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zpravodaj obcí Prosečska                           10/2022

Dotace na vybavení pro hasiče
Proseč získala dotaci ve výší 35 tisíc 

korun od Pardubického kraje na věcné 
vybavení pro jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů. Z této dotace budou poří-
zeny nové zásahové jednovrstvé obleky 
a obuv pro hasiče z JPO V SDH Zá-
boří – Proseč. Celkové náklady budou 
70 tisíc korun, zbývající prostředky 
uhradí město Proseč ze svého rozpočtu.

Karton pro občany zdarma
Vzhledem k nepříznivé situaci s 

ukládáním a likvidací některých druhů 
odpadů a přesunem kartonu do zpo-
platněných komodit rozhodla Rada 
města Proseč, že ukládání kartonu do 
Sběrného dvoru města Proseč bude 
pro občany města Proseč a majitele 
nemovitostí na území města Proseč od 
1. listopadu 2022 opět zdarma. Ná-
klady s tím spojené uhradí město Pro-
seč ze svého rozpočtu. Pro občany z 
okolních obcí, které nemají uzavřenou 
smlouvu s provozovatelem sběrny zů-
stává zpoplatnění kartonu zachováno.

Proseč v knize hradů a zámků
Město Proseč se připojilo k připra-

vované knize České hrady a zámky z 
nebe - 3. díl, která bude věnovaná 
právě hradům a zámkům z našeho 
kraje. Úžasné letecké fotografie bu-
dou doplněny o doprovodné texty v 
češtině a angličtině. V knize najdete 
např. zámky Nové Hrady a Litomyšl 
nebo hrady Rychmburk, Košumberk, 
Svojanov a Kunětická hora. Jedna část 
je věnovaná také našemu městu. Tato 
pěkná kniha by měla být v prodeji na 
Městském úřadě Proseč do Vánoc.

Proseč si zvolila vedení města na další 4 roky
V neděli 16. října 2022 v 17 hodin pro-

běhlo v Městském společenském centru 
Sokolovna ustavující zasedání Zastupi-
telstva města Proseč. Starostou byl na 
další čtyřleté období zvolen Ing. Jan Ma-
cháček, místostarostou Miloslav Hurych. 

Radními se mimo starosty a místosta-
rosty stali Jan Poslušný, Mgr. Romana 
Pešková a Josef Soukal, DiS. Předsedou 
Finančního výboru byl zvolen Jaroslav 
Šlégr a předsedkyní Kontrolního výboru 
Mgr. Kristýna Řebíčková.                   red

Virtuální prohlídka města Proseč
Město Proseč využilo služeb partnera firmy 

Google a nechalo v rámci fotografování okolí 
Proseče udělat letecké snímky a s tím spojenou 
také virtuální prohlídku města, která je umís-
těna na webových stránkách města. Podívat se 
můžete na náměstí, do Muzea dýmek, do areálu 
základní školy, k nové městské sportovní hale, k 
Sokolovně nebo do parku Gen. Svatoně a kpt. 
Sošky na Paseky. V následujících letech chceme 
přidávat další nové lokality.                            red
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Přesun a změna otevírací doby TIC Maštale
Od 1. 11. 2022 se mění otevírací doba 

Turistického informačního centra Maš-
tale. Od pondělí do pátku je otevřeno 
od 08:00 do 16:00 s polední pauzou od 
12:00 do 12:30. O víkendu nás budete 
moci navštívit pouze v sobotu od 9:00 do 

12:00. Přes zimní měsíce je centrum pře-
sunuto z Muzea dýmek na adresu Borská 
125, kde je sídlo Mikroregionu Maštale.

Přejeme vám příjemné podzimní dny a 
těšíme se na vaši návštěvu.

Mikroregion Maštale a TIC Maštale

Kalendář Mikroregionu 
Maštale je v prodeji

Kalendář Mikroregionu Maštale na 
rok 2023 je již v prodeji. Obsahuje 
nádherné fotografie mikroregionu, 
turisticky zajímavých míst i objektů, 
možnost psaní poznámek po jednotli-
vých hodinách. 

Zakoupit si ho můžete v Turistic-
kém informačním centru v Proseči 
na adrese Borská 125 a v prodejně u 
Mundilů na náměstí. Cena kalendáře 
je 95 Kč. Nečekejte s nákupem do 
konce roku - počet kalendářů je ome-
zený.

Mikroregion Maštale

V sobotu 8. října Stará evangelická 
škola doslova praskala ve švech. Sešlo se 
tu kolem padesáti diváků a bylo jim dáno 
zhlédnouti původní loutkovou hru - Jo-
han doktor Faust - unikátní rekonstrukci 
představení z druhé půli 19. století, v po-
dání umělecké skupiny Handa Gote.

Faustovská látka se dočkala mnoha 
zpracování literárních i divadelních a byla 
velmi populární zejména ve střední Ev-
ropě, Anglii, Francii či Itálii. Nejznámější 
je monumentální hra německého autora 
Johana Wolfganga Goetha. Svébytným 
scénickým zpracováním příběhu o dok-
toru Faustovi jsou hry lidových loutkářů. 
Kočovní loutkáři hrávali zpaměti a tak 
vznikla řada variant.

U nás se hrál kompletní text, jenž se-
psal prof. Dr. Jindřich Veselý podle 
Fausta Antonína Lagrona, včetně obrazů 
jako je  krucifixová scéna (Faust přinutí 
Mefistofela, aby mu vymaloval obraz 
ukřižovaného Ježíše, a pak se před ním 
modlí) a  vartovačka (dva venkovani mají 

Fausta ohlídat před čertem. Nepořídí a 
ještě dostanou výprask).

Hra  byla poctivě nastudována typic-
kým hlasovým projevem tehdejších herců, 
tzv. Pimprláčtinou.

Velké marionety, byly nově vyrobeny 
dobovými technologiemi podle původ-
ních figur tradičních loutkářských rodů 
Karfiolů, Maiznerů a Nováků Františkem 
Antonínem Skálou.

Umělecká skupina Handa Gote re-
search & development pracuje od roku 
2005 na pomezí divadla, současného 
tance, hudby, performance, vizuálního a 
konceptuálního umění

Ve všech svých pracích využívají krea-
tivním způsobem technologie a tak to jak 
staré, tak ty nejmodernější.

Hru nám s velkým nasazením zahráli: 
Tomáš Procházka, Jan Dörner a Vero-
nika Švábová. Na bezpečnost  při nezbyt-
ných pyrotechnických efektech dohlížel 
hasič zájezdu Michael Měřička.

Toto představení bylo z důvodů pande-
mické situace v roce 2021 a ještě jednou v 
dubnu  roku 2022 odloženo. Nakonec se 
však milovníci dřevěného herectva a tra-
dice přece dočkali! Bravo!

Za kulturní komisi
Josef Sodomka
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BPK, spol. s r.o. – výroba dýmek 
přijme zaměstnance na pozici: 
PRACOVNÍK DO VÝROBY

Bližší informace budou podány na adrese:
BPK, spol. s r.o., Podměstská 192, Proseč 539 44

tel.: 777329689
e-mail: jiri.dittrich@bpkprosec.cz

 

Prosečské zvony
Prosečské zvony
světu žalují
prosečští chasníci
na vojnu rukují

Do tej války rukují
chudí i bohatí
kolik se asi z nich
domů nenavrátí

Můj milý Bože
opatruj milého
aby se navrátil
do domu rodného
(neznámý autor)

Na počátku 17. století, přešlo novohrad-
ské panství do majetku katolického rodu 
Trautsohnů. Trautsohnové kostel rozšířili 
a darovali mu nový, dodnes zachovaný 
zvon.  

Ve věnci zvonu je nápis „Chvalte rána 
na cimbálích dobře znějících chvalte ho na 
cimbálích k utěšení všeliký duch chvalte hos-
podina v niem“.

Pro upřesnění uvádím, že „cimbály“ jsou 
myšleny varhanní rejstříky. Nikoliv hu-
dební nástroj.

Zvon má 1. hlavu, 2. korunu, 3. čepec, 4. 
rameno, 5. krk, 6. lem, 7. věnec, 8. ústa, 9. 
šlak neboli srdce, 10. věnec.

Určitě se vám vybaví lidové rčení „Tre-
fil ho šlak.“ Nebo „Aby tě šlak trefil!“ tady 
máte odůvodnění.

Některé velké kostely, měly až pět 
zvonů. Byly to Poledník, Dominik, Štur-
movák, Klampáč a Umíráček.

Poledník oznamoval poledne, Domi-
nik svolával  věřící na mši, Šturmovák byl 
ohlašovatel požáru nebo jiné pohromy, 
Klampáčem se zvonilo klekání a Umíráček 
nemusím vysvětlovat.

Zvony byly vlastně sdělovacími pro-
středky. Zvoník musel být dobrý muzikant, 
znalý rytmu. Tak se nechalo poznat, kdo 
umřel a jaké bylo jeho společenské posta-
vení. 

Existovala pro zvoníky taková slovní po-
učka. Když byl chudý, zvonilo se „nic neměl, 
nic neměl“, Bohatému pak „pole louky dům, 
pole louky dům“. Pokud byl nebožtík dlou-
hodobě nemocný, tak „umřel nechtěl musel, 
umřel nechtěl musel“.

A když se někdo upil k smrti, zvonili mu 
„už ho nesou, už ho nesou, už ho víckrát ne-
povedou“. Pamětníci si jistě vzpomenou na 
márnice se zvoničkou. Když přicházel prů-
vod, zvonilo se „vítám tě, vítám tě“. A při 
zasypávání „šup tam s ním, šup tam s ním“.

Je i několik druhů úmrtního zvonění. 
Hodinka, (zvoní se hned po smrti). Hra-
na,(v poledne po úmrtí). Praepuls, (svo-
lává lidi k pohřbu) a Doprovod (během 
pohřbu). Odvozeno od staročeského slova 
doprovoda. Až uslyšíte o Velikonocích ko-
ledu „Hody, hody doprovody!“ Tak je to 
vzpomínka na mrtvé.

Prosečský kostel měl čtyři zvony. Již 
zmíněný dar Trautsohnů, který je vysoký 
jeden metr a váží 780 kilo. Druhý byl po-
ledník s výškou 0,73m, s reliéfem sv. Mi-
kuláše k jihu a na sever reliéf krucifixu a 
Panenky Marie s nápisem „Za panování 
její hraběcí milosti Jana Antonína Hraběte z 
Harbuval a Chamare Pána na Nových Hra-

dech a Potsstegne“ (Potštejně).
Byl ulit v roce 1513, puknul a byl opra-

ven v roce 1785. Třetí zvon byl umíráček z 
roku 1862. Starý zvon dle faráře Antonína 
Rayma, byl prý za tmavé noci z věže ukra-
den i s provazem v roce 1841.

Čtvrtým zvonem byl sanktusník s ná-
pisem „Verbum Domini Manet Inaternum“.  
Přeloženo „Slovo Hospodina zůstává na 
věky“.   

V roce 1917 byly poledník a umíráček 
sneseny, na místě rozbity a odvezeny pro 
válečné účely. Během První světové války 
jich tak zmizelo 5400.Ve Druhé světové 
válce bylo odvezeno 12 000. Tedy ukra-
deno. To, že se zvony kradly, dokazuje 
záznam o krádeži z počátku 19. století, 
které se dopustil loupežník Kovařík v Ža-
bonosech u Kolína. V novodobé historii je 
známa krádež zvonu v roce 1999 v Krás-
ném Březně. Zvon z roku 1610 byl vyho-
zen z okna věže a střepy byly prodány do 
sběrných surovin. Dostali za něj 5 300 Kč. 
Vyčíslená hodnota zvonu byla 750 000!

Až tedy uslyšíte prosečský zvon, vzpo-
meňte na jeho historii s přáním aby nám 
byl zachován a oznamoval samé dobré 
zprávy. A vše špatné ať trefí šlak!

Svatopluk Václav Vobejda                                     
(použité materiály – Wikipedie, Prosečská 

kronika A. Trkala)

DATANET Computers s.r.o.
přijme zaměstnance na pozici: 

TECHNIK, SERVIS INTERNETU

Nástup možný ihned.
Bližší informace:

tel.: 777 119 956 (Zdeněk Tmej)
e-mail: tmej@idatanet.eu
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Výroční taneční hodina se skupinou MitriX
V pátek 23. září 2022 se v Městské 

sportovní hale uskutečnila oslava taneční 
skupiny MitriX, která v letošním roce 
slaví 15 let od svého založení. Akce byla 
určena pro všechny současné i minulé ta-
nečnice, rodiče a ostatní fanoušky. Krátké 
uvítaní všech přítomných bylo doplněno 
o poděkování všem těm, kteří se zaslou-
žili o vznik i současnou podobu taneční 
skupiny. 

Po oficiálním úvodu byly připraveny 
společné tanečky, opičí dráha, zábavné 
hry, fotokoutek, prezentace historie Mi-

triXu a prodej hřebenů a klíčenek s naším 
logem, které byly k této příležitosti vyro-
beny. 

Doufáme, že jste si společně s námi 
užili krásné chvíle. Přikládáme krátké 
shrnutí naší historie a fotografie, jak ty 
historické, tak z průběhu oslavného od-
poledne. Děkujeme všem těm, kteří na 
výroční taneční hodinu zavítali a těšíme 
se na další vystoupení, které pro vás již 
nyní s chutí připravujeme. Uskuteční se 
na Hvězdném adventu v Proseči a my se 
už moc těšíme.
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Historie taneční skupiny MitriX
Základní kámen naší taneční skupině 

položila paní Lída Češková, která při ZŠ 
Proseč vedla hodiny aerobiku. V návaz-
nosti na ně byla v roce 2007 založena ta-
neční skupina, která měla 4 členky – Niki, 
Míšu, Ivu a Vandu. Scházely jsme se v tě-
locvičně ZŠ a od počátku vystupovaly na 
závodech Cyklo Maštale. 

Postupem času přibývalo nových členů. 
Proto byly od roku 2010 vytvořeny dvě 
taneční skupiny. První z nich se stále 
skládala z vedoucích (Niki, Míši, Ivči a 
Janči) a druhá z našich svěřenkyň. Ofi-
ciální název „MitriX“ vznikl v roce 2012, 
kdy se k nám přidala nová vedoucí Ráďa. 
Od září 2013 se naše tréninky přesunuly 
do místní Orlovny. Zde na nás čekala 
nová zrcadla a další dary od našeho spon-
zora Honzy Poslušného. Mockrát děku-
jeme za veškerou finanční podporu! Ta-
nečnic stále přibývalo, a proto bylo nutné, 

vytvořit další skupinu. Všechny skupiny 
pak v tomto roce prvně vystupovaly na 
Dni řemesel v Proseči. V roce 2014 se na 
závodech Cyklo Maštale konalo poslední 
vystoupení vedoucích. Od září tohoto 
roku pokračovaly 3 taneční skupiny svě-
řenkyň pod dohledem 2 vedoucích (Nikči 
a Míši). K již tradičním vystoupením při-
byly také speciální vánoční hodiny. 

V záři 2018 se k nám přidala nová tre-
nérka Péťa a o pár týdnů později i Káťa. 
Naše taneční skupina nově vystupovala 
na Hvězdném adventu v Proseči, což nás 
přimělo nacvičit speciální Vánoční se-
stavy. Novinkou roku 2019 bylo vystou-
pení na Zahájení Litomyšlské lázeňské 
sezóny. O rok později nás čekalo první 
vystoupení na dětském karnevalu i večer-
ním plese ve Zderazi. 

Rok 2021 přinesl velkou změnu v po-
době zkušebního prostředí, kdy byly po 

domluvě s městem Proseč přesunuty naše 
tréninky do Městské sportovní haly. Moc 
děkujeme za vstřícné jednání a podporu 
města Proseč v čele s panem starostou 
Janem Macháčkem. V roce 2022 nás 
vzala pod svá křídla ZŠ a MŠ Proseč, a 
my jsme tak opět školním kroužkem. Za 
tento vstřícný krok moc děkujeme paní 
ředitelce Romaně Peškové. 

Od kroužku pro 4 tanečnice se za zmí-
něných 15 let zvýšil počet našich členů 
na cca 50. Nejsme kroužkem výběrovým. 
Tančíme pro radost a snažíme se v dětech 
probudit radost z pohybu a týmového du-
cha. Tanečnicím se věnujeme, jak nejlépe 
dovedeme, a to ve svém volném čase. Od-
měnou nám je jejich radost a radost vás 
všech, kteří naše vystoupení po léta sledu-
jete a fandíte nám. 

Děkujeme za vaši přízeň. N+M+P+K
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Vítání občánků
V sobotu 8. října 2022 byli přivítány do 

našeho města noví občánci Proseče za rok 
2022. Celkem bylo pozváno 11 dětí a je-
jich rodičů, aby se této naší malé slavnosti 
zúčastnili.

V Proseči žijí ale i rodiny, které zde 
nejsou trvale přihlášeny a jejich děti jsou 
tedy vedeny na adrese maminky. Proto o 
nich naše evidence nic neví. Pokud bu-
dete mít zájem o přivítání vašich dětí do 
našeho města, stačí se přihlásit na matrice 
na našem úřadu a při dalším vítání budou 
vaše děti také přivítány.

Stanislava Češková, matrikářka
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Grafický manuál

ZŠ a MŠ Proseč

Pěšky do školy
je kampaň, která díky zapojení dětí, 

rodičů i zaměstnanců školy zvýší mo-
tivaci dopravovat se do školy pěšky, 
na kole nebo na koloběžce. Žáci mezi 
sebou soutěžili v týmech po jednotli-
vých třídách po dobu pěti pracovních 
dní. Jejich cílem bylo nasbírat společně 
s pedagogy co nejvíce bodů za cesto-
vání do školy bez použití motorového 
vozidla. Naše škola se do této kampaně 
zapojila ve dnech 16. – 22. 9.

Tradiční Hrošiáda
Dne 27. září se naši žáci zúčastnili 

Hrošiády v Hrochově Týnci. Sportovci 
soutěžili v těchto disciplínách: běh na 
60m, skok do dálky, hod kriketovým míč-
kem (chlapci granátem) a štafetě 4x50m.

Celé sportovní dopoledne nás už skoro 
tradičně provázelo nepříznivé počasí, 
které bohužel mělo vliv i na naše výkony. 
I přes sportovní nezdary jsme si celou akci 

všichni užili. Družstvo mladších žáků se 
oproti jarnímu kolu o jednu příčku zlep-
šilo a skončilo na 6. místě. Družstvu star-
ších žáků se tolik nedařilo a umístilo se na 
8. místě.

Všem žákům děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy a těšíme se na další spor-
tovní akce.

Ocenění pro koumáky
V minulém školním roce se mladší 

kroužek Koumáků zapojil do soutěže Ze-
lený ParDoubek, který v vyhlásil soutěž 
na téma Plýtvání potravinami. V rámci 
kroužku jsme si povídali o plýtvání po-
travinami doma i ve škole. Vysvětlovali 
jsme si rozdíl pojmu  spotřebujte do... a 
minimální trvanlivost. Zkoušeli jsme te-
oreticky vařit ze zbytků v ledničce před 
odjezdem na dovolenou.  Děti také tý-

den sledovaly, kolik potravin vyhodí 
doma. Vše pak zaznamenaly na poster, 
který společně vytvořily. Vyhlášení sou-
těže proběhlo 5.10. 2022 na Konferenci 
EVVO v Litomyšli, kde byl náš projekt 
oceněn. Získali jsme poukaz 2000,- Kč 
na environmentální programy. Moc všem 

„koumákům“ gratulujeme a těšíme se na 
další společné bádání!
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Na skok do Prahy
Žáci sedmých a osmých tříd se ve 

štředu 21.9. zúčastnili exkurze do 
Prahy, kde navštívili ZOO a Botanic-
kou zahradu.

Účast našich žáků na turnaji pořádaným Fotbalovou asociací ČR
Dne 12.10.2022 se chlapci z druhého 

stupně zúčastnili fotbalového turnaje s 
názvem Grassroots, pořádaný Fotbalovou 
asociací České republiky. Na turnaj jsme 
se vydali do Litomyšle na umělou trávu, 
kde nás čekali soupeři ZŠ Polička a ZŠ 
Sebranice/Lubná.

V prvním utkání jsme se utkali s druž-
stvem Poličky. Vstup do zápasu se nám 
dařil, chlapci plnili herní pokyny a začal 
náš tlak na soupeřovu branku. Jen nám 
chyběla trocha štěstí, protože v desáté mi-
nutě si Prášek (9.B) dravě našel balón a 
vypustil nádhernou střelu, která bohužel 
orazítkovala jen horní konstrukci branky. 
Těsně před prvním poločasem jsme zavi-

nili pokutový kop, který soupeř potrestal. 
Poločas tak skončil 1:0 pro ZŠ Polička. V 
druhém Poločase jsme měli dost příle-
žitostí, které jsme neproměnili, a tak se 
skóre neměnilo.

Druhé utkání se neslo v podobném 
duchu. Velký tlak a šance převažovaly na 
naší straně, ale né a ne najít střelce. Sou-
peř zahrozil z přečíslení a dal jediný gól 
utkání. Konečný výsledek tedy dopadl 1:0 
pro ZŠ Sebranice/Lubná.

V obou zápasech se na středu hřiště 
blýskal Fridrich (8.B), který svou tech-
nikou obcházel hráče a rozdával přesné 
přihrávky spoluhráčům. Byl vyhlášen jako 
nejlepší hráč turnaje.

Po stopách K. H. Borovského
V úterý 4.10. vyrazili žáci 8. tříd v 

rámci projektu Po stopách K. H. Borov-
ského na exkurzi. Navštívili rodný dům 
K.H. Borovského v Havlíčkově Borové 
a Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

Protože součástí projektu jsou i témata z 
jiných oblastí - dějepisu a ochrany člo-
věka za mimořádných událostí, navštívili 
i Muzeum hasičského hnutí v Přibyslavi a 
Žižkovu mohylu u Přibyslavi.

Kráska a zvíře
V pátek 14.10. se deváťáci vypravili 

do Národního divadla. Příběh dívky, 
která se dokáže zamilovat do netvora 
a která vnímá víc jeho nitro než – na 
první pohled – odpudivou tělesnou 
schránku, žáky zaujal a velice si před-
stavení užili.
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MŠ Proseč informuje...

Návštěva městské knihovny
Koncem září postupně všechny naše 

třídy navštívily městskou knihovnu v 
Proseči. Teta knihovnice, paní Rejentová 
dětem přečetla příběh z knihy Mlsný je-
žek Toník. Pohádka i následné prohlížení 
připravených dětských knih se dětem moc 
líbilo a už teď se těší na další návštěvu. 

Každá třída má svůj strom
V rámci našeho celoročního projektu 

Stromečku, stromečku, kdo v tobě pře-
bývá si každá třída zvolila svůj strom, 
který bude pozorovat po celý rok. Vší-
mat si budeme především změn, kterými 
stromy prochází vlivem střídání ročních 
období, ale také zda jsou domovem pro 
některé živočichy. Berušky tak budou po-
zorovat dub, Motýlci ořech a Včeličky si 
zvolily kaštan.

První podzimní den u Včeliček
První podzimní den přišly Včeličky 

ustrojené v podzimních barvách a v růz-
norodých podzimních kostýmech, které 
jsme si řádně prohlédli v nezbytné pro-
menádě. Užili jsme si tanečky i luštění 
vzkazů od pomocníků skřítka Podzim-
níčka i jeho následnou stezku.

Stezka skřítka Podzimníčka
Naší školku také navštívil skřítek Pod-

zimníček, který pro všechny děti připravil 
podzimní stezku plnou zábavných úkolů. 

Protože se dětem stezka moc líbila, roz-
hodli jsme se stezku ponechat na svém 
místě ještě několik dní, aby si ji mohly 
děti projít znovu třeba se svými rodiči a 
pochlubit se jim, co už všechno vědí o 
podzimu. Moc nás potěšily reakce těch, 
kteří se vydali na stezku znovu i těch, 
kteří se o ni dozvěděli z našich faceboo-
kových stránek.

Podzim v družině
Krásné a přívětivé počasí nás často 

láká ven. Užíváme odpoledne plné slu-
níčka na školní zahradě, kde si hrajeme 
a také sbíráme inspiraci k podzimnímu 
tvoření.  

Všechny aktuality, články a fotografie 
najdete na našem webu zsprosec.cz 

Můžete nás sledovat i na facebooku.
Za ZŠ Proseč

Ludmila Dostálová Řebíčková
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Na skok v první třídě
V době, kdy ve školce nešel elektrický 

proud, a dětí zde bylo jen pár. Dvě paní 
učitelky dostaly speciální náhradní práci. 
A to, zaskočit za nemocnou paní učitelku 
v první třídě. Setkání s prvňáčky bylo ra-
dostné a velmi milé. Děti se nám pochlu-
bily, co všechno se už ve škole naučily. Co 
zajímavého za tu dobu, co jsme se nevi-
děli, zažily a zavzpomínali jsme si spolu 
také na školku. Náš dopolední program 
jsme zakončili vycházkou, pěkně jako ve 
školce. Řádně provětraní a hladoví jsme 
se vrátili rovnou k obědu. Máme radost, 
že na nás děti ještě nezapomněly a že se 
jim ve škole líbí.

Zrakový screening
Dne 7.10. proběhl ve školce zrakový 

screening. Jedná se o preventivní vyšet-
ření zraku, které dokáže odhalit zrakové 
vady u dětí již v časném věku. Zájemcům 
toto vyšetření plně hradila firma Ergotep 
Proseč a tímto jim chceme ještě jednou 
moc poděkovat.

Děti nás baví…
Děti sbírají žaludy pod stromem a paní 

učitelka se ptá: ,,Jak se jmenuje strom, na 
kterém rostou žaludy?” Chlapeček odpoví: 

“Žaludek.”
Děti sbírají houby v lese a najednou 

jedna holčička zavolá: ,,Paní učitelko, tahle 
muchomůrka je ožralá.”

Jeden chlapeček stále dokola opakuje: 
,,O mein gott.” Druhý se ho ptá: ,,Co to po-
řád říkáš?” Chlapec mu odpoví: ,,No, jako, 
že je to hustý, ne?”

Za MŠ Proseč
Jana Vaňousová

Oční vady u malých dětí odhalí včas preventivní screening zraku
 Již dvanáctým rokem daruje dětem 

Ergotep CSR Institut, obecně pro-
spěšná společnost celkem 

11 400, - Kč na preventivní scree-
ningové vyšetření zraku. Speciálním 
bezkontaktním přístrojem PlusOptix 
se měří dioptrie očí (refrakce), rohov-
kové reflexy, velikost zornic, odhalení 
dětských zrakových vad jako je tupozra-
kost, šilhání a astigmatismus. Výhodou 
přístroje je velmi rychlé, bezbolestné 
a komplexní vyšetření obou oči najed-
nou v rámci jednoho měření. Rodiče 

se z výsledku dozví, zda má dítě zrak v 
pořádku nebo je nutné absolvovat kom-
plexní vyšetření zraku. 

 
V MŠ Proseč a MŠ Perálec bylo 7. 10. 

2022 vyšetřeno 57 dětí. Na základě vý-
sledku měření bylo celkem pěti dětem 
dáno doporučení na případné kom-
plexní vyšetření dětského zraku za úče-
lem potvrzení výsledku, zjištění podstaty 
problému a stanovení následné léčby.

Tým Ergotep CSR Institut, o. p. s.

Skřítci Podzimníčci u Motýlků
Děti z Motýlkové třídy dostaly za 

úkol společně s rodiči doma vytvořit své 
skřítky Podzimníčky. Netrvalo dlouho a 
školka se zaplnila krásnými a nápaditými 
výtvory skřítků.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Nový školní rok v mateřské 
škole… s novými dětmi jsme se přiví-
tali hned 1. září s veselou a s úsměvem. 
Nové prostředí a spousta hraček zabavilo 
během prvních dnů i největší stýskálky. 
Hned v dalším týdnu jsme zahájili naše 
tradiční narozeninové oslavy a užili si na-
rozeniny prázdninových dětí. 

Letošní školní rok tematicky volně na-
vazuje na loňský Rok stromů, pro letošek 
s názvem Z lesa do pralesa, aneb rok s 
opičkou Žofkou. Proto je naše školka od 
prvních dnů plná exotických zvířátek – 
plyšových, gumových, obrázkových, her, 
skládaček a jiného. A také proto jsme se 
již nyní v říjnu vydali na náš první škol-
kový výlet za exotikou na ranč Bítovany. 

Ne jenom exotická zvířátka nás budou 
provázet školním rokem. Žofka je spra-
vedlivá a jako ředitelka ZOO to nemá vů-
bec jednoduché. A tak jsme si s ní hned 
v začátku zopakovali pravidla společného 
soužití ve školce, aby nám tu všem dobře 
bylo a aby se nám tu nic zlého nestalo. 
S Žofkou se budeme po celý rok hýbat 
v projektu „Cvičíme se zvířátky“.  A co 
Žofka z pralesa a ze ZOO nezná, to ji u 
nás ve školce naučíme. Teď na podzim 
třeba všechno o jablíčku v našem jablíč-
kohraní a Jablíčkobraní. Na Jablíčkobraní 
jsme pozvali na školní zahradu i rodiče s 
jejich vlastními jablkovými dobrotami. A 
nechyběl ani tradiční zápis do Perálecké 
knihy rekordů tentokrát o nejtěžší jablko. 

Za MŠ Perálec Monika Klofátová

Začátek roku v základní škole Perálec
Parkour

26.9. Děti ze ZŠ měly možnost vy-
zkoušet si dovednost zvanou parkour. 
Pod vedením zkušeného parkouristy si 
vyzkoušely, jak bezpečně padat a přede-
jít tak úrazu. Děti byly nadšené, protože 
měly možnost vyzkoušet si i jiné prvky 
spojené s tímto sportem. Byl to oprav-
dový zážitek.

Bítovany
6.10. se v ZŠ i MŠ uskutečnil projek-

tový den k našemu celoročnímu tématu 
„ Z lesa do pralesa.“ V rámci projektu se 
děti vydaly autobusem na výlet za exo-
tikou do Bítovan, kde mohli pozorovat 
exotická, ale i domácí zvířata a rozšířit si 
tak své vědomosti o zvířatech.
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Největším „tahákem“ byl výběh s ko-
zami, které si mohly nakrmit. Velký 
úspěch měl i gibon a jeho houkání.

Ukázková hodina tělocviku
13.10. proběhla v sále ukázková hodina 

tělesné výchovy pod vedením lektora Jana 
Uhlíře z organizace GTM OFS Chru-
dim, děti si zahrály spoustu nových her a 
byly pochválené jak jsou velmi šikovné.

Jablíčkobraní
13.10. se uskutečnila zahradní slavnost 

na téma „Jabko“ , děti si připravily pro ro-
diče představení, kde zazpívaly a zarecito-
vali na toto téma a poté se mohly rozběh-
nout k zábavným soutěžím jako koulení 
jablíček, vyrábění jablíčka z jeřabinek a 
jablíčkovou berušku. Do peralecké knihy 
rekordů byla zapsána i soutěž o největší 
jablko, které vážilo 382g. Na slavnosti si 
děti mohly ochutnat i jablíčko pečené na 
ohni.

Děkujeme rodičům za krásné jablíč-
kové občerstvení.  

V dalším vydání se opět těší
ZŠ a MŠ PERÁLEC

Nové knihy v Městské 
knihovně Proseč 

Beletrie:
Vladimír Vondruška – Ďáblova 

čísla, Petra Klabouchová – Prameny 
Vltavy, František Kotleta – Ve stínu 
apokalypsy, Jana Pronská – Ku-
mánská princezna, Lenka Lanczová 

– Těžká noc, Shari Lapena – Ne-
příliš šťastná rodina, Louise Penny 

– Oživlý kámen, Hakan Östlundh – 
Falešný prorok, Charlie Gallagher – 
Zabije tě, Allen Eskens – V cizí kůži, 
Amber Cowie – Pád do hlubin, Leah 
Montgomery – Hned vedle, Ho-
ward Fast – Přistěhovalci, Takashi 
Matsuoka – Stmívání nad sakurami, 
Siegfrid Obermeier – Caligula: hro-
zivý bůh, Becky Masterman - Běsni 
a zuř, Carol Mason – Tajnosti vda-
ných žen, Iny Lorentz – Vzpurná, 
Valerie Bowman – Lokaj a já, Dani-
elle Steel – Štěstí v neštěstí 
Naučná literatura:

Tomáš Etzler – Novinářem v Číně, 
Jaroslav Hubený – Krounská čítanka, 
Heather Dune Macadam – 999: 
Příběh žen z prvního transportu do 
Osvětimi, Felix Krumlowský - Utut-
lané dějiny aneb Záhady slavných 
postav naší historie, Friedrich Wei-
ssensteiner – Nebe lásky, peklo man-
želství
Knihy pro děti:

Daniela Krolupperová – Labutí 
dům, Martina Drijverová – Holky a 
kluci pořád zlobí, Evelína Koubová 

– Honem, ať už jedem, Marek Ba-
roš – Pohádky ze skládky, Daniela 
Krolupperová – Jak kouzlo do houslí 
vklouzlo



 Prosečský zpravodaj 10/2022 str. 14 www.prosec.cz

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

     

 

pořádají pod patronací Města Proseč  

 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PROSEČ                                                                                           
ve spolupráci se STŘEDNÍ ŠKOLOU ZAHRADNICKOU A TECHNICKOU LITOMYŠL 

Představíme vám sto nejlepších poštovních holubů roku 2022 – a to ze tří tisíc „závodníků“ od 96 chovatelů celé 
pardubické oblasti! Naši opeření borci létají do svých holubníků ze vzdáleností až 900 km! A i naši Proseč reprezentují          
i v testovacích stanicích Evropy, Afriky i Asie. Přiblížíme vám historické fotografie a trofeje prosečských chovatelů.                                               

Expozice žáků litomyšlské školy ukáže nejen jejich floristické dovednosti, ale i impozantní expozici exotických zvířat             
a rostlin. To vše bude i motivací pro naši mládež ke studiu atraktivních oborů chovatelství či floristiky na této škole. 

Vánoční atmosféru obou výstav umocní vůně purpury, budou znít vánoční koledy, vystavíme betlém prosečského řezbáře. 

Zakoupite si dřevěné vánoční ozdoby z dílny Kamila a Lidušky Dostálových z České Rybné. 

Bude-li venku zima, v Sokolovně vás zahřeje vánoční svařák či grog, připravíme i chutné občerstvení. Děti i dospělé určitě 
potěší bohatá tombola. 

 

   

 

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 
věnujeme SZAT Litomyšl     

pro potřeby oboru 
chovatelství zvířat 
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ČERTI PROSEČ 

ČERTOVSKÝ PRŮVOD 

& 

MĚSTO PROSEČ

5. prosince 2022

od 18.00 hod

náměstí dr. tošovského, proseč

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, OBČERSTVENí ZAJIŠTĚNO

Vás srdečně zvou na 

CE
R
TI

P
R
O
SE

C.
CZ

R

certiproSec.cz facebook INSTAGRAM Jiří brunclík Jiří JAVŮREK U ŠEVCE

Rorate coeli desuper

Mesto Prosec 
a Farní sbor Ceskobratrské církve evangelické Prosec

Vás zvou
na koncert

predprodej vstupenek  
od 1. 11. 2022 v Mestské knihovne Prosec.cena: 150 Kcˇ
ˇ

v podání souboru

Musica PanicA

4. 12. 2022 od 16 hodin
v Evangelickém kostele v Proseciˇ

ˇˇˇ

ˇ ˇ
ˇ ˇ
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  Cena vstupného 200,-Kč     Prodej vstupenek na místě od 16 hodin.

Kompletní nabídku zahradní 
techniky najdete na www.ceskazahrada.cz

Nekompromisní stroje evropské výroby se silnými motory s tlakovým mazáním pro nejnáročnější nasazení.

UPOZORNĚNÍ: tato akce je akcí na prodejně pro naše zákazníky z okolí Litomyšle, nemusí být prezentována na internetových stránkách – volejte telefon 603 579 047.
ZAJÍMÁ VÁS JINÝ TYP TRAKTORU, SEKAČKY APOD.? ZAVOLEJTE NÁM A MŮŽEME NABÍDNOUT ZAJÍMAVÉ PODMÍNKY I NA DALŠÍ ZAHRADNÍ TECHNIKU.

Dovezeme až  k  Vám na  zahradu ,  předvedeme a  na  mís tě  zauč íme  obs luhu .  Akce  p la t í  do  60  km od  L i tomyšle  do  31 .  12 .  2022 .

Kamenná prodejna: Osík u Litomyšle
Tel. 603 579 047 – Po–Čt: 8.00–16.00 / Pá 8.00–15.00

                            

                            

P R O D E J N A  Z A H R A D N Í  T E C H N I K Y  Z A   I N T E R N E T O V É  C E N Y

Českázahrada.cz

R E g I O N Á L N Í  C E N T R U M  K V A L I T N Í  Z A H R A D N Í  T E C H N I K Y  Z N A Č E K :

                            e-shop: www.ceskazahrada.czProdejna: Osík u Litomyšle

POSEZONNÍ VÝPRODEJ NA ZAHRADNÍ TRAKTORY

solo by AL-KO T 16-95.6 HD V2
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Vyroben v Rakousku • nejsilnější rám ve své kategorii • kvalitní hydrostatická 
převodovka vyšší řady než u traktorů jiných značek • nejlepší sběr mokré trávy

·  Motor: AL-KO Pro 450
· Zdvihový objem motoru: 452 cm3

· Max. výkon motoru: 15 HP
· Čistý výkon motoru: 7,7 kW
· Pracovní šířka: 93 cm
· Počet válců: 1
· Převodovka: hydrostatická
· Objem sběrného koše: 220 l
· Počet nožů: 2
· Výška střihu: 30-80 mm, nastavení 

centrálně, 6 poloh
· Kola vpředu/vzadu (palce):  

15x 6,0 - 6 / 18x 8,5 - 8
· Hmotnost: 222 kg

K dispozici jsou i další modely řady Comfort 
za zvýhodněné ceny!

K dispozici jsou i další modely řady Premium za zvýhodněné ceny!

64 990 Kč
62 490 Kč

90 990 Kč
85 990 Kč

T 15-93.7 HD-A
V této ceně nejsilnější motor ve své třídě.

· Značkový motor: Briggs&Stratton Intek Series 7160
· Obsah motoru: 656 ccm
· Výkon: 10,5 kW / 16 HP
· Počet válců: 2
· Pracovní šířka: 95 cm
· Funkce: 3INONE - sečení, sběr, mulčování
· Převodovka: hydrostatická, s nožním  

pedálem
· Nožová spojka: elektromagnetická
· Kola vpředu/vzadu: 16“ / 20“
· Objem sběrného koše: 310 l
· Výška střihu: 30-90 mm, nastavení centrálně,  

7 poloh
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

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

Mladá rodina (2 děti, malá fenka), 
s budoucí výstavbou na Vyhlídce, 

hledá pronájem většího bytu/části domu/
celoročně obyvatelné chaty v Proseči a blízkém 

okolí, od 07/2023 cca na 1 – 2 roky. 
Nabídky prosím volejte:

Janáčkovi – 777 301 378 / 721 543 522. 
Děkujeme!


