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Reflexní prvky nově u škol

Město Proseč ve spolupráci se Sdružením místních samospráv, jehož je
členem, instalovalo reflexní prvky u
školy a školky. Prvky je možné nalepit na oděv, batoh nebo tašku. Cílem
je zvýšení bezpečnosti občanů města a
jejich viditelnosti na silnici a chodníku,
a to především nyní, v období, kdy se
dlouho rozednívá a brzo stmívá.

Slavnostní otevření nové městské sportovní haly

Využívání sportovní haly

V souvislosti s otevřením nové sportovní haly řešíme její využití a budoucí
provoz. Prioritu má škola, dále sportovní spolky ve městě a nyní plánujeme
nabídnout volný čas také organizovaným skupinám sportovců, kteří chtějí
opakovaně v hale sportovat. V případě
zájmu je možné obracet se s žádostí o
pronájem a případnými dotazy přímo
na starostu města (starosta@prosec.cz,
tel. 777119957). Se zájemci bude uzavřena nájemní smlouva, poskytnuty
přístupové karty a také vstup do rezervačního systému sportovní haly.
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Město Proseč dokázalo za tři roky
připravit, zrealizovat a hlavně ufinancovat velmi náročný stavební projekt nové
městské sportovní haly, která byla slavnostně otevřena 27. října 2021. Nová
hala stála celkem 43 milionů korun, na
akci se podařilo získat dotaci ze státního
rozpočtu, prostředků Ministerstva financí
ve výši 20 milionů korun. Rozměry hřiště
jsou 36x18 metrů, v tomto případě se vycházelo z prostorových možností. Věříme,
že nová hala bude vyhovovat potřebám
školy, ale i spolků - vhodná je pro florbal,
fotbal, tenis, nohejbal, volejbal, basketbal
i badminton. Halu se podařilo také certifikovat pro florbal v kategorii IV., tzn. že
je vhodná pro celostátní soutěže.
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Slavnostního otevření se zúčastnilo
velké množství občanů a také hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický a
členové rady Miroslav Krčil a Josef Kozel.
Jedná se o stavbu velkých rozměrů a také
významu pro naše město. Jde především
o dobrou investici do našich dětí, mládeže a podpory sportu ve městě. Tento
úspěšný projekt mohl vzniknout jen díky
plné podpoře všech současných zastupitelů, kteří dobře vnímají současné potřeby
občanů. Za pomoc s projektem si mimořádné díky zaslouží Miloslav Hurych, Jan
Poslušný, Josef Soukal, Roman Češka a
také technický dozor Jan Svoboda.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Výsadba památného stromu Boženky Hartmanové
Ve čtvrtek 28. října 2021, ve státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, jsme si připomněli nejen
všechny padlé v první a druhé světové
válce, ale také jeden smutný osud prosečské dívky Boženky Hartmanové. Na její
počest a trvalou připomínku byl v rámci
společného projektu města Proseč a Českobratrské církve evangelické v Proseči
vysazen v parku na Pasekách památný
dub.
Je až symbolické, že heslo, které používala rodina Hartmanova pro komunikaci
s partyzány bylo: „Pod dubem, za dubem.“

Boženka Hartmanová tragicky zemřela
ve svých 20 letech dne 29. dubna 1945,
jen pár dní před koncem války. Byla to
odvážná dívka, která byla ochotná bojovat
za naši zemi a za náš národ.
Boženka Hartmanová nyní odpočívá na
evangelickém hřbitově v Proseči, její hrob
se stal před několika lety čestným hrobem
města, které se o něho stará a pravidelně
v Den vítězství 8. května a Den vzniku
samostatného československého státu
28. října zde jako projev díků a úcty pokládá květinové dary. Čest její památce.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Kronika města Proseč:

U evangelické rodiny Hartmanovy v Záboří č. 20 nacházeli přístřeší pracovníci odboje,
ukrývající se v ilegalitě. Byl to zejména pplk.
Josef Svatoň z Vysokého Mýta a jeho společník
kpt. Eduard Soška. Ukrývali se u nich také
příslušníci parašutistické skupiny Calcium,
zejména Němčík a Gemrot. Rodina Hartmanova ukrývala ve svém včelíně v Záboří také
vysílačku Milada, se kterou partyzáni komunikovali s Londýnem.
Při zatýkání na konci října 1944 a pátrání po Josefu Svatoňovi gestapo našlo stopu
do Proseče, až do rodiny Hartmanovy. Večer
31. října 1944 se konala u Ladislava Kadlece
v Proseči č. 15 tajná porada vedení Rady tří,
na níž byl přítomný i Josef Svatoň, který byl
jmenován nejvyšším vojenským velitelem
Rady tří po generálu Lužovi, padlém na začátku října u Přibyslavi.

Druhého dne z rána 1. listopadu přijelo gestapo do Proseče. Na dolních Pasekách oblehlo
domek hajného Ehrenbergera č. 4, kde se Josef
Svatoň a Eduard Soška ukrývali. Podařilo se
jim sice z domku uniknout, ale byli gestapem
zastřeleni při útěku k lesu. Janu Hartmanovi,
který tu noc spal u Křemenákových na Ohradě
č. 59, se podařilo uniknout a skrýt se na několik
hodin v komíně Macháčkovy cihelny nad Pastviskem. Také jeho manželka a dcera Boženka
zatím se skryly u Hánělů v Proseči proti hřbitovu a pak, po dramatickém úniku nejdříve k
Jarošovu a pak zpátky přes Pasecký les, vedeni
svým sousedem, mladým učitelem Drahošem,
se nakonec všichni Hartmanovi setkali a našli
útulek ve Věstínku na Moravě u Rovečného v
rodině Dvořákových.

Boženka Hartmanová

Kronika obce Věstínek:

Nevlídný den 29. dubna 1945. Partyzáni
se vrátili pozdě k ránu, promočení, unavení a
nevyspalí. Akce ve Viru se však povedla. Most
byl už podruhé vyhozen do povětří. Teď bude
třeba dat si do pořádku zbraně a připravit
se na poslední boj. Ve výminkářské světničce
Dvořákova domu seděl a po předcházející
akci odpočíval Jan Hartman. Vedle na posteli
seděla Boženka a bokem k ní partyzán Janko
Silný. Čistil a olejoval si pistoli, zatímco Boženka zašívala svetr. Jana Hartmana volá
jeho synovec ven. Jak se zvedá od stolu, vidí,
že Boženka, které se na posteli špatně sedělo, si
jde sednout na jeho místo.
Janko se snažil vyjmout hlaveň, ale jak
měl mastné prsty, vyklouzla mu a narazila
na úderník. Vyšla rána a kulka si našla cestu
přímo do Boženčina srdce. Ještě stačila zavolat
tátu a zmlkla. Navždy. V celém domě nastalo
veliké zděšení. Partyzán Dobiáš okamžitě
zajel na motocyklu pro doktora Plcha do Rovečného a do půl hodiny byli zpátky. Doktor
ohledal dívku a konstatoval již jen smrt.

Po této tragické události vrhal se nešťastný
partyzán Janko do smělých akcí proti Němcům,
kde doufal nalézt smrt a tím i nalézt klid pro
svou zhýralou duši. A to se mu také při jedné
takové přestřelce velmi brzo splnilo.

Tak skončily nešťastnou shodou okolností
dva mladé nadějné životy.
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Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč

V roce 2020 byl po 16 letech dokončen nákladný stavební projekt „Dostavba
pavilonu odborných učeben školy Proseč“
spolufinancovaný z prostředků města a
ze státního rozpočtu, prostředků Ministerstva financí. Díky dokončení stavební
části mohly následně vzniknout v přístavbě školy nové odborné učebny, které
bylo potřeba vybavit. Na vybavení jsme
následně v roce 2020 uspěli s žádostí o
dotaci přes MAS Litomyšlsko z IROPu
(evropských fondů). V rámci projektu
„Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč“, byl pořízen nábytek a veškeré vzdělávací vybavení
pro 3 odborné učebny:
•
odborná učebna cizích jazyků
pro 24 studentů,
•
odborná učebna Fyziky a Chemie pro 30 studentů,
•
odborná učebna Přírodopisu
včetně přírodovědné laboratoře pro 30
studentů.
Primárním cílem projektu byla podpora
odborného vzdělávání a pořízení vybavení
do nových odborných učeben za účelem
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zvýšení kvality vzdělávání ve vztahu k
lepšímu budoucímu uplatnění na trhu
práce v klíčových kompetencích, komunikaci v cizích jazycích a přírodních vědách.
Je to dobrý předpoklad pro absolventy
školy i pro následný výběr dalších stupňů
vzdělávání.
Dotace z IROP činila 1,425 mil. Kč,
celkové náklady na projekt dosáhly 2,151
mil. Kč, rozdíl byl hrazen z rozpočtu
města Proseč.
Na projektu se kromě vedení a zaměstnanců města podíleli také v rámci konzultací a specifikace potřeb pedagogičtí
zaměstnanci základní školy a minulé a
současné vedení školy.
Na dostavbu pavilonu odborných učeben město navázalo ještě dalším projektem „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy
Proseč“, který řeší nový nábytek a technologie pro nově vzniklou učebnu digitálních technologií. Projekt čtvrté učebny se
nyní právě realizuje a bude dokončen do
konce listopadu 2021.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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Exkurze Mikroregionu Lipensko

Dne 17. září 2021 k nám přijela velice milá návštěva. Jednalo se o 40 zástupců Mikroregionu Lipensko. Tento
mikroregion se nachází na jihovýchodě
Olomouckého kraje, v okolí Moravské
brány a je velice podobný našemu Mikroregionu Maštale. Byl také založen roku
2001 a jedná se o dobrovolný svazek 11
obcí. Centrem svazku je nádherné historické město Lipník nad Bečvou. Cílem
návštěvy byla zejména výměna zkušeností
obou regionů.
Výpravu, která dorazila před 8 hodinou,
přivítal starosta města Proseče a zároveň
předseda Mikroregionu Maštale pan Jan
Macháček a ředitelka svazku paní Lucie
Oherová. V zasedací místnosti budovy
bývalé Kary byla představena činnost
našeho svazku a také jeho dlouhodobé
cíle. Poté jsme účastníky rozdělili na dvě
poloviny. Jedna z nich pokračovala do
Muzea dýmek Proseč, kde proběhly ko-

mentované prohlídky v obou částech muzea. Druhá vyrazila na exkurzi do místní
výrobny dýmek firmy BPK Proseč spol.
s r.o. Obě skupiny se následně vyměnily.
Po obědě v restauraci Polanka jsme se
vydali na prohlídku zámeckého areálu v
Nových Hradech, kde nás provedl sám
majitel objektu pan Petr Kučera. Následovala prohlídka skalního obydlí ve Zderazi s průvodcem panem Němečkem. Celodenní společný program byl zakončený
návštěvou rozhledny Borůvky.
Všichni účastníci Mikroregionu Lipensko byli z návštěvy naší oblasti nadšeni.
Pochvalná slova potěšila o to víc, že zněla
z úst starostů a místostarostů obdobně
velkých obcí jako jsou ty naše.
Člověk si mnohdy ani neuvědomuje, v
jak krásném koutu naší země žije. Návštěva „odjinud“ nám to však krásně připomněla.
Krásné dny přeje MM

Informace o Prosečských dýcháncích

V pátek 15. října 2021 se po jeden a půl
roku trvající vynucené přestávce konal
Prosečský dýchánek. Hostem byl Antonín Nekvinda a jeho povídání se týkalo
téměř třiceti let činnosti neziskové organizace Sdružení Neratov. Řeč byla o
četných prospěšných aktivitách tohoto
sdružení, o unikátní rekonstrukci neratovského kostela a o současném životě v
kdysi zcela vysídleném pohraničí. Neratovští provozují vlastní pivovar, ochutnávka jejich piva Prorok byla vítaným
zpestřením programu.
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Kulturní komise města Proseč již připravila další dýchánek na čtvrtek 11. listopadu. Hostem bude známý spisovatel a
novinář Pavel Kosatík, jehož pravidelné
rozhlasové komentáře můžete slyšet
na Českém rozhlase 2. Proto neváhejte
a přijďte si poslechnout tuto výraznou
osobnost české literatury a žurnalistiky,
podobná příležitost se nám v Proseči naskytne jednou za „České století“.
Za Kulturní komisi města Marek Rejent.

TIC Maštale se stalo pátým
nejoblíbenějším informačním
centrem Pardubického kraje
pro letošní rok

V období od 21. 6. 2021 do 31. 8.
2021 probíhalo hlasování v anketě s
názvem Oblíbené informační centrum roku 2021 pořádanou Asociací
turistických informačních center ČR.
Garantem hlasování bylo nakladatelství KAM po Česku, které hodnotilo
platnost zaslaných hlasů.
V Pardubickém kraji se nachází 31
certifikovaných turistických informačních center, která mohla získávat hlasy
od svých návštěvníků. Naše Turistické
informační centrum Maštale se v letošním roce umístilo na krásném 5. místě,
čímž obhájilo loňské umístění. Letos
nám chyběly pouhé 3 hlasy na čtvrtou příčku. Opět jsme ale předběhli
informační centra z mnohem větších
měst, jakými jsou například Pardubice,
Chrudim, Moravská i Česká Třebová,
Skuteč, Luže a Hlinsko. Pořadí prvních deseti nejoblíbenějších informačních center Pardubického kraje naleznete níže.
Všem těm, kteří nám zaslali svůj hlas
ze srdce děkujeme. Považujeme to za
krásnou odměnu naší práce. Jedná se
však také i o velký závazek do příštího
roku.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme
krásné dny.
TIC Maštale

Prvních 10 oblíbených IC:
1)
IC Litomyšl
2)
MIC Svitavy
3)
IC Polička
4)
TIC Vysoké Mýto
5)
TIC Maštale
6)
TIC Ústí nad Orlicí
7)
TIC Pardubice
8)
TIC Skuteč
9)
TIC Žamberk
10) TIC Choceň
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BOROVÁ OPEN 2021 - tenisový turnaj čtyřher

V sobotu 28. srpna 2021 se uskutečnil
další ročník tenisového turnaje čtyřher o
nejlepší dvojici města Proseče. Za deštivého počasí se na kurtech v Borové sešlo
16 různých VIP osobností našeho veřejného života.
Účastníci byli rozlosováni do dvojic a
utkali se každý s každým na jeden set.
Pak již nastal nelítostný boj. Turnaj byl
vyrovnaný takže o vítězi se rozhodovalo
až v posledních zápasech. Pořadí které
není důležité, ale pro úplnost uvádíme:
letošním vítězem se stala dvojice Jiří

Marek a Lukáš Kusý, druzí byli Michal
Vopařil a Adolf Zelenka a třetí Petr Zelenka a Víta Romportl. Všichni účastnící
se rádi tohoto turnaje pravidelně účastní a
již se těší na další ročník.
Závěrem organizátoři děkují všem
účastníkům za účast a předvedené sportovní výkony, všem sponzorům za poskytnuté ceny a městu Proseč za podporu
sportu.
Ing. Roman Češka a Adolf Zelenka

PRODEJ VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
Příjem objednávek do 20. 12. 2021:
➢ Česká Rybná - p. Skala Josef, č.p. 77; tel.:722 789 149
➢ Proseč - prodejna DROPA, p. Mundil Luboš
Prodej se uskuteční 22. 12. 2021:
➢ Česká Rybná
začátek 9:30 hod
➢ Proseč
začátek 10:30 hod
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Junior Sokol Cup 2021 v Pardubicích a velký úspěch pro náš klub!!!

Naše nejmladší družstva vyrazily na
velký předsezonní turnaj do Pardubic.
Mladší žáci se účastnili s dvěma týmy a
čekalo na ně hodně soupeřů z celé České
republiky. A nesmazatelně na turnaji nechali jasnou vlčí stopu.
Ve skupině se naše týmy utkaly postupně s týmy z SSC Semily, SKVinohrady, Sokol Jaroměř, FbK Orlicko-Třebovsko, Sokol Předměřice, Sokoli
Pardubice, Sokol Roveň.
Jednomu týmu se skupina vydařila na
výbornou a svojí skupinu vyhrál. Druhý
tým měl skupinu o něco složitější a kvůli
nemoci jim chytal brankář z našeho nejmladšího týmu (přípravka). I tak se tým
snažil v každém zápase bojovat a získal
spoustu nových zkušeností.
Ve vyřazovací části byli soupeři rozděleni podle výkonu ze základních skupin.
Náš první tým sehrál zápasy o posty nejvyšší a druhý tým hrál zápasy o umístění.
Druhý tým nakonec skončil v druhé
polovině výsledků.
První tým se vydal do boje o medaile,
kdy postupně vyřadil soupeře až do semifinále. Tam narazil na ambiciózní tým
z Přerova a po velkém boji a obětavosti
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našich hráčů tento zápas vyhráli 2:1. Dále
postoupili do finále, ve kterém narazili na
domácí tým Sokoli Pardubice. V tomto
zápase se podařilo vytvořit pěknou kulisu
a za podpory našich rodičů i dorostenců
se mladším žákům podařilo přehrát i domácí tým a celý turnaj vyhrát.
V neděli se na Sokol Cup vydali i naše
dva nejmladší týmy a to přípravka a elévové.
Přípravka přijela na turnaj nasát atmosféru velkého turnaje a posbírat i nové
zkušenosti do svých prvních zápasů. A
můžeme říci, že se všichni snažili a sehráli spoustu krásných zápasů, ve kterých
nám nešlo ani tak o výsledek, ale hlavně o
radost a nové zážitky všech dětí. Z toho
důvodu je přijel povzbudit i náš maskot,
který celou dobu naše, ale i soupeřovi
týmy povzbuzoval.
Elévové sehráli turnaj o 16 týmech opět
z různých koutů České republiky.
Ve skupině narazili na domácí Sokoli
Pardubice, FBC Draci (PRAHA), Česká
lípa, Snipers Třebíč.
Tuto skupinu se našim elévům podařilo vyhrát a postoupit znovu do bojů o
nejvyšší příčky. Svůj další zápas odehráli
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proti týmu Orel Rtyně v Podkrkonoší.
Svého soupeře přehráli a postoupili do
semifinále proti domácímu týmu Sokoli
Pardubice A – tento boj sehráli naši elévové krásný zapas, ve kterém přidali i
řadu branek a postoupili do finále proti
týmu Česká Lípa, se kterým ve skupině
sehráli vyrovnaný zápas. Finále mělo
výbornou kulisu i díky podpoře elévů z
Chrudimi a dalších týmu, kterým náš rodičovský kotel v čele s naším maskotem
fandil celý turnaj. V této atmosféře, kterou by záviděly i některé týmy v superlize,
si náš tým dokráčel pro jasné vítězství a
zisk zlatých medailí.
Na tomto turnaji si všichni odnesli
spoustu nových zážitků a zkušeností. A
nesmazatelně se zapsalo i spousta hráčů a
hráček z Proseče a okolí.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům,
rodičům a partnerům za výbornou reprezentaci klubu a městu Proseč za dobrou
spolupráci těšíme se na znovuotevření
kroužku v Proseči, na kterém spoustu
těchto talentu začínalo. Kroužek začíná
každé pondělí s otevřením nové haly.
Ondřej Laška
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Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech pátek 8. října a v sobotu
9. října 2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Výsledky celorepublikové:
Spolu - 27,79%
ANO - 27,12%
Pir.+STAN - 15,62%
SPD - 9,56%
Volební účast - 65,43%
Výsledky v Proseči:
Spolu - 28,57%
ANO - 26,14%
Pir.+STAN - 16,62%
SPD - 8,31%
KSČM - 5,80%
Volební účast - 68,97%

Nové knihy v knihovně

Beletrie:
Petra Soukupová – Věci, na které nastal čas, Petra Dvořáková – Vrány, Josef Klíma – Šarlatán, Mark Sullivan –
Pod krvavými nebesy, Stefan Ahnhem
– X způsobů smrti, Beth Morrey – Milostný příběh jednoho života, Louise
Boije af Gennäs – Krvavý květ, Caroline Graham – Smrt v převleku, Patricia Harman – Porodní bábou navždy,
Nicola Harrison – Osudové léto
Knihy naučné:
Jiří Fidler – Dějiny československých
legií v datech, Ludvík Plašil – Rekapitulace: Vysočina, Železné hory, Akty,
Island

Knihy pro děti:
Zuzana Pospíšilová – Školní štěně,
Martina Drijverová – Pověsti o zámcích, Anna Vovsová – Zvířata a detektivové, Lucie Šavlíková – Strach má
velké uši, Alois Mikulka – Všelijaká
koukátka, Klára Smolíková – Knihožrouti, Ivana Janišová – Popletený
svět, Irena Hejdová – Nedráždi bráchu bosou nohou, Jan Švrček – Ostrov
kormoránů, Bogdan Trojak – Safíroví
ledňáčci a Glutaman, Zbyněk Černík –
Velká dobrodružství medvěda Nedvěda
a medvídka Mišky, Alice Rossi – Děti
z naší vily

Koutek naší kronikářky:

Historie domu č. p. 97 na prosečském náměstí

Hostinec „Panský dům“ – tak zněl nápis na tabuli zavěšené nad vjezdem do
zájezdní hospody. Visel tam až do roku
1870, kdy ho srazil velký vítr. Hospoda
byla postavena vrchností na zádušním
pozemku v roce 1728. To už existovala
část náměstí a konaly se jarmarky. Vrchnost zpočátku hostinec pronajímala nájemci, který šenkoval lihoviny z panské
palírny, ale později ho prodala. Prvním
majitelem byl Jiří Kulhavý, šenkýř a řezník původem ze Zrnětína na Litomyšlsku. Živnost dobře prosperovala, zvláště
o jarmarcích byla hospoda přeplněna. To
prý padlo hodně „truňku a jitrnic“. Byla
dokonce doba, kdy na „Horničce“, jak
byla hospoda lidově nazývána, měli výsek masa 3 řezníci z rodu Kulhavých.
Tento rod ovládal Horničku až do roku
1902, kdy ji koupil Václav Petr. Nový
majitel přestavěl budovu na jednopatrový dům a hostinec dostal honosnější
název „Zájezdní hostinec Václava Petra
na Horničce“. Začátkem 2. poloviny
19. století zemřel Václav Petr ml., který
neměl potomky a tak sešlá budova hospody přešla do majetku státu. Pohostinské služby v ní provozovalo družstvo
Jednota. Kolem roku 1955 byl provoz zastaven a Jednota zahájila přestavbu celého
objektu na hotel C. Stavební práce prová-
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děli pracovníci Komunálního stavebního
podniku v Poličce. Touto rekonstrukcí
vznikly v přízemí restaurační místnosti,
klubovna a příslušenství, v patře hostinské pokoje a byt pro hoteliéra. Sál měl
být vybudován v nádvoří. Rušné otevření
hotelu a zahájení provozu proběhlo dne 9.
a 10. října 1959. Přestavba si vyžádala náklady 600 tisíc Kč, vnitřní zařízení stálo
200 tisíc Kčs. Po roce 1990 je budova v
rukou soukromého majitele.
Podle prosečské kroniky připravila
Miluše Rejentová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC
Za kulturou i přírodou do Pardubic
jsme se vydali společně se školáky na
konci září. V opravdovém kině Cinema
City jsme si prostřednictvím rodinného
filmu Mazel a tajemství lesa prožili napínavé chvíle mezi lesními skřítky. A že i ve
velkoměstě můžete najít velký kus přírody,
jsme se přesvědčili na vlastní oči. Na nábřeží Závodu míru jsme objímali jeden ze
skupiny památných dubů. Prohlédli jsme
si tři památné japonské jerlíny na Wernerově nábřeží. A na závěr, po procházce
po Třídě míru a letmým seznámením se
s historickými objekty Pardubic, jsme
relaxovali v městském přírodním parku v
Tyršových sadech. I tak si lze užít den ve
velkoměstě.

Co vyprávěl starý dub, aneb Dubínek a Duběnka v lese. S našimi kamarády Aničkou a Honzíkem z knížky Rok
stromů jsme se vypravili za stromovými
skřítky do lesa. Tentokrát jsme hledali a
pozorovali duby, ve kterých bydlí Dubínek a Duběnka. Už umíme odemknout i
zamknout les, víme, co na dubu roste, a
dub podle listů poznáme bezpečně. Také
víme, jak se máme v lese chovat, aby se
stromoví skřítci před námi neschovávali.
Že jste Dubínka a Duběnku nikdy neviděli? Můžete si je prohlédnout na našich
fotografiích z lesa na skolaperalec.cz
Za MŠ Perálec Monika Klofátová
Tajemství lesa, aneb když se les přestěhuje na školní zahradu. Tak by se
dalo nazvat poslední zářijové odpoledne,
které jsme na naší zahradě prožili společně s rodiči. Pro začátek jsme zazpívali
několik písniček o lese a stromech. Následovalo slavnostní otevření nového zahradního domečku. A poté již následovala zábava – zaječí pohybové hry, tvořivé
a pracovní dílničky, ochutnávka dobrot z
lesa, střelba ze vzduchovky, seznámení s
živým lesním zvířátkem a ukázky trofejí
a produktů lesa. Prostě, les se přestěhoval
na naši školní zahradu.
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Září v „Tajemném lese“

Celé září se neslo v duchu adaptace.
Zvykali jsme si na nové kamarády, na
pravidla, na učení i domácí úkoly… A
protože jsme to zvládli na výbornou, na
konci měsíce jsme se odměnili.

Po prodlouženém víkendu jsme měli
zbylé tři dny projektové a místo učebnic si děti nosily do školy jenom penál a
svačinu. Možná Vás teď napadá, není to
ztráta času? Neměly by se děti raději učit?
Naše projektové aktivity jsou sice hravé,
zároveň však vzdělávací, pohybové i tvořivé, stejně jako při výuce.
Ve středu jsme společně s kamarády z
mateřské školy vyrazili do Pardubic. Nejprve jsme se vydali do kina na film Mazel
a tajemství lesa. Skupinka dětí z letního
tábora nás na plátně přenesla do prostředí
krásného lesa plného kouzelných skřítků.
Poté už bylo téma dalších dní jasné - „Tajemný les“. Při procházce městem jsme
porovnávali naši obec a život ve městě.
Hledali jsme střípky zelené přírody ve
městě, což se nám podařilo v povodí
Labe, kde jsme obdivovali staré duby.

Ve čtvrtek jsme zahájili ráno písničkami
o lese a pak načerpané zážitky předchozího dne přenesli na papír. Děti tvořily
lesní skřítky z přírodnin přímo na své fotografické portréty a tvořili na velký formát lesní zátiší.

Nesměla chybět ani generální zkouška
vystoupení s dětmi ze školky. Odpoledne
nás totiž čekalo setkání s rodiči na zahradní podzimní slavnosti, kde děti měly
krátké vystoupení a poté plnily úkoly na
stanovištích.

V pátek jsme se vydali les prozkoumávat do našeho okolí. Na trase 5 km jsme
pro naše děti připravili dvanáct úkolů.
Poznávali jsme listy, stavěli věže z kamínků, měřili jsme stáří a výšku stromů,
zahráli jsme si lesní kimovu hru a stavěli
domečky pro skřítky. Jsme rádi, že nám
vyšlo krásné počasí a že jsme si užili konec září v přírodě i ve městě.

Více o fotografií a informací škole na
www.skolaperalec.cz
Za ZŠ Perálec Bc. Jitka Motyčková
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Sázení cibulek žáků 1. a 9. třídy

ZŠ a MŠ Proseč
Máme za sebou další měsíc, který
byl proložený karanténami většiny
tříd. I tak jsme se ve škole nenudili a
přinášíme Vám pár „školních střípků“.
Ve škole se toho ale děje mnohem
více. Pokud byste měli zájem si o dění
ve škole přečíst více informací, vidět
práce dětí a fotky z akcí, nezapomeňte
si zajistit předplatné časopisu Šotek u
paní učitelky Palovičové (pavlovicova.j@zsprosec.cz).
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Mgr. Romana Pešková

V pátek 15. 10. 2021 se v areálu školy bonů a pamětního listu.
sešli žáci 9. a 1. třídy, aby společně zasaTeď už se jen budeme těšit, až nám zádili cibulky jarních kytiček.
hon na jaře krásně rozkvete.
Nejprve si prvňáčci zkusili splnit úkoly,
Mgr. Lenka Tomášková
které pro ně nachystali deváťáci na jednotlivých stanovištích. Házeli šiškami na
cíl, skládali puzzle, poznávali stromy v
areálu školy, poznávali zvířátka a třídili je
podle toho, zda žijí či nežijí v lese, zopakovali si, jak třídit odpad, a na závěr společně s nejstaršími spolužáky nasázeli cibulky ifeionů. Za splnění každého úkolu
získali obrázky do hrací karty. Na závěr
prvňáčky čekala odměna v podobě bon-

Exkurze do ZOO Praha a do
Botanické zahrady v Praze

Dne 12.10. 2021 se 7. třídy a část
8. tříd zúčastnily exkurze do Prahy. V
Praze nás mile překvapilo slunečné počasí.
Nejdříve jsme navštívili skleníky
Fata Morgana v botanické zahradě a
následně jsme se pěšky přesunuli do
ZOO Praha.
Po zakoupení lístků si žáci samostatně mohli projít jednotlivé pavilony
a načerpat tak informace pro naši další
společnou výuku.
Mgr. Andrea Boháčová
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Zajímavá přednáška

Ve čtvrtek 14. října proběhla v devátém
ročníku zajímavá přednáška o Podkarpatské Rusi. Tato akce se uskutečnila v rámci
výuky českého jazyka, kde jsme probírali
spisovatele Ivana Olbrachta, který si tuto
bývalou část předválečného Československa zamiloval a také navštívil. Koločava
je asi všem známé místo spojené s osudy
Nikoly Šuhaje loupežníka.
Přednášejícím byl nejznámější cyklistický cestovatel z naší školy, pan učitel
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Jan Stodola. Jeho velice poutavé vyprávění zážitků a zajímavostí z této části
dnešní Ukrajiny zaujalo opravdu každého
žáka i přítomné učitele.
Všem posluchačům přiblížil jak historii,
tak současnost této země a zejména Koločavy a okolní krajiny.
Panu učiteli i touto cestou velice děkujeme.					
Mgr. Zdeněk Pecina
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„Rok stromů“ v mateřské škole

Nový školní rok bude věnován projektu “Rok stromů”, který tak volně navazuje na loňský projekt “Kdepak ty ptáčku
hnízdo máš?” Už vloni jsme měli hodně
plánů, ale jak všichni dobře víte, situace
byla taková, jaká byla a tak se nepodařilo
uskutečnit vše, co jsme měli naplánované.
Přesto bylo pěkné, když se nám školka
začala plnit krmítky a budkami, které
jsme pak s dětmi rozvěsili po zahradě MŠ.
Mohli jsme tak pozorovat ptáčky, jak se
u nás zabydlují a vyvádí mladé. Asi nejvíc nás mrzí neuskutečněná “Ptačí stezka”,
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která měla vzniknout za podpory města
Proseč a měla být vyvrcholením celého
projektu. Uvidíme, jak to bude letos, ale
věříme, že si Rok stromů v naší školce náležitě užijeme.
Protože opět máme plány a chtěli bychom v rámci nového projektu zvelebit
naši školní zahradu - doplnit ji o dřevěné
prvky (smyslový chodník, kuchyňka z palet…), tak se na Vás obracíme s prosbou
- pokud byste chtěli a měli zájem nám
pomoci, ať už s materiálem nebo výrobou, kontaktujte paní Pavlu Černou na
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tel: 736 465 423, děkujeme a těšíme se na
spolupráci.
A co jsme dělali v září? Proběhla adaptace nových dětí, učili jsme se nové písničky a básničky, tvořili jsme... a mimo
to jsme v rámci tématu “Strom jako dům”
navštívili zvířátka v Záchranné stanici Pasíčka, vyrazili jsme na výpravu za veverkou Čiperkou, nebo jsme se při tématu
“Co vyprávěl starý dub” dověděli mnoho
zajímavého o dubech.
Za MŠ Proseč Jana Vaňousová
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Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, dechovky ani lidovky
Platba ihned v hotovosti
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz
REALITNÍ KANCELÁŘ
BEZPLATNÉ SLUŽBY
Chcete prodat vaši
nemovitost?

Les, pozemek, byt, dům, chatu,
chalupu, nebo jen odborně,
bezplatně poradit? (přijedeme
k vám)
V rámci Proseče a okolí, dále,
Pardubický kraj, kraj Vysočina
Celá ČR - po individuální dohodě
Volejte, nebo pište na email:

Mob: 728 201 301
galko@adreality.cz
www.adreality.cz
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Adresa stálé pobočky:
Za Okály 404, Proseč u Skutče, 539 44
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Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na

Restaurace U Toulovce si Vás dovoluje pozvat na

SVATOMARTINSKÉ HODY

KANČÍ HODY

ve dnech 12.11. – 14.11. 2021

ve dnech 19.11. - -21.11. 2021

Svatomartinské menu:
husí paštika
husí kaldoun
svatomartinská husa
svatomartinské víno

kančí svíčková
kančí guláš
kanec se šípkovou omáčkou
kančí medajlonky a další kančí speciality

Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149.

Rezervace hlaste u obsluhy restaurace nebo na tel. 721 233 149.
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