzbuzovala, dále
skvělému moderátorovi Romanovi, na kterého se holky lepily jako mouchy na mucholapku,
dále krásné maskérce a mladé příjemné Míše.
(Martin Čejka)
Všechny Vás moc obdivuji a nechci na nikoho zapomenout, ale stejně největší legrace byla
s moderátorem Romanem a kameramanem Tomem.
(Vendula Kryštofová)
Mockrát Vám děkuji za to, že jsem měla možnost podílet se na natáčení Bludiště. Díky tomu
(Gabriela Františová)
se teď budu na spoustu pořadů dívat jinýma očima.
Musím poděkovat úplně všem – všem kameramanům, moderátorovi Romanovi, paní Dáji za
skvělý přístup, paní prodavačce v bufetu za krásné přívěsky na krk a hlavně panu režisérovi
za jeho příjemné a klidné vystupování. Musí mít skutečně nervy v pořádku.
(Kateřina Juřenová)
Být v České televizi je doživotní zážitek. Hlavně vyřiďte asistentkám týmů, že jsou hodně
hezký.
(Lukáš Dočekal)
Děkuji, protože jste na nás byli všichni velice milí!
(Anežka Marková)
Moc Vás obdivuji. Jste ochotní, milí, příjemní a sympatičtí. Pana moderátora Romana jsme
si všichni moc oblíbili, paní Dája nám se vším pomohla a poradila a pan režisér byl jedním
slovem prostě úžasný !!!
(Lucie Cejpková)
Mě osobně se pan režisér zdál jako bezva chlap, kterého jen tak něco nevytočí. Některé scény
(Radek Šoba)
jsme museli točit několikrát, a přesto nepukl vzteky!
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Největší díky patří paní Dáji, protože se k nám všem mile chovala, děkuji panu režisérovi
Jindřichu Procházkovi za jeho velikou trpělivost, pánům kameramanům, kteří byli skvělí, ale
nejvíce moderátorovi Romanovi, který byl příjemný a kamarádský. Z natáčení pořadu Bludiště
jsem si odnesla celoživotní vzpomínky, na které nezapomenu. Když jsem ty zážitky vyprávěla
doma, byla jsem tak šťastná!
(Romana Červená)
Jsem ráda, že zrovna já jsem měla tu možnost se dostat do ČT. Moc děkuji panu
moderátorovi Romanovi za to, jak řekl, že mám pěkná kukadla! Moc mě to potěšilo! Odvezla
jsem si z natáčení zážitek na celý život a těším se, až to jednou budu vyprávět i svým dětem.
(Eliška Svobodová)
Hlavně bych chtěl poděkovat Vám všem, co se na organizaci pořadu Bludiště podílíte. Jste
skvělý tým a díky Vám řada dětí, bez ohledu na výhru či prohru prožije skvělé chvíle. Naučí
se nové věci, zažijí napínavé okamžiky a jsou součástí úžasné atmosféry. Všichni jsme tam
zažili, jaké to je, bojovat za společnou věc a jaké to je, radovat se ze společných úspěchů a
společně zvládat i neúspěchy. Přeji Vám, aby o tento skvělý pořad byl neustálý zájem a měl
vysokou sledovanost.
(Daniel Schneider)
Jana Bezrouková

TJ SOKOL Prosiměřice
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vás informoval o dění na sportovištích
v Prosiměřicích.
V soutěžní sezoně 2012 – 2013 jsme v mládežnických kategoriích opět docílili úspěchů,
které v okrese Znojmo asi nemají obdoby. Nepodařilo se nám v historických análech najít, aby
jeden venkovský oddíl vyhrál okresní přebor žáků dvakrát po sobě. A našim žákům se to
podařilo. Když k tomu přičteme bezproblémové udržení dorostu v krajské soutěži a 1. místo A
družstva přípravek, tak musí být všem jasné, že naše mládež se výsledkově nemá za co stydět.
Za to je nutné poděkovat všem trenérům a funkcionářům, kteří na hřišti s mládežnickými
družstvy tráví spoustu volného času. Že tyto výsledky nejsou náhodné, je patrné i z postavení
našich družstev v sezoně 2013 – 2014. Dorost svou skupinu krajské soutěže chvíli dokonce
vedl. Po podzimní části je na 6. místě, ale jen čtyři body od prvního. Žáci po odchodu mnoha
opor jsou po podzimu třetí, ale jsou odhodláni se o přebornický titul na jaře ještě poprat. I
když soupeři z Višňové a zejména z Miroslavy jsou letos opravdu velmi dobří. Tradičně nám
dělá radost starší přípravka, která i letos jasně vede svou skupinu přípravek, zároveň také
mladší přípravka, která letos poráží i o dost starší soupeře.

Do soutěžního ročníku 2013 – 2014 jsme opět přihlásili celkem 6 družstev.
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U družstva mužů A, po velmi špatném vstupu do soutěže a nepřesvědčivých výsledcích
v začátku soutěže došlo k výměně trenérů. Za Jožina Šprencla, kterému bych chtěl poděkovat
za obrovské množství práce, kterou u nás odvedl jako trenér dorostu, žáků a pak i mužů,
nastoupil Standa Liška a David Pavlačka. Úkol zůstává stejný. Naučit muže trénovat stejně
intenzivně jako trénují naše mládežnická družstva a co nejdříve postoupit do okresního
přeboru. Letošní odstup od špičky je bodově příliš veliký, ale jiný cíl s ohledem na kvality
družstva mít prostě nelze! Herní i výsledková tvář družstva z konce podzimu, kdy jsme
výrazně porazili družstva z prvních míst tabulky, tomuto názoru dávají za pravdu. Jen
proměňování šancí a velké množství obdržených branek je kazem na výsledkovém hodnocení.
Spokojenost panuje s herním a částečně i výsledkovým projevem B družstva mužů, které si
trenérsky vzal pod svá křídla Rosťa Květoň a herně a morálně družstvo soutěží provedl Jožin
Šprencl.

Foto archiv: Zápas „ŽENATÍ - SVOBODNÍ“ 29.6.2013
Závěrem bych chtěl poděkovat všem příznivcům, kteří nás pravidelně navštěvují a spolu
s námi se těší z úspěchů a smutní nad nezdary. Chtěl bych poděkovat zejména starostovi
Prosiměřic, panu Jiřímu Lukešovi a celému zastupitelstvu, že jsou nám příznivě nakloněni
a pochopili, že děti (i dospělí, kteří si hrají, nezlobí). Věřím, že tuto přízeň oddíl vrací
sportovním vyžitím pro mládež Prosiměřic a okolí a také zpříjemněním víkendových
odpolední pro občany Prosiměřic. Není výjimkou, kdy se jich na fotbalové utkání sejde víc
než stovka.
Výsledky našich družstev je možné najít na internetovém portálu OFS Znojmo.
Na závěr chci popřát všem občanům Prosiměřic vše dobré pro nastávající zimní období,
zdraví, pohodu a vzájemnou lásku v roce 2014.
Mgr. Jiří Mašek, předseda TJ Sokol Prosiměřice
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Společenská kronika

Kulturní akce v roce 2014
So 18.1.
So
1.2.
Pá 14.2.
So 22.2.
Pá 28.2.
Pá
7.3.
So 26.4.
St 30.4.
Pá
9.5.
So 31.5.
So
7.6.
So
5.7.
So 26.7.
30.8.-31.8.
So 27.9.
Pá 31.10.
So 29.11.

Počet obyvatel městyse Prosiměřice
k 31.12.2013 – 801
Narozené děti
Krbálková Kiera
Kenerešová Karolína
Kulhánková Natálie
Novotný Zdeněk
Baráková Klaudie
Kristýna Stuchlíková
Sňatky
Liška Stanislav a Olšanská Jana
Černý Miroslav a Bartesová Pavlína
Bartók Martin a Pikartová Petra
Geba Martin a Buchtová Martina
Zichala Marek a Zlámalová Martina
Polášek Libor a Sládková Michaela
Michalovič Pavel a Hanzlíčková Radka
Portl Josef a Pavelková Markéta
Sochor Jaroslav a Poulová Soňa

PF 2014
V novém roce hodně štěstí, zdraví
a pohody všem občanům
přejí
zaměstnanci Úřadu městyse Prosiměřice
a
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice

Rozloučili jsme se
Šťastný Jan
Jelen Karel
Jelínková Zdenka
Pfeiferová Ludmila
Říhová Marie
Karpíšková Vlasta
Holík Miroslav
Trávníčková Berta
Bořková Karla
Blahynková Marie
Štěpánková Albína
Tuhý Josef

Články, fotky, zajímavosti a připomínky
zasílejte na starosta@prosimerice.cz
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Pracovní doba úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00

Chovatelský ples
Společenský ples
Ples ZŠ Prosiměřice
Masopust
Ples ZŠ Želetice
MDŽ
Rybářské závody
Pálení čarodějnic
Den vítězství
Konference Cesty 2014
Dětský den
Letní rybářské závody
Letní noc
Posvícení
Výstava ovoce a zeleniny
Posezení s občany
Rozsvícení vánočního stromu

12:00 - 16:30
12:00 - 15:00
12:00 - 16:30
12:00 - 15:00
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